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 (1)االصتار انذكتٌر عًار طاىر

ت،  ش، بط ؤ٦ضث الل٣ى ألازٍغ حٗىص ؤلاقاعاث ألاولى لٓهىع الغؤي الٗام بلى ٞجغ الخاٍع

ت ؤن خًاعاث ؾىمغ وؤ٦ض وبابل وآقىع ٧اهذ مهخمت به ؤًما  اهخمام، وألالىاح الدجٍغ

٤ بيٟاء الهٟاث ؤلالهُت ٖلى طواتهم،  اط ًلجإ الخ٩ام للخإزير في الغؤي الٗام ًٖ ٍَغ

ب في ٢لىب  ٨ت لبض الٖغ مشلما ًهىعون ؤهٟؿهم مداعبين ؤقضاء ال جلين لهم ٍٖغ

ضاء، والؿُُغة ٖلى ال٣ٗى٫ والازُلت وألا٩ٞاع.  ألٖا

ً ٧ان الخا٦م ممشل ؤلالهت في ألا  عى، وواظب الٟغص ؤن ٟٞي بالص ما بين الجهٍغ

لى، ؤما في بالص  ين عّبهم ألٖا ىن للمهٍغ ٣ًضم له الُاٖت الخامت، وفي واصي الىُل ٧ان ٖٞغ

                                                            
أستاذ دكتور في جامعة بغداد، ومعاون عميد كلية اإلعالم وعضو اللجنة االستشارية لمجلة الباحث (1)

 اإلعالمي ومحاضر لمرحلة الماجستير والدكتوراه 

( رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه في كمية االعالم بجامعة بغداد 04شارك في مناقشة نحو ) -
بجامعة السميمانية ومعهد التاريخ العربي التابع لمجامعة  وقسم اإلعالم في كمية العموم اإلنسانية

 العربية ووزارة الخارجية العراقية.
 ( رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه في جامعة بغداد وجامعات أخرى71أشرف عمى نحو ) -
 ( بحثًا ومقااًل عمميًا في مجال واإلعالم منشورة في دوريات ومجالت عممية 52أنجز ) -
لجنة تقويم ومراجعة مناهج أقسام وكميات اإلعالم في العراق المشكمة من قبل وزارة  مقرر -

 التعميم العالي والبحث العممي.
عمل في مجال واإلعالم وتقمد عدة مسؤوليات في الصحف والمجالت األسبوعية واليومية  -

 الورقية واإللكترونية العراقية والعربية.
 قيين واتحاد الصحفيين العرب.عضو في نقابة الصحفيين العرا -
 حاصل عمى عدة جوائز في مجال واإلعالم منها جائزة بغداد لمفنون الصحفية -
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ُل٤ ٖلى الخا٦م ل٣ب )مل٪ اإلالى٥(، وهى ناخب الؿلُت اإلاُل٣ت في  ًُ ٞاعؽ ٩ٞان 

غيها، والغؤي الٗام ٖاظؼ مؿخ٨ين، ٌِٗل خُاة الخُُت والخظع.  َى٫ البالص ٖو

ص ٣ٞض ؤصع٥ بًٗهم ؤهمُت الغؤي الٗام، وعاح ًبخضٕ ؤؾالُب مُٗىت مً ؤما ألاٞغا

٠ السخغ لخد٤ُ٣  قإجها ؤن جدضر الخإزير اإلاُلىب لخىُٟظ ٚاًاجه وؤهضاٞه، ُْٞى

اثبه، ألن ؤلاوؿان في جل٪ الٗهىع الٛابغة لم ٨ًً طا ٦ُان ٞغصي زام، بل ٧ان  ٚع

 ؤو ال٣بُلت. ٌؿخمض ٦ُىىهخه مً الاهخماء بلى ألاؾغة ؤو الجماٖت

ت، ٞالغؾىم  ظ السخٍغ و٢ض ماعؽ بوؿان الٗهغ الدجغي ال٣ُىؽ والخٗاٍو

والغمىػ التي ه٣كذ ٖلى ظضعان ال٨هٝى واإلاٛاعاث وال٨خب وألاؾاَير ال٣ضًمت جض٫ 

ل ٢بُلت ؾاخغ ٌؿخُٗىىن به ٖلى مىاظهت الهٗاب، ٞيرؾم لهم 
ّ
ٖلى طل٪، بط ٧ان ل٩

 ٖلى ألاعى، زم ٣ًى 
ً
م بالضوعان خىلها ٖضة مغاث، وهى ًترهم ببٌٗ نىعة خُىان مشال

ت  ال٩لماث التي لها مضلى٫ سخغي م٘ جإصًت بٌٗ الغ٢هاث، زم ٌٛغؽ بٗهاه الدجٍغ

في ٖى٤ الخُىان اإلاغؾىم، وبٗضها ًىُل٤ الهُاصون ًخ٣ٗبىن آزاع الخُىاهاث لُٗىصوا 

ٗت.  بها نَغ

لٗام الظي ججلى في زىاثُت الٟغص والجماٖت وجإزير الخا٦م نىٗذ ْاهغة الغؤي ا

 ٖىض 
ً
٨ُت هؼوال ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُالصي، ٖىضما ٢امذ الشىعجان الٟغوؿُت وألامٍغ

ى،  ىلخير، وجيٚر ً ؤخغاع مً ؤمشا٫، مىهخِؿ٩ى، ٞو باث الكٗب، وجمشلذ بٓهىع م٨ٍٟغ ٚع

ل اصامؼ، وجىماؽ باًً. ضعو، ونمٍى  وظان ظا٥ عوؾى، ٍو

ت دُا  الُىم والٗالم اإلاخمضن ٌِٗل ٖهغ خٍغ الخٗبير وخ٣بت خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٍو

ػمً الخضاو٫ الؿلمي للؿلُت، وؾُىة  نىث الىازب في اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت، 

 ٖلى بؾ٣اٍ الخ٩ىماث ًٖ 
ً
 في ٖملُت نى٘ ال٣غاع، ٢اصعا

ً
 مازغة

ً
ؤنبذ الغؤي الٗام ٢ىة

ال  ٤ نىاص٤ً الا٢ترإ، والّؾُما ؤن هظا الٗالم جدى٫ بىاؾُت ج٨ىىلىظُا ؤلٖا م بلى ٍَغ

 خًاعة واخضة.. بال خضوص ؤو ٢ُىص ؤو ٧ىابذ.
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يرث الٗضًض مً البضحهاث  الم، ٚو بن زىعة الخ٣ىُاث التي ٖهٟذ بمٟاهُم ؤلٖا

 هّؼ 
ً
 ٖاما

ً
، وق٩لذ عؤًا

ً
 مخٟاٖال

ً
الشابخت في اإلا٣غوء واإلاؿمٕى واإلاغجي، زل٣ذ ظمهىعا

، وؤؾ٣ِ خ٩ىماث ٖخُضة، لم ًخى٢٘ ؤخض اجهُاعه
ً
 وجُجاها

ً
ضة ؤو ٖغوقا ٤ حٍٛغ ا ًٖ ٍَغ

هاقخاٙ إلاىاَىين ٖاصًين ًجلؿىن في مىاػلهم ؤو باإلا٣اهي ؤو ختى في ؤزىاء مماعؾت 

اثٟهم في الضواثغ الخ٩ىمُت.  ْو

ل هظه 
ّ
بن هظا ال٨خاب هى مداولت للىنى٫ بلى ٞهم ظضًض للغؤي الٗام، في يىء ٧

الم،بط ٌؿعى اإلاال٠ بلى ٢غاءة ظضًضة للٓاهغة، ابخضاًء مً  الخُٛيراث التي قهضها ؤلٖا

الم الجضًض، ل٣ُّضم لل٣ّغاء والباخشين واإلاهخمين بهظا  ٖهغ ال٨هٝى بلى مىهاث ؤلٖا

مُِ اللشام ًٖ جإزيراتها  ؿهم في خّل ؤلاق٩الُاث اإلاؿخجضة، ٍو
ُ
اإلاجا٫ عئٍت ظلُت ح

 وجضاُٖاتها.

 ٖضًضة، جىاولذ الغؤي الٗام في الصخاٞت وؤلاطاٖت 
ً
جًّمً ال٨خاب ٞهىال

غاث٤ ٢ُاؽ الغاي وال الم طاث الهلت، َو اث ؤلٖا الم ؤلال٨ترووي، وهٍٓغ ىن وؤلٖا خلٍٟؼ

ل٣ت  ّٗ  ًٖ ال٨شير مً اإلاىايُ٘ اإلاخ
ً
الٗام وؤؾالُبه، واؾخُالٖاث الغؤي الٗام، ًٞال

ىانغ وم٣ّىماث.  بالغؤي الٗام ٦مٟهىم وؤهىإ ووْاث٠ ٖو

نٗبت، ٣ٞض جىاو٫ ل٣ض اؾخُإ اإلاال٠ الض٦خىع ٚالب الضٖمي ؤن ًخهضي إلاهمت 

ْبر صعاؾت   ِٖ ْاهغة لم ج٨خمل في مداولت مب٨غة لخدلُل الىا٢٘ واؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل 

الم في ٖهغ الخ٣ىُاث الغ٢مُت وبين الغؤي الٗام، وما ؤخضزخه  الٗال٢ت بين وؾاثل ؤلٖا

 هظه الٗال٢ت مً جإزيراث، ؤل٣ذ بٓاللها ٖلى ألاهٓمت الؿُاؾُت واإلاجخمٗاث الخضًشت.

ض مً الضعاؾاث والبدىر في الخخ ام جب٣ى ْاهغة الغؤي الٗام بداظت بلى اإلاٍؼ

الم التي بضلذ َباج٘ الىاؽ،  ت لخ٣ىُاث ؤلٖا الجاصة بٗض الخُىعاث اإلاًُغصة واإلادؿاٖع

وؤهماٍ الخٗغى والاؾخسضام، واؾدبضلذ الٗاصاث ال٣ضًمت بإزغي ظضًضة، وظٗلذ 

 مً يغوب اإلاؿخدُل. 
ً
 ٖملُت الخيبا بالٛض يغبا
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 (2)انذكتٌر عباس يصطفى

في الؿعي الضئوب بلى ؤلاظابت ًٖ ؾاا٫ جهضي اإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت 

الم إلاىيٕى الغؤي الٗام، ًخإؾـ البدض ؤوال ٢بل ٧ل شخيء  اإلاخسههت في جضَعـ ؤلٖا

ت  ىه الظي ًبضؤ بترجِب ألاظىضة التي جدضصها مجمٖى الم في الخإزير ُٞه وج٩ٍى ًٖ صوع ؤلٖا

ت مً الٗىامل، بًٗها حٗىص بلى وؾاثل الم هٟؿها، وبًٗها آلازغ بلى  مخىٖى ؤلٖا

مخٛيراث ومازغاث ال قإن لئلٖالم بها مشل الصخهُاث الٗامت طاث الخإزير ال٣ىي في 

 اإلاجخم٘. 

ب مغاخله الُبُُٗت  ما ًدضر هى ؤن الغؤي الٗام الظي ٧ان ًإزظ في اإلااضخي ال٣ٍغ

يكإ بُغا ث٤ مسخلٟت ظضا ختى ًٓهغ في نىعجه ؤو نىعه الجهاثُت، ل٨ىه الُىم ًخٟاٖل ٍو

هىع ؤق٩ا٫ وجُب٣ُاث  الم، ْو م٘ الخُىع الهاثل في هٓم وج٨ىىلىظُا الاجها٫ وؤلٖا

                                                            
 الخخصص واإلااهالث (2)

ااااالم مااااً ٧لُاااات  2002هااااا٫ الااااض٦خىع ٖباااااؽ مهااااُٟى ناااااص١ صعظاااات الااااض٦خىعاه ٖااااام  بامخُاااااػ فااااي الصااااخاٞت وؤلٖا

الم بجامٗت ؤم صعمان ؤلاؾالمُت ًٖ ؤَغوخخه خى٫ الصاخاٞت الٗغبُات فاي الاهترهاذ وخهال ٖلاى اإلااظؿاخير  ؤلٖا

اث مااااا ٢باااال اليكااااغ  ااااالم بجامٗاااات ؤم مااااً ٧لُاااات  1997ٖااااً اؾااااخسضاماث ال٩ىمبُااااىجغ فااااي الصااااخاٞت فااااي مؿااااخٍى ؤلٖا

 صعمان ؤلاؾالمُت. 

اىع٥ اإلا٨غؾات لخلا٤ ؤظُاا٫ ماً اإلاغاؾالين  1992خهل ٖلى ػمالات صاط همغقاىلض ٖاام  ماً ألامام اإلاخداضة بيٍُى

ُاهُااااات الكاااااهيرة للصاااااخُٟين فاااااي ٖاااااام  الصاااااخُٟين اإلاهخماااااين بااااااألمم اإلاخداااااضة ومىٓماتهاااااا، وػمالااااات َىمؿاااااىن البًر

2001. 

 الخبراث والاهخماماث

يي ، و٢ااض ٖماال  ااخُٟا وؤؾااخاطا ظامُٗااا مىااظ ٌٗماال ا   ااىن ابااْى ااا فااي جلٍٟؼ لااض٦خىع ٖباااؽ خالُااا مسُُااا ازباٍع

المااي   ب ؤلٖا ـ فااي ؤ٧اصًمُاات الؿااىصان لٗلااىم الاجهااا٫ والخااضٍع مىخهاا٠ الشماهِىاااث بااضءا مااً اإلاكاااع٦ت فااي الخااضَع

 11و٢ااض ؤلاا٠ ؤ٦ناار مااً )
ً
ااالم الجضًااض ( ٖكااغ  ٦خابااا ااالم  ووكااغ ٖكااغاث ؤٚلبهااا فااي مجااا٫ ؤلٖا البدااىر فااي مجااا٫ ؤلٖا

 ًٞال ًٖ مكاع٦خه في ٖكغاث اإلااجمغاث اإلادلُت والٗغبُت والضولُت وها٫ ظىاثؼ ٦شيرة ؤزغث مؿيرجه الٗلمُت. 
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٣ت التي  وهٓم بٖالمُت ظضًضة جدمل زهاثو ٚير مؿبى٢ت م٘ جدى٫ ٧امل في الٍُغ

.
ً
 ًخىانل بها الىاؽ م٘ بًٗهم بًٗا

ىن هى ؤ٢ىي الىؾاثل الغثِؿ ً، ٧ان الخلٍٟؼ ت ٞمىظ زمؿُيُاث ال٣غن الٗكٍغ

الم في  لذ ؤٚلب الضعاؾاث جً٘ في زالناتها جإزير وؾاثل ؤلٖا لهُاٚت الغؤي الٗام، ْو

ً الغؤي الٗام في ْل  ت، ول٨ً بن ٧ان ج٩ٍى ٖامت الىاؽ ٦ٗملُت جخم بإق٩ا٫ مخىٖى

ل ظضا ًخم مً زال٫ ٖملُاث جغجِب ألاظىضة  الم الخ٣لُضًت ْل لى٢ذ ٍَى وؾاثل الٖا

اث، ؤو ٧ان ًدضر ٖبر م غخلخين ٦ما ؤوعصها، ؤو مباقغة بُل٤ الغنام، ؤو وألاولٍى

 بالخغاؾت الض٣ُ٢ت للبىابت، ٞةن هظا قإن اإلااضخي وخضه.

بن قب٨ت ؤلاهترهذ وقب٩اث الهىاج٠ الظ٦ُت وما جُىع مً مىهاث بٖالمُت 

يرها التي نىٗذ الًٟاء الٗام، ؤنبدذ لهم  ظضًضة في وؾاثل الخىانل الاظخماعي ٚو

المُت، الؾُما  في مجا٫ الاجها٫   في ظضاو٫ ؤٖما٫ الضعاؾاث ؤلٖا
ً
ظمُٗهم م٩اها صاثما

 الؿُاسخي وصعاؾاث الغؤي الٗام. 

٣ت مسخلٟت جماما في مىهاث ٞهىا٥ بص عا٥ متزاًض بإن الغؤي الٗام ًدك٩ل بٍُغ

الم الخ٣لُضي، ٖىضما ه٣اعن  ٣ت الخ٣لُضًت التي جخم في ؤلٖا الم الجضًض ًٖ الٍُغ الٖا

صعظت جإزير هظه اإلاىهاث اإلاٟخىخت في الغؤي الٗام وألاؾالُب ال٣ضًمت، ٞإهىا ه٨دك٠ 

ت الخإزير  وصعظخه إلا  في ؾٖغ
ً
الم الجضًض.خخما ٞاع٢ا  هلخت وؾاثل ؤلٖا

لبُت في ٢ًُت ٖامت ٢ض جخ٩ىن  وبِىما ًم٨ً حٍٗغ٠ الغؤي الٗام بإهه عؤي ألٚا

الم، وهظا الاخإزير ٩ًىن في الٛالب عؤي خكىص، ٖىضما ال ًم٨ً  بخإزير وؾاثل ؤلٖا

الىنى٫ اإلادؿاوي بلى الًٟاء الٗام وال إلاباصت الى٣اف الٗاص٫ بال٣ٗل والاهٟخاح ٖلى 

واخترام ألاصلت وال٣ضعة ٖلى الخىاػ٫ وخ٤ الغص، ؤما الًٟاء الٗام ٞهى اإلاجا٫  الدجج

الخغ الظي ًجخم٘ ُٞه ألاخغاع اإلادؿاوون لخباص٫ اإلاٗلىماث ومىا٢كت الاهخماماث 

ٌ الىناًت وال حٗٝغ الخضوص.   اإلاكتر٦ت في ْل اإلاىهاث الجضًضة ٧لُا، والتي جٞغ
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 تقذٌى

ؿان ظضًض ومسخل٠ جماما، لم ٌٗض هي مىهاث بٖالمُت مٟخىخت حٗمل م٘ بو

ب، بل مكاع٧ا ؤنُال في الٗملُت الاجهالُت مخٗضصة  ؾلبُا ٦ما ٧ان في الؼمان ال٣ٍغ

الاججاهاث، زانت بٗض ؤن زغظذ مىٓىمت الاجها٫ مً ؤؾغ الؿلُت بلى ؤًضي الىاؽ 

٠ الجمهىع الظي جد٣٣ذ له الٟغصاهُت  ظمُٗا ختى ؤهه باث مُلىبا بٖاصة حٍٗغ

وهما ؤمغان ٢ض ًٟخدا الباب لخدضًاث جغجبِ بةٖاصة ال٨ُُٟت التي ٣ًاؽ والخسهُو 

 بها الغؤي الٗام الظي هى في جهاًت ألامغ لِـ عؤي ٞغص واخض.

اث الهٛيرة بط ؤنبدذ ججض الٟغنت  ٞالُىم ػاصث ؤهمُت ز٣اٞت اإلاجمٖى

ً في ًٞاء ظضًض،  ًٞاء الىاؾٗت للخٗبير ًٖ عؤحها وبؾمإ نىتها والخٟاٖل م٘ ألازٍغ

واؾ٘ وخغ ًمخل٪ ُٞه ؤي شخو صعظت الؿُُغة هٟؿها صعظت ؤلاؾهام في نىاٖت 

الم   مشل خا٫ ؤلٖا
ً
ا  بظباٍع

ً
 وجل٣اثُا

ً
 ؤخاصًا

ً
الم الُىم لم ٌٗض بشا اإلادخىي هٟؿها، ٞاإٖل

كاع٧ىن في نىاٖخه.  ال٣ضًم، ول٨ىه جٟاٖل ًسخاع ُٞه الىاؽ ٧لهم خاظاتهم َو

ٕى الغؤي الٗام ال ٌؿخصخب مٗه ٣ِٞ ٧ل لظل٪ ٞةن الخهضي ألا٧اصًمي إلاىي

ت واؾٗت مً الخُىعاث الهاثلت التي جخدغ٥  ؿدكٝغ مجمٖى ما ج٣ضم مً ؤ٩ٞاع، بل َو

، زانت جل٪ اإلاغجبُت بالظ٧اء الانُىاعي 
ً
ت لخٟغى هٟؿها ٖلُىا ظمُٗا بؿٖغ

وجُب٣ُاث الىا٢٘ الاٞتراضخي وبهترهذ وؤقُاء ٚيرها، ال حٛير اإلاكهض الاجهالي ٣ِٞ، 

 هما ٧امل الٗملُت الخٟاٖلُت بين ؤلاوؿان وآلالت.وب

 

 م81408اغظؼع  -الخسػىم - 
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 يقذية

 
 ٘  الجماٖاث وعئؾاء الؿلُت، ؤهضاٝ مً هضٝ ٞحهم والاخإزير الىاؽ جَُى

 لظا هظا، ًىمىا وبلى الخل٣ُت َبضء مىظ وألا٢لُاث والُاثُٟت والضًيُت ال٣ىمُت

ماء هىالء جإزير بلى اإلاىهغمت الٗهىع  في الٗام الغؤي زً٘  وؾٗىا والغئؾاء، الٖؼ

 الٗام الغؤي ومّغ  َاٖتهم، في الكٗب ؤٚلبُت ٖلى ؤلاب٣اء بلى قتى بإؾالُب

 آلان، ٖلُه ما بلى ونل ختى والؿلى٥، اإلاٟهىم مؿخىي  ٖلى مخّٗضصة بمغاخل

  الغؤي صعاؾاث وباجذ
ً
  ؤنبدذ ٖلمُت لًىابِ ًسً٘ ٖلما

ً
 مىاهج مً ظؼءا

 .   الٗلمي البدض

ِغٝ بط     واصي خًاعاث في اإلاضن وكىء ّبضء م٘ الٗام الغؤي مٟهىم ُٖ

ت بصعا٥ ًٖ خُجها الخًاعاث هظه ٦كٟذ و٢ض والُىهان، والىُل الغاٞضًً  وعٍئ

 جإلُه و٧ان الخا٦م، بعاصة م٘ جخىا٤ٞ التي الىظهت الٗام الغؤي لخىظُه واضخخين

ىن   الغؤي لخىظُه  مخميزة ؤؾالُب واإلاٗابض ألاهغاماث وبىاء ال٨هىت وج٣ضٌـ الٟٖغ

ت ألظل الٗام،  الغؤي بكإن للمىا٢كاث ألاولى البضاًاث و٧اهذ ؾلُتهم، هٟىط ج٣ٍى

 و٧اهذ اٞالَىن  وجلمُظه ؾ٣غاٍ ٖهغ في اإلاُالص ٢بل ٖكغ الغاب٘ ال٣غن  في الٗام

 .لخلها بيخاثج والخغوط اإلاجخم٘ جىاظه التي اإلاك٨الث في جخمدىع 

ال    
ّ
 public( ) الٗام الغؤي)  مهُلح جضاو٫  بلى ألاولى ؤلاقاعاث ؤّن  ب

opinion  )ُاهُا في ٧اهذ  بلُه ؤقاع ّمً ؤو٫  بّن  بط ٖكغ، الشاوي ال٣غن  مُل٘ بٍغ

ُاوي هى  ٖىضما وم٩ُاُٞلي ق٨ؿبير زم ،John Salisbury(  ؾالؼبىعي ظىن )  البًر

َغٞىا ٗالُخه الٗام الغؤي ؤهمُت َٖ  بلى والخ٩ىمت، البرإلاان ؾلُت جضُٖم في وصوعه ٞو
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 يقذية

 ّمً ًجٗل ؤن بلى(  الغاب٘ هنري  اإلال٪)  مؿغخُخه في ق٨ؿبير صٞ٘ الظي الّخض

 ( الخاط ٢بى٫  ٖلى ؤٖاهجي الظي هى الٗام الغؤي بّن :) اإلال٪ لؿان ٖلى ٣ًى٫ 

هىع  الُباٖت آلت ازترإ ؤؾهم   الصخاٞت ْو
ً
 ظان)  ٦خاباث واهدكاع الخ٣ا

 في ٦بير خض بلى الهالىهاث اعواهدك الٟغوؿُت الشىعة واهضإل( وه٨ُغ عؾى ظا٥

 .و٢غاعاتها الخ٩ىمت جىظهاث وفي اإلاجخم٘، في الٗام الغؤي ٞاٖلُت

غص بك٩ل الٗام الغؤي جإزير وبػصاص
ّ
 والتر و٦خاباث الغاصًى ازترإ م٘ مُ

ىن  ازترإ زم ومً الٗام، الغؤي بكإن لُبمان   الخلٍٟؼ
ً
 .الخ٣ا

الم ْهىع  وم٘ ت بىؾاثله الجضًض ؤلٖا  ٦مغؾل الغ٢مي اإلاىاًَ وصزى٫  اإلاخىٖى

  واخض، آن في لها ومؿخ٣بل للمٗلىماث
ً
 في للٟغص الىؾاثل هظه بجاخت ًٖ ًٞال

٤ ًٖ هٟؿه ًٖ الخٗبير  ؤلال٨تروهُت والصخ٠ الاظخماعي الخىانل وؾاثل ٍَغ

 الجمهىع  ألمؼظت ًسً٘ ًٞائها في الٗام الغؤي حك٨ُل باث واإلاىخضًاث واإلاضوهاث

ه مً ؤ٦نر  الغؤي مى٘ ال٣مُٗت ألاظهؼة بإم٩ان ٌٗض ٞلم الخ٩ىمت، لؿلُت زًٖى

الم ْل في الٗام  الىؾاثل، هظه ًٞاء في هٟؿه ًٖ الخٗبير مً الجضًض ؤلٖا

ىضها  الٗغا١ مً ٧ل في والخٓاهغاث الٗغبي، الغبُ٘ مجها اإلاجا٫ في ٦شيرة ؤمشلت ٖو

 .وبًغان
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 ًأنٌاعو

 
 

 يفيٌو انرأي انعاو ًتعرٌفاتو ًأنٌاعو 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

   ًأنٌاعو
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 إشارات تارخيية  ًأنٌاعو

ِغٝ مٟهىم الغؤي الٗام مىظ ال٣ضم م٘ بضاًت وكىء اإلاضن في خًاعاث واصي     ُٖ

ت  ،الغاٞضًً والىُل والُىهان هم وعٍئ و٢ض ٦كٟذ هظه الخًاعاث خُجها ًٖ بصعا٥ ٞو

ىن  واضخت لخىظُه الغؤي الٗام الىظهت التي جخىا٤ٞ م٘ بعاصة الخا٦م، و٧ان جإلُه الٟٖغ

ت  وج٣ضٌـ ال٨هىت وبىاء ألاهغاماث واإلاٗابض ؤؾالُب مخميزة  لخىظُه الغؤي الٗام لخ٣ٍى

 (.1)هٟىط ؾلُتهم 

ىا٢كاث بكإن الغؤي الٗام ٩ٞاهذ ٢ض اهُل٣ذ في ؤّما البضاًاث ألاولى لٓهىع اإلا

ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ٢بل اإلاُالص في ػمً الُٟلؿٝى ؾ٣غاٍ وجلمُظه بٞالَىن الظي طم 

 عؤي الىاؽ بإهه ))مجغص خكض يئُل((
ً
. وهىا٥ (2)الؿُاؾت والضًم٣غاَُت، وانٟا

ىص الجماٖاث اججاه ٌكير بلى ؤّن ْاهغة الغؤي الٗام ٦مماعؾت ُوظضث مىظ ال٣ضم م٘ وظ

ت التي حٗخمض الخىاع والى٣اف والجضا٫ في ّخل اإلاك٨الث التي جىاظهها، والخغوط  البكٍغ

لبُت لخل٪ الجماٖاث " في Actadiurnaو٢ض ؤخضر وكغ ٦خاب" (.3)بغؤي ٖام ًمشل ألٚا

ض ؤقاع ُٞه  59ٖام 
ّ
 في نُاٚت الغاي الٗام، و٢

ً
ٟه ٢ُهغ عوما جإزيرا

ّ
٢بل اإلاُالص الظي ؤل

 .(4)ألاوكُت اإلاغجبُت بمجلـ الىىاب والكُىربلى 

٦مهُلح ولِـ  (public opinion)و٧ان ؤو٫ اؾخسضام لخٗبير الغؤي الٗام 

ُاهُا مُل٘ ال٣غن الشاوي ٖكغ، بط بن ؤو٫ َمً ؤقاع بلُه هى  مماعؾت ٢ض ْهغ في بٍغ

ُاوي  )ظىن ؾالؼبىعي ا ، زم ق٨ؿبير وم٩ُاُٞلي ٖىضما ؤصع٧ى John Salisbury (البًر

ٗالُخه وصوعه في جضُٖم ؾلُت البرإلاان والخ٩ىمت، بلى الّخض الظي  ؤهمُت الغؤي الٗام ٞو

بلى ؤن ًجٗل مً ٣ًى٫ ٖلى لؿان  (اإلال٪ هنري الغاب٘)صٞ٘ ق٨ؿبير في مؿغخُخه 

 ( 5)بّن الغؤي الٗام هى الظي ؤٖاهجي ٖلى ٢بى٫ الخاط()اإلال٪:

جم جضاوله م٘ ْهىع الجماهير ومهُلح الغؤي الٗام بمٗىاه الضاللي الخالي ٢ض 

الٟٛيرة ٣٦ىة مازغة في الكإع في جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ، ولم جسخل٠ اإلاىا٢كاث 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ال مً ظهت بصعا٥ مضي الىٟىط  ًأنٌاعو
ّ
ال٣ضًمت اإلاغجبُت بالغؤي الٗام ًٖ اإلاىا٢كاث الخضًشت، ب

 . (6)الظي ًٟغيه الغؤي الٗام ٖلى ؾلى٥ الؿاؾت والؿالَين

اٖلُخه وفي مىخه٠ ال٣غن ال شامً ٖكغ ججؿضث ؤهمُت الغؤي الجماهيري ٞو

و٧اهذ واضخت في ٦خاباث الٟغوسخي )ظان ظا٥ عوؾى( و)ه٨ُغ(، بط ؤ٢غ عوؾى بإهمُت 

و٧ان مً ؤواثل الؿُاؾُين الظًً اؾخسضمىا  ،الغؤي الٗام و٢ىجه لؤلهٓمت الاؾدبضاصًت

 مً الغؤي الٗام وهى )ؤلاصاعة الٗامت(، في خين
ً
با  ٢ٍغ

ً
هجض)ظا٥ ه٨ُغ( وػٍغ  انُالخا

مالُت ٞغوؿا ؤو٫ َمً ؤ٦ض ؤهمُت الغؤي الٗام في بصاعة الضولت وؾُاؾتها، م٘ بقاعجه بلى 

ً عؤي ٖام له ٞاٖلُخه في  (salons)الضوع الهالىهاث  في ٞغوؿا بّبان ٖهغ الجهًت بخ٩ٍى

ت اإلاجخم٘ ؼها خماًت خٍغ  .  (7) وحٍٗؼ

جدى٫ مغ٦ؼ الش٣ل الؿُاسخي بلى  وم٘ الشىعة الهىاُٖت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

ُاهُا، ٖىضما ؾاصث الٟلؿٟت اإلاىُٟٗت لجيرمي  ( التي ٧اهذ (Jeremy Benthamبٍغ

اهُت أل٦بر ٖضص مم٨ً مً الكٗب، و٢ض ؤُٖذ هظه الٟلؿٟت  حؿدىض بلى جد٤ُ٣ الٞغ

 ٖىه 
ً
ت ال ًدخاط بلى َمً ٨ًٟغ بضال  لهظه الىٍٓغ

ً
٣ا للغؤي الٗام نٟت ٞغصًت،  والٟغص ٞو

و٢ض  ،ي ًىنله بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞه بما ًًمً الؿٗاصة الضاثمت له ٦ٟغص في اإلاجخم٘ل٩

ٌض )ظغمي  للًبِ الاظخماعي، وؤهه الهمام الغثِـ لخماًت اإلاجخم٘  (َٖ
ًّ
الغؤي الٗام ؤصاة

 (8)مً الاؾدبضاص

وم٘ بضاًت الغب٘ الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ؤزظث ٨ٞغة الغؤي الٗام صوعها في 

ت ال ٣ين، الّؾُما ًٖ ٢ضعة الغؤي الىٍٓغ ؿُاؾُت ، واه٣ؿم بكإجها اإلا٨ٟغون ٖلى ٍٞغ

 .(9)الٗام، ومؿخىي ٦ٟاًخه في هظا اإلاجا٫، ؤو الدك٨ُ٪ في ٦ٟاًخه و٢ضعجه

في الغب٘ ألاو٫ مً ال٣غن  (10)(waltrlippmannو٢ض ؤيٟذ صعاؾاث والترلُبمان)

ً ؤهمُت ٦بيرة لخدضًض ماهُت الغؤي الٗام، مغ٦ؼة في هظا الهضص ٖلى ؤّن الٟغص  الٗكٍغ

٤ مغاخل  ْبر الىٓغ بلُه، بل ًخم طل٪ ًٖ ٍَغ ِٖ ت  الٌؿخُُ٘  ٞهم الٗالم وبصعا٦ه بؿٖغ

اصة ماًيب٘ ٞهم ألاٞغاص للبِئت  الىعي والخُىع للٗالم الظي ٌِٗل ُٞه الٟغص، ٖو



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 19

 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

الؿُاؾُت والاظخماُٖت اإلادُُت بهم مً الخهىعاث وآلاعاء الؿاب٣ت اإلاسؼوهت في  ًأنٌاعو

ْبر مغاخل الخُىع للٗالم الظي طهى ِٖ م ا٦دؿابها 
ّ
ُتهم ًٖ هظه البِئاث اإلادُُت، والتي ج

ٌِٗل ُٞه الٟغص، ومجمٕى هظه آلاعاء والخهىعاث حك٩ل بضوعها الغؤي الٗام، الظي 

اث الًِٛ اإلاسخلٟت الم، ومجمٖى  (.11)٣ً٘ جدذ مداوالث جاإزير وؾاثل ؤلٖا

ىى )والترلُبمان( ال٨ٟغة ال٣اثل
ّ
ت ب٣ىة الٗامت و٢ضعتها ٖلى الخُٛير، و٢ض و٢ض ٢

 طا 
ً
ل ٖلى الٟغص في بصاعة قاون الضولت، ألهه الًمل٪ عؤًا ؤقاع بلى ؤهه ال ًم٨ً الخٍٗى

ير مؿخلؼماث خُاجه، ولِـ ٖىضه مً الى٢ذ  ؤهمُت، وهى ٌؿدىٟض َا٢خه مً ؤظل جٞى

الم ال ج٣ّ  ل ماًدخاط ما٨ًٟي لالهخمام بالكاون الٗامت للبلض، وؤّن وؾاثل ؤلٖا
ّ
ضم له ٧

ً البضاًت (12)مً مٗلىماث في ؤو٢اث ٞغاٚه ّٗض ال٣ٗض الشالض مً ال٣غن الٗكٍغ . َو

هغث ٞحها   مخٗضصة، ْو
ً
الخ٣ُ٣ُت للضعاؾاث الخضًشت للغؤي الٗام، و٢ض اجسظث نىعا

ت الٗامت للغؤي الٗام لخىهِـ ) (، وهىعمان ؤهجل ٦Tnniesخاباث ؤؾاؾُت في الىٍٓغ

(Angell ،)( ووالترلُبمانwalterlippmann)(13) 

ىن في  ٦ما خٟل الغؤي الٗام بإهمُت ٦بري م٘ ْهىع الؿِىما والغاصًى والخلٍٟؼ

ً  ّٖما ؤؾهمذ به الخغبان ال٩ىهِخان في بط٧اء اهخمام الباخشين  ،ال٣غن الٗكٍغ
ً
ًٞال

اهج ل و٦ُمبا٫ ٍو يره (بضعاؾت الغؤي الٗام والّؾُما ٖلماء الاظخمإ مشل )لٍى م، بط ٚو

ت ألٞغاص اإلاجخم٘  بلى صعاؾت الغوح اإلاٗىٍى
ً
ّضث الخغوب وألاخضار خاٞؼا ُٖ(14) 

ىن ٧ىهه وؾُلت اجها٫ ظضًضة في الخ٣بت التي جلذ  و٢ض ؤخضر صزى٫ الخلٍٟؼ

 في بدىر الغؤي الٗام وصعاؾت ؤزغه في الؿلى٥ 
ً
 ٞاٖال

ً
جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، جإزيرا

 
ً
ًٖ ؤلاؾهاماث ال٨بيرة للشىعة الخ٨ىلىظُت في خ٣ل الاجها٫  الٟغصي والاظخماعي، ًٞال

واإلاٗلىماث التي ٧ان ؤخض مسغظاتها حؿهُل ٖملُت الاجها٫ بين قٗىب الٗالم 

 جىخُض آعائهم ججاه ال٣ًاًا الٗاإلاُت طاث الاهخمام اإلاكتر٥، مما 
ً
اإلاسخلٟت، وؤخُاها

 ظضًضة وُمهمت لبدىر الغؤي الٗام وصعاؾاجه
ً
 .(15)ؤيٟى ؤبٗاصا
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ت مً ألاؾباب وعاء اهخمام الضو٫ الخضًشت بالغؤي الٗام، مجها  ًأنٌاعو و٢ض و٢ٟذ مجمٖى

اصة خاظت الجمهىع بلى اإلاٗلىماث، واهخٗاف وكاٍ الؿلُاث الخ٩ىمُت، وحٗاْم  ٍػ

ًت  اصة وعي الجماهير الٍٗغ ُٗت وال٣ًاثُت، ًغا٣ٞه ٍػ  بالؿلُاث الدكَغ
ً
صوعها م٣اعهت

 ًٖ الخ
ً
٣ضم الهاثل في وؾاثل الاجها٫ اإلاسخلٟت، وصزى٫ قب٨ت باألمىع الٗامت، ًٞال

ُى الاخإزير في الغؤي الٗام والخىانل بين الجماهير، و٢ضعتها 
ُ
الخىانل الاظخماعي ٖلى ز

ا٫ ّٗ  (.16)ٖلى زل٤ عؤي ٖام ٞ

 الرأي العام لغًة واصطالحًا
ُت للمهُلح الاه٩ليزي  ، (public opinion)مهُلح الغؤي الٗام جغظمت خٞغ

بالٟغوؿُت حٗجي الجمهىع ؤو الىاؽ، وهي ٧لمت مؿخدضزت ظاءث  (public)٧لمت وؤنل 

 .(17)بها الشىعة الٟغوؿُت التي ؤُٖذ اإلاهُلح  مضلىالجه اإلاٗانغة 

٤ (٨ٞغة، عؤي، مٗخ٣ض ٨ٞغي )( ٞإنلها الجُجي، وحٗجي(Opinionؤّما ٧لمت  لى ٞو ، ٖو

ال ؤّن  (Public opinion)طل٪ ٞةن مهُلح الغؤي الٗام 
ّ
ٌٗجي عؤي الٗامت مً الىاؽ، ب

الترظمت الٗغبُت للمهُلح ه٣لخه مً مٟهىم عؤي الٗامت بلى الغؤي الٗام، وهىا٥ ٞغ١ 

)
ً
٣هُا  ٞو

ً
لؿُٟا  ٞو

ً
ا بر ًٖ هظا (18)صاللي ٦بير بين الٗامت والٗام )لٍٛى ّٗ ،ألّن اللٛت الٗغبُت ح

جها اللٛىي الخام مشل  يرها( ،والبُٗت ،ؤلاظمإ)اإلاهُلح بسٍؼ ، بط (19)والكىعي... ٚو

، وهى ًسخل٠ بمٗىاه الضاللي واللٛىي ًٖ 
ً
صزل هظا اإلاهُلح  اإلاٗاظم الٗغبُت خضًشا

ت بلى الٗغبُت، والغؤي الٗام في الٗغبُت  ُت مً اللٛت الاه٩ليًز عؤي الٗامت ٦ترظمت خٞغ

ت  ٧لمت  التي  (public)ولِـ  (general)٣ًابله في مضلىله الانُالحي في اللٛت الاه٩ليًز

حٗجي بالٗغبُت ٖامت، واإلاضلىالث الخضًشت التي ا٦دؿبها مهُلح الغؤي الٗام مً الشىعة 

الٟغوؿُت ٧اهذ في ججؿُض مكاع٦ت اإلاجخم٘ الجماهيري في نى٘ ال٣غاع، ولم ٌٗض 

 ٖلى اإلالى٥ ؤو الُب٣ت الاؾخ٣غاَُت، بل باث للٟغص خ٤ّ مّدضص، وصوع في الخُاة 
ً
م٣خهغا

بٖالن وز٣ُت خ٣ى١ ؤلاوؿان مخمشلت في اإلاكاع٦ت باالهخساب والٗمل الؿُاؾُت بٗض 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

الؿُاسخي، والاهخماء لؤلخؼاب ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي، والخٗبير ًٖ طاجه بالىؾاثل  ًأنٌاعو

 . (20)قتى التي ًدُدها ال٣اهىن 

٣ا٫  ًُ ، وعاءة)وفي اللٛت الٗغبُت 
ً
ت، عؤًا والغئٍت لها مٗىُان، ؤولهما  (عؤي، وعٍئ

لت )ؤي اإلاكاهضة وزاهحهما  (لٗين)الغئٍت با لم( وهي جسخل٠ ًٖ )الغئٍا( باألل٠ الٍُى ِٗ ال

 .(21)وحٗجي الخلم ؤو ماًغاه الىاثم في مىامه

ً وزالزمئت آًت  كٍغ م وعصث مٟغصة )عؤي( واقخ٣ا٢اتها في ؾب٘ ٖو وفي ال٣غآن ال٨ٍغ
ت ٢ىله حٗالى (22) ٖلُه اللُل عؤي  ٞلما ظً)، مً طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في الغئٍت البهٍغ

 ٢ا٫ هظا عبي
ً
لم ؤو البهيرة ٢ىله حٗالى (23)..(.٧ى٦با ِٗ بوي بغيء مى٨م بوي ؤعي )، وبمٗجى ال

، ؤي ؤٖلم ما الحٗلمىن وؤٖخ٣ض ما الحٗخ٣ضون، و٢ض (24)(...ما الجغون بوي ؤزاٝ هللا

للغئٍا ًاؤحها اإلاؤل ؤٞخىوي في عئٍاي بن ٦ىخم )ظاءث بمٗجى الخلم ٦ما في ٢ىله حٗالى 

. والغؤي ما اٖخ٣ضه ؤلاوؿان واعجأه، ؤي  )ؤلانابت في الخضبير  وخؿً  (25)حٗبرون....(

خ٣اص(  .(26)ازخُاع الٖا

الٗامت ّيض )الٗام(، ٞهى بسالٝ الخام و)ؤّما اإلاضلى٫ اللٛىي ل٩لمت 

ٌم( بدكضًض اإلاُم و )مً الٟٗل  (الٗام والٗامت)، وؤنل (27)الخانت( م)ُٖ ًغاص به  (ُٖ

ٗمُم ال) ٌُ  )بالًم  (صخيء 
ً
ّم (28)قمل الجماٖت، ٣ًا٫ ٖممهم بالُُٗت()، ؤي (ٖمىما َٖ  -، و)

ّٗم  ّهو، والٗام زالٝ الخام -ٌُ
ّ
مم يض ز ( ٖو

ً
، ومً هىا هسلو بلى (29)ٖمىما

خ٣اص الؿاثض بين  (الغؤي الٗام)ؤّن  في البٗض اللٛىي ًغاص به ٖلى وظه الض٢ت )الٖا

 .(30)(ن ظمهىع مً الىاؽ جغبُهم مهلخت مكتر٦تالجماٖت ؤو ؤهه ال٨ٟغة الؿاثضة بي
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 تعريفات الرأي العام  ًأنٌاعو
ؤّما الاقخ٣ا١ الانُالحي ٞال ًىظض حٍٗغ٠ مخ٤ٟ ٖلُه ٖلى وظه الض٢ت للغؤي     

الٗام ٦ٓاهغة ؤو مماعؾت مخ٤ٟ ٖلحها بين زبراء الغؤي الٗام، وهظا هاجج ًٖ ازخالٝ 

اإلاضاعؽ التي ًيخمي بلحها َمً ؤؾهم في حٍٗغ٠ الغؤي الٗام م٘ مالخٓت جُىع ٦بير في 

ٟاث في الخ٣بت الؼمىُت  ؤو٫ حٍٗغ٠ للغؤي الٗام بّبان  (ه٨ُغ)التي عا٣ٞذ بَال١الخٍٗغ

م 
ّ
ت، و٢ض ج سُت والخًاٍع الشىعة الٟغوؿُت وبلى الُىم، بط هالخٔ جإزغه باالق٩الُت الخاٍع

 للغؤي الٗام في اإلاغاخل الؿاب٣ت
ً
 مسخلٟا

ً
ٟا ال ؤّن (31)ج٣ضًم ؤ٦نر مً زمؿين حٍٗغ

ّ
، ب

 ٖلى ظملت مً ألامىع ألاجُت ف
ً
ٟاث الغؤي الٗام()هىا٥ بجٟا٢ا  .(32)ي حٍٗغ

ت مً آعاء ظم٘ ٦بير مً ألاٞغاص. - أ  الغؤي الٗام ًّمشل مجمٖى

 Publicآلاعاء جخهل باإلاؿاثل اإلاسخل٠ ٖلحها وطاث الهالح الٗام )  - ب

interest  ) 

ًم٨ً ؤن جماعؽ ٖلى ؾلى٥ ألاٞغاص والجماٖاث والؿُاؾت  آلاعاء  - ت

 ًٖ جىاٞغ اإلاىا٢كت اإلاىٓمت للىنى٫ بلى عؤي ٖام ؾىاء ٧ان 
ً
الخ٩ىمُت ؤو الٗامت، ًٞال

 . (33)هظا الغؤي خانل ظم٘ ؤم خانل يغب، ؤي مدهلت آلاعاء اإلاسخلٟت 

فاث بكإن اإلاٟهىم ٣ٞض ٖغَّٝ معجم اإلاهُلخاث  ؤّما على مظخىي الخعٍس

المُت الغؤي الٗام بإهه:  وظهت هٓغ ؤٚلبُت الجماٖت التي الًٟىتها عؤي آزغ، وطل٪ في )ؤلٖا

 في بَاع 
ً
 ؤو يمىا

ً
و٢ذ مٗين وبػاء مؿإلت حٗجي الجماٖت، وجضوع خىلها اإلاىا٢كت نغاخت

، جمسًذ (الجماعي)عي هظه الجماٖت، وبّن الغؤي الٗام نىعة مً نىع الؿلى٥ الجم

ًٖ مىا٢كت وظض٫ بين ؤٞغاص مخٗضصًً حٗىحهم اإلاؿإلت التي ًغجبِ بها هظا الؿلى٥، ؤو 

خإزغون في طل٪ باٖخباعاث  خجهىن لخد٤ُ٣ هضٝ ؤو ٚاًت مكتر٦ت، ٍو هظه اإلاىا٢كت، ٍو

ىامل مسخلٟت( بر ًٖ ج٩امل  (34)ٖو ّٗ ٤ هظا الخٍٗغ٠ ٞةن مضلى٫ الغؤي الٗام ٌ لى ٞو ٖو

 .(35)لجماٖت، ولِـ ًٖ الخ٣ائها ؤو ججمُٗهاآعاء ا
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ت  ًأنٌاعو ُاهُت للغؤي الٗام م٘ حٍٗغ٠ اإلاىؾٖى ت البًر خ٤ٟ حٍٗغ٠ اإلاىؾٖى ٍو

٨ُت ت آعاء ألاٞغاص ومٗخ٣ضاتهم خى٫ (36)ألامٍغ خا الغؤي الٗام بإهه )مجمٖى ، بط ٖٞغ

ت مهمت مً الجماٖت خم الخٗبير ٖىه مً زال٫ مجمٖى  ((communityمىيٕى مٗين، ٍو

 ٌّ ال مً زال٫ الخٗبير ٖىه بهىعة ٖامتوال 
ّ
 ب

ً
 ٖاما

ً
 .(37)(ٗض الغؤي الخام عؤًا

٩ي لُىهاعص صوب   ٟه Leonard Doob)وؤٟٚل الٗالم ألامٍغ ( ٖامل الؼمً في حٍٗغ

خه وفي جباص٫  م مً ؤّن الؼمً ٖامل مهم في صًمىمت الغؤي الٗام واؾخمغاٍع ٖلى الٚغ

آلاعاء وألا٩ٞاع
الغؤي الٗام بإهه )مُى٫ الىاؽ اػاء ٢ًُت ما  (Doob)، بط ٌٖغٝ صوب (38)

، وبظل٪ ٞهى ًسلِ بين الغؤي (39)(الجماٖت الاظخماُٖت خُىما ٩ًىهىن ؤًٖاء في هٟـ

مً حٍٗغ٠ صوب زالزت مهُلخاث عثِؿت، هي  ًّ خ  –الاججاه )الٗام والاججاه ٍو

 .(40)مك٩لت مُٗىت ؤو خاصزت( –الجماٖت 

ٟه م٘ حٍٗغ٠ ٖالم الاظخمإ الؿُاسخي Doob) )واج٤ٟ صوب  بلى ّخض ما  في حٍٗغ

٩ي ظمِـ بغاٌـ  ت )الظي  ٌٖغٝ الغؤي الٗام بإهه  Jemes Bryce (Doob)ألامٍغ مجمٖى

اث التي تهم الجماٖت وجازغ ٞحها  .(41)(آلاعاء التي ًضًً بها الىاؽ بػاء ال٣ًاًا واإلاىيٖى

ض البرث ؤّما ؤؾخاط ٖلم الىٟـ الاظخماعي والؿُاسخي ٞل  ( Floyed Allport)ٍى

م٨ً )ّٞٗغٝ الغؤي الٗام بإهه  حٗبير ظم٘ ٦بير مً ألاٞغاص ًٖ آعائهم في مى٠٢ مٗين، ٍو

ضًً ؤم مٗاعيين إلاؿإلت جهاثُت مُٗىت  اؾخضٖائهم للخٗبير ًٖ ؤهٟؿهم ؾىاء ٧اهىا مٍا

ؤو لصخو ؤو ا٢تراح طي ؤهمُت واؾٗت الىُا١ بدُض ج٩ىن وؿبتهم في الٗضص مً 

٤ مباقغ ججاه اإلاىيٕى ال٨ نرة والاؾخمغاع ٧اُٞت إلخضار بم٩اهُت الخإزير ٖلى ال٣ٗل بٍُغ

ٟه الغؤي الٗام ٞهى الٌكتٍر (42)الظي هم بهضصه( ض ًٖ صوب في حٍٗغ سخل٠ ٞلٍى ، ٍو

بر ٖىه  ّٗ جىاٞغ اإلاُى٫ هدى ٢ًُت مُٗىت للخٗبير ٖجها، ولِـ بالًغوعة ؤن ٩ًىن الغؤي اإلا

 م٘ اججاه الٟ
ً
( ؤّن Allport)، و٢ض بٌين البرث(43)غص بػاء ال٣ًُت مدل الاهخماممخُاب٣ا

ً ؤو ٢ًُت  ضصة في حٍٗغ٠ الغؤي الٗام مجها وظىص ؤشخام ٦شيًر ّٗ هىا٥ ٖىانَغ مخ

ٌكتر٥ بها ٖضص ٦بير مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٦ما ؤهه ع٦ؼ ٖلى الغؤي الٗام ال٩امً م٘ بًماهه 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

اإلاجخم٘، بػاء ال٣ًاًا طاث الاهخمام بىظىص صعظاث مخٟاوجه مً ؤلاهخمام بين ؤٞغاص  ًأنٌاعو

 .(44)اإلاكتر٥

ٝغ ولُام البُج  ّٖ ( الغؤي الٗام في ٦خابه الغؤي الٗام William Albig)ُٞما 

الخٟاٖل الظي ًدضر بين ؤٞغاص مجخم٘ ما )بإهه  ((Modern public opinionالخضًض

 ًٖ طل٪
ً
الخٟاٖل مً  ٖلى بخضي اإلاك٨الث اإلاُغوخت، بدُض ًإحي عؤي الجماٖت حٗبيرا

ال مً 
ّ
ظمُ٘ اإلاىا٠٢ التي ًا٦ضها ؤٞغاص الجماٖت، ٦ما ؤهه ال ًخسظ ق٩له الىاضح ب

 (Albig)وبهظا ٞةّن الغؤي الٗام مً وظهت هٓغ البُج ( 45)زال٫ هظا الازخالٝ في الغؤي(

ٗض الى٣اف والخٟاٖل بين  ْبر الى٣اف بين ألاٞغاص والجماٖاث الهٛيرة، َو ِٖ ًخ٩ىن 

 للىنى٫ بلى عؤي مكتر٥ لؤلٚلبُت الؿاثضة في اإلاجخم٘، الجماٖاث قَغ
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ا

خ٤ٟ البُج ) ْبر وؾاثل الاجها٫، ٍو ِٖ م٨ً الاؾخضال٫ ٖلُه  ( م٘ هغبغث بلىمغ Albigٍو

(Herbert Blumer)  ه بإهه )هخاط للخٟاٖل بين ظماٖاث ٞغ َّٖ في حٍٗغ٠ الغؤي الٗام، بط 

لبُت، ؤو الغؤي الكاج٘ ًدضر في ؾُا١ اظخماعي ؾُاسخي، وهى لِـ بال ًغوعة  عؤي ألٚا

بين ألاٞغاص، خُض ًم٨ً ؤن ٩ًىن لغؤي بٌٗ ألا٢لُاث جإزير ؤ٢ىي ب٨شير في حك٨ُل 

لبُت( ال ؤّن هغبغث ؤقاع بلى ؤّن (46)الغؤي الٗام والخٗبير ٖىه مً جإزير ظماٖت ألٚا
ّ
، ب

٤ ٖملُت الخٟاٖل التي  الخٟاٖل الظي ًدضر بين ألاٞغاص ال ًّخم ًٖ ٞغاٙ بل ًٖ ٍَغ

ُٟي  .(47)(جدضر في مجخم٘ مٗين )وح٨ٗـ بىاءه الْى

ٟاث للغؤي   الم والغؤي الٗام الٗغب َاثٟت مً الخٍٗغ ضم ٖضص مً زبراء ؤلٖا
ّ
٦ما ٢

ٟاث مً الىا٢٘ الخًاعي والؿُاسخي الظي حِٗكه اإلاى٣ُت  الٗام، واهُل٣ذ هظه الخٍٗغ

م مً الٗغبُت، و٢ض جإزغث بُبُٗت الىٓم الؿُاؾُت في اإلا لى الٚغ ى٣ُت الٗغبُت، ٖو

ٟاث ألاظىبُت، بن   للخٍٗغ
ّ
ال ؤجها ٧اهذ او٩ٗاؾا

ّ
ٟاث ظضًضة ب مداولت بًٗهم ج٣ضًم حٍٗغ

الم الٗغب مً  لم ج٨ً له٣ُت لها في ٦شير مً الجىاهب، ول٨ً هظا لم ًمى٘ زبراء ؤلٖا

ٟاث هاظؼة للغؤي الٗام ٝغ ببغاهُم بمام(48)ج٣ضًم حٍٗغ ّٖ هى )لٗام بإهه الغؤي ا (49). ٣ٞض 

ال٨ٟغة الؿاثضة بين ظمهىع مً الىاؽ جغبُهم مهلخت مكتر٦ت بػاء مى٠٢ مً 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

اث، ؤو مؿإلت مً اإلاؿاثل الٗامت التي جشير اهخمامهم ؤو  ًأنٌاعو اإلاىا٠٢، ؤو جهٝغ مً الخهٞغ

، وهى بهظا الخٍٗغ٠ ٢ض ظم٘ ؤ٦نر مً اججاه للغؤي (50)جخهل بمهالخهم اإلاكتر٦ت(

ت الخهاثو التي جّميز الٗام، ًخمشل في جدضًض ٖ ىانغ اإلاٟاهُم و٦ُُٟت ج٩ىجها ومٗٞغ

، ٦ما (51)الغؤي الٗام ًٖ الٓاهغاث ألازغي التي ج٣ترب مىه ٧االججاه ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

م٨ً ؤن جخدى٫ بلى  ّض الغؤي الٗام ٖباعة ًٖ ٨ٞغة، وال٨ٟغة حؿب٤ الغؤي الٗام ٍو َٖ ؤهه 

ها بلى الجضا٫ والى٣اف بين   عؤي ٖام بٗض زًٖى
ً
ضة واإلاٗاعيت التي جيخج عؤًا آلاعاء اإلاٍا

لبُت بٗض جبلىع الى٣اقاث بين وظهاث الىٓغ اإلاسخلٟت في   ًدٓى بغيا ألٚا
ً
 ظضًضا

ً
ٖاما

ت مغ٦بت مً ( 52)خين ٢ضمذ قاهُىاػ َلٗذ  للغؤي الٗام  بإهه )مجمٖى
ً
ٟا حٍٗغ

ت ما ت ظماهيًر ًٖ  -خم٘ مافي مج -ألاًٞلُاث التي ٌٗبر بها ٚالبُت ألاٞغاص في مجمٖى

 
ً
مؿإلت ٖامت، حهخمىن بها، بٗض مىا٢كتها الٟترة اإلاىاؾبت، وبما ٨ًٟغون لهظا الغؤي جإزيرا

)
ً
ٟها مً حٍٗغ٠ هغبغث بلىمغ )( 53)مُٗىا  Herbertو٢ض ا٢تربذ الض٦خىعة قاهُىاػ في حٍٗغ

Blumer) ٟها ه ظه ُٞما ًخٗل٤ بىٓام ألاًٞلُاث التي ٣ًضعها الٟغص بال ؤجها ه٣لذ في حٍٗغ

 .(54))ألاًٞلُاث الٟغصًت بلى ؤلاًٞلُت الجماُٖت(

ه بإهه  ٞغ ّٖ  للغؤي الٗام بط 
ً
 ظضًضا

ً
ٟا الغؤي )في خين ٣ًضم مسخاع التهامي حٍٗغ

الؿاثض بين ؤٚلبُت الكٗب الىاُٖت في ٞترة مُٗىت، باليؿبت ل٣ًُت ؤو ؤ٦نر ًدخضم ٞحها 

لبُت ؤو ٢ُمها ؤلاو  الجض٫ والى٣اف، وجمـ مهالح هظه ألٚا
ً
ؿاهُت ألاؾاؾُت مؿا

)
ً
ت، والّؾُما الىعي الؿُاسخي (55)مباقغا ٟه بين الىعي وألا٦نًر ؼاوط التهامي في حٍٗغ ، ٍو

ض  ّٗ ت واُٖت، ٦ما ّخضص البٗض الؼمجي الظي ٌ ال ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن ألا٦نًر
ّ
مىه، ب

 ؤّن الى٣اف والجض٫ بين آعاء الجماهير 
ً
ٟه ما٦ضا ؤخضي زهاثو الض٢ت في حٍٗغ

ٟه  ْبرها حك٨ُل الغؤي الٗام، ٦ما جّميز حٍٗغ ِٖ خم  ًّ اإلاخباًىت هي الخهُلت ألاولُت التي 

  
ً
 للُٗىب، وجىيُدا

ً
٠ جالُٞا بالبؿاَت والىيىح والكمى٫ مما ًجٗله ؤ٦نر الخٗاٍع

 .(56)إلاٟهىم الغؤي الٗام



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 26

 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ٝغ ؾمير مدمض خؿين الغؤي الٗام بإهه:  ًأنٌاعو ّٖ ت مً الىاؽ، ؤو )و زالنت آعاء مجمٖى

خ٣اص الؿاثض، ؤو بظمإ آلاعاء، ؤو الاجٟا١ الجماعي لضي ٚالبُت الغ  ؤي الٛالب، ؤو الٖا

ٞئاث الكٗب ؤو الجمهىع ججاه ؤمغ ما ؤو ْاهغة ؤو مىيٕى ؤو ٢ًُت مً ال٣ًاًا 

الجضلُت الخالُٞت، ٢ض ج٩ىن اظخماُٖت، ؤو ز٣اُٞت، ؤو ا٢خهاصًت، ؤو ؾُاؾُت، ؤو 

ت، ؤو ٞىُت، ٦ما ٢ض ج٩ىن طاث  شاع خىلها جغبٍى ؤهمُت لضي مٗٓم ؤٞغاص الجمهىع، ٍو

٩ىن لهظا الاظمإ ٢ىة وجإزير في ال٣ًُت ؤو اإلاىيٕى الظي ًغجبِ به ، وفي (57)(الجض٫، ٍو

خ٣اص الؿاثض، بظمإ  بر ًٖ الٛالبُت )الٖا ّٗ هظا الخٍٗغ٠ ٣ًّضم خؿين ؤ٦نر مً مٟغصة ح

آلاعاء، الاجٟا١ الجمعي(
غع ألامغ هٟؿه في جدض(58)

ّ
٨  ًضٖىها ، ٍو

ً
ًض الجماٖت، ٞخاعة

ل ٖلى هظا الخٍٗغ٠ ؤهه ال (59)(بالجمهىع ))بٟئاث الكٗب(، وجاعة ؤزغي ًضٖىها
َ
٩

ْ
ك ، وَُ

م البّض مً جّجىب مشل هظه 
ّ
ًً٘ ؤي صوع للجماهير في اجساط الغؤي الٗام، ومً ز

ُٟت للغؤي الٗام ٟاث ٖىض ؤًت مداولت حٍٗغ  .(60)الخٍٗغ

ٝغ مدمض ٖبض  ّٗ الخ٨م الظي جهل )الغؤي الٗام بإهه:  (61)ال٣اصع خاجمفي خين ٌ

بلُه الجماٖت في ٢ًُت ما طاث اٖخباع ما، لظا ٞةّن الغؤي الٗام هى طل٪ الغؤي الظي 

، ول٨ً (62)ًيخج ًٖ اإلاازغاث وعصوص ألاٞٗا٫ اإلاخباصلت بين ؤٞغاص ظماٖت ٦بيرة مً الىاؽ(

م ًّدضص هظه اإلاازغاث وماهُتها ٖلى هىا٥ اهخ٣اصاث جّىظه بلى هظا الخٍٗغ٠، بط بهه ل

م مً اقتراَه وظىصها في ٖملُت حك٨ُل الغؤي الٗام، ٦ما ؤهه ٣ًخهغ ٖلى  الٚغ

اث الخجم٘، وهظا ًتر٥ ازغه الؿليي في حك٨ُل الغؤي الٗام،  مؿخىي واخض مً مؿخٍى

، ٞالجمهىع ًسخل٠ ًٖ الجماهير، ومً 
ً
اث ًٖ بًٗها بًٗا بط جسخل٠ هظه اإلاؿخٍى

م اٖخ
ّ
ماصه ٖلى مؿخىي واخض ًاصي بلى زلل بيُىي في ٖملُت حك٨ُل الغؤي الٗام، ٦ما ز

م مً ؤّن زضمت الهالح الٗام هي  ٠ ًخجاهل مهالح الجمهىع ٖلى الٚغ ؤّن هظا الخٍٗغ

ال ؤهه مً ظاهب آزغ ًغ٦ؼ ٖلى بٖالن اإلاى٠٢. 
ّ
 مً ؤهضاٝ الغؤي الٗام ب
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 الرأي العام يف العصور القذمية  ًأنٌاعو
ؿخسض    ٌُ م مٟهىم الغؤي الٗام  في الٗهىع ال٣ضًمت ؤو التي جلتها ٦مهُلح لم 

٦ما وؿخسضمه مىظ الشىعة الٟغوؿُت بلى ًىمىا هظا، ل٨ىه اؾُخسضم ٦ؿلى٥ ومٓاهغ، 

، ٩ٞان الغؤي الٗام في 
ً
 وخضًشا

ً
وزمت جباًً في الى٣اقاث التي جغجبِ بالغؤي الٗام ٢ضًما

 ٖلى ؤؾاؽ الٗاصاث 
ً
واإلاىعوزاث، ولِـ ٖلى ؤؾاؽ الى٣اقاث الٗهىع ال٣ضًمت ٢اثما

والخىاعاث التي جدهل بين ألاٞغاص، ولم ًىظض عؤي ٖام  باإلاٗجى اإلاخٗاٝع ٖلُه آلان بل 

 أل٩ٞاع 
ً
 وامخضاصا

ً
 ٦ما ؤّن اٖخىا١ ألاٞغاص ألا٩ٞاع ٩ًىن عوجِبا

ً
ًبخٗض ًٖ مٟهىمه ٦شيرا

ُُ٘ اإلاجخم٘ الخ٣الُض وألا  وامغ التي جهضع ًٖ اإلاجخم٘ الظي ًىلض ُٞه الٟغص، ٍو

عئؾائهم، ولِـ لضحهم ال٣ضعة ٖلى الخٗبير ًٖ آعائهم، بل هىا٥ اٖخ٣اص ؾاثض ًّدخم 

 ٖلحهم الُاٖت إلاا هى ؾاثض مً ؤٖغاٝ بين الجماٖت التي ًيخمىن بلحها.

٤ ابخضإ ؤؾالُب مُٗىت  و٧ان هىا٥ بصعا٥ مٗين ألهمُت الغؤي الٗام ًٖ ٍَغ

م( الظي  ت مشل )السخغ( و  )الَُى ت وج٣الُضها والٗكاثٍغ وٗجي به الٗال٢اث الاؾٍغ

ْبر اؾخسضام عمىػ مُٗىت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  ِٖ ت  اإلاىعوزت وحكير بلى ٖم٤ الاهخماء للمجمٖى

ض ٖالماث مً  ّٗ ت، ح م الٗكيرة ؤو عمىػ ٖىاثلها ؤو هٕى آلالهت الظي حٗبضها اإلاجمٖى
َ
ل َٖ

 في بًٗها آلازغ. ٖالماث الخ٣اعب بين ألاؾغ في مداولت لخإزير بًٗها

ش اػصاث ؤهمُت الغؤي الٗام الّؾُما في ٖهض  ؾىمغ( و )وم٘ ٖهىع ٞجغ الخاٍع

ال ؤجهم ٧اهىا ٌٗخ٣ضون بإهمُت الغؤي )
ّ
امهم ب

ّ
م مً اؾدبضاص خ٩ بابل( و )ؤقىع(، ٖلى الٚغ

٣ىمىن  متهم ٍو غ ٢اصتهم ٖلى ؤجهم اؾُىعٍىن، وال ًم٨ً هٍؼ ٤ جهٍى الٗام ًٖ ٍَغ

ضاء  بغؾم ؤؾلختهم ٖلى ب في ٢لىب ألٖا الجضعان وجهىعحها بك٩ل ًضزل الٖغ

 واإلاىاٞؿين لهم في اإلامالُ٪ ألازغي ؤو مً يمً اإلامل٨ت التي ًد٨مىجها.

ىن الخا٦م وج٣ضٌـ  ٤ جإلُه الٟٖغ  ًٖ ٍَغ
ً
 ؤ٦نر جإزيرا

ً
واؾخسضم الٟغاٖىتؤبؾلىبا

اث الضًيُت، ولبـ ال٨هىت وبىاء اإلاٗابض وؤلاهغاماث واإلاؿالث الكاه٣ت، وابخضإ اإلاماعؾ
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ت ٧اهذ تهضٝ بلى الخإزير في الغؤي  ًأنٌاعو الخُجان اإلاغّنٗت والشمُىت، وؤؾالُب ؤزغي مخىٖى

 الٗام وجىظحهه.

ٗضه الٗهغ الظهيي للغؤي الٗام في مٟهىمه 
ّ
وفي ٖهغ الغومان الظي ًم٨ً لىا ؤن و

ت الغؤي والخُٗير ًٖ عؤي اإلاجخم٘، ٖلى  م اؾخسضام مهُلخاث لها ٖال٢ت بدٍغ
ّ
ال٣ضًم ج

قٗب )مجلـ الكُىر( و )الكاون الٗامت( و )نىث الكٗب( و )ؾبُل اإلاشا٫ مهُلح 

همُت الغؤي الٗام لضي ّخ٩ام عوما وجبين عوما(، ومهُلخاث ؤزغي ٦شيرة ججؿض ؤ

الؾٟت ٦باع ؤمشا٫  ً ٖٓام ٞو ؤُٖائهم صوع ٦بير ألٞغاصهم و٢ض عا٤ٞ طل٪ ْهىع م٨ٍٟغ

 ًٖ اهدكاع الخُابت، و٧ان قِكغون وؤزىه 
ً
ؾ٣غاٍ وؤٞالَىن وؤعؾُى، ًٞال

٧ىهِخىؽ ًمشال الخُابت في طل٪ الى٢ذ، ٦مانضعث في ٖهض ًىلِـ ٢ُهغ ؤو٫  خُٟت 

واؾخمغث بالهضوع إلاضة ) Actadurina( ٢بل اإلاُالص باؾم ب٦خاصًىعها )59ت )في ؾى

 ؤعبٗماثت ٖام.

اث، وؾُُغة  وفي الٗهىع الىؾُى ؾاص الٗالم ْالم صامـ مً ٢م٘ الخٍغ

اث، واؾخسضام الضًً في جِؿير ؤمىع الضو٫، واؾخمغ  ال٨يؿُت بك٩ل ٦بير ٖلى مجٍغ

الخا٫ ٖلى طل٪ خضوص ؤل٠ ٖام ختى ْهىع ؤلاؾالم، الظي ؤ٢غ مبضؤ الكىعي في الخ٨م 

 للٟغص في الخٗبير 
ً
 واؾٗا

ً
ًٖ عؤًه مً صون قٍغ ؤو ٢ُض، وامخض وبصاعجه، وؤُٖى مجاال

٣ت اهخسابهم وؤّن لم ج٨ً بُض الٗامت، بل   بلى الخلٟاء الغاقضًً في ٍَغ
ً
ألامغ ونىال

 بكإن الخ٨م، واإلاكهىع ؤّن 
ً
 مُٗىا

ً
٧اهذ بُض لجىت ٌك٩لها الخلُٟت، ل٨جها حُٗي ماقغا

ًىا مباٌٗخه ٖلى البُٗت وج  )ٕ( لم ًجبر الىاؽ الظًً ٞع
ً
ت في ؤلامام ٖلُا غ٥ لهم الخٍغ

ض  ا،ً ٣ٞض ؤزظ ًٍؼ  بٗض زالٞخه ؤن باث ألامغ بظباٍع
ً
هظا الكان، ل٨ً الظي خهل الخ٣ا

 وؤنبذ 
ً
اث ٦شيرا البُٗت مً ٖمغ بً الٗام بالخُلت والؿ٠ُ، ختى جغاظٗذ الخٍغ

ّممذ ألاٞىاه وُمى٘ الىاؽ مً 
ُ
 الًّمذ  بهلت لئلؾالم في شخيء و٦

ً
 ص٦خاجىعٍا

ً
الخ٨م خ٨ما

 ال الخضًض، 
ً
 نىعٍا

ً
واؾخمغ الخا٫ بلى ًىمىا هظا في الضو٫ ؤلاؾالمُت، وهي حٗخمض هٓاما
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ًمشل الضًم٣غاَُت في ق٩له وال في ظىهغه، وعبما ٣ًاعب الٗهىع الىؾُى التي خ٨مها  ًأنٌاعو

وعبا والٗالم. 
ُ
 عظا٫ ال٨ىِؿت، وحؿببىا في زغاب ؤ

مىً بجماٌ ؤهم طماث السؤي العام في العصىز اللدًمت بما ًإحي   -:ٍو

 الغؤي الٗام في الٗهىع ال٣ضًمت بالىا٢٘ الظي ٌِٗكه ألاٞغاص بهىعة  -1
ً
جإزغ ٦شيرا

 مباقغة، لظا ٞإن ؾمت الخًامً الاظخماعي ٧اهذ واضخت.

ؾلى٥ ألاٞغاص في مشل هظه اإلاجخمٗاث وعصوص ؤٞٗالهم بػاء ألاخضار التي  -2

هم لٓغوٝ اظخماُٖت   مخمازلت.ًخٗغيىن بلحها مخمازلت بلى خض ٦بير بؿبب زًٖى

ًخميز الىٓام الاظخماعي ببؿاَت ٦بيرة، وؤّن ما ًخٗغى له ظٗل الٟغص في جل٪  -3

اإلاجخمٗاث ٌكتر٥ في اإلاهير الىاخض ؾىاء في ال٩ىاعر الُبُُٗت التي ججخاح مىا٣َهم 

ؤم في ؤزىاء حٗغيهم بلى الٛؼو مً الجماٖاث ألازغي، وؤّن اإلاك٨الث في الٛالب جهِب 

هم، 
ّ
لى هدى قامل، لظا ٞإّن الٟغص في هظه اإلاجخمٗاث ملؼم بخ٣ُُم ؤٞغاص الجماٖت ٧ل ٖو

 بػاءها.
ً
 الىا٢٘ وم٣ضاع الخُغ الظي ًضاهمه، ومً زم ًدّبجى عؤًا

4-  
ً
٤ ٧ىهه مغجبُا ٍغ غجح ؤٚلب الخبراء في هظا اإلاجا٫ مٟهىم الغؤي الٗام بلى ؤلٚا ًُ

 
ّ
٣ُت، ب ٍغ ال ؤّن الغؤي الٗام بالضًم٣غاَُت اإلاباقغة التي ٧اهذ ؾاثضة في اإلاضن ؤلٚا

 ولض م٘ الخُىعاث الخ٨ىلىظُت الخضًشت، وججؿض ؤ٦نر م٘ الشىعة 
ُ
٦مٟهىم ولِـ ٦ٓاهغة

الٟغوؿُت. بمٗجى ؤّن ْاهغة الغؤي الٗام لم ج٨ً ٚاثبت ًٖ الخًاعاث ال٣ضًمت، ل٨جها 

٧اهذ جإزظ حٗبيراث ؤزغي، و٢ض وعصث في خًاعاث الٗغا١ ومهغ والهين، و٧اهذ 

ٖت الُاٖت بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ وبيٟاء الٗٓمت ٖلى الخ٩ام، ٦ما جبضو مىهبت ٖلى بقا

ت والخمازُل الٟىُت،  واضخت ٖلى ألازاع التي ونلذ بلُىا مخمشلت باللىخاث الدجٍغ

يرها.  و٢هاثض الكٗغ ٚو
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 العصر احلذيح( )الرأي العام يف عصر الطباعة  ًأنٌاعو
ازغ ٦بير في  ٧1947ان الزترإ الُابٗت مً ٢بل الٗالم ألاإلااوي ًىهان ٚىجىبٙر   

جدكُض الجماهير، وػٍاصة ٖضص ٢غاء الصخ٠ التي بضؤث جهضع في الٗالم بٗض هظا 

الازترإ، وما عا٤ٞ طل٪ مً ٖملُت بنالح صًجي ٢اصه ماعجً لىزغ ٦ى٪، وبغوػ 

 ًٖ البروحؿخاهذ ٦دغ٦ت صًيُت بنالخُت ٦ؿغث ظم
ً
هىص ال٨ىِؿت الغوماهُت، ًٞال

جإزير جدغعي  في اإلاجا٫ الا٢خهاصي والؿُاسخي والاظخماعي عا٤ٞ ْهىع خغ٦ت الجهًت في 

بٗذ آالٝ ال٨خب والصخ٠، 
ُ
ؤوعبا، وبًٟل اهدكاع نىاٖت آالث الُباٖت وجُىعها َ

 ّمما ؤؾهم بك٩ل ٦بير في جُىع ألا٩ٞاع الجضًضة وهمىها. 

ىلخير وهىبـ ولى٥ وهُىم،  و٦خاباث ق٨ؿبير وم٘ ْهىع ٦خاباث باؾ٩ا ٫ ٞو

 الّؾُما م٘ اؾخمغاع ٦خاباث ٖضص مً 
ً
وجمبل اػصاص اخترام الغؤي الٗام، وباث جإزيره ٦بيرا

الٗلماء في ٖلم الاظخمإ والا٢خهاص والؿُاؾُت ؤمشا٫ ظا٥ ه٨ُغ وػٍغ مالُت ٞغوؿا، 

لخإزير ٞحها، وؤصث الهالىهاث وعوؾى الظي ؤقاص ب٣ىة الغؤي الٗام في بصاعة الضولت وا

 ًٖ الضوع ال٨بير الظي ؤصجه  الشىعة الٟغوؿُت 
ً
ت الغؤي الٗام، ًٞال  في ج٣ٍى

ً
 ٦بيرا

ً
صوعا

وعبا ٣ِٞ، بل اهخ٣ل بلى الىالًاث اإلاخدضة.
ُ
 لِـ ٖلى مؿخىي ؤ

 الرأي العام املعاصر 
م٘ بضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اهخ٣ل مغ٦ؼ الش٣ل في اليكاٍ الؿُاسخي     

هغث الٟلؿٟت اإلاىُٟٗت لجيرمي التي حؿدىض ٖلى و الا٢خهاصي مً ٞغوؿا بلى اه٩لترا ْو

ت طهبذ  جد٤ُ٣ ؤ٦بر ؾٗاصة مم٨ىت أل٦نر ٖضص مً ؤٞغاص الكٗب، ٦ما ؤّن هظه الىٍٓغ

٨غ بضال  ّٟ بلى ؤّن هضٝ الٟغص في خُاجه هى جد٤ُ٣ الؿٗاصة وال بداظت بلى وظىص هسبت ج

حها، وؤّن بخؿاؾه هى الظي ًّضله ٖلى جد٤ُ٣ ؾٗاصجه، ٖىه، وجدمي مهالخه وجّضله ٖل

ؼه، ووْاث٠ الغؤي   ًٖ حٗلُمه الظي ٌؿاٖض ٖلى جمىُت هظا ؤلاخؿاؽ وحٍٗؼ
ً
ًٞال

 -الٗام مً وظهت هٓغ ظيرمي بيخام جىدهغ ُٞما ًإحي:
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 ؤصاة للًبِ الاظخماعي.  -1 ًأنٌاعو

ت الضًم٣غاَُت للضولت. -2  ظؼء ال ًخجؼؤ مً هٍٓغ

 حك٨ُل الغؤي الٗام.  ج٩ىن الصخاٞت ؤهم ٖىامل  -3

ً الغؤي الٗام التي خضصها بإعب٘ مغاخل، وهي  وها٢ل ظمِـ بغاٌـ مغاخل ج٩ٍى

  -٦ما ًإحي:

 مغخلت ال٣بى٫  -1

 مغخلت الهضام ؤو الهغإ   -2

 مغخلت الخد٨م الكٗيي  -3

 مغخلت ؤلاعاصة التي جخإ٦ض بهىعة مباقغة.  -4

ً وماعا٣ٞه مً ؤخضار ٦شيرة ومهمت ومجها الخغب      وم٘ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

الٗاإلاُت ألاولى والشاهُت والى٣الث الهاثلت في الهىاٖت و٢ُام الضو٫ ال٨بري بةخخال٫ 

يرها مً صو٫ الٗالم ّمغ الغؤي الٗام في مغاخل  ٖكغاث الضو٫ في الكغ١ ألاوؾِ ٚو

زغ ب٣ىجه وجإزيره في ألاخضار التي ظغث في ٖضة، وخ٣ب جميزث بًٗها ًٖ بًٗها ألا 

ً في ْهىع صعاؾاث مىؾٗت  طل٪ الى٢ذ وجميزث الخ٣بت ألاولى مً ال٣غن الٗكٍغ

ومغ٦ؼة لل٨ك٠ ًٖ الٗىامل اإلاازغة في حك٩لُه وصوعه ٦إصاة يبِ اظخماعي لؿلى٥ 

إلاُت صوع الاٞغاص واإلاجخم٘، بل جإزيره ال٨بير في الخ٩ىماث و٢غاعاتها، و٧ان للخغب الٗا

خُىي في صعاؾاث الغؤي الٗام والخ٣صخي ًٖ ألاؾالُب الىاجخت في الخغب الىٟؿُت، 

 ًٖ ٞخده مجاالث 
ً
والضٖاًت التي ج٣ىم بها الخ٩ىماث، وجإزيرها في الجمهىع، ًٞال

 ألبٗاص ظضًضة للغؤي الٗام.

ً البضاًت الخ٣ُ٣ُت لضعاؾاث الغؤي الٗام، ض ال٣ٗض الشالض مً ال٣غن الٗكٍغ ّٗ  َو

  -وجميزث هظه اإلاغخلت بما ًإحي:

هىع مالٟاث ٦شيرة في   -1 صعاؾت وكاَاث الضو٫ اإلاخداعبت في مجا٫ الضٖاًت ْو

 هظا الجاهب.
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 ٞهغؾت ال٨خب التي اهخمذ بضعاؾت الغؤي الٗام.  -2 ًأنٌاعو

ت الغؤي الٗام مشل ولترلُبمان وجىهِـ   -3 ْهىع ٖلماء اهخمىا بضعاؾت هٍٓغ

يرهم.  وآهجل ٚو

ٖالم في حك٨ُل الغؤي الٗام مشل الصخاٞت  والغاصًى صعاؾت جإزير وؾاثل ؤلا  -4

ىن.  والؿِىما والخ٣ا الخلٍٟؼ

ً الظي بضؤ بال٨ؿاص الٗالمي جًا٠ٖ  وم٘ بضاًت ال٣ٗض الغاب٘ مً ال٣غن الٗكٍغ

 ًٖ نٗىص هخلغ بلى ؾضة الخ٨م في ؤإلااهُا، 
ً
الاهخمام في صعاؾت الغؤي الٗام، ًٞال

له الجمهىع بلى ؤصاة بُض الض٦ خاوع، ٦ما الخا٫ في بًُالُا والُابان وؤؾباهُا وجدٍى

ُتي، و٦إن الٗالم ٌؿير بلى الىعاء، وعا٤ٞ طل٪ ْهىع  خ٠  وألاعظخىين والاجداص الؿٞى

ومغا٦ؼ تهخم بضعاؾت الغؤي الٗام، مشل مٗهض ٧الىب ل٣ُاؽ الغؤي الٗام، واؾخسضامه 

 َغاث٤ ظضًضة ؤ٦نر ص٢ت في ٖملُاث ٢ُاؽ الغؤي الٗام.

 للخغب الٗاإلاُت الشاهُت ولئلٖماع والبىاء وفي ال٣ٗ
ً
ض الخامـ الظي ٧ان مؿغخا

ت ؤزغ وؾاثل الاجها٫ في الجىىص والًباٍ  ٤ مٗٞغ  ًٖ ٍَغ
ً
ُصعؾذ هظه اإلاغخلت جُب٣ُُا

ت  في الجُىف التي جخ٣اجل في ؾاخاث الخغب، وصعاؾت الضٖاًت وؤزغها في الغوح اإلاٗىٍى

ين واإلاضهُين ٖلى ّخض ؾىاء، و٢  ض جّميز هظا ال٣ٗض بما ًإحي: للٗؿ٨ٍغ

ت آعاثه واججاهاجه بػاء ال٣ًاًا في  -1 الضعاؾاث اإلاىهبت ٖلى مسح الجمهىع ومٗٞغ

 اإلاجخم٘.

خذ   -2 ت جإزيرها في الجىىص، ٞو اػصًاص الضعاؾاث اإلاغجبُت بالخغب الىٟؿُت، ومٗٞغ

 مغا٦ؼ لضعاؾتها.

ىن ٧ىؾُلت بٖالمُت ظضًضة ومازغة في اإلاجخم٘، و   -3 صعوه في ْهىع الخلٍٟؼ

 حك٨ُل الغؤي الٗام.

وباث الغؤي الٗام بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت مدُت مهمت في الضعاؾاث 

المُت الّؾُما بٗض الخدىالث   الضعاؾاث ؤلٖا
ً
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، والخ٣ا
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

وعبا وبٌٗ صو٫ آؾُا والىالًاث اإلاخدضة، واؾخ٣ال٫  ًأنٌاعو
ُ
الضًم٣غاَُت الخ٣ُ٣ت في صو٫ ؤ

الضو٫ مً ؾُُغة الضو٫ ال٨بري، والخُىع ال٨بير الظي خهل في ج٨ىلىظُا  ٖكغاث

ُت في صعاؾاث الغؤي  الم الجضًض التي ؤخضزذ َٟغة هٖى هىع وؾاثل ؤلٖا الاجها٫، ْو

ت جإزيره في الجمهىع في ْل هظه الى٣الث الخ٨ىلىظُت الهاثلت، ٞباجذ  الٗام، ومٗٞغ

الظي ًدهل ٖلى نٟداتها ؤخض وؾاثل الخىانل الاظخماعي والى٣اف والجضا٫ 

٣ها الغؤي الٗام الّؾُما في الٗغا١، بط ؤنبدذ هظه  الٗىامل التي ًدك٩ل ًٖ ٍَغ

م٨ً ؤّن جاصي الى٣اقاث بلى   ًجم٘ ٞئاث واؾٗت مً الجمهىع، ٍو
ً
الىؾاثل ًٞاًء واؾٗا

م  اث التي تهم اإلاجخم٘، ٖلى الٚغ بلىعة ٨ٞغة ؾلبُت ؤو بًجابُت بػاء ال٣ًاًا واإلاىيٖى

اث اإلاٗغويت للى٣اف، ألجها جإزظ  مً الخٗاَي الؿليي في ؤخُان ٦شيرة م٘ اإلاىيٖى

٤ هظه الغئٍت، وجبخٗض ًٖ ال٣ٗالهُت في ه٣اقاتها،   وجبجي جهىعاتها ٖلى ٞو
ً
 ٖاَُٟا

ً
ظاهبا

٤ ال٨غاصة، والخ٣ا ؤػمت  اث ؾ٣ٍى اإلاىنل، وقهضاء ؾبا٨ًغ، وخٍغ الّؾُما مىيٖى

اث التي خُٓذ بى٣اقاث 2018ال٨هغباء الخاه٣ت في مىخه٠  يرها مً اإلاىيٖى ، ٚو

 وظضا٫ بين ٞئاث الجمهىع الٗغاقي ٖلى نٟداث الخىانل الاظخماعي.
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 طبيعة الرأي العام وقوانيهٌ  ًأنٌاعو
٣ًهض بُبُٗت الغؤي الٗام الؿماث ؤو الخهاثو التي ًخميز بها الغؤي الٗام، 

ير اإلاٟاجئ، وجإزير اإلاٗخ٣ضاث الخ٣الُض 
ّ
ومً هظه الؿماث التي ًخميز بها ٖضم الشباث والخٛ

م٨ً لىا ؤن هجمل  ُٞه، ٦ما ؤهه ًخإزغ بال٣ٗل الجمعي والضًً واإلاىعور الش٣افي، ٍو

 مً هظه الخهاثو و٦ما
ً
  -ًإحي: بًٗا

:
ً
 عدم الثباث   ؤوال

ض الغؤي الٗام ْاهغة مخٛيرة ال جد٨مها ٢ىاهين زابخت، وألاٞغاص ال ًشبخىن        ّٗ ٌ

ٓهغ طل٪ في الٗال٢اث  ت الاهخ٣ا٫ مً عؤي بلى آزغ، ٍو خميزون بؿٖغ ٖلى عؤي، ٍو

لى اإلاؿخىي  يرها مً اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت، ٖو الاظخماُٖت والؼواط والؿلى٥ والىص ٚو

 إلاا ًضوع في ٖملُت حك٨ُل الغؤي الٗام مً ال
ً
ؿُاسخي ٞإّن الغؤي الٗام ٩ًىن ؤ٦نر جمشُال

٤ ٢ُاؽ الغؤي الٗام، هالخٔ ؤهه ًخٛير في جإًُضه لخا٦م في مضة  جإزيراث، ًٞٗ ٍَغ

 لٓغوٝ ج٩ىن ٞاٖلت ومازغة 
ً
ان ما ًى٣لب ٖلُه في مى٠٢ آزغ جبٗا مُٗىت، ل٨ىه ؾٖغ

جي في الٗغا١ و٠٢ م٘ عثِـ الىػعاء في و٢تها، و٦ما الخٓىا ٠ُ٦ ؤ ن الغؤي الٗام الَى

هىعي اإلاال٩ي في صوعجه ألاولى، ل٨ىه اه٣لب ٖلُه في الضوعه الشاهُت لٗضم جد٤ُ٣ 

َمىخاث اإلاجخم٘، والخا٫ هٟؿه ًىُب٤ ٖلى الض٦خىع الٗباصي في ؤهه ٠ُ٦ ٦ؿب 

ىاب عثِـ الجمهىعٍت وهاثب عثِ
ّ
ـ مجلـ الىػعاء، جإًُض الكإع ٖىض ٢ُامه باٖٟاثه ه

غ اإلاىا٤َ التي ٧ان ًدخلها صاٖل، ًٞال  ٦ما خهل ٖلى جإًُض مى٣ُ٘ الىٓير ٖىض جدٍغ

ًٖ اإلاىا٤َ اإلاخىإػ ٖلحها، ومً هىا هضع٥ ؤّن زمت ٢ىاهين جد٨م ٖملُت اه٣الب الغؤي 

م مً هظه ال٣ىاهين  لى الٚغ ل، ٖو الٗام مً الخإًُض بلى اإلاٗاعيت والتي ؤقاع بلحها ٧اهتًر

ها.ال
ّ
ال ؤجها ٢ض ال ج٩ىن خا٦مت في الٓغوٝ ٧ل

ّ
 تي ا٢ترخها ب

س  زاهُا: الخبًر

غ ج٣ضًم مبرعاث مُٗىت جغجبِ  ب٣ىاٖاث ًخبىاها الٟغص، وجبرع    ٌٗجي الخبًر

الؿلى٥ الظي ًيخهجه، وبًٗها ج٣ّضم مً ٢بل ال٣اصة الؿُاؾُين والخ٩ام، وبًٗها 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

يُت، ولِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن هظه ٣ًضم مً ٢بل الجماٖاث الٗغ٢ُت والضًيُت وؤلاز ًأنٌاعو

غاث م٣ىٗت، بل بًٗها زغاُٞت وؤؾُىعٍت، وبًٗها ًساَب الٗاَٟت و٢لُل مجها  الخبًر

غاث جل٪ التي ج٣ضمها الخ٩ىماث في مؿإلت  ًساَب ال٣ٗل واإلاى٤ُ، ومً هظه الخبًر

ٞغى الًغاثب، واجساط ٢غاعاث ؾُاؾُت مُٗىت جخهل ببٌٗ الجىاهب الاظخماُٖت 

غاث ٖلى ما ًإحي:والؿُاؾُ م٨ً ج٣ؿُم هظه الخبًر  -ت والا٢خهاصًت، ٍو

غاث  -1 غاث جخهل بالٗاصاث واإلاىعور الش٣افي، وفي الٛالب ج٩ىن هظه الخبًر جبًر

 مبيُت ٖلى الخ٣الُض.

غاث ٣ًضمها الؿاؾت و٢اصة البالص بكإن ؤٞٗالهم التي ٣ًىمىن بها في الخغب  -2 جبًر

 والؿلم.

غاث آهُت ٌؿخسضمها ألاٞغاص  -3 غ ؾلى٦هم الظي ًىاظه مٗاعيت مً  جبًر لخبًر

.ً  بٌٗ ألاٞغاص آلازٍغ

 زالثا: ؤلابداٌ

ًخدضص اللىم في جىظُه ًٚبىا بلى ظهاث وؤٞغاص وماؾؿاث ؤو عبما ج٩ىن     

 
ً
ميكأث في خالت ٖضم م٣ضعجىا ٖلى مداؾبت  اإلاؿبب الٟٗلي ؤو الىنى٫ بلُه، ٞبضال

مً مداؾبت اإلاؿاو٫ الظي ٠٣ً زل٠ الٟكل، ٣ًىم الجمهىع بالخٓاهغ، وعبما خغ١ 

ً بلى الخُغ، ٦ما ؤّن ألامغ اإلامخل٩اث الٗامت والخانت، وحٍٗغٌ خُاة ؤٞغا ص آزٍغ

 ٚير مؿاولت ٖجها، 
ً
غ مؿخىي ال٨غاهُت، ٞبٌٗ الجماٖاث جخدمل ؤوػاعا ًخطح في ج٣ٍغ

 هي لِـ لها ههِب مً الخب، لظا جغاها جخدمل ظؼء مً هظه 
ً
سُا ل٨ً عبما جاٍع

ٟا٫، ٞإجهم  م٨ً  ؤن جٓهغ مشل هظه الخاالث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ لضي ألَا ألاوػاع، ٍو

خضاء ٖلحهم مً ٢بل ًلج إون بلى ؤٞٗا٫ بضًلت في خالت ٖضم م٣ضعتهم ٖلى ّنض الٖا

اث ٦غة ال٣ضم خُىما  ، ٦ظل٪ مباٍع
ً
ػمالئهم ؤو في البِذ مً ٢بل ؤزىتهم ألا٦بر ؾىا

ىُب٤ ألامغ ٖلى  ب، و٢ض ال ًخدملها هى وخضه ٧لها، ٍو ها بلى اٖل
ّ
جيؿب الخؿاعة ٧ل

 الجماٖاث وألا٢لُاث.
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ع ًأنٌاعو  زابعا: الخعٍى

ٌ وألابضا٫ هما مهُلخان ٌؿخسضمهما الضعاؾىن في  مهُلخا الخٍٗى

الضعاؾاث الىٟؿُت، ٦ما ٌؿخسضمهما ألاٞغاص، ل٨ً في الٛالب حؿخسضما الكٗىب 

والضو٫ بك٩ل ٖام، ٞإجهم ًلجإون بلى ؾى٥ مٗين في خالت ٣ٞضاجهم بم٩اهُت ؾلى٥ 

ش ووظىص بين ص ٤ آزغ، وجلجإ الضو٫ الهٛيرة  بلى البدض ًٖ جاٍع و٫ الٗالم ًٖ ٍَغ

ش ظضًض، ٩ًىن له اٖخباع بين صو٫ الٗالم، ٦ما ؤّن ألاشخام ؤو ألا٢لُاث ؤو  اٞخٗا٫ جاٍع

اث الضًيُت جداو٫ البدض ّٖما ًجٗلها مّدِ اهدباه الغؤي الٗام.  واإلاجمٖى

 خامظا: ؤلاطلاغ والخلمص 

لى ٖملُت ؤلاؾ٣اٍ مً الخاالث الىٟؿُت التي ٌؿخسضمها الٟغص، وهي الؿعي ب

بؾ٣اٍ الهٟاث التي ًدملها ٞغص ٖلى ٞغص آزغ، ٞالصخو الٟاقل ٌؿعى بلى اتهام 

لجإ بٌٗ الصخهُاث الؿُاؾُت  ً بالٟكل، في خين ٌٗجي الخ٣مو الدكابه، ٍو آلازٍغ

، وؤهظ الظي ًيخسب 
ً
ٟت ٦إن الظي ًيخسبهم هى ٌكبهم جماما بلى ازاعة مٟاهُم مٍؼ

ً، ووؿب زهىمهم هى مشلهم، وهم ًداولىن بؾ٣اٍ نٟ اتهم الؿِئت ٖلى آلازٍغ

، ٞهى ٌٗجي 
ً
الهٟاث الجضًضة بلحهم، في خين ٩ًىن الخ٣مو ٨ٖـ ؤلاؾ٣اٍ جماما

الخمازل والخُاب٤ في الؿلى٥، ٞىالخٔ ؤّن بٌٗ ألاٞغاص مً الٟئاث اإلاخىؾُت حؿعى 

بلى الخُاب٤ وج٣مو صوع الصخهُاث اإلاٗغوٞت في اإلاجخم٘ ؤو حؿعى صو٫ مُٗىت 

غي، ٦ما جٟٗل بٌٗ الضو٫ في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ بإزظ صوع لخ٣مو صو٫ ؤز

الىالًاث اإلاخدضة، وهظه الؿمت ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٖلى مؿخىي ألاٞغاص ؤو الجماٖاث ؤو 

الضو٫، وجٓهغ بىيٕى ٖىض ٢ُام بٌٗ ألاشخام بخ٣لُض الصخهُاث اإلاكهىعة 

 واإلاٗغوٞت، وجهل بلى ّخض الخماهي.

 طادطا: الخؼابم ؤو الاجفاق 

وهى ؾلى٥ ًيخهجه بٌٗ ألاٞغاص زكُت مً اإلاجخم٘ ومٗخ٣ضاجه ؤو ؤهه ًسٟي     

 
ً
ًٓغ بلى الخماهي م٘ ما هى ؾاثض في اإلاجخم٘ ججىبا ؤ٩ٞاعه الخ٣ُ٣ُت بكإن ألاقُاء، ٍو
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

لى ؾبُل اإلاشا٫ هىا٥ ٞاع١ بين الغؤي الٗام  ًأنٌاعو لئلخغاط ؤو الاتهام بإهه ًسخل٠ مٗهم، ٖو

لبُت بػاء ألا  ويإ الٗامت، وبين الغؤي الخام هى الظي ًامً به الظي هى عؤي ألٚا

اث ؤو  ؤهه ٢ىاٖاث الٟغص الصخهُت بػاء ألاقُاء، وهى  الصخو بػاء ال٣ًاًا واإلاىيٖى

خجىب بٌٗ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألؾباب  ظؼء مً الغؤي الصخصخي الظي ال ًبىح به الٟغص، ٍو

ضصة البىح بالغؤي الصخصخي، ومُاب٣ت اإلاجخم٘ في آعاثه ومٗخ ّٗ ٣اصاجه ؤو مٗخ٣ضاث مخ

لبُت.  ألٚا

 طابعا: الخبظُؽ 

ٚالبُت ؤٞغاص الجمهىع ًملُىن بلى الخبؿُِ، و٢بى٫ ألا٩ٞاع البؿُُت الىاضخت 

٣بلىن جل٪ ألا٩ٞاع التي جدؿم ببؿاَت الخٟؿير، وال ؾُما بطا ٧ان  ٚير اإلا٣ٗضة، ٍو

.
ً
 مهضعها مىزى٢ا

 

 قوانني الرأي العام 
 اإلاضزل الىٟسخي ٞحها، ٦ما خّضص 

ً
ل مؿخسضما هىا٥ ؾلى٦ُاث خّضصها هاصلي ٧اهتًر

ؾمير مدمض خؿين ٢ىاهين ؤزغي جًبِ ؾلى٥ الغؤي الٗام في اججاهاث مّدضصة، 

ُما ًإحي هظ٦غ ٢ىاهين هاصلي:   -ٞو

كل في مىاظهخه والخسلو مىه،   -1  ٞو
ً
ًدك٩ل الغؤي الٗام بطا واظه الٟغص مى٢ٟا

ٍٝ مٗين.لظا ًخُلب مىه  ٤ جهغ  اجساط ٢غاٍع ًٖ ٍَغ

الخبرة الؿاب٣ت لها صوع ٦بير في حك٨ُل الغؤي الٗام، ألجها جمّض الٟغص   -2

 باإلاٗلىماث ال٩اُٞت بكإن اإلاى٠٢ الظي ًىاظهه.

ًدك٩ل عؤي الٟغص ٖلى ؤؾاؽ ماقغاث زُٟت وصالثل ال ًضع٦ها، ل٨جها جدبلىع  -3

 خ٨م.بطا جإزغث بمى٠٢ مٗين، وجمتزط لدؿهم في بنضاع 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ٖىضما ًمخل٪ الٟغص اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ اإلادُِ الظي ٌِٗل ُٞه بكإن   -4 ًأنٌاعو

ت اإلاُغوخت للى٣اف ٞؿخاصي بالىدُجت هظه اإلاٗلىماث بلى اجساط ٢غاع، وجبجي  اإلاىيٖى

 ووظهت هٓغ مُٗىت.

ال اطا حٛير هضٞه ؤو ؤهه ا٢خى٘ بإن الٗمل الظي ٣ًىم  -5
ّ
عؤي الٟغص زابذ ال ًخٛير ب

 ًىنله بلى هضٞه.به ال ًم٨ً ؤن 

بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤن الغؤي الظي ًخبىاه الٟغص ؾِؿهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الٟغص   -6

 ٞإهه لً ًخٛير مالم ًهُضم بازخباع مٗين.

ت ؤو مً مىا٠٢ ظضًضة  -7 ؤن آلاعاء التي جخ٩ىن هدُجت خ٨م نضع ًٖ ججغبت ٢ٍى

ير ؾُدُت.  ٞإجها آعاء ظُضة وزابخت ٚو

 ٖخضاص بها مالم ًخم ججغبتها ٖلى ؤعى الىا٢٘.آلاعاء التي لم جسخبر ال ًم٨ً الا  -8

بطا ا٢خى٘ الٟغص بإّن الغؤي الظي اٖخى٣ه ؾُّد٤٣ ؤهضاٞه ٞإهه ؾِكٗغ  -9

 بالُمإهِىت، وال٨ٗـ  خُذ.

 بطا جإ٦ض ؤن الضالثل التي ج٩ىهذ  -10
ً
مئىان ؤًًا ًخىلض قٗىع لضي الٟغص بااَل

 لضحهه ٧اهذ مخ٣ٟت.

غظت والهٗبت، وج٩ىن ؤقبه جبضو آلاعاء ٚير مىٓمت في ألاو٢اث الخ -11

غ أل خاب هظه آلاعاء اعقاصاث  با٢تراخاث ٚير مجضًت، ألّن الضالثل الؿاب٣ت جٞى

 ٌٗخمضون ٖلحها ٖىض ال٣ُام بٗمل مٗين.

٢ض جٓهغ آلاعاء في اَاع جى٢ٗاث اإلاؿخ٣بل، ألن الٟغص بُبُٗخه ًبجى آماله  -12

إلاغوهت الضاثمت، وؤّن الغؤي ٖلى اإلاؿخ٣بل، وهى مغجبِ بدُاة اظخماُٖت جدؿم بالخٛير وا

 الظي ًخسضه الُىم مغجبِ بهضٝ ًُمذ بلى جد٣ُ٣ه في اإلاؿخ٣بل.

ت ٖىضما ال ًغي لها صوع في جد٤ُ٣  -13 ال ًخإزغ الغؤي ٖاصة باألخضار الجاٍع

 ؤهضاٞه ؤو ؤجها ج٠٣ خاثال ؤمام جد٤ُ٣ ؤهضاٞه.

 حٗخمض ٢ىة جمؿ٪ الٟغص بالغؤي ٖلى مضي بؾهامه بخد٤ُ٣ ؤهضاٞه. -14
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

وع الؼمً جهبذ ؤهضاٝ الٟغص ؤ٦نر ص٢ت، ألهه ًخٗلم مً زبرجه في الخُاة، بمغ  -15 ًأنٌاعو

كل.  مً هجاح ٞو

بطا جًمىذ آلاعاء ظمُ٘ الٗىامل اإلاخهلت بخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الٟغص في الىجاح   -16

 ًم٨ً لىا ؤن هُل٤ ٖلحها آلاعاء الصخُدت والض٣ُ٢ت.

ً و  -17 مضي ٖال٢ت آلاعاء التي ًدـ بها الٟغص ب٣ىة، ألجها جخًمً ؤهضاٝ آلازٍغ

ً بإهضاٞه.  ؤهضاٝ آلازٍغ

 مقومات الرأي العام 

الم ًدضصون م٣ىماث الغؤي الٗام بالخ٣الُض والٗاصاث والتربُت  بٌٗ زبراء ؤلٖا

والخٗلُم واإلاىار الؿُاسخي، وهظه جخضازل م٘ ٖىامل حك٨ُل الغؤي الٗام بك٩ل ٦بير، 

ضها مً يمً ٖىامل  ّٗ حك٨ُل الغؤي الٗام، وؤٚلب الباخشين في مجا٫ الغؤي الٗام ٌ

٤ مغاظٗت قاملت إلاا ٦خبه  ولِـ مً م٣ىماجه وهدً ؾىٟ٪ هظا الخضازل ًٖ ٍَغ

اإلاسخهىن في هظا الكإن، وهظا الخضازل بين اإلا٣ىماث والٗىامل لضي هىالء اإلاسخهين 

ًيسخب ؤًًا بلى جضازل ؤزغ بين ٖىانغ الغؤي الٗام وم٣ىماث حك٨ُله، وهي ٦ما 

 في هظا ال٨خاب.ًبضو هٟؿها بدؿب آعاء 
ً
 الخبراء، وؾىدىاولها جباٖا

  -ًلظم الخبراث اإلالىماث على ما ًإحي:

: اإلالىماث ألاطاطُت
ً
ض هظه اإلا٣ىماث الغثِؿت في جٟاٖلها م٘ الخضر ؤو  :ؤوال ّٗ وح

ال٣ًُت التي هي مدِ اهخمام الغؤي الٗام، وجغجبِ ٖاصة بٗىانغ ؤزغي ٦إصواث ه٣ل 

 ٧ان ؤم ٚير 
ً
 مً ال٣ُاصة بلى جىُٓمها ؾىاء ؾُاؾُا

ً
ْاهغة الغؤي الٗام وؤبغاػها بضءا

جمهىع وخىاعه وحجمها طل٪، وما ًغجبِ بُبُٗت الخاصزت التي هي مىيٕى ظضا٫ ال

 وجإزيرها في اإلاجخم٘.

وهي جغجبِ بال٣ٗل الجمعي للجمهىع وصعظت جٟاٖله  اإلالىماث اإلاظاعدة:: زاهُا

 وجإزير الخ٣الُض والٗاصاث والخٗلُم والضًً في صعظت الخٟاٖل.
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

وهي جغجبِ بؿلى٥ الٟغص وشخهِخه وبم٩اهِخه في  اإلالىماث ألاولُت:: زالثا ًأنٌاعو

ت وصًمٛغاُٞت  الخٟاٖل م٘ ألاخضار ًٍى  ماج٩ىن هٟؿُت ٖو
ً
والى٢اج٘، وهي ٚالبا

ض الغؤي الٗام ؤخض ؤبغػ ججلُاتها. ّٗ  واظخماُٖت و ٌ

يل السؤي العام البّد مً جىافس العىاصس 
ّ

  -اإلالىماث( آلاجُت:)وليي ًدش

ال٣ًُت: الّبض مً وظىص ٢ًُت تهم اإلاجخم٘، وج٩ىن مدِ اهخمامهم ومً صون  -1

 ام ؾ٣ُٟض ؤهم ٖىهغ مً ٖىانغ حك٨ُله.وظىصها ٞإن الغؤي الٗ

الجمهىع: الجمهىع الٗىهغ الظي ًخ٩ىن الغؤي الٗام في ْل وظىصه، ومً صوهه   -2

 ال عؤي ٖام.

الخىاع والى٣اف: مً صون الخىاع بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ لً ٩ًىن هىا٥ عؤي ٖام،   -3

ٟه هى الخ٨م الظي ًخىنل بلُه الجمهىع هدُجت الى٣اقاث والخىاعاث  .ألن حٍٗغ

 الؼمً: قٍغ ؤن ٩ًىن الخىاع بكإن ال٣ًُت في و٢ذ خضوثها.  -4

 الى٣اقاث ال جاصي بلى الهالح الٗام.  -5
ً
 جد٤ُ٣ الهالح الٗام: ؤخُاها
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 عوامل تصكيل الرأي العام ًأنٌاعو

 العوامل االقتصادية والشياسية 

ٖىض مىا٢كت الٗىامل الا٢خهاصًت وصوعها في حك٨ُل الغؤي الٗام هجض لها  

 بالضًً والخ٣الُض 
ً
ُٟت في الٛالب ؤ٦نر التزاما ٩ىن ؤٞغاص اإلاجخمٗاث الٍغ ٞاٖلُت ٦بيرة، ٍو

هم لئل٢ُإ  ٣ت جغبُتهم ٖلى ٢ُم مُٗىت، وزًٖى ٍغ التي جخهل بؿ٩ُلىظُت ألاٞغاص َو

ّم ٞإّن ٖملُ
َ
لت، ومً ز  إلاضة ٍَى

ً
ت حك٨ُل الغؤي في هظا الىٕى مً اإلاجخمٗاث جىاظه قِئا

 ؤَى٫ لدك٨ُل آلاعاء الجضًضة بػاء الٓىاهغ اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘، 
ً
مً الهٗىبت وو٢خا

م مً بلٛاء هٓام ؤلا٢ُإ بال ؤّن ٣ٖلُت الٟالح ماػالذ جدخٟٔ ببٌٗ مالمذ  لى الٚغ ٖو

ُت في خُاة اإلاؼاع  ٕ بٗض الخ٣ضم ال٨بير الظي َا٫ طل٪ الىٓام، و٢ض خضزذ َٟغاث هٖى

ىن بك٩ل زام، ٞلم ٌٗض اإلاؼإع بمىإي ًٖ هظه  وؾاثل الاجها٫ بك٩ل ٖام والخلٍٟؼ

ال ؤهه ماػالذ هىا٥ ٞغو٢اث بين ألاٞغاص الظًً جُبٗىا بُبإ اإلاضًىت ًٖ 
ّ
الخُىعاث، ب

اٝ ٩ىن ٖلى الى٣ٌُ مىه في اإلاجخمٗاث الا٢خهاصًت اإلاخُ(63)ا٢غاجهم في الاٍع ىعة التي . ٍو

 ًٖ ؤّن ٖملُت حك٨ُل الغؤي في 
ً
ت ألاٞغاص في اٖخىا١ آلاعاء التي جالثمها، ًٞال جامً بدٍغ

اإلاجخمٗاث الهىاُٖت ج٩ىن ؤ٢غب لل٣ٗالهُت واإلاى٤ُ، في خين ج٩ىن الٗاَٟت 

واإلاىعوزاث وألاؾاَير هي الٟاٖل الغثِـ في ٖملُت حك٨ُل الغؤي في اإلاجخمٗاث 

م مً  لى الٚغ ُٟت، ٖو الم وج٣لُل الهىة بين الٍغ الخُىع ال٨بير في ج٣ىُاث وؾاثل ؤلٖا

ضها  ّٗ ٟي ما ػا٫ ًدترم ٢ُاصاجه الاظخماُٖت، َو ال ؤّن اإلاجخم٘ الٍغ
ّ
اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت ب

 م٣ضؾت وواظبت الُاٖت، والّؾُما في البلضان الىامُت
ً
 (.64)ؤخُاها

في خين ٩ًىن للغؤي الٗام مضزلُت ٦بيرة وصوع ٞاٖل في خغ٦ت اإلاجخم٘    

وال٣غاعاث الخ٩ىمُت في اإلاجخمٗاث الا٢خهاصًت اإلاخُىعة، ٞال حؿخُُ٘ الخ٩ىمت ؤن 

ت اججاه   ًغجبِ بدُاة الىاؽ مً صون ؤن جُل٤ مّجؿاتها إلاٗٞغ
ً
 ا٢خهاصًا

ً
جً٘ بغهامجا

ال الم اإلاسخلٟت لٛغى الغؤي الٗام بػاء زُُها وبغامجها، ٚو  ما حؿخٗين بىؾاثل ؤلٖا
ً
با
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

تهُئت ألاعيُت اإلاىاؾبت، وزل٤ وقاثج الخٟاهم م٘ الجماهير، و٦ؿب وّصهم لضٖم جل٪  ًأنٌاعو

ين الجمهىع وال٣اثمين ٖلى وي٘ )البرامج والىنى٫ بلى بغامج جدٓى بغيا الُٞغ

 ًٖ ؤّن ؤلاصاعة الؿِئت لغؤؽ اإلاا٫ وجبضًض زغوة اإلاجخم٘ (الخُِ
ً
ضم جىػَٗها ، ًٞال ٖو

بٗضالت ًاصي بلى زل٤ نغاٖاث وتهُئت ْغوٝ مىاؾبت للّخمؼ١ الاظخماعي والاؾخ٣ُاب 

 . (65)اإلاخىاٞغ بين ٞئت حِٗل خالت الاؾخ٣غاع اإلاِٗصخي وبين ٞئت ؤزغي جىاظه الٗىػ اإلااصي

 في حك٨ُل الغؤي الٗام، ٞالهغاٖاث التي 
ً
اصي الجاهب الؿُاسخي صوعا ٦بيرا ٍو

اث الًِٛ والٗال٢اث بين الضو٫ وجًاعب جدهل بين ألاخؼ  اب الؿُاؾُت ومجمٖى

اإلاهالح له ؤزغ ٦بير في الجمهىع لخبجي عؤي مً صون آزغ، ولٗل ماًدضر في مى٣ُت 

 الكغ١ ألاوؾِ مهضا١ لخإزير الٗىامل الؿُاؾُت بدك٨ُل الغؤي الٗام. 

 العوامل البيئية والطبيعية. -1
ل الُبُُٗت باليؿبت بلى حك٨ُل الغؤي ٌكير بٌٗ الباخشين بلى ؤهمُت الٗىام   

الٗام، ومجها جإزير اإلاىار في ؾلى٥ ألاٞغاص، وهىا٥ عئٍت جظهب بلى ؤّن اإلاىا٤َ التي ًخميز 

 ًٖ الخإػم 
ً
خضا٫ ًمُل مىاَىىها بلى الخ٨ٟير الهاصت، وخّل مك٨التهم بُٗضا ٣َؿها بااٖل

ج ًٖ َبُٗت ال٣ُـ ٞحها، في والخ٣ُٗض، م٘ احؿام ؤٞغاصها باإلا٣ضعة ٖلى اإلاُاولت الىاج

خين ًخّميز ؾ٩ان اإلاىا٤َ الخاعة بمؼاط خاص واهٟٗا٫ صاثم، م٘ جّميزهم باإلاُل بلى 

بخٗضون ًٖ جد٨ُم  اإلاكاٖغ وألامؼظت في ّخل مك٨التهم ؤو اإلاهاٖب التي جىاظههم، ٍو

ال٣ٗل واإلاى٤ُ في هظا الكإن، لظا ٞاألويإ الؿُاؾُت ج٩ىن ٚير مؿخ٣غة في هظه 

م٨ً مالخٓت ؤّن ؤٚلب (66)ضان لؿُاصة الٗاَٟت ٖلى خؿاب الخ٨ٟير الؿلُمالبل . ٍو

ت، والٗغا٢ُت في  الشىعاث في الٗالم ٢ض خضزذ في جمىػ مشل الشىعة الٟغوؿُت، واإلاهٍغ

يرها. 14  جمىػ ٚو

غجبِ جإزير اإلاىار بدغ٦ت الجمهىع وه٣اقهم وجىانلهم بك٩ل مباقغ،      ٍو

ؾ٩ان اإلاىا٤َ اإلاىبؿُت، وؾ٩ان اإلاىا٤َ التي جخميز  ٞؿ٩ان اإلاىا٤َ الجبلُت ٚير 

اٝ،  ت، وؾ٩ان الخىايغ ٚير ؾ٩ان ألاٍع بالخًغة الضاثمت ٚير ؾ٩ان اإلاىا٤َ الصخغاٍو
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ل ؤهدكاع ؤلاهترهذ، وباجذ  ًأنٌاعو
ّ
ال ؤّن هظا الٗامل ٢ض ٢ّل في ْ

ّ
 في طل٪، ب

ً
ألّن للبِئت جإزيرا

الم الجضًض ومجها الخىانل الاظخماعي ؾ  مً الؿبل الغثِؿت في جىانل وؾاثل ؤلٖا
ً
بُال

 ًٖ الٗىامل الُبُُٗت
ً
 .(67)اإلاىاَىين م٘ بًٗهم بُٗضا

 

 التذارب واالحذاخ يف حياة الصعوب.  -2

ض      ّٗ ُ
ألاخضار اإلاهمت والخجاعب وال٩ىاعر الُبُُٗت وألاػماث الا٢خهاصًت مً  ح

الٗىامل اإلاهمت والضاٞٗت لدك٨ُل الغؤي الٗام بالك٩ل الظي ًيسجم م٘ جإزير هظه 

سُت في مؼاط الجمهىع، وهجمل ُٞما ًإحي ؤهم هظه ألاخضار التي جإزغ في  الخىاصر الخاٍع

 حك٨ُل الغؤي الٗام.

 الحسوب.  - ؤ

ب مً ألاخضار اإلاهمت في خُاة الٟغص والجماٖت، ولها جإزير ٦بير في بلىعة ؤن الخغو 

ما بطا ٧اهذ  ُّ لت الؾ ٨ٞغة ؤو جدضًض وكاٍ الجماٖت، و٢ض ٌؿخمغ جإزير الخغوب إلاضة ٍَى

جإزيراتها الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت ٦بيرة في خُاة الجماٖت والٟغص، ولىا ؤمشلت 

اإلاُت ألاولى والشاهُت، والىخاثج التي ؤصث بلى طل٪، وؤًًا ٦شيرة ٖلى طل٪ ٧الخغب الٗ

لضًىا ؤمشلت خُت مٗانغة ٧الخغب التي ظغث بين الجاعجين الٗغا١ وبًغان وخغب الخلُج 

ألاولى، وخغب الخلُج الشاهُت التي هخج ٖجها اخخال٫ الٗغا١ وألاخضار الضازلُت التي 

 جلتها.

 لضي
ً
ألاٞغاص، وجى٨ٗـ ٖلى جبىحهم آعاهم في  ٞالخغوب بين البلضان جّىلض آزاعا

 لها بؿبب جإزيراتها 
ً
 مىاهًا

ً
 ٖاما

ً
اإلاؿخ٣بل، ٦ما ؤّن الجاهب آلازغ للخغوب ٢ض ًّىلض عؤًا

يرها مً  في الكٗىب وؤمشلت ؤزغي مشل اؾخسضام الؿالح الىىوي يض الُاًان، ٚو

 في حك٨ُل الغؤي الٗام للكٗىب. 
ً
 ألاخضار التي ؤزغث ٦شيرا
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 اث. الثىز   - ب ًأنٌاعو

جازغ الشىعاث في ٖملُت حك٨ُل الغؤي الٗام، ٞاإلاكغوٕ الشىعي حهضٝ بلى       

ُٛير الىا٢٘ ال٣اثم، والشىعاث في الٛالب جازغ في الغؤي الٗام في الضو٫ اإلاجاوعة، ٣ٞض 
ّ
ح

ؤزغث الشىعة الٟغوؿُت في اإلاجخم٘ ألاوعبي، ٦ما ؤزغث الشىعة الغوؾُت في قٗىب ٦شيرة 

 ي. مً بلضان الٗالم الىام

 ما جدىا٢ل قٗىب الضو٫ اإلاجاوعة ؤزباع الخُىعاث ؤلاًجابُت للشىعة،  
ً
البا ٚو

 
ً
 ٖاما

ً
وجإزيرها في خُاة الكٗىب، و٧لما ٧اهذ مدِ  ج٣ضًغ الكٗىب ٧لما خ٣٣ّذ عؤًا

لى ؾبُل اإلاشا٫ ازخهغث الشىعة البلكُٟت قٗاعها بال٩لماث ألاجُت   ٖو
ً
نلح )٦بيرا

بيرة، ؾُُغة ٖمالُت ٖلى ؤلاهخاط، خ٤ الكٗىب في صًم٣غاَي، مهاصعة ألامال٥ ال٨

غ اإلاهير(، وهظا الخىظه مىذ الشىعة ٖاإلاُتها و٢ىتها.  ج٣ٍغ

٘ قٗاع زىعة اإلاؿخًٟٗين في   م ٞع
ّ
والصخيء هٟؿه خضر في الشىعة ؤلاًغاهُت، خين ج

الٗالم، و٠ُ٦ واظهذ هظه الشىعة الٗضاء مً صو٫ الجىاع زكُت اهخ٣ا٫ قغاعتها بلى 

 .  بلضاجهم

 املهاخ الجقايف واالعالمي الشائذ يف الذولة.  -3
الم في الخُاة الؿُاؾُت ألي بلض لٗضم  م مً وظىص ظض٫ بكإن جإزير ؤلٖا ٖلى الٚغ

الم مً حُٛير ال٣ىاٖاث واإلاىا٠٢ لضي ألاٞغاص، ٞإن  جبلىع عئٍت خ٣ُ٣ُت جا٦ض جم٨ً ؤلٖا

 في نىاٖت الغؤي الٗام، ول٨ً لضًىا ججاعب ؾاب٣ت 
ً
الم زبذ ؤهه في الىا٢٘ مىزغا ؤلٖا

 في الاهخساباث وخالُت حكير بلى  ٖضم جإزي
ً
الم في مؿاعاث اإلاجخم٘ وازخُاعه، مشال ر ؤلٖا

٨ُت  لذ ٞغاه٩لين مً الٟىػ بمىهب عثِـ  1940ألامٍغ جم٨ً اإلاغشح الضًم٣غاَي عوٞػ

الم اإلاٗاصي له، ومشا٫ آزغ 32الىالًاث اإلاخدضة ) م مً مى٠٢ وؾاثل ؤلٖا ( ٖلى الٚغ

في الاهخساباث ألازيرة ٖلى مٗانغ هى زؿاعة اإلاغشخت الضًم٣غاَُت هالعي ٧لىخىن 

م مً  اػ الغثِـ صوهالض جغامب ٖلى الٚغ الم اإلاؿاهض لها، ٞو م مً مى٠٢ وؾاثل ؤلٖا الٚغ

 بلى ٖضم ٞاٖلُت 
ً
الم وهظا ٌُٗي ماقغا الخمالث التي قيذ يضه مً وؾاثل ؤلٖا
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

الم مً صون اجٟا١ الٗىامل ألازغي الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت،  ًأنٌاعو وؾاثل ؤلٖا

اث الًِٛ.وجإزي  ر مجمٖى

الم ٚير مازغ لىخضه و٢ض الٌٛير ال٣ىاٖاث ل٨ً  وفي يىء هظه اإلاُُٗاث ٞإّن ؤلٖا

الم مً حُٛير ال٣ىاٖاث، و٦ما ٧ان  ش خاالث ؤزغي ؤ٦ضث جم٨ً ؤلٖا ؤزبذ لىا الخإٍع

ُاهُا مً ٞىػ الخؼب الظي  ًدضر في  ؾبُٗيُاث وزماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي في بٍغ

 اليي بي سخي. ًدهل ٖلى والء بطاٖت 

 األوضاع الذولية القائمة.  -4
جخإزغ ٖملُت حك٨ُل الغؤي الٗام باإلاىار الضولي الؿاثض، والى٣الث الخ٨ىلىظُت    

الم، وؤنبدذ ؤخضار الٗالم مترابُت  ىإلات ؤلٖا الهاثلت التي ؤنابذ خ٣ل الاجهاالث ٖو

 ولم ٌٗض بةم٩ان صولت مً الضو٫ ٖؼ٫ هٟؿها ٖ
ً
ً ما ًجغي ومخىانلت م٘ بًٗها بًٗا

في الٗالم، ٞلى اعجٟٗذ ؤؾٗاع الىِٟ ٞإّن ال٨شير مً اإلاىاَىين ًسكىن مً بعجٟإ 

ىن ٞحها بال٣ل٤ ٖلى  ً ؤو اجهُاع ؤؾٗاع ال٣مذ في صولت عبما ٌكٗغ اإلاؼاٖع ؤؾٗاع البنًز

 ؤوياٖهم.

لى ؾبُل اإلاشا٫ ؤهسٟاى الخىمُت في   ٦ما ؤّن ألاػماث جازغ في مسخل٠ الضو٫، ٖو

بلى ٖضم ٢ضعة ابىائها ٖلى اؾتهال٥ الؿل٘ والخضماث، ّمما ًاصي بالىدُجت بلى بلض ًاصي 

 ٢لت ؤلاهخاط وػٍاصة البُالت.

وؤمامىا ْاهغة صاٖل التي ْهغث في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ، ل٨ً الٗالم  

 ًٖ الخإزيراث اإلاباقغة في 
ً
، ًٞال

ً
ا ؿ٨ٍغ  ٖو

ً
 وؾُاؾُا

ً
 وا٢خهاصًا

ً
بإظمٗه جإزغ بها ؤمىُا

 التي وكإث ٞحها هظه اإلاىٓمت ؤلاعهابُت وهي الٗغا١ وؾىعٍا.البلضان 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 ًأنٌاعو
 العوامل الهفشية: -1

٣اثضه، ألاولى  بجى الاوؿان آعاءه ٖو
ّ
ان مً الٗىامل التي ٖلى ؤؾاؾها ًد هىا٥ هٖى

بت ؤو مباقغة، ٞالٗىامل البُٗضة ؤو الخمهُضًت هي التي ٖلى ؤؾاؾها  بُٗضة، وألازغي ٢ٍغ

ت بين الجماهير في ًم٨ً للٟغص ؤن ًدبجى عؤً  مً صون ٚيره، وؤّن آلاعاء التي جبٙز بؿٖغ
ً
ا

ال ؾ٠٣ لٗىامل ٖضة مشل الٗغ١ والضًً، وجخهل 
ّ
ػمً مٗين بػاء ٢ًُت مُٗىت ماهي ب

مً ظاهب آزغ بالخاظاث والضواٞ٘ والخيكئت، ؤّما الٗىامل اإلاباقغة ؤو ال٣غبُت ٞماهي 

ال امخضاص لخ٪ الٗىامل الخمهُضًت، وؤجها ؤؾ
ّ
اؽ ال٣غاعاث التي جدضص ؾلى٥ الٟغص، ب

 له ٖلى جبجي عؤي مٗين صون ٚيره
ً
م مً ؤن ؤلاوؿان ؤؾخُإ  (68)وج٩ىن صاٞٗا لى الٚغ ٖو

ٞهم ال٨شير مً الٓاهغاث اإلادُُت به وجدلُلها بال ؤهه لم ًخم٨ً مً ج٣ضًم جٟؿير 

همهم بك٩ل ًىاػي ٞهمه للٓاهغاث الُبُُٗت اإلادُُت  لؿلى٥ الىاؽ بك٩ل ص٤ُ٢، ٞو

٠ مً الجماٖت ؤو (69)به
ّ
. وال ًم٨ً للغؤي الٗام ؤن ًّخ٩ىن صون ًٞاء بوؿاوي مال

ها ج٣٘ يمً مّؿمى ؤلاوؿان بك٩ل ٖاما
ّ
 .(70)لجمهىع، وهظه الٗىىاهاث ٧ل

 الرتبية والتعليم:  -2
 في بٖاصة نُاٚت ألا٩ٞاع بك٩ل ظضًض، 

ً
 ٞاٖال

ً
جاصي اإلااؾؿاث الخٗلُمت صوعا

ت الٗلمُت والش٣اٞت الٗامت مً ٖملُاث الاجها٫ الصخصخي م٘  وا٦دؿاب اإلاٗٞغ

اصة الخٟاٖل م٘ اإلاجخم٘، بط  ً مٗغفي ًاهلهم بلى ٍػ ً زٍؼ ً، وج٩ٍى ؤن بيُت )آلازٍغ

ك٩ل الىعي الٗام بما هى الش٣اٞت الكٗبُت التي جغبِ ٖىانغ الىظىص بًٗ
ُ
ها ببٌٗ، وح

٧اثً، وبما هى هام، وبما هى خ٤، وبما هى مغجبِ بإي شخيء آزغ، هظه البيُت ؤنبدذ 

 ًخم جهيُٗه(
ً
 .(71)في الى٢ذ الخايغ مىخجا

ضٞٗه بلى اإلاكاع٦ت  ىمي الىٓام الخٗلُمي اهخماماث الجمهىع بال٣ًاًا الٗامت، ٍو ٍو

ُُٗه اإلا٣ضعة ٖلى جٟؿير الٓاهغاث اإلادُُت به في الٟٗالُاث الؿُاؾُت ومً زم ٌ

 ًٖ ؤّن اعجٟإ مؿخىي الخٗلُم لضي 
ً
بك٩ل ظُض واجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت، ًٞال
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

٘ مً ؾ٠٣ مُالباتهم بد٣ى٢هم، لظا ٞةّن اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٦ىٓام  ًأنٌاعو ألاٞغاص ًٞغ

ض خل٣ت هاظٗت ومدُت مهمت في ٖملُت حك٨ُل الغؤي الٗام ّٗ  .(72) مخ٩امل ح

في  (73)ومً الٗىامل ألازغي لدك٨ُل الغؤي الٗام ما ٢ضمه مدمض ٖبض ال٣اصع

ض مجها ّٗ الم والضٖاًت ٞ الىاؽ، والترار الش٣افي، )٦خابه الغؤي الٗام وجإزيره في ؤلٖا

والخيكئت الاظخماُٖت، وألاخضار، واإلاٗخ٣ضاث اإلاٗخاصة، وال٣ُم اإلاكتر٦ت، وال٣ىمُت 

ت، وألاؾغة، واإلاضاعؽ، ٣ٗ٦ُضة، والٗاصاث، والاججاهاث  واإلاُى٫ واإلاىا٠٢، واإلاٗٞغ

 .(74)(وال٣ُٗضة الضًيُت، والخغاٞاث والاؤاَير، وال٣اصة

 معاير الرأي العام 
بمٓاهغ الغؤي الٗام ؤهماٍ الؿلى٥ التي ًيخهجها الجمهىع في الخٗبير  وٗجي      

ًٖ وظهاث هٓغهم واججاهاتهم بػاء ال٣ًاًا واإلاكا٧ل التي جمـ مهالخهم وجخهل 

 باهخماماتهم وجبضو ٖلى مٓاهغ ؾلى٦هم.

 مخٗضصة، بّما ؤن ٩ًىن باللٟٔ ؤو بالخغ٦ت        
ً
والؿلى٥ هى حٗبير ًإزظ ؤق٩اال

اث ؤو ألاق٩ا٫ ٧اٞت ؤو باإلق اعة ؤو باإلًماء، وبمٗجى آزغ بّن الؿلى٥ ٌكير بلى الخهٞغ

التي جغا٤ٞ حٗبيرها ًٖ آعاثىا واججاهاجىا، ؾىاء ٧اهذ باإلاىا٣ٞت ؤم باإلاٗاعيت ؤم الخُاص. 

ؿمى هظا الىٕى مً  ِّ وفي خالت ٖضم او٩ٗاؽ الؿلى٥ ٖلى ألاٞٗا٫ الخاعظُت لؤلٞغاص ٞ

 ام ال٩امً.الغؤي الٗام بالغؤي الٗ

بُٗخه،        لضعظت ج٣ضم اإلاجخم٘ َو
ً
سخل٠ ؤؾلىب الخٗبير ًٖ الغؤي الٗام جبٗا ٍو

اث بلى ٢ىاهِىه  ٟٞي اإلاجخمٗاث الخ٣لُضًت ٌؿدىض الٟغص في خ٨مه في اإلاىيٖى

ومٗخ٣ضاجه، والغئي التي ٌٗخ٣ضها هي ألا ح الىاججت ًٖ زبراجه الظاجُت التي ٦ؿبها مً 

 ماج٩ىن ي٣ُت ومدضوصة، وال جىُل٤ مً ؤ٤ٞ واؾ٘. اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه
ً
البا  ، ٚو

سخل٠ ألامغ في اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت، بط ٌؿدىض الٟغص في الخٗبير ًٖ آعاثه بلى  ٍو

الم وقب٩اث الخىانل  مىٓىمت الاجهاالث الخضًشت التي جميز وا٢ٗه، مشل وؾاثل ؤلٖا
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 ما ًأنٌاعو
ً
البا ج٩ىن هظه آلاعاء بُٗضة ًٖ  الاظخماعي وبلى اإلاٗلىماث التي خهل ٖلحها، ٚو

 الاهٟٗاالث الصخهُت والاهخماءاث، ٦ما ٩ًىن ألامغ في اإلاجخمٗاث الخ٣لُضًت.

لظم خبراء السؤي العام مـاهس السؤي العام على:  -وٍُ

 أوال:  املعاير اإلجيابية. 
  -وجخمشل في:

 الشىعاث.  -1

 الخٓاهغاث. -2

 ازخال١ الكاجٗاث. -3

 ٗامت.الىضواث والاظخماٖاث والل٣اءاث ال -4

الم للخٗبير ًٖ الغؤي الٗام. -5  اؾخسضام وؾاثل ؤلٖا

 الاهخساباث.  -6

 بغ٢ُاث وعؾاثل الخإًُض واإلاٗاعيت. -7

ض     ّٗ الشىعة مً ألاؾالُب الٗىُٟت للخٗبير ًٖ الغؤي الٗام، وجىضل٘ ٖىضما  وح

٣ًخى٘ الجمهىع بإن ألاؾالُب الؿلمُت ال جد٤٣ّ لهم مُالبهم اإلاكغوٖت وآمالهم، ؤو 

 خين ج٩ىن الؿلُت في واٍص وخاظاث الكٗب في واٍص آزغ. 

ٖامت تهم و٢ض ًخسظ الغؤي الٗام الخٓاهغاث وؾُلت للخٗبير ًٖ عؤًه هدى مك٩لت 

اصة ماحؿمذ الخ٩ىماث  الكٗب ألظل بقٗاع الخ٩ىماث بمُالبه ووظهاث هٓغه، ٖو

الضًم٣غاَُت للجمهىع بالخٓاهغ للخٗبير ًٖ هٟؿه، في خين جمى٘ الخ٩ىماث 

 الض٦خاجىعٍت مشل هظه الخٓاهغاث وحؿعى ل٣مٗها. 

لجإ الجمهىع في ْل الخ٩ىماث الض٦خاجىعٍت بلى وكغ الكاجٗاث  للخىِٟـ ًٖ  ٍو

م٨ً  ٩ىن هظا ألاؾلىب مً ؤؾالُب الخٗبير ًٖ اججاهاث الغؤي الٗام، ٍو هٟؿه ٍو

عواًت جدىا٢لها ألاٞىاه مً صون ؤن جغج٨ؼ ٖلى مهضع مىزى١ به )حٍٗغ٠ الكاجٗت بإجها

 ًا٦ض  ختها(. 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

م٨ً الخٗبير ًٖ الغؤي الٗام في الىضواث والاظخماٖاث والل٣اءاث الٗامت بط ًخم  ًأنٌاعو ٍو

جٟاٖل آلاعاء والى٣اقاث لٛغى الخغوط بغؤي ٌؿدىض بلى ٢ىاٖاث في هظا الجاهب 

 للخ٩ىماث التي حؿعى بلى جد٤ُ٣ مُالب الكٗب، 
ً
اإلاجخمٗين وج٩ىن هظه آلاعاء مغقضا

 وحؿهغ ٖلى عاختهم.

ت في الخٗبير ًٖ آعاء الجمهىع واججاهاجه  الم الجماهيًر ؿخسضم وؾاثل ؤلٖا
ُ
٦ما ح

اث اإلادلُت والا٢لُم خطح هظا في الضو٫ الضًم٣غاَُت، في ؤػاء اإلاىيٖى ُت والضولُت، ٍو

ها  الم، وخٞغ خين جلجإ الضو٫ طاث ألاهٓمت الض٦خاجىعٍت بلى الؿُُغة ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 ًٖ ؤهضاٝ الجمهىع.
ً
 هدى زضمت ؤهضاٝ الؿلُت بُٗضا

٦ما ج٩ىن الاهخساباث بخضي اإلآاهغ ؤلاًجابُت للخٗبير ًٖ اججاهاث الجمهىع، 

ٓهغ طل٪ في  ت ؤو في ٍو ازخُاع ممشُلحهم في البرإلااهاث واإلاجالـ اإلادلُت في ألاهٓمت الىػاٍع

 اهخساب عثِـ الجمهىعٍت في ألاهٓمت الغثاؾُت.

و٦ظل٪ ًىظض ؤؾلىب البر٢ُاث التي جغؾل مً اإلااؾؿاث ومىٓماث اإلاجخم٘ 

خطح هظا ألاؾلىب في الضو٫ الىامُت ؤ٦نر مىه في الضو٫ اإلاخ٣ضمت التي ج ٩ىن اإلاضوي، ٍو

 الؿلُت ٞحها اإلاؿُُغة ٖلى هظه اإلاىٓماث.

 ثانيا: املعاير الشلبية:   
  -وجخمثل في:

 اإلا٣اَٗت. -1

 الؿلبُت. -2

خهام.   -3  ؤلايغاب ًٖ الٗمل والٖا

وح٨ٗـ هظه ألاؾالُب خالت ٖضم الغيا والسخِ مً الكٗب بػاء الؿلُت 

 ًٖ 
ً
الخا٦مت، وجبرػ خين جىٗضم وؾاثل الخىانل بين الكٗب وؤٞغاص الخ٩ىمت، ًٞال

ض مً ألاؾالُب  ّٗ ٖضم مكاع٦ت الجمهىع في نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي، وفي الٛالب ال ح

ت في الخٗبير ًٖ آلاعاء، ألهه في الٛالب جغا٣ٞها ٖملُاث اٖخضاء  الضم٣غاَُت والخًاٍع
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ٖلى اإلامخل٩اث الخانت والٗامت، وججاوػ ٖلى ال٣ىاهين، وثاصي بلى بقاٖت الٟىضخى  ًأنٌاعو

 ٖلى ؤٞغاص الكٗب
ً
ّم جى٨ٗـ ؾلبُا

َ
 واوٗضام الىٓام ومً ز

 وظائف الرأي العام وأيذافٌ

ً ؤو ؤ٦نر،   ت ًٖ الٗال٢ت بين مخٛيًر ُٟت في الٗلىم الهٞغ بر مهُلح الْى ّٗ وفي  ٌ

ُٟت في  ؿخسضم مهُلح الْى ٖلم الؿُاؾت ٌكير بلى ٢هض ؤو هضٝ ؤو بغهامج مٗين، َو

الغؤي الٗام للخٗبير ًٖ اليكاٍ ؤو ألاوكُت التي جازغ في ٖال٢ت الغؤي الٗام بالىٓام 

الؿُاسخي وماًغجبِ به مً ماؾؿاث وظماٖاث وؤٞغاص وماًمشله الغؤي الٗام مً 

تهم الجمهىع، واو٩ٗاؽ هظه الخًُٟالث ٖلى  م٣انض وؤهضاٝ وبغامج وجًُٟالث،

اث٠ الغؤي الٗام في ،الخغ٦ت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ ومً هظا ٞإهىا ًم٨ً ؤن هّدضص ْو

  -مجالين هما:

 وؿائف السؤي العام في اإلاجاٌ الظُاس ي.

 وؿائف السؤي العام في اإلاجاٌ الاجخماعي.  

   -ًإحي:وجخمثل وؿائف السؤي العام في اإلاجاٌ الظُاس ي بما  

ؤوال: جحدًد ػبُعت اإلامازطاث الظُاطُت وجخمثل وؿائف السؤي العام في هرا 

 اإلاجاٌ فُما ًإحي: 

ًخطح هظا الخإزير مً ٧ىن ؾلُت الكٗب في . الخإزير في اللساز الظُاس ي:   -1

الضو٫ الضًم٣غاَُت ج٩ىن هي ؤٖلى مً الؿلُاث ظمُٗا،ً لظا ٞإن ال٣غاعاث التي جهضع 

ًٖ الخ٩ىمت حؿدىض بلى مىا٣ٞت الجمهىع وجإًُضه بمٗجى ؤّن وكاٍ الخ٩ىمت ال بض  مً 

 ؤّن ٌؿدىض بلى بعاصة الكٗب. 

الاهخساباث التي ججغي في الضو٫ الضًم٣غاَُت بلى : جاصي الخإزير على الاهخخاباث -8

ماء ًمشلىن بعاصة الكٗب وجد٤٣ ٢غاعاتهم في ؤٚلبها عيا ؤٚلبُت الكٗب،  ونى٫ ٖػ

غؾمها لهم. ماعؾىن الؿلُت ٖلى هظا الىهج الظي ًخ٣بله الجمهىع ٍو  ٍو
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

إحيالخإزير في الحىم:  -3 ًأنٌاعو  ًازغ الغؤي الٗام في ال٣غاعاث التي جهضعها الخ٩ىماث، ٍو

ىص ؤُٖىها لجمهىعهم في ؤزىاء  ٤ ٖو هظا الخإزير ٧ىن ونىلهمةلى الخ٨م ظاء ٖلى ٞو

الخمالث الاهخسابُت، لظا ًخىظب ٖلحهم ؤلاًٟاء ببًٗها ٖلى ألا٢ل، ختى ًدهلى ٖلى 

 ؤنىاتهم في الضوعاث الاهخسابُت الالخ٣ت.

  -اإلاخابعت الظُاطُت وجخمثل فُما ًإحي: زاهُا:

في اؾخجىاب الخ٩ام والًِٛ ٖلحهم، ومىٗهم مً اجساط وجخمشل هظه الى٣ُت    

٢غاعاث جًغ بمهلخت الكٗب، وهىا٥ ؤمشلت ٦نرة ٖلى طل٪ في ٖهغها الخالي جخمشل 

بالخٓاهغاث التي جدضر يض بٌٗ اإلاؿاولين مما ًجبر البرإلاان ٖلى اؾخجىابه ؤو 

خاالث ؤزغي ب٢الخه، وهظا الامغ ًدضر في الضو٫ التي ًىظض ٞحها هٓام صًم٣غاَي، و 

 خين ٣ًضم مؿاو٫ ما اؾخ٣الخه ٖىضما ًخم ال٨ك٠ ًٖ مسالٟاث ٢ام بها. 

ؿهم الغؤي الٗام في بهجاح زُِ الضولت    زالثا: بهجاح خؼؽ الدولت.  ٌُ

المي للضولت  م٨ً له اٞكالها، وهظا ٌٗخمض ٖلى ٢ضعة الخُاب ؤلٖا الاؾخيراجُجُت، ٍو

،٘ وهىا٥ ؤمشلت ٦شيرة خضزذ وجدضر  ٖلى ب٢ىإ ظمهىعها ٖلى صٖم هظه اإلاكاَع

الم، جخمشل بضٖم الكٗب لها ؤو  ٤ وؾاثل ؤلٖا ووؿم٘ ٖجها ؤو وكاهضها ًٖ ٍَغ

 م٣اَٗتها لٗضم ٢ىاٖخه بها.

: ًضٖم الغؤي الٗام الؿُاؾاث زابعا: جحدًد مالمح الظُاطُت الخازجُت

ٗاعى جل٪ التي جخٗاعى م٘ ماًامً ب ه الخاعظُت التي جخ٤ٟ م٘ وظهت هٓغه، َو

 في آعاء الكٗب الٗغاقي ووظهاجه بػاء بٌٗ 
ً
، وهالخٔ طل٪ واضخا

ً
ٗخ٣ضه مىاؾبا َو

اث التي جخبىاها الخ٩ىمت الّؾُما في ما ًخهل بٗال٢ت الٗغا١ م٘ صو٫ الجىاع  اإلاىيٖى

وم٘ الضو٫ ألازغي في الٗالم ٞهىا٥ ٢ىاٖاث جدضص هظه الغئٍت، وجازغ في َبُٗت الٗال٢ت 

ها.  وهٖى

ٌؿاهض الغؤي الٗام بٌٗ ألا٩ٞاع اإلاُغوخت ألافياز الظُاطُت: خامظا: مظاهدة 

 ًسالٟها، وهظه اإلاؿاهضة ٩ًىن لها جإزير في هًىظها وجدىلها بلى ٢غاعاث ٖبر 
ً
وؤخُاها
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ضم مىا٢كتها مغة ؤزغي، الّؾُما ُٞما  ًأنٌاعو اإلااؾؿاث اإلاؿاولت ًٖ بنضاع ال٣غاع ؤو مىتها ٖو

اث الصخهُت ٦ما في الضو٫ اإلاؿ  ما ٠٣ً الغؤي الٗام يض ًخهل بالخٍغ
ً
لمت، ٞإن ٚالبا

 هظه ألا٩ٞاع.

اإلاٗجى آلازغ إلاٟهىم الخدضًض الؿُاسخي هى الخىمُت طادطا:  الخحدًث الظُاس ي: 

غها الؾدُٗاب الخ٣الُض  الؿُاؾُت ؤو بىاء اله٩ُل اإلااؾسخي والبجى الخدخدُت وجٍُى

ؿهم الغؤي الٗام في الخعجُل في خضور الخدضًض  الجضًضة التي ًخُلبها الخُٛير، َو

ت مً الخهىعاث:   -الؿُاسخي، وجخمشل في مجمٖى

. وجخدض هظه في يغوعة جىن٠ُ جحلُم الخماًص في الىؿائف الظُاطُت -1

ُٗت وال٣ًاثُت، في خين جبرػ ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي  اث٠ الخىُٟظًت والدكَغ الْى

 ماؾؿاث مشل ألاخؼاب واإلاىٓماث وظماٖاث اإلاهالح.

: وجخمشل هظه في اإلاؿاواة بين ٍم الحىم السشُدجحلُم اإلاظاواة عً ػس  -2

اإلاىاَىين بٌٛ الىٓغ ًٖ الضًً والٗغ١، وب٢امت هٓام ٢ًاجي ٌٗخمض ٖلى الٗمىمُت، 

بخٗض ًٖ الخهىنُت.  ٍو

: ٌٗجي جىؾُ٘ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت لدكمل جىطُع اإلاشازهت الظُاطُت -3

الىسب  ٢ُاٖاث الكٗب ٖبر الخإًُض والضٖم الظي جدهل ٖلُه الخ٩ىمت مً

الؿُاؾُت، ٦ما ًبضو طل٪ مً اإلاكاع٧اث اإلاكغوٖت للمىاَىين في اإلاماعؾاث 

الضًم٣غاَُت ٧االهخساباث والخٓاهغاث والاهخماء بلى ظماٖاث الًِٛ التي في الٛالب 

 حؿهم في زجي الضولت ًٖ بنضاع بٌٗ ال٣غاعاث ؤو صٖمها في ٢غاعاث ؤزغي.

ادة ملدزة الىـام الظُاس ي -4 الٗام بضوع ظىهغي في صٖم ؤهماٍ  : ٣ًىم الغؤيٍش

ؾلى٦ُت م٣بىلت وزل٣ها  في الىٓام الؿُاسخي، مشل جدضًض الٗال٢ت بين ألاٞغاص والىٓام 

و الىاظباث 
ّ
الؿُاسخي، بدُض ج٩ىن  ُٞه الٗال٢ت واضخت اإلاٗالم ومدضصة  ُٞما ًس

 والخ٣ى١ في ْل هظا الىٓام. 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

: الحفاؾ على السوح اإلاعىىٍت:   ًأنٌاعو
ً
التي ججغي  عاث والى٣اقاثجاصي الخىاطابعا

ت لضي الكٗب، وفي الٛالب ٩ًىن ل٣اصة الغؤي  بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ بلى صٖم الغوح اإلاٗىٍى

 في هظا الكإن 
ً
 واضخا

ً
ت صوعا الم اإلاخىٖى الٗام صوع ٦بير في طل٪، ٦ما جاصي وؾاثل ؤلٖا

ت للجمهىع، وج٣ىم  ٘ الغوح اإلاٗىٍى الضو٫ بىاؾُت التر٦يز ٖلى ه٣اٍ مهمت حؿهم في ٞع

ت  للكٗىب  ال٨بري الّؾُما في الخغوب باؾخسضام ؤؾالُب مُٗىت إلخباٍ الغوح اإلاٗىٍى

٤ الدك٨ُ٪ ب٣ضعاتها وؤم٩اهُاتها وزل٤ ٞجىة بين الكٗب والخ٩ىمت.  ًٖ ٍَغ

ًإزظ الغؤي الٗام ٖلى ٖاج٣ه صٖم زامىا: دعم بصداز اللىاهين والخصدًم عليها. 

ين التي الجمشله، وؤمامىا ؤمشلت خُت ٦شيرة ؾىاء مجها ال٣ىاهين التي تهمه ومٗاعيت ال٣ىاه

٩ا في  لى ؾبُل اإلاشا٫ جّم٨ً الغؤي الٗام في ؤمٍغ في اإلاجخمٗاث الٛغبُت ؤم الٗغبُت، ٖو

٩ي الظي ًسو بهىاٖت الخمىع وبُٗها ؤو ما  1920 مً بلٛاء ٢غاع ال٩ىوٛغؽ ألامٍغ

بلٛاء ٢غاع مجلـ  خضر في الٗغا١ في الخ٩ىمت الؿاب٣ت، خين جم٨ً الكٗب مً

يُت.   الىػعاء الخام بضٞ٘ بض٫ ه٣ضي للمىاَىين ٖىيا ًٖ البُا٢ت الخمٍى

م٨ً له الخإزير في  اث ٧اٞت، ٍو  في هظا اإلاجا٫ ٖلى اإلاؿخٍى
ً
ب٣ى الغؤي الٗام ٞاٖال ٍو

 ٢غاعاث الخ٩ىمت في اإلاجاالث ٧اٞت ومجها اإلاغجبُت ب٣غاعاث قً الخغوب ؤو ب٣ًاٞها.

ٗها في  وهظا ًا٦ض لىا ٢ىة ُٟت الغؤي الٗام و٢ضعجه ٖلى بلٛاء ال٣ىاهين وحكَغ ْو

 اإلاجاالث التي تهم اإلاىاَىين في اي بلض.

 وؿائف السؤي العام في اإلاجاٌ الاجخماعي

 ؤوال: وؿُفت السكابت الاجخماعُت: 

ُت ًٖ      ٣ًىم الغؤي الٗام بالخٟاّ ٖلى اإلاىعور الكٗيي والخ٣الُض وال٣ُم اإلاٖغ

٤ مٗاعيخه إلاسالٟتها، لظا ٞإّن الغؤي الٗام ٠٣ً بالًض مً ؤًت مداوالث حؿعى  ٍَغ

م٨ً للغؤي الٗام ؤن ًٟغى  لل٣ٟؼ ٖلى اإلاىٓىمت ال٣ُمُت التي ًخميز بها ؤي قٗب، ٍو

خطح طل٪ ف ي اإلاضن اإلا٣ضؾت مشل م٨ت اإلا٨غمت التي جٟغى ٖلى هٟؿه ٖلى الٛغباء، ٍو

ّػواعها لبـ ػي مٗين ًدىاؾب م٘ اإلاىٓىمت ال٣ُمُت في الؿٗىصًت، وألامغ هٟؿه في 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

اإلاضن اإلا٣ضؾت في الٗغا١، وال ّبض مً ألاقاعة بلى الخ٣الُض التي ج٩ىن مدِ اخترام في  ًأنٌاعو

ؿخهجً في بلض آزغ.
ُ
 بلض ما عبما ح

س الحُاة الا   جخماعُت:  زاهُا: جؼٍى

ض هظه   ّٗ غ الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، وح ٌؿهم الغؤي الٗام في جٍُى

اثٟه الغثِؿت التي جدبيّن في م٣ضعجه ٖلى حُٛير ال٣ىاهين وآلاعاء وألاويإ  الجىاهب مً ْو

ض الغؤي الٗام مً الضٖاثم  ّٗ وألاوكُت ؤو الخٗضًل في ظؼء مً هظه ال٣ىاهين، ٦ما ٌ

زل٠ بٌٗ اإلااؾؿاث الاظخماُٖت في مماعؾت ؤٖمالها واؾخمغاعها في اإلاهمت التي ج٠٣ 

 اإلاجخم٘.

 زالثا: الخعبئت الاجخماعُت:

ت ؤو بخباَها، بطا       في ٖملُت صٖم الخُِ الخىمٍى
ً
 ٦بيرا

ً
ًاصي الغؤي الٗام صوعا

٤ خمالتها مً ب٢ىإ اإلاىاَىين بإهمُت هظه الخُِ ومضي  لم جخم٨ً الضولت ًٖ ٍَغ

ُٟت ٦ما جخإزغ بؾهامها ف ي جىمُت ٢ضعاث اإلاىاَىين وصٖم الضزل لهم، وجخإزغ هظه الْى

اث٠ ألازغي بؿُاؾت ٖغى الخ٣اث٤، ألن الخ٩ىمت في مجاالث ٦شيرة بإمـ  الْى

الخاظت بلى ٖغى الخ٣اث٤ ؤمام اإلاىاَىين ُٞه، الّؾُما في ألاػماث التي ًخٗغى لها 

 ومً زم الخهى٫ ٖلى صٖمهم. البلض ؤو في ظاهب البض مً مهاعخت اإلاىاَىين 
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 اهلوامض  ًأنٌاعو
غ١ ٢ُاؾه،1) ىه َو م ٖلي الضبِسخي، الغؤي الٗام، ٖىامل ج٩ٍى صاع اإلاِؿغة لليكغ ،( ٖبض ال٨ٍغ

 16، م.201والخىػَ٘، ٖمان، 

ت واإلاىهجُت)ظما٫ مجاهض، الغؤي الٗام و٢ُاؾه( 2) ت الجامُٗت،  (،ألاؾـ الىٍٓغ صاع اإلاٗٞغ

ت،   .16-15، م2010الاؾ٨ىضٍع

مدمض ؾٗض ؤبى ٖامىص، الغؤي الٗام والخدى٫ الضًم٣غاَي، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ( 3)

ت،   .17. م2010الاؾ٨ىضٍع

 . 16اإلاهضع هٟؿه، م ( 4)

ان صظىع ظٟل، الغؤي الٗام في الىٓام الاقترا٧ي، ( 5) ، قغ٦ت الُب٘ (ث. ناص١ ألاؾىص)ظٞى

 .18، م1970يكغ ألاهلُت، بٛضاص، وال

الم والضٖاًت، ٍ،( مدمض ٖبض ال٣اصع خاجم6) ، الجؼء ألاو٫، م٨خبت 2الغؤي الٗام وجإزغه باإٖل

 .12، م198لبىان، بيروث، 

ىه و٢ُاؾه وصوعه في الؿُاؾت الٗامت، طاث ( 7) ؤخمض بضع، الغؤي الٗام، َبُٗخه وج٩ٍى

 . 44-43، م1998الؿالؾل، ال٣اهغة، 

 .46-45ؤخمض بضع، مهضع ؾاب٤، م( 8)

 .46-45( اإلاهضع هٟؿه، م 9)

٨ُت ٖام ( 10) ىع٥ مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ُٞلؿٝى و٧اجب و خٟي ولض في والًت هٍُى

في ٦خابه الظي خمل الاؾم هٟؿه ٖام  (الخغب الباعصة)م، وهى ؤو٫ مً اؾخٗمل مٟهمىم 1889

(، Stereotypesالىمُُت في ٦خابه الغؤي الٗام  )، ٦ما ؤهه ؤو٫ مً اؾخسضم مهُلح الهىعة 1947

الم  ( وهى مً ٢ا٫ بإهمُت وؾاثل الٖا
ً
ضا وؤل٠ الٗضًض مً ال٨خب وخهض ظاثؼة ًٖ ٖمىصه )الُىم ٚو

في حٗلُم الٗامت بال٣ًاًا اإلاهمت، و٧ان ٣ًى٫ بإهمُت ألازباع في ببغاػ ألاخضار وؤن الخ٣ُ٣ت هي 

و٧ان ٣ًى٫ بّن وي٘ هاجين الخ٣ُ٣خين م٘ بًٗهما ؾُاصي لدؿلُِ الًىء ٖلى ألاخضار اإلاسُٟت، 

 بلى عؾم نىعة في طهً الجمهىع خى٫ البئُت اإلادُُت.

ض، بهٓغ    http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmannللمٍؼ

 .31ٖامىص، مهضع ؾاب٤، م ( مدمض ؾٗض ؤبى 11)

ناص١ ألاؾىص، الغؤي الٗام ْاهغة اظخماُٖت و٢ىة ؾُاؾُت، ظامٗت بٛضاص،  (12)

 .39، م1993بٛضاص،

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

 .49ؤخمض بضع، مهضع ؾاب٤، م ( 13) ًأنٌاعو

 .46-45( اإلاهضع هٟؿه، م14)

، صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت،  2( ٧امل زىعقُض، مضزل بلى الغؤي الٗام، 15ٍ)

 .43،م2012،ٖمان

٤ُ ؾ٨غي، الغؤي الٗام بين ال٣ىة الىاٖمت وال٣ىة الخكىت، قغ٦ت اإلااؾؿت الخضًشت ( 16) ٞع

 .23-20، م2012لل٨خاب، بيروث، 

م ٖلي الضبِسخي، مهضع ؾاب٤، م 17)  .27( ٖبض ال٨ٍغ

ت الغؤي الٗام، صاع الكاون الش٣اُٞت، بٛضاص، ( 18)  .226،  م1992خمُضة ؾمِؿم، هٍٓغ

ت الغؤي الٗام، مهضع ؾاب٤، م ( خمُضة19)  .226ؾمِؿم، هٍٓغ

ت الغؤي الٗام، مهضع ؾاب٤، م( 20)  .227خمُضة ؾمِؿم، هٍٓغ

ذ،  (21)  -226، م 1982مدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي، مسخاع الصخاح، صاع الغؾالت، ال٩ٍى

228. 

، 1988(  مدمض ٞااص ٖبض الباقي، اإلاعجم اإلاٟهغؽ اللٟاّ ال٣غآن، الضاع الخضًض، 22)

 .280م

 .76ؾىعة ألاوٗام، آلاًت ( 23)

 .48( ؾىعة ألاهٟا٫، آلاًت 24)

 .43ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت، (25)

الم، 26ٍ)  ، اإلاىجض في اللٛت وألٖا ـ مٗلٝى  .243، م198، صاع اإلاكغ١، بيروث، 27( لَى

 .456بي ب٨غ الغاػي،  مسخاع الصخاح، مهضع ؾاب٤، م مدمض بً ؤ( 27)

 .456مدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي، مسخاع الصخاح، مهضع ؾاب٤، م (28)

 .528( اإلاهضع هٟؿه، م 29)

الم اللٛىي، صاع هىباع للُباٖت، ال٣اهغة، 30) ، ٖلم ؤلٖا ؼ قٝغ  . 42، م2000( ٖبض الٍٗؼ

ىه، مهضع ؾاب٤، م( 31)  .57ؤخمض بضع، الغؤي الٗام َبُٗخه وج٩ٍى

 .57اإلاهضع هٟؿه، م( 32)

 . 75هٟؿه، م  اإلاهضع ( 33)

م ٖلي الضبِسخي، مهضع ؾاب٤، م34)  .27( ٖبض ال٨ٍغ
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

ت الغؤي الٗام، مهضع ؾاب٤، م35) ًأنٌاعو  .222( خمُضة ؾمِؿم، هٍٓغ

 .225( اإلاهضع هٟؿه، م 36)

 .225اإلاهضع هٟؿه، م( 37)

المُت، م٨خبت اإلاضًىت، ال٣اهغة، (38)  ٖبض الىهاب ٦دُل، الغؤي الٗام والؿُاؾاث ؤلٖا

 .26م1989
 في الجماٖت هٟؿها()( ٦ما وعصث في الخٍٗغ٠، وألا ح ؤن ه٣ى٫ 39)  

 .٧56امل زىعقُض، مهضع ؾاب٤، م ( 40)

 .36مهضع ؾاب٤، م ( مدمض ؾٗض ؤبى ٖامىص، 41)

٤ُ ؾ٨غي،  مهضع ؾاب٤، م42)  . 24-23( ٞع

ت، 43) ( مخي الضًً ٖبض الخلُم، الاجها٫ بالجماهير والغؤي الٗام، م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

 .24، م1993  ،ال٣اهغة

 .34مدمض ؾُٗض ؤبى ٖامىص، مهضع ؾاب٤، م ( 44)

ت الغؤي الٗام، مهضع ؾاب٤، م(45)  .211خمُضة ؾمِؿم،  هٍٓغ

، ظامٗت اإلاىهىعة،  2مدمض مدمض الباصي، مضزل بلى صعاؾت الغؤي الٗام، ٍ (46)

 . 81، م2006 ،اإلاىهىعة

م ٖلي الضبِسخي، مهضع ؾاب٤، م( 47)  .33ٖبض ال٨ٍغ

 .212-211خمُضة ؾمِؿم، مهضع ؾاب٤، م( 48)

ت الغؤي الٗام، مهضع ؾاب٤، م ،خمُضة ؾمِؿم(49)  .214هٍٓغ

الم في ظامٗت ال٣اهغة.50)  (ؤؾخاط ؤلٖا

الم والغؤي، 51ٍ) الم،  2( ٖلي ٖىاص، ؤلٖا  . 56، م2010، بِؿان لليكغ والخىػَ٘ وؤلٖا

 .38م ،مدمض ؾُٗض ابى ٖامىص، مهضع ؾاب٤( 52)

الم، ظامٗت ال٣اهغة.( 53) الم في ٧لُت الٖا  بؾخاطة الٖا

ت،  ال٣اهغة( قاهُىاػ َلٗذ، 54)  .159، م1986،الغؤي الٗام، م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

ت الغؤي الٗام، مهضع ؾاب٤، م( 55)  .219خمُضة ؾمِؿم، هٍٓغ

الم والاجها٫ بالجماهير والغؤي الٗام56) ، ٖالم ال٨خب، 2ٍ،(ؾمير مدمض خؿين، الٖا

 .329، م1993اهغة،ال٣
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 ًتعرٌفاتو انعاو انرأي يفيٌوانفصم األًل: 

هؼاع مهُىب،  الغاي الٗام، الا٧اصًمُت الؿىعٍت الضولُت، صمك٤، بضون ؾىت جإل٠ُ، (57)   ًأنٌاعو

 .16م
 .337(ؾمير مدمض خؿين، مهضع ؾاب٤، م58) 

ت الغؤي الٗام، مهضع ؾاب٤، م59)  .216(خمُضة ؾمِؿم،  هٍٓغ
 .217(اإلاهضع هٟؿه، م 60)  

 .217(اإلاهضع هٟؿه، م 61) 

الم في ظامٗت ال٣اهغة. (ؤؾخاط62)  ؤلٖا

 .330(ؾمير مدمض خؿين، مهضع ؾاب٤ م63) 

الم والغؤي الٗام، ث: مدمض ٧امل اإلادامي ،صاهُِل ٧اجؼ وآزغون(64) ت  ،الٖا الجمُٗت اإلاهٍغ

ت  .127-123، م1982ال٣اهغة،  ،ليكغ اإلاٗٞغ

 .78-73مهضع ؾاب٤، م ،(ؾُٗض ؾغاط65)

 .72-69مهضع ؾاب٤، م ،( هاوي الغيا و عامؼ ٖماع66)

 .78-72ؾُٗض ؾغاط، مهضع ؾاب٤، م(67)

 .84-79(ؾُٗض ؾغاط، مهضع ؾاب٤، م68)

 .74 -72(هاوي الغيا و عامؼ ٖماع، مهضع ؾاب٤، م 69)

 .54هاوي ٖبض الغيا، وعامؼ ٖماع، مهضع ؾاب٤، م(70)

 .55اإلاهضع هٟؿه، م(71) 

صاع الؿاقي،  ،م نالحث، هاق،٧3ىؾخاٝ لىبً، ؾا٩ًىلىظُت الجماهير، ٍ(72) 

 .99، م2010بيروث،

 .74-71مدمض ٖبض ال٣اصع خاجم، مهضع ؾاب٤، م (73)

م ٖلي الضبِسخي، مهضع ؾاب٤، م(74)  .131ٖبض ال٨ٍغ

ذ  ث، ٖبض الؿالم عيىان.هغبغث( 75) ت، ال٩ٍى  ،ؤ. قلغ، اإلاخالٖبىن في ال٣ٗى٫، ٖالم اإلاٗٞغ

 .103، م 1986ٖالم 

الم، مهضع ؾاب٤،م(ناص١ ألاؾىص، الغؤي 76)  . 91-88الٗام وؤلٖا

الم ( 77) الم والغؤي الٗام في ظامٗت ال٣اهغة / ٧لُت الٖا  ؤؾخاط ؤلٖا

 121 -71م  ،مهضع ؾاب٤ ،الغؤي الٗام وجإزغه بالضٖاًت(78)



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 59

 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 ًأنٌاعوانجذٌذ

 
 

 اإلعالو ًتأثٍرىا فً انرأي انعاو ًصائم

 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة 
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

   ًأنٌاعوانجذٌذ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 متًيذ ًأنٌاعوانجذٌذ

الم اإلاسخلٟت  ىن، وقب٩اث الخىانل )جازغ وؾاثل ؤلٖا  خاٞت، وبطاٖت، وجلٍٟؼ

إحي جإزير هظه  الاظخماعي( في نىاٖت الغؤي الٗام بػاء الٓىاهغ اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘، ٍو

زغي مشل الٗاصاث والخ٣الُض والخٗلُم الىؾاثل مجخمٗت ٦جؼء مً ٖىامل 
ُ
ؤ

الم في حُٛير الغؤي  خباعاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، وحؿهم وؾاثل ؤلٖا والٖا

٤ ببغاػ ؤخضار مُٗىت وحؿلُِ الًىء ٖلحها، وال٨ُُٟت التي جخم ٞحها  الٗام ًٖ ٍَغ

اث الجمهىع بما ًيسجم م٘ مً  (هٟىةال)حُُٛت جل٪ ألاخضار، وبٖاصة جغجِب ؤولٍى

المُت في الضو٫ (1)اإلاجخم٘، ؤو بعاصة الؿُاؾُين ، وج٩ىن بٌٗ اإلااؾؿاث ؤلٖا

الضًم٣غاَُت واظهت للكغ٧اث ٖبر ال٣ىمُت ؤو اإلاخٗضصة الجيؿُاث، ومً زم هي جمشل 

وال٣لت ال٣لُلت مً الغؤؾمالُين الظًً بّما ًمل٩ىن جل٪ الىؾاثل ؤو ٌؿُُغون  (2)الهٟىة

 
ً
، ًٞال

ً
الم ٢ضعة ٖلى بهخاط اإلاكاهير وج٣ضًمهم  ٖلحها بٖالهُا ًٖ ؤّن لىؾاثل ؤلٖا

ت ؤو قب٩اث  للجمهىع ٖبر قاقاث الخلٟؼة ؤو مىظاث ألازير ؤو الصخاٞت اإلاُبٖى

ت وبإو٢اث مخخالُت ألظل زل٤ ؾُىة  الخىانل الاظخماعي، وبُغ١ قتى وبغامج مخىٖى

٤ و٢بى٫ لخل٪ الصخهُاث ٖلى خؿاب بيٗاٝ البِئت الى٣ضًت للجماهير،  وحؿٍى

وظٗلها ج٣بل ألا٩ٞاع اإلاُغوخت ٖبر جل٪ الىؾاثل مً صون م٣اومت ؤو ج٨ٟير، وهظا 

الم  ًخىا٤ٞ م٘ البىاء الؿا٩ًلىجي للٟغص الظي ًهٗب ٖلُه الاؾخٛىاء ًٖ وؾاثل ؤلٖا

اث ألاؾاؾُت للمجخم٘ الخضًض ّضث الُىم مً الًغوٍع  .(3)التي اٖخاص ٖلحها، ٖو

المُ ت في حك٨ُل ومً بين الىؾاثل ؤلٖا ىن ب٣ضعاجه الخإزيًر ى صوع الخلٍٟؼ
ّ
ت ًخجل

اث التي َتهم ؤٞغاص اإلاجخم٘ في ػمً مٗين، وجإحي هظه ال٣ضعاث  الغؤي الٗام بػاء اإلاىيٖى

المُت  ىن مً صون ؾىاه مً الىؾاثل ؤلٖا مً الخهاثو واإلايزاث التي اهٟغص بها الخلٍٟؼ

ال  ىن اؾخدىط ٖلى ؾماث ؤلٖا م اإلاُبٕى واإلاؿمٕى ل٠ًُُ بلحهما ألازغي، بل بّن الخلٍٟؼ

ت ٞاٖلت،   ٢ضعة جإزيًر
ً
، و٦إجها ظؼء مً الىا٢٘ م٩ىها

ً
٣ّضمها للجمهىع آهُا الهىعة ٍو

 لىظه م٘ عظا٫ الؿُاؾت والا٢خهاص والًٟ وناوعي ألاخضار في 
ً
لُجٗل الجمهىع وظها
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ل ماًجغي  ًأنٌاعوانجذٌذ
ّ
، وباث هى )اإلاٗلم اإلاخميز( الظي ًؼوص الجمهىع ب٩

ً
مً ؤخضار في  الٗالم ًىمُا

 (. 4)الٗالم

 ،ً  في الجمهىع في الٗالم في ال٣غن الٗكٍغ
ً
ىن مً ؤهم الىؾاثل جإزيرا ٗض الخلٍٟؼ ٌُ

 ؤمام اإلاخل٣ين مً صون الخاظت بلى اعجباَاث مُٗىت ٦ما ًدضر 
ً
ألهه ٣ًّضم اإلاكهض ٧امال

ُاوي " بّن مً في الؿِىما واإلاؿغح، وفي هظا الهضص ٢ا٫ ؤخ ىن البًر ض مكغفي الخلٍٟؼ

ىن ٢ض ؤنبذ اإلاٗلم الُٗٓم للكٗب ٞإن ما٣ًىم به  ،ج٨غاع الخضًض ؤن هظ٦غ ؤن الخلٍٟؼ

 مما ٧اهذ ج٣ىم به الصخاٞت في بضاًت هظا ال٣غن 
ً
، وؤبٗض ؤزغا

ً
ٟٞي  ،آلان ؤ٦نر ٖم٣ا

ُٟت مً الجظع ُاوي وهي اإلاىا٤َ التي لم ج٨ (الٗم٤)اإلاىا٤َ الٍغ ً ٢ض ونلذ بلحها البًر

الٗلىم الٗم٣ُت ؤو التي لم ج٨ً تهخم بالخٗم٤ في اإلاُضان الٗلمي ٦ما هى الخا٫ في لىضن 

ىن ٢ض ؤوظض الىعي الش٣افي التربىي بيؿبت ٦بيرة ،واإلاضن ال٨بيرة و٢ض  (5")هجض ؤن الخلٍٟؼ

ىن ٧ىؾُلت في جد٤ُ٣ ؤلازغاء وجىظُه  ت بلى صوع الخلٍٟؼ اهخبهذ الكغ٧اث الاخخ٩اٍع

بىاؾُت بغامج ؤلازاعة مً صون وي٘ ؤي اٖخباع  الجمهىع باججاه زضمت ؤهضاٞها

باء الىٟؿُين ًٖ وظهت هٓغه في هظا الجاهب ب٣ىله  بر ؤخض ألَا ّٗ لالزال٢ُاث اإلاهىُت، َو

ضاصًت  ىن هى اإلاضعؾت الٖا "بطا ٧ان السجً هى ٧لُت لضعاؾت ؤلاظغام، ٞالخلٍٟؼ

 (6)لئلهدغاٝ"

ىن وبين الغؤي الٗام، وألظل ؤن هٟهم بك٩ل وا ُضة بين الخلٍٟؼ ضح الٗال٢ت الَى

ت،  ىن في حك٨ُل الغؤي الٗام، وجإحي اليكغاث ؤلازباٍع ت ؤظىضة الخلٍٟؼ الّبض مً مٗٞغ

م٨ً 
ُ
ت ألازغي في م٣ضمت ألاظىضة التي ج وبغامج الخىاع، والبرامج الؿُاؾُت وؤلازباٍع

٤ جؼوٍضه باإلاٗل ٪ الجمهىع ًٖ ٍَغ ىماث وجٟؿير ألاخضار بك٩ل ؤلاصاعاث مً وجدٍغ

ى اليكغاث 
ّ
اث في اإلاجخم٘، وجخجل ًاصي به بلى بىاء جهىعاجه خى٫ ألاخضار واإلاىيٖى

ت في م٣ضمت البرامج التي جؼوص الجمهىع بجؼء مهم مً اإلاٗلىماث.  ؤلازباٍع
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 الهصرات اإلخبارية ومصايذيًا ًأنٌاعوانجذٌذ

ىن التي جدٓى   بين بغامج الخلٍٟؼ
ً
 مخميزا

ً
باهخمام الجماهير جدخل ألازباع مى٢ٗا

 ٖلى ٞئت 
ً
ها، ولم ٌٗض الاهخمام بها ومخابٗتها ومىا٢كتها خ٨غا

ّ
ًت في اإلاجخمٗاث ٧ل الٍٗغ

ىن٠" ؤجها ْاهغة ٖاإلاُت حكتر٥ ٞحها الضو٫ 
ُ
م٨ً ؤن ج ؤو َاثٟت ؤو قٗب صون ٚيره، ٍو

ذ في مهغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٖام (7)اإلاخ٣ضمت والضو٫ الىامُت" ظٍغ
ُ
، و٢ض ؤْهغث صعاؾت ؤ

 1995-م1994)
ً
با ىهُت ج٣ٍغ % 72%، وؤن 84م( ؤن وؿبت الظًً ًخابٗىن ألازباع الخلٍٟؼ

ىن مهضعهم الغثِـ في الخهى٫ ٖلى ألازباع، ومشلها صعاؾت  مجهم ٌٌٗضون الخلٍٟؼ

ذ في صولت ٢ُغ ؤقاعث بلى ؤن الجمهىع ًدهل ٖلى ُظّل مٗلىماجه خى٫ ألاخضار  ظٍغ
ُ
ؤ

اث اإلادُُت به مً اليكغاث ىهُت واإلاىيٖى ت الخلٍٟؼ  .(8)ؤلازباٍع

ىهُت بلى خض ٦بير اإلاٗلىماث التي ًدهل  ت الخلٍٟؼ وحٗؼػ مخابٗت اليكغاث ؤلازباٍع

ض مً ؤهم مهاصع الجمهىع بكإن ألاخضار اإلادلُت وؤلا٢لُمُت  ّٗ ُ
ٖلحها الجمهىع، وهي ح

ير اإلاٗلىماث والبُاهاث  في وكغ ألا٩ٞاع وجٞى
ً
ا  ظىهٍغ

ً
ض ٖامال ّٗ ُ

اإلاغجبُت  والضولُت، ٦ما ح

بالىي٘ اإلادُِ، ومً زم ؤلاؾهام في ٞخذ آٞا١ واؾٗت ؤمام الجمىع وػٍاصة مضاع٦ه، 

ىن مً م٣ضعة ٦بيرة ومخميزة في ٖغى ص٢اث٤ ألامىع،   ّٖما ًدؿم به الخلٍٟؼ
ً
ًٞال

وحٍٗغ٠ الجمهىع بالصخهُاث الاظخماُٖت والؿُاؾُت وج٣ضًمها بلى الٗالم بإؾغه، ٦ما 

ىن وؾُلت ض الخلٍٟؼ ّٗ ظظب وبزاعة للمكاهضًً بما ٌٗغيه مً ٢ًاًا جدٟؼ عوح  ٌُ

٤ قاقخه، ّمما ًدُذ حك٨ُل عؤي  الى٣اف والخىاع هدى ال٣ًاًا اإلاُغوخت ًٖ ٍَغ

لبُت  ٌ مً ألٚا ؼ عؤي ؾاب٤ واهًاظه ل٩ُىن مىي٘ اجٟا١ و٢بى٫ ؤو ٞع ظضًض ؤو حٍٗؼ

 مً ج٨ٟير الجمهىع 
ً
 مهما

ً
 .(9)بػاء ٢ًُت جدخل خيزا

 وجاصي اليكغاث 
ً
 في الخُاة الُىمُت لؤلٞغاص بٗغيها وا٢ٗا

ً
 مهما

ً
ت صوعا ؤلازباٍع

مجؿما للبِئت اإلادُُت بهم وج٣ضًم وا٢٘ م٣ٗض، وججهض بخٟؿيره بما ًخىاءم م٘ 

٪ الجمهىع وجىظُه بالىظهت التي جخ٤ٟ ُٞه  ؤًضًىلىظُت ال٣اثمين باالجها٫ لٛغى جدٍغ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ىن، و٢ّضم الباخض  ًأنٌاعوانجذٌذ ُاويم٘ مدخىي ماحٗغيه قاقت الخلٍٟؼ ( زالزت Critcher Hall)البًر

ىن، ألاو٫ ًغجح هُمىت  اٞتراياث جٟؿغ الٗال٢ت اإلاٟتريت بين الجمهىع والخلٍٟؼ

ىن خُىما ًخىا٤ٞ مًمىن اليكغاث م٘ جٟؿير  للمكاهضًً ٖلى ماٌٗغى في الخلٍٟؼ

: " بن اإلاكاهض مً هظا اإلاى٢٘ ٣ًبل اإلاٛؼي اإلانهي (Hallاإلاخل٣ين وبًضًىلىظُتهم و٢ا٫ )

ٚ 
ً
 جماما

ً
هض٢ه باٖخباعه واضخا ير اإلاخديز، الجضًغ بالخهض٤ً للخضر ؤلازباعي، ٍو

٣ضم له، والظي ٌٗمل في بَاع ما ًمىده بًاه  ًُ ، وه٨ظا ٞإن اإلاكاهض اإلاخ٣بل إلاا 
ً
بُُٗا َو

غ ؤلازباعي مً قٗىع بالظاجُت والؿُُغة " اإلاى٠٢ الخٟاوضخي( في )ُٞما ًُٟى  (10)الخ٣ٍغ

ىهُت والجمهىع، ٞإهه ٣ًبل مً  (Hallاااا )الاٞتراى الشاوي لاا بين مًمىن اليكغة الخلٍٟؼ

ال ؤهه ٣ًغ في الى٢ذ هٟؿه 
ّ
ضع٥ مهضا٢ُتها ب ت ما ًخىاءم م٘ ؤًٞلُاجه ٍو اليكغة ؤلازباٍع

بىظىص جىا٢ًاث وازخالٞاث ؤزغي بين ؤًٞلُاجه مً مدخىي اليكغة وبين اإلادخىي 

زغي للخض
ُ
ر ؤو ال٣ًُت بما ًىا٢ٌ ؤًٞلُاجه، في ال٩امل لها الظي ًدىي جٟؿيراث ؤ

خين ًٟصح الاٞتراى الشالض ًٖ مٗاعيت الجمهىع إلادخىي اليكغة في ؤزىاء مخابٗخه 

 
ً
ا  ؤو ٨ٍٞغ

ً
 .(11)جٟانُلها لخٗاعى مًمىجها م٘ ماٌٗخ٣ض به اإلاخل٣ي ٣ٖاثضًا

ٓهغ)الخٗبير SilverStone)وون٠ ؾُلٟغ ؾخىن 
ُ
ىهُت بإجها ج ( ألازباع الخلٍٟؼ

مئىان، وهظا الكٗىع هاجج ًٖ ح٣ُٗض الىا٢٘ ؤو جبؿُُه ٦ما  الجضلي( بين ال٣ل٤ والَا

ت وظٗلها جدخل اإلاغجبت  جاصي بلى زل٤ اعجباٍ وز٤ُ بين الجمهىع واليكغاث ؤلازباٍع

، لظا ٞةن مخابٗت ألازباع (12)ألاولى مً بين مهاصعه اإلاًٟلت للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث

ىهُت ًم٨ً ؤن جاصي بلى  ج٣ضًم حٍٗغ٠ ظضًض للخ٣ُ٣ت وبٖاصة نُاٚت جهىعاث الخلٍٟؼ

اث بما ًدىاؾب م٘ ما ًُغح مً مٗلىماث في  اإلاكاهضًً ُٞما ًسو اإلاىيٖى

ىن    (.13)الخلٍٟؼ

يخهي ؤلاصعا٥ الؿلُم إلااهُت الخبر ومًمىهه بلى الخ٨م الهاثب ٖلى ألاقُاء،  ٍو

 ًٖ ؤن  وبىاء جهىع ص٤ُ٢ وواضح للىا٢٘ الاظخماعي والؿُاسخي الظي ًدُِ
ً
به، ًٞال

٪ عمىػ ألاقُاء  ىهُت حؿاٖض ٖلى ج٣ضًم حٍٗغ٠ ظضًض للىا٢٘، ٞو اليكغاث الخلٍٟؼ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ٓهغ  ًأنٌاعوانجذٌذ ٤ ٖغى اإلاٗلىماث والبُاهاث التي جسو ال٣ًاًا الى٣اقُت، ٍو الٛامًت ًٖ ٍَغ

ٖلى َاولت الى٣اف ٖضص مً ألاهضاٝ التي حؿعى وكغاث ألازباع بلى جد٣ُ٣ها وهي ٦ما 

 .(14)ًإحي

ً ؤ٤ٞ مٗغفي باألقُاء بمضاص ا  -1 لجمهىع باألزباع والبُاهاث واإلاٗلىماث لخ٩ٍى

لو بلى جم٨ين ألاٞغاص مً اجساط الخ٨م الهاثب بػاء 
ْ
س

َ
وألامىع الاظخماُٖت والؿُاؾُت ج

  (.15)ال٣ًاًا اإلاُغوخت للى٣اف

ت بلى اًجاص بِئت جّد٤٣ اإلاؿاواة بين الجماهير   -2 جاصي اليكغاث ؤلازباٍع

ًت، وطل٪ ب يرها ٞغنت ٖاصلت للمكاهضًً للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاغجبُت الٍٗغ خٞى

 ًٖ ؤزباع ال٩ىاعر وألازُاع والتهضًضاث 
ً
بالكاون اإلادلُت والا٢لُمُت والضولُت، ًٞال

 .(16)الُبُُٗت ألازغي 

ؼ آعائهم ؤو حُٛيرها ؤو زل٤ عؤي ظضًض   -3 الخإزير في اججاهاث اإلاخل٣ين، وطل٪ بخٍٗؼ

٤ بض مٗلىماث ظ ضًضة ًم٨ً لها ؤن جسلو في الجهاًت بلى الخإزير في مخبيُاتهم ًٖ ٍَغ

م٨ً ؤن جيخهي بالجمهىع بلى الٗؼوٝ ًٖ مغشح  الّؾُما في ؤو٢اث الاهخساباث، ٍو

هىع ًٖ الصخهُاث الاظخماُٖت 
ّ
والخىظه بلى آزغ، ٦ما جخىضح هظه الهىعة في بىاء ج

 
ً
 ؤم ؾلبُا

ً
 .(17)والؿُاؾُت، ؾىاء ؤ٧ان بًجابُا

ىن في ْل الخ٨ىلىظُا الخضًشت في الىنى٫ بلى مٗاهاة  ؤؾهمذ  -4 ٢ضعة الخلٍٟؼ

ىن وبين اإلاخل٣ي، ّمما ًى٨ٗـ  الجمهىع اإلادلي، وزل٤ ظى مً ألالٟت بين قاقت الخلٍٟؼ

 .(18)ٖلى آعاء اإلاخل٣ين

٤ ٖغى وظتهي الىٓغ بػاء  -5 زل٤ ٖال٢ت جباصلُت بين الجمهىع والؿلُت ًٖ ٍَغ

اث طاث الا  هخمام اإلاكتر٥، وبًجاص ظى مً الى٣اف والجضا٫ ال٣ًاًا واإلاىيٖى

ير   ًٖ جٞى
ً
لبُت في اإلاجخم٘، ًٞال والىنى٫ بلى حك٨ُل عؤي ٩ًىن مدِ اجٟا١ ألٚا

ألاصلت والبراهين التي جضٖم حك٨ُل عؤي ٖام بػاء ٢ًُت مُٗىت بٗغيها ه٣اٍ الاجٟا١ 

 (.19)والازخالٝ، وجتر٥ للجمهىع ًدبجى الغؤي الظي ًيسجم م٘ جىظهاجه
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 -:(20)وجى٣ؿم ألازباع بدؿب الٟئاث اإلاؿتهضٞت مً الجمهىع ٖلى زالزت ؤ٢ؿام ًأنٌاعوانجذٌذ

ؤزباع حؿتهضٝ ٢ُاٖاث مُٗىت مً الجمهىع، مجهم َالب الجامٗاث،  - ؤ

يرهم. ٟىن، واإلاغؤة في اإلاجخم٘ وؤًٖاء الى٣اباث، ٚو  واإلاْى

ب٣اجه اإلاسخلٟت، مشل  ؤزباع  - ب جخىّظه بلى مساَبت الجمهىع الٗام بإهىاٖه َو

ت في اإلاجخم٘ اث الٗامت اإلاخىٖى ؼػ مٗاٝع الجمهىع بكإن اإلاىيٖى ّٗ  .(21)ألازباع التي ح

ؤزباع حؿتهضٝ مؿاااولي الضولت، وجغمي بلى بخاَتهم باإلاٗلىماث  - ث

لها، لخم٨جهم مً اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب بػاء 
ّ
ال٣ًاًا اإلاسخلٟت اإلاغجبُت والبُاهاث ٧

 .(22)بالجمهىع 

 الربامر احلوارية وأيميتًا يف صهاعة الرأي العام 

ىهُت ٖلى جباًً ؤهىاٖها   ت الخلٍٟؼ ض البرامج الخىاٍع ّٗ ُ
خىاع اإلاٗلىماث، وخىاع )ح

بجى ٖلى  (الغؤي، وخىاع الصخهُت، والىضواث، واإلاىاْغاث
ُ
مً البرامج اإلاهمت التي ج

 ٤ ؤؾاؽ الجضا٫ والى٣اف، وحؿاٖض ٖلى نُاٚت آعاء ظضًضة للمكاهضًً ًٖ ٍَغ

اؾخًاٞت زبراء ومسخهين ًخميزون بال٣ضعة ٖلى جٟؿير ألاخضار والى٢اج٘ مىي٘ 

اهخمام الجماهير، م٘ جغظُذ اٞتراى ؤّن ٚالبُت اإلاكاهضًً مهخمىن بما جدىاوله البرامج 

م مجها ما ًغجبِ بالى٣اقاث والخىاعاث اإلاخهلت الخى  ت، ٖلى جىٕى ؤهماَها، وألٖا اٍع

 ًٖ 
ً
بدك٨ُل الغؤي الٗام بػاء ال٣ًاًا الؿُاؾُت والاظخماُٖت والخضمُت، ًٞال

 (.23)الصخهُاث الٟاٖلت في اإلاجخم٘

ت ب٣ضعتها ٖلى زل٤ ًٞاء ٣ٖالوي مً الخىاع بخ٣ضًم آلاعاء  جخميز البرامج الخىاٍع

غ٦ؼ الخىاع في الٛالب ٖلى اؾخًاٞت ٖلى ىن، ٍو ْبر قاقت الخلٍٟؼ ِٖ  ؤمام الجمهىع 
ً
ُا

شخهُاث جدؿم بكٗبُت واؾٗت ؤو لها ٢بى٫ ظماهيري ًدىاٚم م٘ ؤًضًىلىظُت 

ت الظًً ٌؿٗىن بلى جغظُذ ٨ٞغة ؤو عؤي ٖلى خؿاب عؤي  ال٣اثمين ٖلى البرامج الخىاٍع
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ت ال٣ًاًا طا ًأنٌاعوانجذٌذ ت باالهخمام اإلاكاهضًً، مشل ؤزغ، وجىا٢ل البرامج الخىاٍع ث ألاولٍى

خم جباص٫  البُالت، والاهخساباث، و٢ىاهين جخهل باإلاؿخىي الخُاحي واإلاِٗصخي، لهم ٍو

آلاعاء ووظهاث الىٓغ بكإن اإلاىيٕى ؤو ال٣ًُت اإلاُغوخت بُٛت بٚىائها مً ظىاهبها 

 بةَاع جٟؿيري ًُ 
ً
 مداَا

ً
 واضخا

ً
َم٨ً الٛالبُت اإلاخٗضصة، بدُض ج٣ّضم للمخل٣ين مًمىها

مً الجمهىع الٗام مً ٞهم الخضر وملء الٟااغاٚاث ال٨شيرة في اؾخٟهاماث اإلاكاهضًً 

 .(24)اإلاخهلت به

ىن في مساَبتهما ألاخاؾِـ  ت والخلٍٟؼ وجًٟي ؾمت الخالقي بين البرامج الخىاٍع

ىن، ومً زم ْبر قاقت الخلٍٟؼ ِٖ ت مغ٦بت لهظا الًٟ ٖىض ج٣ضًمه   واإلاكاٖغ ميزة جإزيًر

ت في جهىعاث الجمهىع، ولغبما  ٌُٗي اإلاًمىن الظي جدمله هظه البرامج ٢ىة جإزيًر

اث اإلاشاعة  للى٣اف في ًٞاء هظه البرامج  ؿهم في بٖاصة ؤو حُٛير ٢ىاٖاتهم بػاء اإلاىيٖى ٌُ

٤ ج٨غاعها في حُٛير الاججاهاث ؤو بٖاصة نُاٚتها بما  ؿهم ًٖ  ٍَغ
ُ
ت التي ح الخىاٍع

 (.25)البرامجًدىاؾب م٘ مًمىن هظه 

ت بىٕى ال٣ًاًا التي ًخم مىا٢كتها، ٞبٌٗ  خهل مؿخىي جإزير البرامج الخىاٍع ٍو

مجها ًهٗب ٞهمها مً الجمهىع مً صون ؤن ٣ًىم اإلاسخهىن بٗغيها للخٟؿير 

ت لخٟؿير الٓىاهغ الٛامًت وال٣ىاهين  والخىيُذ، لظا ًم٨ً الاؾخٗاهت بالبرامج الخىاٍع

التي تّهم قغاثذ مخٗضصة مً الجماهير، ومً زم ج٣ضًمها اإلابهمت وألاخضار الكاث٨ت 

 .(26)للمكاهضًً بك٩ل ًم٨ً ٞهمه مً الجمهىع الٗام

ىوي مً بصعا٥ الؿُاؾُين وهاقُي اإلاجخم٘ اإلاضوي  وجإحي ؤهمُت الخىاع الخلٍٟؼ

ىن في الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت، وهى ؤقبت )بالبرإلاان اإلاىاػي( في  بٟاٖلُت الخلٍٟؼ

الضًم٣غاَُت، لظا ٖمضث الؿلُاث بلى اؾخسضام الخىاع اإلاخلٟؼ لضٖم مىا٢ٟها  الضو٫ 

خماص ٖلى زبراء ومسخهين ًضٞٗىن بالجمهىع بلى خُض عؤي  ٤ الٖا و٢غاعاتها ًٖ ٍَغ

 ٦جؼٍء مً البرامج ألازغي مشل اليكغاث 
ً
إحي الخىاع ؤخُاها الؿلُاث الخ٩ىمُت، ٍو
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ت، بط ًخم الاؾخٗاهت بمدللين و  ًأنٌاعوانجذٌذ اث ؤلازباٍع مسخهين ٌكبٗىن بأعائهم الى٢اج٘ واإلاىيٖى

 (.27)مً مى٢٘ ألاخضار

اث٠ ٖضة، وؤبغػها ماًغجبِ ببرامج  ىوي ٖلى جد٤ُ٣ ْو ٣ىم الخىاع الخلٍٟؼ ٍو

 -(:28)الخىاع الؿُاسخي

 ج٣ضًم آلاعاء اإلاسخلٟت واإلاخٗاعيت اإلاغجبُت بمىيٕى الى٣اف.  -1

ت بلى الجماهير الٍٗغًت ؤلاٞهاح ًٖ الخ٣اث٤ وج٣ضًم اإلاٗلىماث طاث ألاهمُ  -2

 في اإلاجخم٘.

٤ ج٣ضًمها بلى الجمهىع ٦سبراء   -3 ببغاػ الصخهُاث اإلاهمت في اإلاجخم٘ ًٖ ٍَغ

 .ومسخهين في الكاون اإلاسخلٟت

 زل٤ الخإزير في ٢ُاٖاث مسخلٟت مً ٞئاث اإلاجخم٘.  -4

 جٟؿير الٓاهغاث الٛامًت وال٣ًاًا اإلاسخل٠ ٖلحها. وجىيُدها -5

ت  جىُٟظ ؤظىضة -6 ْبر اؾخًاٞت شخهُاث ظماهيًر ِٖ ىن  ال٣اثمين ٖلى الخلٍٟؼ

 جدٓى باخترام الجماهير لخىُٟظ ؤهضاٝ مُٗىت.

٤ ببغاػ وظهاث هٓغ جخالءم  -7 جضُٖم آعاء مُٗىت وصخٌ آعاء ؤزغي ًٖ ٍَغ

 م٘ وظهاث هٓغ مُٗىت مً صون ؤزغي.

ت جخميز بٗغيها الخ٣اث٤ مً ظىاهب ٖضة، ولِـ ه٣له -8 ا بّن البرامج الخىاٍع

ت ٞاٖلت جخٟى١ ٖلى ٚيرها مً الٟىىن ألازغي.    بما ًًٟي ٖلحها ٢ىة جإزيًر

٩ي ؾاٖضث ٖلى ٞىػ ٦ىُضي  ىن ألامٍغ ت في الخلٍٟؼ و٢ض ؾاٖضث البرامج الخىاٍع

٨ُت مت ه٨ُؿىن في الاهخساباث ألامٍغ  في 1960 لٗام وهٍؼ
ً
م، ٞبٗض ؤن ٧ان ٦ىُضي مخإزغا

 ٖلى اؾخُإل للغؤي ٢بل اإلاىاْغة 
ً
ا  ملخْى

ً
ىهُت بين اإلاغشخين بط خ٤٣ ج٣ضما الخلٍٟؼ

ت في حُٛير اججاهاث  ه٨ُؿىن بٗض جهاًتها ّمما ٨ًك٠ ًٖ ؤهمُت البرامج الخىاٍع

  (.29)الجماهير
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 في حٗضًل ٢غاع الخ٩ىمت في الٗغا١ بالتزامً م٘ الجضا٫ ،  ًأنٌاعوانجذٌذ
ُ
ىن مازغا و٧ان الخلٍٟؼ

يُت ببض٫ ه٣ضي والى٣اف الظي عا٤ٞ ٢غاع مجلـ الىػعاء ابضا٫ م ٟغصاث البُا٢ت الخمٍى

 .(30)ًىػٕ ٖلى الٗغا٢ُين

 لك٩ل 
ً
سخل٠ جإزيره جبٗا  في ٖملُت نى٘ ال٣غاع ٍو

ً
 مازغا

ً
ىن صوعا اصي الخلٍٟؼ ٍو

ْبر جض٤ٞ ؾُل اإلاٗلىماث مً  ِٖ الىٓام الؿُاسخي، وزمت يٍٛى ج٣٘ ٖلى مخسظي ال٣غاع، 

ىع لل٣غاع، وؤي ٞهم زاَئ مً ٖلى قاقت الخلٟاػ، ّمما ًازغ في َبُٗت بصعا٥ الجمه

ىن في ٖملُت  خّجلى صوع الخلٍٟؼ ٠ مخسظ ال٣غاع ال٨شير، ٍو
ّ
الجماهير إلااهُت ال٣غاع عّبما ٩ًل

 -:(31)نى٘ ال٣غاع بما ًإحي

بهه ًّمض الؿُاؾُين و٢اصة الضولت وألاخؼاب باإلاٗلىماث ال٩اُٞت اإلاخهلت  -1

ت والبِئت الؿُاؾُت اإلادُُت بهم، وفي ٦شير مً ألاخُان ج٣ّضمها بك٩ل  باألخضار الجاٍع

 ؤؾٕغ مً اإلاساَباث الغؾمُت.

٣ت  -2 ًاصي بلى زل٤ قٗىع لضي مخسظي ال٣غاعاث باهخماماث الكٗب بٍُغ

ت التي حك٩ل الى٣اف والجضا٫ الجماهيري. ٤ ال٣هو الخبًر  مباقغة ًٖ ٍَغ

 للؿاؾت واإلاؿاولين لى٣ل مًامين عؾاثل -3
ً
 مهما

ً
ىن مىبرا ض الخلٍٟؼ ّٗ هم بلى ٌُ

 الجمهىع وقغح ؾُاؾتهم ومهاظمت مىا٠٢ مٗاعيحهم.

ىن في مىا٠٢ مخسظي ال٣غاع ومىا٠٢ الجمهىع، بط حؿهم  -4 ٦ما ًازغ الخلٍٟؼ

اصة الخإًُض الجماهيري لبٌٗ ؾُاؾاث الخ٩ىمت ؤو بال٨ٗـ،  ت في ٍػ الخُُٛت ؤلازباٍع

ىن ًًُل٘ بَمهمت جىيُذ ال٣غاعاث في مغخلت   ًٖ ؤّن الخلٍٟؼ
ً
ْبر بغامجه ًٞال ِٖ اجساطها 

ت  .(32)الؿُاؾُت اإلاخىٖى

وؤؾهمذ وؾاثل الخىانل الاظخماعي في بٖاصة نُاٚت الٗال٢ت بين اإلاكاهضًً 

 ؤؾـ لٗال٢اث 
ً
ىن، بط باجذ ًٞاًء عخبا الم الخ٣لُضًت ومجها الخلٍٟؼ وبين وؾاثل ؤلٖا

ىن واإلاخل٣ين، وبن ؾمت الخجضًض وؤلابخ٩اع التي الػ   social مذ مبخ٨غة بين الخلٍٟؼ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 ًٖ (media ًأنٌاعوانجذٌذ
ً
ىن في ؾُٗه إلاىا٦بت الخجضًض وؤلابخ٩اع، ًٞال ( او٨ٗؿذ ٖلى الخلٍٟؼ

 للتروٍج، ومً زم زل٤ ٖال٢اث م٘ ظمهىع قب٩اث الخىانل 
ً
اؾخسضام ًٞائها مجاال

ىن بجمهىع وؾاثل الخىانل الاظخماعي في ؤخض  ى ٖال٢ت الخلٍٟؼ
ّ
الاظخماعي، وجخجل

٘ في ٧ل ظىاهبها مً ٦شاٞت اإلاىاص الت ٞغ
ُ
 بلى ًٞاء وؾاثل الخىانل، بط ج

ً
٘ ًىمُا ي جٞغ

ضزل 48ص٣ُ٢ت )  ٖلى الُىجُىب،  800( ؾاٖت مً الدسجُالث ٍو
ً
ا ملُىن مخهٟذ قهٍغ

 ًٖ اإلاالًين الظًً ًخهٟدىن قب٩اث الخىانل الاظخماعي ألازغي واإلاضوهاث، 
ً
ًٞال

ت لكب٩ اث الخىانل الاظخماعي في وهظا الغ٢م ال٨بير ٌُُٗىا صاللت ٖلى ال٣ضعاث الخإزيًر

 .(33)الغؤي الٗام

والُىجُىب مىخج ظُض بضؤ ٌؿغ١ اإلاكاهضًً بلُه بما ًدمله مً مميزاث، وبما  

 ًٖ ؤن ج٣ضًمه اإلاؿمىح واإلامىٕى مً ًٞاثذ 
ً
غه مً ٖغوى إلاىاص مشيرة، ًٞال ًٞى

ال ؤهه جهٗ
ّ
يرهم ٖلى مخابٗخه، ب ب وؤؾغاع ٢ض ؤؾهم في جدٟيز الكباب والباخشين ٚو

 مجهما له همِ زام 
ّ
ىن ألٌن ٦ال اإلا٣اعهت بين ما٣ًضمه الُىجُىب وبين ما ٌٗغيه الخلٍٟؼ

٣ت ٖالُت  ت بٍُغ ىن وبغامجه حؿخىفي الكغوٍ الؿمُٗت والبهٍغ به، ٞٗغوى الخلٍٟؼ

ال ؤجها 
ّ
ت، ب ىن ماػا٫ ًدخٟٔ ببرامج خٍُى الجىصة ٖلى ال٨ٗـ مً الُىجُىب، ل٨ً الخلٍٟؼ

دُجت ٦نرة الًٟاثُاث وؾٗت الٗغوى اإلا٣ّضمت التي حؿبب ٢ض جسً٘ لخُٛير ظظعي ه

 مً الدكدذ
ً
 .(34)همُا

ىن ووؾاثل الخىانل الاظخماعي ٖبر   و٢ض وكإث ٖال٢ت جباصلُت بين الخلٍٟؼ

ىن ٖغى مًامُىه في مجا٫  الاؾخسضام اإلاخباص٫ لًٟاءحها، بط باث بةم٩ان الخلٍٟؼ

٤ الُىجُىب، ٦ما خهل م٘ الُٟلم اإلاسخيء للىيي مدم  ًٖ ٍَغ
ً
غى ؤوال ُٖ ض )م( الظي 

ىن ُٞما بٗض، وما جب٘ طل٪ مً جٟاٖل ٦بير وظضا٫ واؾ٘  غى في الخلٍٟؼ ُٖ الُىجُىب زم 

 في الكإع 
ً
 وظضالا

ً
 ؤٞغػث ه٣اقا

ً
بين اإلاؿلمين، وزغوط جٓاهغاث واٖتراياث ٦بيرة ظضا

٨ُت، وألظل تهضثت الىي٘ ٢ام ذ خ٩ىمت ؤلاؾالمي والٗغبي يض الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

٨ُت  الىالًاث اإلاخدضة باهخاط ُٞلم مضجه زالزىن زاهُت ًا٦ض الٟهل بين الخ٩ىمت ألامٍغ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ْبر (م)والُٟلم اإلاسخيء للىّيي  ًأنٌاعوانجذٌذ ِٖ غى في قب٩اث الخىانل الاظخماعي، زم ُوّػٕ  ُٖ ، و

ال٣ىىاث  ٖغى في ٖضص مً ؾٟاعاث الىالًاث اإلاخدضة في الضو٫ ؤلاؾالمُت، ٦ما

٨ُت بٗض ، و٢الذ ٨ٞ(35)الًٟاثُت خىعٍا هىالهض اإلاخدضزت باؾم وػاعة الخاعظُت ألامٍغ

" بغػث مساٝو في ال٨شير مً الهُإث الؿُاؾُت بما في (ْهىع الُٟلم )اإلاسخيء لئلؾالم

٨ُت ؤم ال"، ولجإث  طل٪ با٦ؿخان وحؿائالث بن ٧ان هظا ًمشل عؤي الخ٩ىمت ألامٍغ

خلٟؼة التي جضًً وكغ الُٟلم خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة بلى وكغ زُاباث اإلاؿاولين اإلا

اإلاسخيء ٖلى قب٩اث الُىجُىب، بط بّن اإلاخهٟدين في قب٩اث الخىانل الاظخماعي هم 

ال٣ّغاء واإلاؿخمٗىن واإلاكاهضون ؤهٟؿهم، ومً زم ٞةّن قب٩اث الخىانل الاظخماعي هي 

المُت ألازغي   (.36)الًٟاء الظي ًلخ٣ي ُٞه ظمهىع الىؾاثل ؤلٖا

ّض الُىجُىب ب ُٖ  ٦بيرة لهم ٦ما 
ً
يره ٞغنا ْبر جٞى ِٖ ِئت ببضاُٖت واٖضة للكباب 

ىن مً  ًه الخلٍٟؼ ىن في مجا٫ بجاخت وكغ اإلاًامين اإلاسخلٟت، ٞما ًٞغ ًٟخ٣ضها الخلٍٟؼ

ىهُت  ٗاص وكغها في مدُاث جلٍٟؼ ٌُ ماصة بةم٩اجهم وكغها في نٟداث الُىجُىث، وعّبما 

ؿاٖض طل٪ ٖلى ب جاخت الُىجُىب للمخهٟدين وكغ ؤزغي بٗض الخ٣اَها مً اإلاضوهاث، َو

الهاث ّمما ًدُذ   ًٖ اهسٟاى ؤؾٗاع ؤلٖا
ً
ت ٞاث٣ت، ًٞال هخاظاتهم بك٩ل مباقغ وبؿٖغ

 ًٖ بم٩اهُت اؾتهىاء 
ً
ىن مساَبت ظمهىع وؾاثل الخىانل الاظخماعي، ًٞال للخلٍٟؼ

ىن ٦مهضٍع مً مهاصع مٗلىماتهم  .(37)بًٗهم بازخُاعهم الخلٍٟؼ

ض نٟداث  ّٗ ُ
ْبره آلاعاء والى٣اقاث ٦ما ح ِٖ ُغح 

ُ
الخىانل الاظخماعي ًٞاًء ج

م٨ً لهظه آلاعاء ؤن  ٗغى ٖلى قاقاث الخلٟؼة، ٍو
ُ
اإلاغجبُت بمًامين البرامج التي ح

لبُت في مجخم٘ ما، وفي ػمً ما  جىطج وجخىخض باججاه ٢ًُت مً ال٣ًاًا التي تّهم ألٚا

ْبر قب٩اث الخىانل الاظخماعي ِٖ
(38.) 
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 ًأنٌاعوانجذٌذ

 اخلصائص االتصالية رات الطبيعة التاثريية للتلفزيوى

 متًيذ

ىن وميزاجه ٢ضعاث ٦بيرة له في الخإزير في ٢ُاٖاث واؾٗت  ؤجاخذ زهاثو الخلٍٟؼ

اث التي حعجؼ الىؾاثل   ًٖ ال٣ضعة ٖلى جىاو٫ ال٨شير مً اإلاىيٖى
ً
مً الجمهىع، ًٞال

٣ت  المُت ألازغي ًٖ جىاولها بالٍُغ اإلاازغة هٟؿها، وهظه اإلايزاث التي ًمخل٨ها هظا ؤلٖا

ْبر صعاؾاث  ِٖ زبدذ 
ُ
)الهىضو١ السخغي( لم جإِث مً ٞغاٙ ؤو خ٨م ٖكىاجي، بل ؤ

خظ٦غ 10وبدىر ؤقاعث بلى ؤّن الٟغص ًخظ٦غ  خظ٦غ 20% مما ٣ًغئه، ٍو % مّما ٌؿمٗه، ٍو

خظ٦غ 30 غاه، و50% مّما ًغاه، ٍو % مما ٣ًىله 90% مّما ٣ًىله، و70% مّما ٌؿمٗه ٍو

ٟٗله ٩ي (39)ٍو الم حؿاٖض في بىاء  (ولتر لُبمان)، وؤقاع الٗالم ألامٍغ بلى ؤّن "وؾاثل ؤلٖا

 )نىعة ػاثٟت( للىا٢٘، ُٞما ؤقاع الهج 
ً
الهىعة الظهىُت لضي الجمهىع،  وج٣ّضم ؤخُاها

ىن في بىاء الهىعة الظهىُت الؿُاؾُت لضي الجمهىع  في صعاؾت ؤزغي بلى ؤهمُت الخلٍٟؼ

٤ ج٨غاع  في ؤزىاء الاهخساباث، وجدضًض الصخهُاث التي جشير اهخمام الىازب ًٖ ٍَغ

ْبر بغامجه اإلاسخلٟت ِٖ ، و٢ض ؤْهغث اؾخُالٖاث الغؤي الٗام (40)ْهىع هظه الصخهُاث 

 ألصاء طل٪ اإلاغشح في 
ً
التي ؾب٣ذ اإلاىاْغاث جل٪ ؤو التي جلتها جٟى١ مغشح ٖلى آزغ جبٗا

ب ٣ٞض جٟى١ اإلاغشح الجمهىعي عومجي جل٪ اإلاىاْغاث، و٦مشا٫  ٖلى  (Meet Romy)٢ٍغ

دل ) مه هُىث ظُىجٍغ (  في ؾبا١ هُل ز٣ت الخؼب الجمهىعي لالهخساباث Newtonٍٚغ

 في 
ً
 في خين ٧ان مخإزغا

ً
ىهُت ٧ان بصائه ٞحها مخميزا الغثاؾُت بٗض مىاْغة جلٍٟؼ

 .(41)الاؾخُالٖاث جل٪ ٢بل مكاع٦خه في اإلاىاْغاث

٩ي  ىن ًمل٪  (ولبرقغام)و٢ا٫ ٖالم الاجها٫ ألاميًر في هظا الكإن:" بّن الخلٍٟؼ

صجٗه ٖلى  ظمُ٘ ؤلام٩اهاث والٓغوٝ التي ٌؿخُُ٘ بها ؤن ًإؾغ ٢لب اإلاكاهض، َو
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ىن ًيخج ٖملُت ؤلا٢ىإ (42)الاؾخٛغا١ م٘ البرامج" ًأنٌاعوانجذٌذ ، وطهب باخشىن آزغون بلى ؤّن الخلٍٟؼ

زاعها ٖلى الجمهىع، وهي " جم٨ين الىاؽ مً ؤلاخاَت ٖبر ؤعب٘ َغاث٤ مسخلٟت، جل٣ي بأ

م(، وجدضًض ال٣ًاًا وألاخضار الؿُاؾُت اإلاهمت ؤو )بما ًجغي في الٗالم 
ّ
ؤؾلىب الخٗل

مكا٧ل الؿاٖت )ؤؾلىب جغجِب ألاخضار(، وؤصاء صوع جإزيري في جدضًض الؿُاؾُين 

اث وألاخضار الت ي جىعصها ألازباع الظًً ًيبغي لىمهم ؤو م٩اٞإتهم بكإن اإلاىيٖى

 هىا٥ ؤؾلىب الخإزير في الخُاعاث واإلاُى٫ الؿُاؾُت للىاؽ 
ً
)جدضًض اإلاؿاولُت(، وؤزيرا

 .(43"))ؤلا٢ىإ(

ىن هاججت ًٖ زهاثهه  ت التي ًخميز بها الخلٍٟؼ ٤ هظا ٞةّن ال٣ضعة الخإزيًر لى ٞو ٖو

 ًٖ َبُٗت ظمهىعه، وجخج
ً
ى الٟىُت ٧ىؾُلت، ومً اإلاًمىن الظي ًيخجه، ًٞال

ّ
ل

ىن في  مهضا٢ُت الهىعة في م٣ضمت الخهاثو الٟىُت التي حٗؼػ مً ٢ضعة الخلٍٟؼ

 ٖملُت ؤلا٢ىإ، والخإزير في الجمهىع ٖلى ّخض ؾىاء.

 الصورة واحلركة يف التلفزيوى 

ىن (44)ًٟترى الهِىُىن ؤّن الهىعة الىاخضة حؿاوي ؤل٠ ٧لمت ، وؤن الخلٍٟؼ

 
ً
، والهىعة ال ج٩ىن مازغة مً صون مٗالجتها ًازغ في الٗين وألاطن في آن واخض مٗا

وجغجُبها بما ًدىاؾب م٘ الخضر والهىع ألازغي، ألن ّصاللتها جخٛير مً مكهض آلزغ ٖلى 

٣ت ٖغيها  ْبر ٍَغ ِٖ م٨ً للهىعة هٟؿها ؤن جبرػ مٗاوي ٖضة ومسخلٟت  ٤ مى٢ٗها، ٍو ٞو

 اجهالُت جإزظ صالت
ً
ض عمىػا ّٗ ُ

ها ومٗاهحها مً وج٣ضًمها للمكاهض م٘ الخضر، ٞهي ح

ض ٖامل ظظب وبزاعة  ّٗ ُ
اإلاجخم٘ بما ًدىاؾب وز٣اٞخه ومىعوزه الخًاعي، والهىعة ح

ال ؤّن الاؾخجابت إلاًامُجها جسخل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ بدؿب الش٣اٞت 
ّ
هٟؿُت، ب

ىن اؾخدىاطه ٖلى  الؿاثضة وجٟؿيره لغمىػ الغؾالت"، ومً ؤبغػ ؾماث الخلٍٟؼ

ٓهغ 
ُ
ىن، ٞهى ٌؿُُغ ٖلى ؾم٘ الغاجي مكاهضًه، وهظه الؿمت ج الُبُٗت اإلااصًت للخلٍٟؼ

 .(45)وبهغه"
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ىن مً الهىعة، وفي هظا الؿُا١ ًىصح   ًأنٌاعوانجذٌذ وظاءث زانُت الاؾخدىاط للخلٍٟؼ

ىهُت بإن ًخهىعوا ؤجهم ًساَبىن مً  (46))ظىن ٍع٠( الٗاملين في اإلادُاث الخلٍٟؼ

ض ٖىهغ  ّٗ ٌُ  إلاًمىن ٣ٞضوا خاؾت الؿم٘، لظا ٞإّن الاهخمام بالهىعة 
ً
 م٨مال

ً
ا

ىهُت، (47)البرهامج ، وجبرػ ؤهمُت الهىعة في بيٟاء لٛت الٗاَٟت ٖلى اإلاكاهض الخلٍٟؼ

ىن، بط بّن لٛت اإلااصة  ٪ ًٞى٫ اإلاخل٣ي إلاخابٗت الخضر ٖبر قاقت الخلٍٟؼ ؿهم في جدٍغ
ُ
وح

٤ ٖغى نىع مخخابٗت  ض اؾخجابت لضي اإلاخل٣ين ًٖ ٍَغ
ّ
ت هي لٛت الٗاَٟت و جىل البهٍغ

٣ضم بما ًيسجم م٘ الهىع جبر ًُ ىن، م٘ حٗل٤ُ  ْبر الخلٍٟؼ ِٖ ػ وجىضح ألاخضار اإلاٗغويه 

 لُدغ٥ اؾخجابت زانت لضي اإلاخل٣ي.

ىن، وج٨مً ٢ىتها في ٖغى   لل٣ىة وال٠ًٗ في الخلٍٟؼ
ً
ض الٗاَٟت مهضعا ّٗ ُ

وح

ألازباع واإلاىاص التي تهم ألاٞغاص وجىا٢ل مك٨التهم بك٩ل ٞغصي، في خين ٨ًمً يٟٗها 

ت جسلى مً اإلاشيراث الٗاَُٟت، ٞالخبر  في ه٣لها ٖلى هدى مجغص، و٦إجها ؤزباع مُبٖى

ٗبر ًٖ خالت بوؿاهُت مُٗىت ًدغ٥ اؾخجابت  ٌُ ٤ بالهىع اإلاخدغ٦ت الظي  ىوي اإلاٞغ الخلٍٟؼ

ضٖم ؤهمُت اإلاشيراث الٗاَُٟت في (48)ٖاَُٟت لضي اإلاكاهض ؤ٦نر مً الخبر اإلاجغص ، ٍو

ىهُت في ؤّن الٟغص بُبُٗخه مُا٫ بلى اإلاًامين التي  جد٤ُ٣ الاؾخجابت للغؾالت الخلٍٟؼ

حكخمل في َُاتها ٖلى الخماؾت والخب والاهخمام بالظاث واإلاكاٖغ ألازغي، وعبما ال 

ْبر  ِٖ ج٩ىن مى٣ُُت في َغخها ول٨جها حؿخسضم الاؾخماالث الٗاَُٟت في مًامُجها جل٪ 

غ بْهاع الهىع اإلاٗبرة ًٖ ألاخضار في بغامج الخلٟ ىن مشل وكغاث ألازباع والخ٣اٍع ٍؼ

ين ؤو ٦ؿب جإًُض اإلاخل٣ين لضٖم   الخهى٫ ٖلى مخبٖر
ً
الهاث التي حؿتهضٝ ؤخُاها وؤلٖا

بغامج ؤو ٚاًاث مُٗىت لل٣اثم باالجها٫ ؤو للتروٍج للخمالث الاهخسابُت ؤو صٖم 

وباما الؾتهىاء الؿىص
ُ
 .(49)شخهُاث ؾُاؾُت، ٦ما خهل في خملت الغثِـ ؤ

ؿهم الهىعة في جغا٦م الٗاَٟت 
ُ
ٞى١ الٗاَٟت ختى جيخج  (الاخؿاؽ، والاهٟٗا٫)ح

٩ان  لى ؾبُل اإلاشا٫ الهضمت ال٨بيرة التي خهلذ لؤلمٍغ اؾخجابت ٦بيرة للمخل٣ي، ٖو
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 ؤؾىص في ؤخض قىإع  ًأنٌاعوانجذٌذ
ً
ت ؾاث٣ا ًغب الكَغ

َ
والؾُما)الؿىص( مجهم خُىما قاهضوا ٠ُ٦ ج

باث ٦بيرة ؤصث بلى اؾخسضام آالالٝ مً واقىًُ، وما لخ٤ هظا الخضر مً ايُغا

ت الٟضعالُت لٌٟ الايُغاباث جل٪، والصخيء هٟؿه ج٨غع م٘ خاصزت  ؤٞغاص الكَغ

٨ُت  م التي ٢اصث 1968في ٖام  (Martin Luther King )اٚخُا٫ الصخهُت ألامٍغ

٩ي  ٩ا، و٠ُ٦ حٗا٠َ الجمهىع ألامٍغ الخغ٦ت اإلاضهُت الؿلمُت لخ٣ى١ الؿىص في ؤمٍغ

ْبر بك٩ل ٖا ِٖ خُا٫  اتهم قتى بٗض عئٍتهم خاصر الٚا م مٗه وم٘ ٖاثلخه بمؿخٍى

ىن  ىهُت الىا٢٘ الظي وِٗكه ٦ما هى مً شخىم  (50)الخلٍٟؼ ٦ما ح٨ٗـ الهىعة الخلٍٟؼ

وؤقُاء ٖبر ؾلؿلت مً الل٣ُاث التي جى٣ل الىا٢٘ وج٣ضمه بلى الجمهىع، ٦ما ًدهل 

يرها مً ألاخضار والى٢اج٘ في ألاخضار الُىمُت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت واإلا ىازُت ٚو

ت واإلاىاظيز اإلاٗؼػة بهىع  ٤ اليكغاث ؤلازباٍع ىن ًٖ ٍَغ التي ج٣ضمها قاقت الخلٍٟؼ

 .(51)خُت جمشل الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي

الغؤي الٗام( بؿلُت الهىعة، وؤقاع بلى" ؤّن )و٢ض جيبإ والترلُبمان في ٦خابه  

هىا هخهىع ؤجها جإحي بلُىا مً صون ؤي الهىع جبضو وا٢ُٗت ب٩ل مافي ال٩لمت مً مٗجى، ؤ

ٟىي، ًم٨ً جهىعها" وهظا ًيسجم م٘  (52)وؾُِ بكغي، وهي ؤ٦نر ٚظاء ٣ٖلي، ٖو

ىن ال ًجهض هٟؿه في ج٣ضًم جٟانُل ونُٟت ًٖ  الغئٍت التي جظهب بلى ؤّن الخلٍٟؼ

غها وج٣ضًمها بخٟانُل مهىعة  ْبر قاقخه، بل ٌٗمض بلى جهٍى ِٖ ألاخضار التي حٗغى 

ت لخد٤ُ٣ الاؾخجابت ٖىض ظمهىعه الظي ٌٗلم بالٓغوٝ اإلادُُت باألخضار، ل٨ىه ص٣ُ٢

ؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخجابت لخانُت الهىعة  ها َو
ّ
الًمؿ٪ جٟانُلها الض٣ُ٢ت ٧ل

 ًٖ ؤّن مىاظهت اإلاكاهض 
ً
اإلاخمشلت في ٢ضعتها ٖلى الغؾىر ال٣ىي في الظا٦غة، ًٞال

ٖلى ال٣ًاًا  (53)(قاهض ُٖان)ٗه بى٢اج٘ مهىعة حٗمل ٖلى ظظبه وجىظحهه لخً

  (.54)اإلاهىعة بخٟانُلها الض٣ُ٢ت
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ىن في ؤهه" ًجم٘ مابين الخٟهُل اإلاغجي واإلاٗجى     ًأنٌاعوانجذٌذ ت للخلٍٟؼ وج٨مً ال٣ضعة الخإزيًر

ٗض مىي٘ ظضا٫ وه٣اف بين (55)الٗام الًمجي"
ُ
م مً ؤّن هظه الغئٍت ح لى الٚغ ، ٖو

ىن الىا٢٘ ٦م ال ؤّن ج٣ضًم الخلٍٟؼ
ّ
ّبر قاقخه للجمهىع الخبراء ب ِٖ ا هى بصخىنه وؤقُاثه 

الظي ًمل٪ بضوعه جٟانُل ؤولُت ًٖ هظا الىا٢٘ اإلا٩ٗىؽ مً الُبُٗت ٌٗمل ٖلى 

ت مً اهضماط الهىعة م٘ الهىث،  ىن ٢ضعة جإزيًر جغظُذ الغئٍت التي حُٗي الخلٍٟؼ

ىن الصخهُاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والٟىُت  ؤو اإلاىاْغ الُبُ ُٗت ٞخ٣ضًم الخلٍٟؼ

ؿهم في ظظب طهىُت اإلاكاهض  ٌُ ت والٟىُت  ت والخىاٍع ّبر البرامج اإلاسخلٟت ؤلازباٍع ِٖ

م بها مً الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي، ًٞال ًٖ ؤهه 
ّ
وجىظحهها بلى ٞهم جٟانُل ؤزغي لم ٨ًً ًل

ض مً  اصة ًٞى٫ اإلاخل٣ي إلاٍؼ ؿهم في ٍػ ٌُ ىن  ٤ الخلٍٟؼ خُىما ٌٗغى الىا٢٘ ًٖ ٍَغ

ىن، وؤلا  (اإلاكاهضة )الاؾخٛغا١ خاَت بخٟانُل ؤزغي جغجبِ باإلاىيٕى اإلاشاع في الخلٍٟؼ

اعص(: " بهىا وِٗل في ٖالم )واإلاكاع٦ت في جٟؿير الى٢اج٘ وألاخضار، و٢ا٫  ظان بىصٍع

الم والهىع وؤلاقاعاث  .(56")حؿُُغ ٖلُه وؾاثل ؤلٖا

ىهُت ٞا)الهىعة   ؼ مهضا٢ُت مًمىن البرامج الخلٍٟؼ ؿهم الهىعة في حٍٗؼ
ُ
٦ما ح

(، وؤقاع ولبرقغام في هظا الكإن بلى ٖم٤ ٖملُت الخٟاٖل بين اإلاخل٣ين مهض٢ت

ىن لضعظت باث مً الٗؿير لبًٗهم الخمُيز بين الىا٢٘ والخُا٫"، مٗجى طل٪  والخلٍٟؼ

ضٖم (57")وظىص جٟاٖل خ٣ُ٣ي بين هظًً الٗاإلاين )ٖالم الهىعة والٗالم الخ٣ُ٣ي( ، ٍو

لم ٨ًً هىا٥ اوسجام بين الهىعة والخٗل٤ُ مهضا٢ُتها الخٗل٤ُ الظي ًغا٣ٞها، ٞةطا 

٢ض ٌٗغى مهضا٢ُتهما ؤمام الجمهىع بلى الك٪، ل٨ً ٖضم وظىص اوسجام  بين 

ىن الى٢اج٘  الخٗل٤ُ والهىعة ال ٌٗجي بلٛاء مهضا٢ُت الهىعة، بط ٣ًضم الخلٍٟؼ

ت جاصي بلى جد٤ُ٣ مهضا٢ُت وا٢ُٗت  ٤ مُُٗاث ؾمُٗت وبهٍغ وألاخضار ًٖ ٍَغ

(Realist credibility ٘ؤّن ص٢ت الهىع واؾخًاٞت اإلاخدضزين مً مى٢ ًٖ 
ً
(، ًٞال

ُٗحها  ىن َو ّبر الخلٍٟؼ ِٖ ألاخضار بك٩ل مباقغ ًًٟي مهضا٢ُت للى٢اج٘ اإلاٗغويت 

 ًٖ ْهىع الهىع )(58)مىزى٢ُت ؤ٦نر
ً
( وبؾهامها في زل٤ ظاطبُت هاثلت digital، ًٞال
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ىن، ومً زم حك٨ُل ًأنٌاعوانجذٌذ عؤي ظضًض ؤو بٖاصة نُاٚت عؤي  لضي اإلاخل٣ين إلاكاهضة الخلٍٟؼ

م٨ً ؤن ًخىضح طل٪ في اليكغاث  ؾاب٤ بما ًخ٤ٟ م٘ وظهت هٓغ ال٣اثم باالجها٫، ٍو

ت اإلا٣غوهت بهىع ٞىُت طاث ٦ٟاًت ) ( ٖالُت مً مىا٢٘ ألاخضار ٞهي qualityؤلازباٍع

 بمشُالتها التي ج
ً
ىن م٣اعهت ت ؤ٦بر ٖلى مكاهضي الخلٍٟؼ ٟخ٣غ ٢اصعة ٖلى زل٤ ؤظىاء جإزيًر

 (. 59)بلى نىع بمىانٟاث ٞىُت طاث ٦ٟاًت ٖالُت

ىهُت في ج٣ضًمها الىا٢٘ ٦ما هى م٘ مداوعتها ٖالم  ت الهىعة الخلٍٟؼ وج٨مً عمٍؼ

 الالوعي، وبًدائها بمكاٖغ جسخل٠ مً مكهض بلى آزغ، ٞهي ًٞاء مُل٤ مخاح

 ًٖ ؤّن الهىعة جىُب٘ في طهً اإلاخل٣ي في خين  
ً
ها، ًٞال

ّ
الث وؤلاًداءاث ٧ل للخإٍو

ت الهىع ال جإحي مً حٗبيرها ًٖ اإلاًمىن  ت ٦بيرة، وؤهمُت عمٍؼ جؼو٫ ال٩لماث بؿٖغ

 
ً
٣ِٞ، بل مً ٢ضعتها ٖلى ظظب اإلاكاهض بلى مًمىن البرامج التي ج٩ىن الهىعة ظؼءا

 مجها
ً
 ًٖ وظىص(60)مهما

ً
ىهُت ؤؾهم في ٞهم وبصعا٥  ، ًٞال ؾى١ ٖاإلاُت للهىعة الخلٍٟؼ

ؿهم 
ُ
ىهُت، ٦ما ح ىن عمىػ الهىعة الخلٍٟؼ ؤوؾ٘ في ٢غاءة ٞئاث ٦شيرة مً ظمهىع الخلٍٟؼ

 
ً
ت الهىعة في بْهاع اإلاٗاوي اإلاؿخترة في اإلاًمىن، ُٞم٨ً للهىعة ؤن ج٣ّضم مًمىها عمٍؼ

ىن  ّبر قاقت الخلٍٟؼ ِٖ  الًدخاط بلى حٗل٤ُ 
ً
 .(61)مٟؿغا

ت ٦بيرة في  ٦ما ؤيٟذ الخُىعاث الهاثلت في نىاٖت الاجهاالث ٢ضعة جإزيًر

ها بلى الٗالم  ْبر اؾخسضام ألا٢ماع الهىاُٖت لى٣ل ألاخضار مً م٩ان و٢ٖى ِٖ ىن  الخلٍٟؼ

 ًٖ اؾخسضام ألالىان اإلاخىاؾ٣ت في 
ً
ىن، ًٞال ؤظم٘، ّمما ؤيٟى آلاهُت ٖلى الخلٍٟؼ

زلُٟاث للماجمغاث الصخُٟت التي ٣ٌٗضها الؿُاؾُىن لخ٩ىن  ()الاؾخىصًى الاٞتراضخي

 لٗين 
ً
د٤٣ّ ظظبا ض اؾخجابت ؤولُت، ٍو

ّ
ما٫ والصخهُاث الٟىُت مّما ًىل وعظا٫ ألٖا

ىن ؤيٟى   ًٖ ؤّن اؾخسضام ألالىان في ج٣ىُت الخلٍٟؼ
ً
اإلاخل٣ي إلاخابٗت ألاخضار، ًٞال

ت.  ٖلُه ٢ىة جإزيًر

خى٫ جإزير الخُىع الخ٨ىلىجي في  (نماعقا٫ ما٧لىها)و٢ض ٢ا٫ الٗالم ال٨ىضي  

 ًٖ ج٨ىلىظُا 
ً
الم ال ًم٨ً الىٓغ بلُه مؿخ٣ال ىن: " بّن مًمىن وؾاثل ؤلٖا الخلٍٟؼ
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اث،  ًأنٌاعوانجذٌذ المُت اإلاىيٖى المُت هٟؿها، ٞال٨ُُٟت التي حٗغى بها اإلااؾؿاث ؤلٖا الىؾاثل ؤلٖا

 .(62")والجمهىع الظي جىّظه له عؾالتها ًازغان ٖلى ماج٣ىله جل٪ الغؾاثل

ت ٦ ٗؼػ اؾخسضام اإلا٨ُاط للصخهُاث الؿُاؾُت التي جٓهغ في البرامج الخىاٍع ٌُ ما 

ىن، ٞال٠ًُ  ت للخلٍٟؼ ت واإلاىاْغاث الؿُاؾُت ال٣ضعة الخإزيًر واليكغاث ؤلازباٍع

ىوي الظي ًٓهغ بمٓهغ الث٤ ومغجب ًم٨ً له ؤن ًل٣ى اؾخجابت مً اإلاكاهضًً،  الخلٍٟؼ

 .(63)وجٟاٖلهم  في الاؾخجابت لُغوخاجه

غ ألازباع وبْهاع  ت في جهٍى ؿهم خغ٦ت ال٩اميرا واؾخسضام الل٣ُاث اإلاخىٖى
ُ
وح

ىهُت في اإلاخل٣ين، بط  ؿهم في جإزير الغؾالت الخلٍٟؼ
ُ
ضصة ح ّٗ الًُٝى وألاقُاء بإويإ مخ

جىظض ٖال٢ت بين هٕى الل٣ُت وبْهاع ؤخاؾِـ الًُٝى ٞالل٣ُت اإلا٨برة جٓهغ اإلاكاٖغ 

ىن ٖلى الصخهُت والخٛيراث ٖلى الىظه، ّم   لجمهىع الخلٍٟؼ
ً
 مُٗىا

ً
ما ٌُٗي اهُباٖا

ت، مّما ًى٨ٗـ  ىهُت اإلاخىٖى ت والل٣اءاث الخلٍٟؼ ؿخًاٞت، والؾُما في البرامج الخىاٍع
ُ
اإلا

ىهُت التي ًهبى بلى جد٣ُ٣ها  ٖلى مؿخىي جٟاٖل اإلاكاهضًً م٘ مًمىن البرامج الخلٍٟؼ

 .(64)ال٣اثم باالجها٫

ىن في ؿهم الخلٍٟؼ ٌُ إحي  ٦ما  ت، ٍو اؾتهىاء الجمهىع إلاخابٗت مًامين بغامجه اإلاخىٖى

ْبر الجاطبُت التي ًدؿم بها، ٞكاقخه جبضو ؤقبه بٗغى ٞجي خُىي  ِٖ هظا الاؾتهىاء 

ًًم الٗكغاث مً البرامج ٖلى ق٩ل لىخاث ٞىُت حٗمل ٖلى ظظب اإلاكاهضًً 

ْبر بغامجه الؿُاؾُت مً خمالث صٖاثُت وا ِٖ ٣غاث وقضهم إلاخابٗت ماٌٗغى  هخسابُت، ٞو

 (65)ؤزغي حؿتهضٝ الخإزير في اإلاخل٣ين، وجضٖم جّبجي وظهت الىٓغ ال٣اثم باالجها٫
ً
، ًٞال

ىن، مجها ٢ضعجه ٖلى ج٣ضًم  ت للخلٍٟؼ ؿهم في بيٟاء ٢ضعة جإزيًر
ُ
ًٖ زهاثو ؤزغي ح

الصخهُاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والٟىُت، وهى بظل٪ ٩ًىن الىاٞظة 

٣ها الجمهىع ٖلى الٗالم بإؾغهالتي ًُل ٖ  (.67)ً ٍَغ

ؿهم ٦ظل٪ في جىخُض ألا٩ٞاع واإلاكاٖغ بين اإلاكاهضًً في البلض الىاخض    وَُ

 ًٖ ٧ىهه وؾُلت مهمت 
ً
اث طاث الاهخمام اإلاكتر٥، ًٞال والبلضان ألازغي بػاء اإلاىيٖى
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

وياث بين لالجها٫ الؿُاسخي بين الضو٫ ألازغي، ٦ما ؤهه ٌؿاٖض ٖلى بصاعة ملٟاث اإلاٟا ًأنٌاعوانجذٌذ

ىن ٢ىاة  ال٨خل الؿُاؾُت، مشلما ًجغي آلان في الٗغا١ وصو٫ ؤزغي، بط باث الخلٍٟؼ

ت في البلض  .(68)اجها٫ بين الؿُاؾُين مً ال٨خل والٟٗالُاث اإلاخىٖى

 القذرة االقهاعية للتلفزيوى

ىن ٩ًىن ؤ٦نر ٞٗالُت ٧لما ٧اهذ  حكير الضعاؾاث بلى ؤّن الا٢ىإ في مًمىن الخلٍٟؼ

الهض وماهض٫( في صعاؾخحهما اللخين اهتهخُا بلى ؤّن )ألاهضاٝ واضخت، وهظا ما ؤزبخه  هٞى

ىهُت التي جم ج٣ضًمها  مجمٕى الظًً حٛيرث آعائهم بما ًخ٤ٟ م٘ مًمىن البرامج الخلٍٟؼ

ضم مً صون جٟؿير ؤو جىيُذم٘ الخىيُذ بلٛذ الى
ّ
، (69)ه٠ م٣اعهت باإلاًمىن الظي ٢

ؿهم في زل٤ اهُبإ بًجابي  ٌُ  ًٖ ؤّن ج٣ّضًم اإلاًمىن اإلا٣غون باألصلت والكىاهض 
ً
ًٞال

 وباخترام 
ً
م الظي ًخٗاَى بًجابُا

ّ
م٘ مدخىي البرامج الؿُاؾُت، والّؾُما الجمهىع اإلاخٗل

ضة واإلاٗاعيت ٖلى ٨ٖـ الجمهىع الظي م٘ اإلاًامين التي ج٣ّضم وظهاث الىٓغ اإلا ٍا

ًدؿم باهسٟاى مؿخىاه الخٗلُمي، ٞإهه ٣ًبل الغؾالت طاث اإلادخىي الظي ًخ٤ٟ م٘ 

 بمدخىي البرامج الخلٟؼوهُت 
ً
 للظًً ًامىىن ؤنال

ً
ا ٍؼ ٢ىاٖاجه، ُٞما ٩ًىن صوعها حٍٗؼ

 .(70)جل٪

لت الت  لبُت م٘ مًمىهه هدُجت ألاو٢اث الٍُى ي ٣ًًحها ٦ما ؤن جٟاٖل ألٚا

ت، ٣ٞض اهتهذ صعاؾاث  ت ؤيٟذ ٖلُه ٢ضعة جإزيًر اإلاكاهضون في مخابٗت بغامجه اإلاخىٖى

ت   مً و٢خه في مكاهضة با٢اث مخىٖى
ً
لت ًىمُا ٩ا بلى ؤّن الٟغص ًهٝغ ؾاٖاث ٍَى في ؤمٍغ

ايُت والٟىُت، ومخابٗت  ىن الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والٍغ مً بغامج الخلٍٟؼ

و ألاويإ الصخهُاث الؿ
ّ
ُاؾُت وهي ج٣ّضم َغوخاتها وآعاءها وؤ٩ٞاعها ُٞما ًس

 . (71)الٗامت التي تهم الهالح الٗام

 في خُاة ؤلاوؿان اإلاٗانغ، ل٣ضعجه ٖلى ؤلاإلاام 
ً
 مهما

ً
ىن مخٛيرا وؤيخى الخلٍٟؼ

 ،
ً
بالٗالم اإلادؿىؽ، وباث الىاٞظه التي جى٣ل مكاهضًه بلى ًٞاءاث لم ًغوها ؾاب٣ا
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 في ولم ٩ًىهىا  ًأنٌاعوانجذٌذ
ً
 ب٢ىاُٖا

ً
ض ؤصاة اجها٫ ٞاٖلت جماعؽ صوعا ّٗ ٌُ لُضزلىها لىاله، وهى 

 ًٖ (72)مجاالث الخُاة اإلاخٗضصة، ؾُاؾُت  ٧اهذ ؤو ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت
ً
، ًٞال

اؾخسضامه ٧ىؾُلت بُض الؿلُاث الخ٩ىمُت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي للخدضر بلى 

ت، وبٖا صة نُٛت الاججاهاث بما ًخ٤ٟ م٘ بعاصة الجمهىع ألظل ب٢ىاٖه ببرامجها اإلاخىٖى

٠ُ ؤؾالُبه الٟىُت في ٖملُاث ؤلا٢ىإ والخإزير في  ٤ جْى الؿلُت الخ٩ىمُت ًٖ ٍَغ

ىن مً صو٫ وماؾؿاث  ٗه بما ًخ٤ٟ م٘ ؤهضاٝ ال٣اثمين ٖلى الخلٍٟؼ الجمهىع، وجَُى

 .(73)وؾُاؾُين

ىن الُىم الىاظهت الؿُاؾُت ل٨شير مً ألاهٓمت   ض الخلٍٟؼ ّٗ في الٗالم، وؤصاة وَُ

ؿخسضم في حٗبئت الكٗىب، وجضمير الخالت الىٟؿُت للجُىف اإلاٗاصًت 
ُ
صٖاثُت ٞاٖلت ح

اث  ت في اإلاىيٖى اتهم، ٦ما ؤهه ٌؿهم  في ٖغى وظهاث الىٓغ اإلاخىٖى وبيٗاٝ مٗىٍى

ىهُت لٗغى وظهاث الىٓغ اإلاخٗضصة،  ٤ ٣ٖض ماجمغاث وخىاعاث جلٍٟؼ الؿُاؾُت ًٖ ٍَغ

ْبر الى٣ل وؾمإ وظهاث هٓغ  ِٖ ت عصوص ؤٞٗالهم بػاء مك٨الث الؿاٖت  اإلاكاهضًً، ومٗٞغ

ىن في بةجاخخه ؤلام٩اهُت (74)الخي اإلاباقغ مً مىا٢٘ ألاخضار  ًٖ جميز الخلٍٟؼ
ً
، ًٞال

٤ الٓغوٝ وألاخضار، وؤقاع  وهى  (مىعَـ ًىظين)لل٣اثمين ٖلُه بخٛير بغامجه ٖلى ٞو

ىن ب ىن ٌؿخمض ٢ىجه ؤخض اإلاهخمين بضعاؾت جُىعاث الخلٍٟؼ ٣ىله بلى اّن: " الخلٍٟؼ

ضة مً ؤلازالم في ه٣ل ؾُذ الخُاة الىا٢ُٗت ٦ما ٌِٗكها الىاؽ"  .(76)الٍٟغ

ىن ٖلى اإلاؼط بين الهىعة والهىث والاؾخٗاهت باللىن  وؤيٟذ ٢ضعة الخلٍٟؼ

 ًٖ بم٩اهِخه الٟىُت في ج٨بير ألاقُاء الهٛيرة وجهٛير ألاقُاء ال٨بيرة، 
ً
والخغ٦ت، ًٞال

٪ الشابذ وجشبُذ اإلاخدغ٥، ؤيٟذ ٖلُه ؾمت الخإزير في اإلاكاهضًً في بغامج  وجدٍغ

الهاث طاث اإلاًامين الؿُاؾُت والاظخماُٖت التي جغمي بلى حُٛير ٢ىاٖاث الجمهىع  ؤلٖا

 ٤ اث اإلاخٗضصة، وظٗلها بما ًخىاءم وبعاصة ال٣اثم باالجها٫ ًٖ ٍَغ بػاء اإلاىيٖى

ت حؿخسضمها الغؾ ىهُت، بط ًتزاخم اإلاًمىن في مى٣ُت اؾخماالث مخىٖى الت الخلٍٟؼ

ٌ ) ((Latitude of Acceptanceال٣بى٫  ( مً Latitude of rejectionؤو مى٣ُت الٞغ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

اث  ًأنٌاعوانجذٌذ ؿهم في ال٣بى٫ الخام والدؿلُم بمدخىي البرهامج طي اإلاىيٖى ُِ طهىُت اإلاخل٣ي، ل

ٌ اإلاُل٤ ؤو الخباًً  ٌ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ؤو الاظخماُٖت ؤو الٞغ بين الٞغ

ًه جخهل بالخيكئت  ىامل جازغ في ٢بى٫ اإلادخىي ؤو ٞع وال٣بى٫، وهىا٥ مدضصاث ٖو

 ًٖ الىمِ 
ً
الاظخماُٖت والخهُلت الش٣اُٞت للٟغص التي ا٦دؿبها مً اإلاجخم٘، ًٞال

ؿهم بضعظت مُٗىت في حك٨ُل البىاء اإلاٗغفي للجمهىع  ٌُ  .(77)الؿُاسخي الؿاثض الظي 

ىن في ه٣ ل بٌٗ اإلاجخمٗاث مً الىا٢٘ الخ٣لُضي الظي حِٗكه و٢ض ؤؾهم الخلٍٟؼ

 ًٖ جىاوله الٗضًض مً اإلاك٨الث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت 
ً
بلى وا٢٘ ؤ٦نر خضازت، ًٞال

 بين الٟٗالُاث الؿُاؾُت اإلاخٗضصة، ٣ٞض 
ً
 جٟاويُا

ً
ّبر مماعؾخه صوعا ِٖ ها 

ّ
وؤلاؾهام في خل

ت ت ٧اليكغاث ؤلازباٍع ٤ بغامجه اإلاخىٖى ت ومؿاهمخه في  ؤجاح ًٖ ٍَغ والبرامج الخىاٍع

ه٣ل اإلااجمغاث الصخُٟت الُىمُت ٞغنت طهبُت للٟاٖلين في الٗملُت الؿُاؾُت، للخٗبير 

 ًٖ الخساَب والخداوع بك٩ل 
ً
ّبر مىابغه جل٪، ًٞال ِٖ ًٖ ؤهٟؿهم وبغامجهم الاهخسابُت 

ىهُت التي حؿب٤ الاهخساباث ٦ما ًدضر ف ٤ اإلاىاْغاث الخلٍٟؼ ي الىالًاث مباقغ ًٖ ٍَغ

 ججغي اؾخُالٖاث حؿب٤ اإلاىاْغاث لخٗٝغ ٖلى اججاهاث 
ً
٨ُت، وصاثما اإلاخدضة ألامٍغ

ٗاص بظغاء الاؾخُالٖاث جل٪ مغة  ٌُ الجمهىع بػاء البرامج الاهخسابُت للمغشخين، زم 

 ما جإحي هخاثج 
ُ
البا ؤزغي بٗض اهتهاء اإلاىاْغة، ل٣ُاؽ جإزيرها في اإلاكاهضًً، ٚو

٤ ألاصاء في اإلاىاْغة الاؾخُالٖاث جل٪ ب مه ٖلى ٞو  .  (78)خٟى١ ؤخض اإلاغشخين ٖلى ٍٚغ

اث  كٗغهم بالؿُُغة والهُمىت ٖلى مجٍغ ىن مكاهضًه ال٣ىة، َو ٌُٗي الخلٍٟؼ

م٨جهم مً بٖاصة حٍٗغ٠  ٗلمهم خضوص جهىعاتهم الؿُاؾُت، وٍُ ألاخضار في الٗالم، َو

 بك٩ل ًخ٤ٟ م٘ اإلاًمىن اله
ً
اثل مً اإلاٗلىماث والبُاهاث الىا٢٘ الظي ًٟهمىهه ؾاب٣ا

ت ألازغي، ٦ما ج٣ّضم البرامج  ٤ البرامج الؿُاؾُت وؤلازباٍع  ًٖ ٍَغ
ً
التي ٌؿخ٣بلها ًىمُا

 ؤْن ًد٤٣ 
ً
ْبر الخٗل٤ُ والهىعة  والخىاع، ولِـ مخاخا ِٖ  ًخم الخٗبير ٖىه 

ً
جل٪ مًمىها

 في ؤوؾاٍ الجمهىع، ما لم ٌؿخًٗ بالخهاثو
ً
الٟىُت  ؤّي مً البرامج جل٪ جإزيرا
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ىن، مشل الهىعة والخغ٦ت واللىن، و٢ابلُخه ٖلى ه٣ل ألاخضار بك٩ل آوي مً  ًأنٌاعوانجذٌذ للخلٍٟؼ

لى مضاع الؿاٖت، ٞال ًم٨ً ؤن ًخم الخ٨م ٖلى خهى٫ جإزيراث ٦بيرة  مى٢٘ ألاخضار ٖو

ىن بضون الاؾخٗاهت بسهاثهه جل٪ التي ميزجه ٧ىؾُلت بٖالمُت، وظٗلخه ًدخل  للخلٍٟؼ

 ًٖ اؾخٟاصجه مً الهضاعة مً صون مىاٞـ 
ً
الم ألازغي، ًٞال بين وؾاثل ؤلٖا

الم  .(79)الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت في ٢ُإ الاجهاالث وؤلٖا

ىن في هٓغة ؤلاوؿان بلى ما ًدُِ به، ٦ما ًازغ في ٢ضعجه ٖلى الخمُيز  ًازغ الخلٍٟؼ

هٟه، ماهضع )  مً الؿلى٥ ٍو
ً
 ظضًضا

ً
٣ضم ؤهمىطظا  Jerryبين الخ٣ُ٣ت والخُا٫، ٍو

Mander ىن ؤن اإلاٗلىماث جىٟظ ول٨ىىا اله٣ىم بغصة ٞٗل ب في الخلٍٟؼ : "اإلاٖغ
ً
( ٢اثال

ججاهها، بجها جىٟظ مباقغة بلى ؤ٢ىُت الظا٦غة، ومً اإلادخمل ؤن ه٣ىم بغصة الٟٗل لها 

ىهُت ( 80)ُٞما بٗض، ول٨ىىا الوٗٝغ آهظا٥ إلااطا هغص ٖلى ألاٞٗا٫؟" ؤّما الهىع الخلٍٟؼ

، ألج
ً
ها جىٟظ وحسجل في الظا٦غة مً صون جإمل وج٨ٟير ؾىي جىظُه ٞإجها الجخُلب قِئا

 (.81)الىٓغ بلى الهىع اإلاخٗا٢بت

 

 

  



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 83

 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 اجلمًور والتعرض للتلفزيوى ًأنٌاعوانجذٌذ

 متًيذ

اث قتى الش٣اُٞت     ىن ب٣ضعجه ٖلى مساَبخه الجماهير باإلاؿخٍى ًخميز الخلٍٟؼ

ُه والخٗلُم  والخٗلُمُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت، إلاا ًدؿم به مً زهاثو التٞر

ىن في  برػ جإزير الخلٍٟؼ وبخاَت الجمهىع بما ًجغي في الٗالم مً ؤخضار وو٢اج٘، ٍو

ػاء ال٣ًاًا الٗامت، وهظا ًخىا٤ٞ م٘ ؤهضاٝ الى٣اف الٗام وحك٨ُل مىا٠٢ الجمهىع ب

ىن بك٩ل زام في الىنى٫ بلى الجمهىع، والخإزير في  الم بك٩ل ٖام والخلٍٟؼ وؾاثل ؤلٖا

ج٨ٟيره و٢ىاٖاجه، وبٖاصة بىائها مً ظضًض بما ًخالءم م٘ ٣ُٖضة ال٣اثم باالجها٫، ول٨ً 

ت  غ( والتي جغبِ  (الٗامالن)جبرػ ظضلُت ؤزغي مخمشلت في هٍٓغ التي َغخها  )ما٦جٍى

غ)ٖال٢ت الخٗغى باإل٢ىإ، وؤقاع  خه بلى ؤّن الٗىامل التي جضٞ٘  (ما٦جٍى في هٍٓغ

بالجمهىع بلى الخٗغى ٢ض ج٩ىن هي هٟؿها التي جضٞٗه بلى ٖضم ج٣بل الغؾالت ؤو 

الاؾخجابت إلاًمىجها، ٞسهاثو الجمهىع الش٣اُٞت التي جضٞٗه بلى لخٗغى للبرامج 

 بٗضم ٢بى٫ ٧ّل شخيء في مًمىجها ٢بل ؤن جسًٗه ال
ً
ش٣اُٞت هي هٟؿها التي ج٩ىن ٖاث٣ا

 ًٖ ؤّن الجمهىع الىاعي ًخميز ب٣ضعجه ٖلى الىنى٫ بلى مهاصع 
ً
للى٣اف والخدلُل، ًٞال

بٖالمُت ؤزغي، ًم٨ً ؤن جؼوصه بمٗلىماث بياُٞت عّبما جدمل مًامين ج٩ىن ؤ٦نر 

 مً التي جم الخٗغى بلحه
ً
ىن، و٢ض ًيخهي بالجمهىع بلى الخ٨م ا٢ىاٖا ْبر قاقت الخلٍٟؼ ِٖ ا 

ىن إلاا جدمل مً مازغاث وزُا٫ ووا٢٘ مهىٕى بٗىاًت ٞاث٣ت  بمهضا٢ُت عؾاثل الخلٍٟؼ

ومخ٣ىت، الّؾُما بطا ٧اهذ الغؾاثل التي ًدهل ٖلحها مً اإلاهاصع ألازغي ٚير مازغة ؤو 

 .(82)ؤجها جخٗاعى م٘ مٗخ٣ضاجه وؤ٩ٞاعه وزىابخه الغاسخت

والجمهىع مخٛير عثِـ ومهم في الٗملُت الاجهالُت، بط خٓي باهخمام الباخشين في 

ٟاث وجهيُٟاث ٖضة للجمهىع ٦ما ًإحي،  المُت، الظًً ٢ضمىا حٍٗغ خ٣ل الضعاؾاث ؤلٖا

ت ال٨بيرة مً الىاؽ، في ٧اٞت مجاالث الخُاة، ومسخل٠  ٗٝغ بإهه " اإلاجمٖى ٌُ بط 
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 ًسخلٟىن في مغا٦ؼهم ومهجهم وز٣اٞتهم  الُب٣اث الاظخماُٖت، خُض جخًمً ًأنٌاعوانجذٌذ
ً
ؤٞغاصا

ت (83")وزغواتهم ٤ الىٓغة الؿُاؾُت " بإهه الجماٖت البكٍغ ٝغ الجمهىع ٖلى ٞو ُٖ ، ٦ما 

 ،
ً
 مباقغا

ُ
التي ًم٨ً ؤن جمىذ الىٓام الؿُاسخي ٞغنت لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها ؤو جمشل تهضًضا

ر، ؤو بجها حؿخُُ٘ صٖم وبالخالي ٞهي بما حٗاعى الىٓام الؿُاسخي بك٩ل ٖلجي ؤو مؿخت

ٝغ ؤهه " اإلايزة ألاؾاؾُت للجمهىع هى اهههاع  (.84)وجإًُض بغامج الىٓام الؿُاسخي" ُٖ ٦ما 

 ٌٟ
ّ
اَٟت مكتر٦ت ج٣طخي ٖلى الخماًؼاث الصخهُت، وجس ؤٞغاصه في عوح واخضة، ٖو

 .(85)مً مؿخىي اإلال٩اث ال٣ٗلُت"

 أنواع اجلمًور:

٣ؿم الجمهىع ٖلى ألاهىإ آلاجُت ًُ(86):- 

ال ؤهه مخباٖض   -1
ّ
 ب

ً
إحي هظا الىٕى في َلُٗت الجماهير ٖضصا الجمهىع الٗام: ٍو

خهل في ٧ىهه ًخٟاٖل بػاء ٢ًُت ؤو ْاهغة مخهلت بالخُاة الٗامت للمجخم٘،  ، ٍو
ً
م٩اهُا

ه  ٞغ ّٖ صًىي(" )وهى ظمهىع ٖام مّخىٕى مً خُض الش٣اٞت والخٗلُم والجيـ واإلاهىت، و

ت  جم٘ ؾُاسخي إلاجمٖى
ّ
تراٝ بإهه ج ٤ الٖا مً ألاٞغاص ٌك٩لىن وخضة اظخماُٖت ًٖ ٍَغ

 .(87)اإلاخباص٫ بىظىص مك٨الث مكتر٦ت ًيبغي بًجاص خلى٫ مكتر٦ت لها"

الجمهىع الخام: ًّخميز ؤٞغاص هظا الىٕى مً الجمهىع ؤجهم ًغجبُىن بىقاثج   -2

ججمٗهم م٘ بًٗهم، ٧االهخماء بلى ه٣ابت ؤو ماؾؿت ؤو ًجمٗهم الاهخمام اإلاكتر٥ 

ت هٟؿها )ؤَٟا٫ ب و٦هى٫(  -وقباب  -٣ًُت مً ال٣ًاًا ؤو اهخمائهم بلى الٟئت الٗمٍغ

ما٫ ،ٞالخىن )ؤو ٖلى ؤؾاؽ منهي  (وعظا٫–وؿاء )ؤو ٖلى ؤؾاؽ ظٛغافي ؤو هىعي  ّٖ  ،و

يرها مً الخ٣ؿُماث ألازغي التي جيب٘ مً وظىص ٖال٢ت ججم٘  (وؤَباء ،و خُٟىن  ٚو

  (.88)هظا الىٕى مً الجمهىع م٘ بًٗه مً صون ٚيره مً ألاهىإ ألازغي 

٩ي  ضم الباخض ألامٍغ
ّ
الم ًخهل  (٧لىؽ)و٢  لجمهىع وؾاثل ؤلٖا

ً
 ٖضصًا

ً
ج٣ؿُما

 -بمؿخىي بؾهامه ٦ما ًإحي:



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 85
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ىن٠ هظا الىٕى مً ال  -1 ًأنٌاعوانجذٌذ ًُ جمهىع بإهه الجمهىع الظي ًمخل٪ الجمهىع اإلاٟترى: 

ىن ؤو عاصًى و ًىاْب ٖلى ٢غاءة الصخ٠، ومً زم ٌؿخُُ٘ اؾخ٣با٫  اظهؼة جلٍٟؼ

ت الجمهىع اإلاٟترى  ال ؤّن هىا٥ نٗىباث جىاظه الباخشين في مٗٞغ
ّ
المُت، ب الغؾالت ؤلٖا

 ًٖ بغوػ خالت ظض
ً
ْبر ؤلاهترهِذ وجدضًضه، ًٞال ِٖ المُت  ًضة، الظي ٌؿخ٣بل الغؾاثل ؤلٖا

وهي لجىء الجماهير بلى الاؾخٗاهت بإ٦نر مً وؾُلت بٖالمُت للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث، 

ت الجمهىع اإلاٟترى ل٩ل وؾُلت بمٗؼ٫ ًٖ ألازغي  ومً زم جدبلىع نٗىباث في مٗٞغ

 .(89)وحُٗىه

(: وهى خهُلت مجمٕى الجمهىع الظي Audience Effective)الجمهىع الٟٗلّي   -2

كمل ؤٞغاص الجمهىع اإلاىاْب ٖلى مخابٗت ًخٗغى بلى مًمىن  المُت، َو الىؾُلت ؤلٖا

الم ألازغي  ىن ؤو في وؾاثل ؤلٖا  .(90)بغهامج مّٗين في الخلٍٟؼ

غى ؤو اإلاؿتهضٝ  -3 ّٗ  مً Exposed Audience)الجمهىع اإلاخ
ً
(: ٌّٗض ظؼءا

المُت بٌٛ الىٓغ ًٖ الاؾخجابت لها،  ٗغى بلى الغؾالت ؤلٖا
ّ
الجمهىع الٟٗلّي الظي ح

ٞهىا٥ ّمً ٌؿخجُب للغؾالت، وهىا٥ مً ٌؿخس٠ بها ؤو ًخجاهلها لخٗاعى مًمىجها 

 .(91)م٘ مٗخ٣ضاجه و ؤ٩ٞاعه

ٗا٫ ؤو اليكِ   -4 ّٟ (: وهى ظؼء مً الجمهىع Active Audience)الجمهىع ال

خم  ما٫، ٍو ٩ىن مدِ اهخمام الؿُاؾُين وعظا٫ ألٖا المُت، ٍو ٌؿخجُب للغؾالت ؤلٖا

ت حؿ تهضٝ حُٛير ٢ىاٖاجه ؤو ٦ؿب وصه في الخهى٫ ٖلى نىجه جىظُه بغامج مخىٖى

ت.  الاهخسابي ؤو صٞٗه بلى قغاء ؾل٘ مً صون ؤزغي بخٍٗغًه بلى بٖالهاث مخىٖى

ؿم 
ّ
 :(92)الجمهىع ٖلى (صًىِـ هىوٍذ)و٢

ضم ج٣بلهالجمهىز العىُد -0  : ًّخميز هظا الجمهىع بىعي ز٣افي ٦بير، ٖو

المُت بؿهىله، وهى   ٌٗغيها للى٣اف والخىاع م٘ هٟؿه ٢بل مًمىن الغؾاثل ؤلٖا
ً
صاثما

 ًٖ صوع اإلاٗخ٣ضاث التي ًامً بها التي ٩ًىن لها مضزلُت ٦بيرة 
ً
ًها، ًٞال ٢بىلها ؤو ٞع

ًها.  في جضُٖم ٢بى٫ الغؾالت ؤو ٞع
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، الجمهىز الحّظاض  -8 ًأنٌاعوانجذٌذ
ً
الم في الجمهىع لِـ مُل٣ا : بّن جإزير وؾاثل ؤلٖا

ٟا٫ بل هىا٥ خضوص لهظا الخإزير، وجدباًً صع  ظت جإزيرها مً شخو بلى آزغ، ٞاأَل

واإلاغاه٣ىن هم ؤ٦نر ٖغيت للخإزير مً ٚيرهم، وهىا٥ ؤشخام بُبُٗتهم ًخميزون 

المُت  .(93)بصخهُت خّؿاؾت مغهٟت، ٢ض ج٩ىن ؤ٦نر اؾخجابت إلاًمىن الغؾاثل ؤلٖا

ٗغى في الجمهىز الالمبالي:   -3 ٌُ ًّخميز هظا الجمهىع بٗضم اهخمامه بما 

ال  م، وال ًم٨ً لىا ؤن ههّىٟه م٘ الجمهىع الٗىُض ؤو الجمهىع الخؿاؽ، بل وؾاثل ؤلٖا

المُت  بالغؾالت التي جبثها الىؾلُت ؤلٖا
ً
ير مهخم ؤنال   (.94)هى ظمهىع ؾليي ٚو

٣ضم ؤعبٗت ج٣ؿُماث للجمهىع، وهي ٦ما ًإحي
ُ
 -:(95)٦ما ج

 Strategic public)الجمهىز الاطتراجُجي  -1
ً
مشّل هظا الجمهىع جإًُضا   ( ٍو

ً
ؤو صٖما

خ٩ىن مً ظمهىع مدلي ؤو زاعجي ؤو صولت ؤو وؾاثل بٖالم، وعّبما ٩ًىن  للماؾؿت، ٍو

 آلان، وعّبما في اإلاؿخ٣بل
ً
 اؾتراجُجُا

ً
 .(96)ظمهىعا

: وهى الجمهىع الشابذ في والثه وجإًُضه وخُاصًخه، وفي الٛالب الجمهىز الدائم  -2

 جدذ الىٓام الؿُاسخي، وحٗمل وؾاثل 
ً
ا الم ٖلى جىمُت والثه للىٓام ٩ًىن مىًٍى ؤلٖا

ال في خاالث هاصعة مشل الاه٣الباث والشىعاث
ّ
 .(97)وجغؾُسه، ومً الهٗىبت حُٛير ٢ىاٖاجه ب

 للىٓام الؿُاسخي، الجمهىز اإلاعازض  -3
ً
 مباقغا

ً
ل هظا الجمهىع تهضًضا

ّ
: ًمش

ؿتهضٝ، ٞلِـ  ٌُ اإلاهم والّبض ل٣اصة الغؤي الٗام ؤو الىسبت مً ٞهم هٕى الجمهىع الظي 

ؿخجُب لها ٟهمها َو  (.98)ؤن جخدضر، بل اإلاهم ؤن ججض َمً ٌؿخم٘ لغؾالخ٪ ٍو

غير  -4
ّ
: بمٗجى ؤّن الجمهىع الظي ًّهى٠ ٖلى ؤهه ظمهىع صاثم الجمهىز اإلاخ

ل ػمً 
ّ
اؾتراجُجي، عّبما ًّخٛير في اإلاؿخ٣بل بلى ظمهىع آزغ بدؿب اإلاهلخت الٗامت، ٞل٩

غ لل٣اثم ظمهىع وعؾالت مىاؾبت جخىا٤ٞ م٘ مخب يُاجه، ٞةصعا٥ ماهُت الجمهىع ًٞى

 .(99)باالجها٫ ٞغنت ازخُاع الغؾالت اإلاىاؾبت له

، بط (100)ٚىؾخاٝ لىبً()وهىا٥ ج٣ؿُماث ؤزغي للجمهىع، مجها ماطهب بلحها 

ضعط في ألاولى الُىاث٠  ؿم الجمهىع ٖلى ظماهير مخجاوؿت وؤزغي ٚير مخجاوؿت، ٍو
ّ
٢
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يرها(، والؼمغ  ًأنٌاعوانجذٌذ يرها))الضًيُت، والؿُاؾُت، ٚو ت، والٗمالُت، ٚو والُب٣اث  (الٗؿ٨ٍغ

يرها) ت، والٟالخُت، ٚو ٦جمهىع  (الجماهير اإلاٟٛلت)، ُٞما ًضعط في الشاهُت (البرظىاٍػ

ؿمهما 
ّ
، والجماهير ٚير اإلاٟٛلت  )اإلاّدلٟين، واإلاجالـ البرإلااهُت(، وهىا٥ مً ٢ الكإع

وا١، و )ٖلى
ّ
ظمهىع مش٠٣، وظمهىع ٚايب، وظمهىع ظاهل، وظمهىع بؿُِ، ظمهىع ط

 (101)(وظمهىع ؾليي، وظمهىع مترّصص

دت مازغة وم٨ٟغة جىا٢ل ماٌٗغى في الغؾاثل  ٗٝغ الىسبت بةجها: "قٍغ
ُ
في خين ح

لى ؤؾـ مغظُٗت، بؿبب اهخماماتها واهخماءاتها  ت ٖو الاجهالُت مً مىُل٣اث ٨ٍٞغ

ض الىسب )، وهظا ًخ٤ٟ م٘ عئٍت (102)اإلاهىُت َّٖ  مً ٧اثً ٦بير اؾمه )لىبً( الظي 
ً
ظؼءا

واج٤ٟ )ماع٦ـ(  (103)الجماهير(، هي التي ج٣ىصه بما جمل٨ه مً وعي ز٣افي وحٗلُمي

لىبً( في ؤّن بٌٗ قغاثذ الجماهير ٢ض جخدى٫ بلى ٢ىة جضمير ٦بيرة وؾلبُت في )م٘

)هُدكت( الظي "ٌؿدبًُ" بؿلبُت الجمهىع اإلاجخم٘، ُٞما ًسخل٠ م٘ اإلا٨ٟغ ألاإلااوي 

ه
ّ
ال (104)٧ل

ّ
. وجغّجح ٦ٟت الجماهير ٖلى الىسب ب٩ىجها حكمل الكغاثذ الاظخماُٖت قتى ؤ

ؤّن الىسب جخهل م٘ الجماهير مً ظهت امخال٦ها الىعي الش٣افي، وجىٟهل ٖجها في ٖضم 

 عئٍتها الىا٢٘ ٦ما جغاه الجماهير، وحكير ٧لمت الىسب بلى " الجما
ً
ٖاث ألا٦نر ٢ىة وهٟىطا

في اإلاجخم٘، " وهي في الٛالب جخ٩ىن مً الهٟىة الخا٦مت والىسبت اإلاش٣ٟت، وهىا٥ 

 -:(105)مدضصاث جّميز الٗال٢ت بين الجماهير والىسبت، وهي ٦ما ًإحي

 ؤو الىعي  -1
ً
: ٩ٞلما ٧ان اإلاؿخىي الش٣افي بين الجماهير الٍٗغًت والىسب مخ٣اعبا

 ٞاةّن الخٟاه
ً
ا م ٌؿىص الٗال٢ت بين الجاهبين، في خين ؾ٩ُىن الازخالٝ والخًاص مدؿاٍو

ين لى جباًً اإلاؿخىي الش٣افي  .(106)ؾمت الٗال٢ت بين الُٞغ

: بّن الٗال٢ت بين الجمهىع والىسبت لها بَاعان، ألاو٫ ؤلاًجابُت والظلبُت  -2

ؾليي  بًجابي بطا ٧ان مؿخىي الٟاثضة مً هظه الٗال٢ت ؤ٦بر مً مؿخىي الًغع، وآلازغ 

بطا ٧ان مؿخىي الًغع ًخٟى١ ٖلى الٟاثضة، وفي الٛالب جتراوح ٖال٢ت الىسبت بالجمهىع 

بين " ال٣ىة وال٠ًٗ " وبين " الخىاع والهغإ " وبين " الاوسجام والخىا٢ٌ " وؤّن 
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هظه الٗال٢ت في بًجابُتها وؾلبُتها ال حؿخمغ بلى اإلاُل٤، بل جخٛير مً مؿخىي بلى آزغ،  ًأنٌاعوانجذٌذ

 .(107)ؤزغي  ومً ٢ًُت بلى

  هىان جدلُت بين الجمهىز والىخبت  -3
ً
مً ظهت جباص٫ ألاصواع، بط لِـ صاثما

ًب٣ى ؤٞغاص الجمهىع في م٩اهتهم، بل ًم٨ً لهم الاهخ٣ا٫ بين َغفي الٗال٢ت وحُٛير 

٤ هظه الجضلُت الشىاثُت الاججاه بين الىسبت والجمهىع   .(108)ؤصواعهم ٖلى ٞو

م بين ٞئاث ٧ّل مً الىسبت والجمهىع الّبض مً ؤو الخٟاه بن الخىافس والخظاد  -4

، ٞالهغإ بين الىسبت (الىسبت –الجمهىع )ؤن ًى٨ٗـ بك٩ل ؤو آزغ ٖلى َغفي الٗال٢ت 

ل الٗال٢ت بين الجمهىع والىسبت، والصخيء  الخا٦مت والىسبت الش٣اُٞت ٣ًىص بلى حكَى

ٞغ بين ٞئاث هٟؿه ًى٨ٗـ ٖلى الٗال٢ت ال٩لُت بُجهما في خالت وظىص جًاص ؤو جىا

 .(109)الجمهىع 

بمغظُٗاتهم بٌٛ الىٓغ ًٖ ق٩ل جل٪  ًخإزس وّل مً الىخبت والجمهىز   -5

ها ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤم صًيُت م٘ وظىص مؿلماث مخباًىت بين  اإلاغظُٗت وهٖى

مغظُٗاث الىسب والجمهىع ال ًم٨ً لُغفي الٗال٢ت ججاوػها بط جازغ في اوسجام 

 .(110)الٗال٢ت ؤو جىا٢ًها

ول٨ً مهما يٟٗذ ال  (الىسبت –الجمهىع ) ًىجد جماًص بين ػسفي العالكت  -6

ال١، بط ال ًم٨ً جهىع  ذ ٞلً جهل بلى ؤلَا ًم٨ً ؤن جهل بلى )الهٟغ(، ومهما ٢ٍى

 .(111)وظىص هسبت خا٦مت بضون ٖال٢ت جهلها بالجمهىع الٗام

ال ؤهه الّبض مً ب٣اء 
ّ
م مً وظىص جماًؼ بين َغفي الٗال٢ت ب لى الٚغ ظؿىع الش٣ت ٖو

والٗال٢ت الخباصلُت مخىانلت ألظل اإلاؿاهمت في البىاء الخًاعي للمجخم٘ ٞال ًم٨ً 

للىسبت ؤن جّّهئ لبىاء خًاعي بمٗؼ٫ ًٖ الجمهىع، و٦ظل٪ الخا٫ ًىُب٤ ٖلى 

 مً صون اؾهام الىسبت
ً
ا  .(112)الجمهىع، ٞلِـ له ؤن ًيصخئ بىاء خًاٍع
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

والىسبت ٖلى جدضًض اإلاازغاث التي بين الجمهىع  ًيسحب وجىد عالكت جبادلُت -7 ًأنٌاعوانجذٌذ

ؿهم في زل٤ ٖال٢ت بًجابُت جى٨ٗـ ٖلى  ٌُ جد٨م هظه الٗال٢ت، ومً زم جىظحهها بما 

 .(113)البىاء الخًاعي للمجخم٘

وهىا٥ ؾماث مُٗىت جدضص الٗال٢ت بين الىسبت والجمهىع في اإلاجخمٗاث  

 ًٖ اإلاسخلٟت، جدضصها َبُٗت الىٓام الؿاثض وال٣ىاهين التي جد٨مه
ً
ما، ًٞال

اؾخٗضاصهما للمكاع٦ت في بهخاط ٖال٢ت جباصلُت مبيُت ٖلى ؤؾاؽ الش٣ت والخٟاهم 

، ُٞبُٗت الٗال٢ت بين الىسبت والجمهىع الٗام في الضو٫ الضًم٣غاَُت (114)اإلاكتر٥

ت  ، ومً هظا ٣ٞض (صو٫ الٗالم الشالض)جسخل٠ ٖجها في الضو٫ التي جد٨مها هسبت ؾلٍُى

ضم الىيىح والٟى٢ُت بين الجمهىع الٗام   بغػث ٖال٢ت ٌكىبها الك٪ والخهاصمُت ٖو

والىسبت في اإلاجخم٘ الٗغبي، ألهه مد٩ىم بخل٪ اإلادضصاث، ٞماػالذ الىٓغة الٟى٢ُت 

بػاء الجمهىع الٗغبي ؾمت عثِؿت جغبِ َغفي  (الؿُاؾُت –للىسبت الٗغبُت  )الش٣اُٞت 

م٨ً ؤن جىن٠ بإجها طاث اججاه واخض ج  ناُٚت الٗال٢ت، ٍو
ً
ُغخه الىسبت وال ججض آطاها

هي َمً ٌؿعى بلى صٞ٘ الجمهىع بلى الاههغاٝ  (، ولٗل  )الىسبت(115)لضي الُٝغ آلازغ

لكاوهه الخانت، ومٛاصعة الكإن الٗام إلجاخت الٟغنت لها باالهٟغاص ب٣ُاصة اإلاجخم٘ 

 ًٖ جإزيراث الجمهىع الٗام الظي ؤهمل مً ظاهبه ههٟه آلازغ 
ً
مّما  (اءاليؿ)بُٗضا

ؿهم في بمالء ٞغاٚاث الازخال٫ في َغفي 
ُ
ؤؾهم في حُُٗل ٢ضعاث مهمت ٧ان لها ؤن ح

 (116)(الىسبت -الجمهىع )الٗال٢ت 
ً
 ًٖ الك٪ الظي ًمّيز الٗال٢ت بُجهما، وؤخُاها

ً
، ًٞال

ًهل بلى الخهاصم بؿبب ؤّن الىسبت جغي ؤّن الجمهىع ٚير ٢اصع ٖلى ٢ُاصة هٟؿه، 

دخاط بلى الىناً ت مً الىسبت في حؿُير قاوهه الٗامت والخانت، وؤّن خ٣ّه في ٍو

 له، وبهظا اإلاىظب ٞةن 
ً
٤ ماجغاه الىسبت مىاؾبا الخٓاهغ والخٗبير ًٖ هٟؿه ًخم ٖلى ٞو

 إلعاصة الىسبت وجىظهاتها
ً
 .(117)الجمهىع الٗام ًّٓل ؤؾيرا
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 تعرض اجلمًور إىل التلفزيوى   ًأنٌاعوانجذٌذ

ت جٟؿغ ال٨ُُٟت  ىن جبلىعث آعاء مخىٖى الم، ومجها )الخلٍٟؼ  (التي جازغ بها وؾاثل ؤلٖا

غى الباخشان  ( في هظا Sandra Ball-Rokeachو Melvin L.De-Fleur)في الجمهىع، ٖو

الؿُا١ عئٍت ظضًضة ج٣ى٫:" بّن اإلاخل٣ين هم ظماٖت مً ألاٞغاص الظًً ًخٗغيىن 

 الغئٍت (118)للىؾاثل ٩٦اثىاث خُت جغجبِ ببِئتها الاظخماُٖت التي حِٗل بها"
ً
، مٟىضة

الؿاب٣ت التي ج٣ى٫: "بّن الىاؽ ًخٗغيىن للىؾاثل ٨٦خلت مً بٞغاص ٚير مترابُين 

"
ً
 ًٖ او٩ٗاؽ البِئت الخىُٓمُت للمخل٣ين ٖلى ٞهمهم (119)ببًٗهم بًٗا

ً
، ًٞال

ىن  ال ؤّن الخلٍٟؼ
ّ
ىن وجىُٓمه ٖلى ٞهمه للمخل٣ين، ب الغؾالت، مشلما ًازغ بىاء و الخلٍٟؼ

هخ٣اء ظمهىعه وجدضًضهم، ألن عؾالخه مخاخت للجمُ٘، ولها َبُٗت ٖلىُت الٌؿخُُ٘ ا

 .(120)ًم٨ً ألي ٞغص ؤن ًخٗغى بلحها مً صون بطن مً ال٣اثم باالجها٫

ٝغ الخٗغى بإهه" وكاٍ اجهالي ًماعؾه الجمهىع للخٗٝغ ٖلى ألازباع واإلاىاص  ُٖ و

الم "   (121)والبرامج التي جى٣لها وؾاثل ؤلٖا

 التعرض أمناط

  -:(088)وللخعسض اهماغ مخعددة وهي هما ًإحي

المُت بك٩ل مباقغ مً الخعسض اإلاباشس -1 ٗجي جل٣ي الجمهىع الغؾالت ؤلٖا : َو

ىن ؤو ٌؿخمٗىا بلى الغاصًى ؤو  صون وؾُِ، بط بّن اإلاخل٣ين ًم٨ً ؤن ٌكاهضوا الخلٍٟؼ

ان)٣ًغئوا الصخ٠ بك٩ل مباقغ مً صون الاؾخٗاهت بىؾُِ، ٦ما في  اإلاٗلىماث  ؾٍغ

 (.123)ٖلى مغخلخين(

ان اإلاٗلىماث وألازباع ال ًهل بك٩ل الخعسض غير اإلاباشس -2 ٣هض به ؤّن ؾٍغ : ٍو

زم ًيخ٣ل بىاؾُت الاجها٫ اإلاىاظهي  (الهٟىة)مباقغ بلى اإلاخل٣ي، بل ًهل بلى الىسبت 

ىن، بما لٗضم ٢ضعجه ٖلى  بلى باقي ٞئاث الجمهىع الظي ًدؿم ب٣لت حٗغيه بلى الخلٍٟؼ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ٗخمض ٖلى الىسب الاظخماُٖت التي  جدٓى في  ًأنٌاعوانجذٌذ ٞهم اإلاًمىن ؤو لخجاهل الغؾالت، َو

واإلا٩اهت التي خُٓذ بها هظه  ،الٛالب بش٣ت الجمهىع، وجخميز بم٩اهت اظخماُٖت مغمى٢ت

المُت، وجمخل٪ مٗلىماث  الىسب هاججت ًٖ ؤجها جخٗغى ؤ٦نر مً ٚيرها للىؾاثل ؤلٖا

 ًٖ ؤجها
ً
اصة  ًٟخ٣ضها آلازغون، ًٞال جىدضع مً الجماٖت هٟؿها التي جدخل ٞحها الٍغ

ىن  الاظخماُٖت. وؤّن هظه الٗملُت الاجهالُت التي جخم باهخ٣ا٫ اإلاٗلىماث مً الخلٍٟؼ

 باألزباع 
ً
والىؾاثل ألازغي بلى ٢اصة الغؤي الٗام، ومً زم بلى الجمهىع ألا٢ل اهخماما

ْبر  ِٖ  
ً
٢ىىاث مخٗضصة جخم في ؤزىائها ج٨ك٠ ًٖ جغابِ ؤٞغاص اإلاجخم٘ م٘ بًٗهم بًٗا

ؼػ ما طهب بلُه  ّٗ صي )ٖملُاث الا٢ىإ وجباص٫ اإلاٗلىماث والى٣اقاث الٗلىُت، ّمما ٌ

 .(124)(ٞلىع و عو٧ار

المُت إلاغاث ٖضًضة، وفي الخعسض اإلاخىسز  -3 ٣هض به ج٨غاع الغؾالت ؤلٖا : ٍو

ْبر الٛالب جغجبِ ٢ابلُت الخظ٦غ للٟغص بٗضص اإلاغاث التي ج٨غع ٞحها اإلاا ِٖ المُت  صة ؤلٖا

 ًٖ م٣ضاع اهخمامه باإلاٗلىماث، ٩ٞلما بػصاص اهخمامه باإلااصة 
ً
ىن، ًٞال قاقت الخلٍٟؼ

ٗغى اػصاصث ٢ابلُخه ٖلى الخظ٦غ
َ
 .(125)التي ح

المُت  الخعسض الاطدبدالي: -4 ىن لِـ الىؾُلت ؤلٖا ٣ًهض بهظا الىٕى ؤّن الخلٍٟؼ

لى مٗلىماجه، ٞهىا٥ وؾاثل ؤزغي مشل الىخُضة التي ٌٗخمض ٖلحها اإلاخل٣ي في الخهى٫ ٖ

ض مً مٗلىماث، و٢ض َغح هظه  الغاصًى والصخاٞت ًم٨ً ؤن ًيخ٣حها للخهى٫ ٖلى ماًٍغ

ذ باع٦غ( في ؤّن اإلاخل٣ين ًم٨ً لهم اؾدبضا٫ وؾُلت )و (الغئٍت الباخشان )ظا٥ الًل اٍو

ٗغيىا بلحها
ّ
ؼ الش٣ت بالغؾالت التي ح ت مًمىن مٗين ؤو لخٍٗؼ  .(126)مؿب٣ا بإزغي إلاٗٞغ

المُت بك٩ل  الخعسض العسض ي: -5 ٣هض به ؤّن اإلاخل٣ي ًخٗغى بلى الىؾاثل ؤلٖا ٍو

 م٘ اججاهاث ألاٞغاص، 
ً
م٨ً ُٞه ؤن ٩ًىن اإلاًمىن مخىاٞغا ٖغضخي مً صون ٢هض ٍو

 .(126)وجدضر هظه الخالت خين الجخىاٞغ ؤًت وؾاثل مخاخت جخىا٤ٞ م٘ ما ٌٗخ٣ض به الٟغص

دهل ه الخعسض اإلاحدود: -6  في الضو٫ ال٣ٟيرة التي الٌؿخُُ٘ ٍو
ً
ظا ٚالبا

 بلى ؤًت وؾُلت، 
ً
ها ؤو ؤهه ال ًخٗغى ؤنال

ّ
المُت ٧ل الجمهىع ٞحها الخٗغى بلى الىؾاثل ؤلٖا
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ير، بؿبب ٖضم ٢ضعجه ٖلى جدمل  ًأنٌاعوانجذٌذ وبطا حٗغى ٞةهه ًخٗغى بلى وؾُلت واخضة اٚل

 
ً
 .(127)ج٩ال٠ُ جل٪ الىؾاثل مجخمٗت

ض الخٗغى الخعسض الخعىٍط ي: -7 ّٗ طخي مً الضواٞ٘ اإلاهمت لؤلٞغاص  ٌُ الخٍٗى

ىن، ألهه ًدُِ الٟغص باإلاٗلىماث ال٨ُٟلت التي جد٤٣ّ له الخىاػن  إلاكاهضة الخلٍٟؼ

اصة مهاعاث اإلاخل٣ين   ًٖ بؾهامها في ٍػ
ً
الاظخماعي واإلا٩اهت اإلاغمى٢ت في وؾُه، ًٞال

اصة مضزىالث ألاٞغاص في خالت الاؾخٟاصة مً جل٪ اإلاهاعاث  وزبراتهم، مّما ٌؿهم في ٍػ

ّبر هظه الىؾاثل ِٖ  .(128)اإلا٨دؿبت 

ّبر  :الخعسض الاهخلائي -8 ِٖ ظإ 
ُ
ّبض وج

ُ
المُت، وج  مئاث البرامج ؤلٖا

ً
يخج ًىمُا

ُ
ج

ت  ىن وجدمل مًامين مسخلٟت، وؤمام هظا ال٨م الهاثل مً اإلاًامين اإلاخىٖى الخلٍٟؼ

ال ؤّن هظا الاهخ٣اء الّبض مً ؤن 
ّ
جخجلى يغوعة ملخت ؤمام ألاٞغاص لئلهخ٣اء والازخُاع، ب

ِغّيا بل َٗ َخ
ُ
 ًٖ ؤّن الٟغص ًسخاع ًخىا٤ٞ م٘ اججاهاث الٟغص اإلا

ً
ىهُت، ًٞال ى ال٣ىاة الخلٍٟؼ

مً بين ألازباع ماًضٖم مغ٦ؼه في البِئت الاظخماُٖت اإلادُُت به، وهىا٥ ؤعبٗت ؤهىإ 

الاهدباه الاهخ٣اجي، والاصعا٥، والخظ٦غ الاهخ٣اجي، والٟٗل )للخٗغى الاهخ٣اجي، وهي 

 .(129)(الاهخ٣اجي
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 خصائص اجلمًور وعالقتٌ بالتعرض: ًأنٌاعوانجذٌذ

ت ٌُ  المُت، ٞمً صون مٗٞغ ض الجمهىع الهضٝ الغثِـ إلاًمىن الغؾالت ؤلٖا ّٗ

المُت ؤن جاصي ٚغيها في  الخهاثو ألاولُت للجمهىع وصعاؾتها، الًم٨ً للغؾالت ؤلٖا

٣ضم بها الغؾالت، بط 
ّ
المُت ؤو ال٨ُُٟت التي ج ؤلا٢ىإ، بٌٛ الىٓغ ًٖ هٕى الىؾُلت ؤلٖا

ت مً الٗىامل جخهل  ىاَٟه وج٨ٟيره بّن هىا٥ مجمٖى مغه ٖو بمؼاظه وحٗلُمه ٖو

ْبر  ِٖ  ًٖ اإلاىعور الضًجي له، و٢ض ؤزبدذ 
ً
اصاجه وج٣الُضه التي جغبى ٖلحها، ًٞال ٖو

ت والبُىلىظُت  صعاؾاث ؾاب٣ت وظىص ٖال٢ت وز٣ُت بين الخهاثو ألاولُت والخًاٍع

ْبر قاقت ا ِٖ بض 
ُ
ىن، والصخهُت لؤلٞغاص، وبين ؤلا٢خىإ بمًمىن الغؾالت التي ج لخلٍٟؼ

 مً هظه الخهاثو
ً
ُما ًإحي وٗغى بًٗا  .(130:)ٞو

الخهاثو ألاولُت ألهىإ الجماهير: جازغ الخهاثو ألاولُت لؤلٞغاص في  -1

خجلى الخٗلُم مً بين  المُت، مجها الخٗلُم والٗمغ والجيـ، ٍو اؾخجابتهم للغؾالت ؤلٖا

غؾالت بُٗجها، هظه الخهاثو التي جازغ في حٗغى ألاٞغاص واؾخجابتهم إلاًمىن ال

 ًاهل ال٣اعت لٟهم مٛؼي 
ً
 مُٗىا

ً
 صعاؾُا

ً
٣ٞغاءة الصخ٠ واؾدُٗابها حؿخىظب جدهُال

ىن ال ًدخاط بلى مؿخىي  ال ؤّن ظمهىع الخلٍٟؼ
ّ
المُت وهضٞها، ب مًمىن الغؾالت ؤلٖا

ىن في بخاَت اإلاخل٣ين باإلاٗلىماث  ؿهم الخلٍٟؼ حٗلُمي مخ٣ضم ل٩ي ًٟهم الغؾالت، وَُ

الهض وألاخضار الجا ٩ي هٞى  ًٖ ؤلاؾهام في حٗلُمهم، و٢ض ؤزبذ ألامٍغ
ً
ت، ًٞال ٍع

(Hovland ؤّن هىا٥ ٖال٢ت بًجابُت بين اإلاؿخىي الخٗلُمي وصعظت ٞهم مًمىن )

المُت واؾدُٗابها، ٩ٞلما اعجٟٗذ اإلا٣ضعة الظهىُت للمخل٣ين اعجٟٗذ  الغؾالت ؤلٖا

  (.131)٢ابلُتهم ٖلى الاؾدُٗاب

غاُٞت التي جازغ في الاؾخجابت إلاًمىن   مً الٗىامل الضًمٚى
ً
٦ما ًإحي الٗمغ واخضا

ٟا٫، و٦ما ًخّميز الكباب ب٠ًٗ  الغؾالت، ٨ٞباع الؿً ًًٟلىن بغامج جسخل٠ ًٖ ألَا

ىهُت التي جخهل بالكاون الٗامت، وهظا ًيسخب ٖلى ألاٞغاص  اهخمامهم بالبرامج الخلٍٟؼ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ال الظًً هم بؿً اإلاغاه٣ت، بط  ًأنٌاعوانجذٌذ
ّ
حهُت، ب جغجٟ٘ لضحهم وؿبت جًُٟل البرامج الخُٟٟت والتٞر

 .(132)ؤّن هظه الاؾخجابت الجخم بمٗؼ٫ ًٖ اإلاىعور الش٣افي للمخل٣ين

 مً اإلاخٛيراث اإلاهمت في الخٗغى بلى بغامج مً صون 
ً
٩ىن ظيـ اإلاخل٣ي واخضا ٍو

بيذ اإلاغاه٣ت ٚيرها، ٣ٞاثمت الخًُٟل لضي اإلاغؤة هي ٚيرها لضي الغظل، وجًُٟالث ال

 .(133)هي ٚيرها لضي الكاب اإلاغاه٤

ت )الش٣اُٞت( هي   -2 ٣هض بالخهاثو الخًاٍع ًُ ت للجمهىع:  الخهاثو الخًاٍع

 ٤ جل٪ اإلادّضصاث اإلاغجبُت بالخيكئت الاظخماُٖت واإلاىعور اإلا٨دؿب لؤلٞغاص ًٖ ٍَغ

ت  مً هظه الخهاثو الخًاٍع
ً
م٨ً ؤّن ه٣ّضم بًٗا  .(134):خُاجه في ؤؾغجه ومجخمٗه، ٍو

ىن٠ ألاؾغة بإجها ه٣ُت الاهُال١ ألاولى التي مجها ًبضؤ  :ألاؾغة - أ
ُ
ًم٨ً ؤن ج

مض ظؿىع الخىانل م٘ اإلاجخم٘  بجي ز٣اٞخه وٍّ ٩ىن زبراجه ٍو ؤلاوؿان خُاجه ٍو

 ًٖ ؤهه الًم٨ً ألًت ماؾؿت ؤن حّؿض الٟغاٙ الظي ًتر٦ه ٣ٞضان 
ً
الخًاعي، ًٞال

ؿهم في جغبُت الُٟل وحك٨ُل آعاثه و٢ى
ُ
اٖاجه ألاولى بػاء ألاقُاء، وجىمي الٗاثلت، ٞهي ح

اث التي جىاظهه، ؾىاء ٧اهذ ؾلبُت ؤم  ٢ضعاجه ٖلى بنضاع ألاخ٩ام ٖلى اإلاىيٖى

 .(135)اًجابُت

ً ٢ىاٖاتهم، ألّن   - ب ؤزبدذ الضعاؾاث جإزير اإلاجخم٘ في ؾلى٥ ألاٞغاص وج٩ٍى

بجي مٗخ٣ضاجه،  ْبر هظه الٗال٢اث لبىاجه الش٣اُٞت ألاولى ٍو ِٖ ىن 
ّ
بط مً الؿهىلت الٟغص ٩ً

ؤن ًالخٔ الٟغ١ بين الٟغص اإلاىٗؼ٫ ًٖ الجماٖت والٟغص اإلاخىانل مٗها، و٢ا٫)لىبً( 

في هظا الكإن: بن ؤهم ؾمت جميز الجمهىع هي " ؤًا ٧ان ألاٞغاص الظًً ًخإل٠ مجهم، 

باٖهم وط٧ائهم مدكابهت ؤو مخباًىت، ٞإّن مجغص  ُغػ خُاتهم ومكاٚلهم َو
ُ
ومهما ج٨ً َ

ظمهىع ًؼوصهم بىٕى مً الىٟـ الجماُٖت، وهظه الىٟـ الجماُٖت  جدىلهم بلى

 لظا٥ الظي ٧ان ٌكٗغ به 
ً
ٗملىن ٖلى هدى مٛاًغ جماما ٨ٟغون َو ججٗلهم ًدؿىن ٍو

خهٝغ ٖلى اؾاؾه ٧ل مجهم ٖلى خضة"  .(136)ٍو
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

وهىا٥ َمً ًُغح الٗىامل البُىلىظُت ٦مخٛير له مضزلُت في ٖملُت اهخ٣اء          ًأنٌاعوانجذٌذ

المُت بما ًخالءم م٘ زبراجه وز٣اٞخه الخٗغى مً ه ظا ال٨م الهاثل مً الغؾاثل ؤلٖا

ٗاهىن مً ه٣و زل٣ي عّبما  ىهين َو
ّ

ت واإلاجخمُٗت، ٞاألٞغاص الظًً ًىلضون مك ألاؾٍغ

 ًٖ ؤّن هىا٥ ؾماث 
ً
ج٩ىن شخهُتهم بداظت مُٗىت جدخاط بلى حٗامل زام، ًٞال

وال٣ل٤ الظي ٌؿاوعه، والخُا٫  جغجبِ بصخهُت اإلاخل٣ي، مجها ؤهسٟاى ج٣ضًغ الظاث،

المُت والىؾُلت اإلاىاؾبت التي  ها ؤؾباب حؿهم في ٖملُت اهخ٣اء الغؾالت ؤلٖا
ّ
الىاؾ٘، ٧ل

 (137)جخىا٤ٞ م٘ هظه الؿماث الصخهُت
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 ًأنٌاعوانجذٌذ

 متًيذ 

ٟاث مخٗضصة إلاٟهىم الاجها٫ اوسجمذ م٘ عئٍت اإلاضعؾت  ضمذ حٍٗغ
ُّ
التي ًيخمي ٢

ها ًخىا٤ٞ م٘ اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت،  ًُ ٟاث جل٪، بٗ ضمىا الخٍٗغ
ّ
بلحها الباخشىن الظًً ٢

ّغٝ  ُٖ الم الجماهيري، و٢ض  وؤزغي جإزظ بالخؿبان الخُىع ال٨بير في ج٣ىُاث وؾاثل ؤلٖا

الاجها٫ بما ًخماشخى م٘ الىٓغة الخضًشت بإهه:" الٗملُت التي ًخٟاٖل بم٣خًاها مخل٣ي 

حها ومغؾل ا لغؾالت )٧اثىاث خُت، ؤو بكغ، ؤو آالث( في مًامين اظخماُٖت مُٗىت، ٞو

ًخم ه٣ل ؤ٩ٞاع ومٗلىماث )مىبهاث(  بين ألاٞغاص ًٖ ٢ًُت مُٗىت، ؤو ًٖ مٗجى مجغص، 

ً ووكتر٥ مٗهم في  ،(138)ؤو وا٢٘ مٗين" ٞىدً خُىما هخهل هداو٫ ؤن وكغ٥ آلازٍغ

مكاع٦ت اإلاٗلىماث، )والهىع الظهىُت  اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع، ٞاالجها٫ ٣ًىم ٖلى

ّغٝ الاجها٫ الجماهيري بإهه "ٖملُت الاجها٫ الظي ًخم باؾخسضام (وآلاعاء ُٖ ، ُٞما 

الم الجماهيري اإلاخميزة في ٢ضعتها ٖلى جىنُل الغؾاثل بلى ظمهىع ٍٖغٌ  وؾاثل ؤلٖا

اث، وألاٞغاص ٚير مٗغوٞين لل٣اثم باالجها٫، ج هلهم مخباًً الاججاهاث واإلاؿخٍى

لى جىمُت  ت مضهكت، م٘ م٣ضعة ٖلى زل٤ عؤي ٖام، ٖو الغؾالت في اللخٓت هٟؿها بؿٖغ

، واإلا٣ضعة ٖلى ه٣ل اإلاٗاٝع 
ً
الاججاهاث وؤهماٍ مً الؿلى٥ ٚير مىظىصة ؤنال

ُه ىن ٢مت وؾاثل الاجها٫ الجماهيري، إلاا ًمخل٪ (139")واإلاٗلىماث والتٞر دخل الخلٍٟؼ . ٍو

ت  ٦بيرة ٖلى اإلاخل٣ين، ًٞال ًًٖ الغاصًى والصخاٞت وال٨خاب مً ٢ضعة اجهالُت وجإزيًر

 .(140)والصخاٞت ؤلال٨تروهُت

ت لىؾاثل الاجها٫ الجماهيري اإلاخٗضصة في اإلاجخم٘ في  م٘ جؼاًض ال٣ضعاث الخإزيًر

 في اإلاجخم٘ وفي 
ً
اث ألاٞغاص وخاظاتهم باجذ هظه الىؾاثل ؤ٦نر جازيرا بٖاصة جغجِب ؤولٍى

ىاٖاث بما ًدىاؾب ومًمىجها، و٢ض بهبري ٖضص مً الباخشين ؤمشا٫ ٢ضعتها في حٛير ال٣

يرهم، لضعاؾت الضوع  )ولتر لُبمان، والػوٍل، وقاهىن، وما٥ لىهان، والػع ؾُٟلض( ٚو
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اث٠ التي جاصحها هظه الىؾاثل في ٢ىاٖاث ألاٞغاص واإلاجخم٘ و٢ُاؽ جإزيراتها في  ًأنٌاعوانجذٌذ والْى

غاء، ومؿخمٗين، ومكاهضًً( ّمما
ّ
اث الاجهالُت في  اإلاخل٣ين )٢ ؾاٖض ٖلى ْهىع الىٍٓغ

ً التي ٧اهذ تهخم بضعاؾت جإزيراث الىؾاثل جل٪ التي جدضثها في  مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

 .(141)ألاٞغاص واإلاجخم٘ بك٩ل ٖام

غ إلابضؤ حٛلب ٖلُه نٟت الٗمىمُت، مؿخمض   اث الاجها٫ بإجها " ج٣ٍغ ٝغ هٍٓغ ّٗ ُ
وح

جها٫ مً مىٓىع مٗين بما ًٟؿغ هظا مً هخاثج صعاؾاث ٖلمُت مىٓمت جىاولذ الا

الم في َلُٗت (142)اإلاىٓىع  ت ؤلاقباٖاث والاؾخسضاماث لىؾاثل ؤلٖا ، وجإحي هٍٓغ

ض  ّٗ ُ
ؿغة للضوع الظي ًاصًه الجمهىع في ٖملُت الاجها٫، بط بجها ح ّٟ اث اإلا الىٍٓغ

الم في الجمهىع، وجٟترى الجمهىع   في خ٣ل صعاؾاث جازير وؾاثل ؤلٖا
ً
ُت َٟغة ًهٖى

ىهُت وجٟترى ٦ُىىهت ا ليكِ الاًجابي الظي ًيخ٣ي ما ًىاؾبه مً الغؾالت الخلٍٟؼ

غث بخإزير 
ّ
اث ألازغي التي ؤ٢ لى ٨ٖـ الىٍٓغ الاهخ٣اء ٢بل الخٗغى وازىاءه وبٗضه ٖو

ت ؤلاقباٖاث  ت الغنانت الظهبُت، وجّميز هٍٓغ الم في الجمهىع، مشل هٍٓغ وؾاثل ؤلٖا

ىن ٖلى وؾاث   والاؾخسضاماث الخلٍٟؼ
ً
الم ألازغي، وحٗضه ؤ٦نر ٞاٖلُت واعجباَا ل ؤلٖا

 ًٖ ؤهه ٣ًّضم 
ً
 بالجمهىع إلاا ًخميز به مً ؤلىان وخغ٦ت وججؿُض للىا٢٘، ًٞال

ً
وجازيرا

ال ؤّن هظه 
ّ
ألاخضار الُىمُت في اإلاجخم٘  بما ًخالءم م٘ الخهىعاث الظهىُت للٟغص، ب

يخ٣ض مً ٧ىجها لم جخإ٦ض مً ص٢ت اٞتراياتها
ُ
ت ج في البلضان اإلاسخلٟت، وا٢خهغث  الىٍٓغ

ىن، وبٟٚالها الجىاهب   ًٖ اٞترايها الخإزير الؿليي للخلٍٟؼ
ً
٩ي، ًٞال ٖلى الجمهىع ألامٍغ

ضم ٖغى اإلاًمىن الظي ًخٗغى بلى   الاًجابُت له، م٘ اٞترايها ببٛاثُت اإلاخل٣ي، ٖو

٣بله ٦ما هى مً صون حُٛير خماص (.143)اإلاىا٢كت ٍو ت الٖا ٖلى وؾاثل ، ٦ما جبرػ هٍٓغ

الم بما ًإحي " بن  خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا ت الٖا م٨ً ببغاػ ال٨ٟغة الغثِؿت لىٍٓغ الم، ٍو ؤلٖا

الم ٖلى جد٤ُ٣ ٢ضع ؤ٦بر مً الخإزير اإلاٗغفي والٗاَٟي والؿلى٧ي ؾٝى  ٢ضعة وؾاثل ؤلٖا

اث٠ ه٣ل اإلاٗلىماث بك٩ل مخميز وم٨ش٠" ، (144)جؼصاص ٖىضما ج٣ىم هظه الىؾاثل بْى

اث. وهىا٥ َمً ت جغجِب ألاولٍى  ٌُٗي ألاهمُت ال٣هىي لىٍٓغ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 :(Theory  Agenda sitting)نعرية ترتيب االولويات  ًأنٌاعوانجذٌذ

ض  ّٗ ت في ٦خابه  (لُبمان)ٌُ ، 1922ٖام  (الغؤي الٗام)ؤو٫ َمً ؤقاع بلى هظه الىٍٓغ

الم وبين الجماهير التي  الظي ؤ٦ض ُٞه وظىص ٖال٢ت بًجابُت بين ماجُغخه وؾاثل ؤلٖا

جخٗغى بلى جل٪ الىؾاثل في جدضًض ال٣ًاًا التي تهمها ؤو الهالح الٗام، وجظهب 

الم جيخ٣ي بٌٗ ال٣ًاًا وجغ٦ؼ ٖلحها، وحُٗض  ت بلى ؤّن وؾاثل ؤلٖا اٞتراياث هظه الىٍٓغ

٤  نىاٖتها مً ظضًض وحٗغيها للجمهىع بُغاث٤ مسخلٟت، في خين تهمل ؤزغي ٖلى ٞو

٤ التر٦يز ٖلى ال٣ًاًا اإلاىخ٣اة ُٞخم بزاعة اهخمام  ً ٍَغ عئٍت ال٣اثم باالجها٫، ٖو

 
ً
 ٞكِئا

ً
ت (145)اإلاجخم٘ قِئا دت بلى هٍٓغ ، في خين ؤقاع بًٗهم بلى ؤّن ؤو٫ بقاعة نٍغ

، ُٞما ط٦غ ؤخمض Nortonlong))لىهج م في م٣ا٫ لىىعجىن 1958ألاظىضة ٧اهذ في ٖام 

اث ٧اهذ في ٖام  ت جغجِب ألاولٍى دت بلى هٍٓغ ا ؤن ؤولى ؤلاقاعاث الهٍغ ٖلى  1972ػ٦ٍغ

(، ٖىضما ؾُٗا بلى جٟؿير ألاؾباب التي ج٠٣ وعاء ج٨ٟير الىاؽ Mccomls و Shaw)ًض 

هير ٖلى  في بٌٗ ال٣ًاًا مً صون ٚيرها، م٘ جإقير وظىص ازخالٝ في مٗض٫ جغ٦يز الجما

٢ًاًا مُٗىت، و٢ض اهتهُا بلى وظىص ٖال٢ت بين مٗض٫ الخُُٛت وحجمها وبين اهخمام 

  (.146)الجماهير بال٣ًاًا اإلاُغوخت

اث لخخىؾِ عئٍخين مسخلٟخين بين ما اٞتريخه  ت جغجِب ألاولٍى و٢ض ظاءث هٍٓغ

اث الخإزير ال٣ىي )ليرهغ، وما٧لىهان، وهُىمان الخإزير اإلابالٜ به ، التي جُغح عئٍت (هٍٓغ

اث الخإزير اإلادضوص لخل٪ الىؾاثل الم في الجماهير وبين اٞتراى هٍٓغ جض٤ٞ )لىؾاثل ؤلٖا

ت اهدكاع اإلابخ٨غاث ت جغجِب (الاجها٫ ٖلى مغخلخين، وهٍٓغ ، في خين جٟترى عئٍت هٍٓغ

ؤّن َبُٗت الٓغوٝ التي جدُِ بال٣ًاًا اإلاُغوخت  (Agenda Sitting Theoryألاظىضة )

لت هي   ًٖ ؤجها اٞتريذ جإزيراث ٍَى
ً
الم ؤو يٟٗها، ًٞال ما ًدضص ٢ىة جإزير وؾاثل ؤلٖا

اث الخإزير ال٣ىي ؤو اإلادضوص لىؾاثل  الم، وهظا ما ججاهلخه هٍٓغ ألامض لىؾاثل ؤلٖا

الم  .(147)ؤلٖا
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 مراحل تطور نعرية األدهذة: ًأنٌاعوانجذٌذ

ت ألاظىضة وهي: ؤعب٘ (Bryantو  Thompsonًً٘ ٧ّل مً )  (148)مغاخل لخُىع هٍٓغ

مشلها ) -1 الم هي Shawو   McCobsاإلاغخلت ألاولى: ٍو (  اهتهذ بلى ؤّن وؾاثل ؤلٖا

التي جً٘ وجىظه الجمهىع نىب اهخماماث مُٗىت، جيسجم م٘ حجم الخُُٛت التي 

الم لل٣ًاًا هٟؿها و٦ُُٟتها  .(149)جاصحها وؾاثل ؤلٖا

بضؤث هظه اإلاغخلت ٖىضما ؤٖاص الباخشىن ؤهٟؿهم اإلاغخلت الشاهُت )الخ٨غاع(:  -2

٤ البدض في ؤهم ال٣ًاًا لضي الىازبين، و٢ض اهتهذ  ت ًٖ ٍَغ اٞتراياث هظه الىٍٓغ

الم بك٩ل  هخاثج هظه الضعاؾت بلى ال٣ُ٘ بإن الىازبين الظًً ًخٗغيىن بلى وؾاثل ؤلٖا

ال  مُت لىؾاثل ٦بير جخٛير ؤظىضة اهخماماتهم بك٩ل ًيسجم م٘ حجم الخُُٛت ؤلٖا

الم  .(150)ؤلٖا

: جا٦ض هظه اإلاغخلت وظىص مخٛيراث (صعاؾت اإلاخٛيراث الىؾُُت)اإلاغخلت الشالشت  -3

اث الجمهىع، مجها اإلاؿخىي   في جغجِب ؤولٍى
ً
الم، جاصي صوعا ؤزغي ٚير وؾاثل ؤلٖا

الخٗلُمي واإلاِٗصخي واإلاهىت وم٩ان الؿ٨ً، وهظه ظمُٗها جضزل ٦مخٛيراث وؾُُت في 

 .(151)ة الجمهىع جغجِب ؤظىض

الم)اإلاغخلت الغابٗت  -4 : جمشل هظه اإلاغخلت (الدؿائ٫ ّٖمً ًً٘ ؤظىضة وؾاثل ؤلٖا

ب لل٨ك٠ ًٖ اإلاخٛيراث اإلاازغة في جغجِب  ت جغجِب ألاظىضة بلى خيز الخجٍغ صزى٫ هٍٓغ

اث الجمهىع بػاء ال٣ًاًا اإلاٗغويت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ جىنلذ صعاؾت ) ( lyengarؤولٍى

ْبر الخلٟاػ ًازغ في وي٘ ؤظىضة الىازبين وػمالثه بلى  ِٖ ٗغى  ٌُ ؤّن اإلادخىي ؤلازباعي الظي 

٨ُت، و٢ض ؤَل٤ ) ( وػمالئه مهُلح  )الاؾدشاعة Lyengarفي ؤزىاء الاهخساباث ألامٍغ

الم ٖلى حُُٛت ٢ًُت مً صون ٚيرها، وبهظا ٞةّن  ٣ها وؾاثل ؤلٖا ُت( التي حٗمل ٞو اإلاٗٞغ

الم لها مضزلُت في جىظُه اإلاٗاًير التي ًخم بىاؾُتها ج٣ُُم الجمهىع  وؾاثل ؤلٖا

ٟها ٩ي وجدٍغ . وؤقاع )ما٧ىمبـ و قى( بلى صوع الجمهىع (152)للمغشخين في اإلاجخم٘ الامٍغ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 في جدضًض ال٣ًاًا  ًأنٌاعوانجذٌذ
ً
 عثِؿا

ً
الم صوعا اث، بط ط٦غا" بِىما جلٗب وؾاثل ؤلٖا في جغجِب ألاولٍى

ال ؤجها لِؿذ بال٩امل اإلاد
ّ
اث ؤظىضة الجمهىع، اط بّن هىا٥ الٗامت الُىمُت، ب ضص ألولٍى

اث ؤظىضة الصخاٞت، وألاهم مً هظا  جٟاٖالث بين الصخاٞت ومهاصعها جازغ في ؤولٍى

هى وظىص الخٟاٖالث بين الصخاٞت والجمهىع التي جازغ في ٢بى٫ ما هى ٚير م٣بى٫ 

اث ؤظىضة الجمهىع" ع ( والض(Cobbفي خين ٢ؿم ٧ىب   (153)وبٗضها ٩ًىن مً ؤولٍى

(Elder ٤ ٢ىة جإزيرها في الجمهىع الظي ٌكاع٥ في الاهخساباث اث ٖلى ٞو (  جغجِب ألاولٍى

ين:  ٖلى هٖى

اث - ؤ ت مُٗىت مً  -ألاولٍى اث بلى مجمٖى ألاظىضة اإلاىخٓمت: ُوحٗؼي هظه ألاولٍى

المُت  ٤ ج٨غاع الغؾاثل ؤلٖا الازخالٞاث الؿُاؾُت التي جدٓى باهخمام الجمهىع ًٖ ٍَغ

ي ؤزىاء مضص ػمىُت ًم٨ً ؤن جغجب اهخماماث الجماهير بك٩ل ًيسجم بك٩ل مخىانل وف

الم اإلاسخلٟت  .(154)م٘ ماحٗغيه وؾاثل ؤلٖا

اث باإلااؾؿاث وؤ خاب  - ب اث اإلااؾؿاجُت: جخهل هظه ألاولٍى ألاولٍى

اث ماؾؿاتهم بلى الجمهىع،  ال٣غاع ٞحها، ٞٗىضما ٣ًغع عئؾاء هظه اإلااؾؿاث ه٣ل ؤولٍى

اث مً ًّخم صٞٗها لخ٩ىن مخب الم، وبظل٪ جيخ٣ل هظه ألاولٍى ىاة مً وؾاثل ؤلٖا

اإلااؾؿاجُت بلى ألاظىضة اإلاىخٓمت، بط بجها جغبِ بين الى٢اج٘ والاهخماماث الؿُاؾُت 

 في جغؾُش الش٣اٞت 
ً
 مهما

ً
ٗض ٖامال

ُ
الُىمُت وبين بصعا٥ الجمهىع للىا٢٘ الؿُاسخي، وح

 .(155)الؿُاؾُت للجمهىع 
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 ترتيب األولوياتالعوامل املؤثرة يف  ًأنٌاعوانجذٌذ

 ػبُعت اللظاًا: -1

بُت ؤّن وي٘ ألاظىضة ال ٣ًخهغ  ٤ الضعاؾاث الخجٍغ ؤزبذ ٖضص مً الخبراء ًٖ ٍَغ

ٗخض بها في  ٌُ الم والجمهىع، بل هىا٥ مخٛيراث ؤزغي ج٩ىن لها ٞاٖلُت  ٖلى وؾاثل ؤلٖا

ؤو  ألاظىضة، ومجها هل ؤن ال٣ًاًا اإلاُغوخت مضع٦ت ولها مؿاؽ مباقغ في خُاة اإلاىاًَ

ؤجها ٚير ملمىؾت؟ و٢ض ؤظغي )ػو٦غ( ججغبت امخضث زماوي ؾىىاث ٖلى ؾذ ٢ًاًا، 

مت ، وزالر ؤزغي ٚير ملمىؾت (زالر مجها ملمىؾت )اإلاؿخىي اإلاِٗصخي، والبُالت، والجٍغ

الم  ()الُا٢ت، واإلاسضعاث، والخلىر و٢ض اهخهى )عو٦ؼ( بلى هدُجت مٟاصها: بّن وؾاثل ؤلٖا

اث الجمهىع في ال٣ًاًا ٚير اإلالمىؾت، في خين ؤّن في جازغ بك٩ل ٦بير في جغج ِب ؤولٍى

زلهذ بلى هخاثج م٩ٗىؾت بطا  (Booldصعاؾت ؤزغي ٖلى اإلاىيٕى هٟؿه ؤظغاها )

 في ال٣ًاًا اإلالمىؾت مجها ٖلى ال٣ًاًا التي 
ً
الم ٧ان ٦بيرا ؤزبدذ بّن جإزير وؾاثل ؤلٖا

لل  ّٗ برػ عؤي ؤزغ ٌ ؤّن هظه الازخالٞاث في هخاثج احؿمذ بالٗمىمُت واإلاجغصة، ٍو

يز ال٣ًاًا اإلالمىؾت مً الٗمىمُت، ٞبٌٗ ال٣ًاًا  ُّ الضعاؾاث هاججت ًٖ الخباًً في جم

ّضث ملمىؾت لضي  ُٖ ٟغ  (ػو٦غ)التي  ّضث ٖمىمُت في هٓغ ٍو ُٖ مت، ل٨جها  مشل الجٍغ

ضث ملمىؾت في صعاؾت )ػو٦غ( و٢ٗذ ؤظىضتها  ُٖ مت خُىما  وػمالثه، ومً زم ٞإن الجٍغ

ضث ٢ًُت ٚير ملمىؾت في خُاة الٟغص في صعاؾت ج ُٖ الم، وخُىما  دذ جإزير وؾاثل ؤلٖا

الم  جإزغث في جغجُبها بىؾاثل ؤلٖا
ً
ٟغ وػمالثه ؤًًا  .(156)ٍو

 

 ؤهمُت اللظاًا: -2

اث ال٣ًاًا ٖىض الجمهىع جخإزغ بضعظت ؤهمُتها له واعجباَها  بّن ؤهمُت جغجِب ؤولٍى

الم مً بدُاجه ومؿيرجه الُىمُت، ٩ٞلما  ٧اهذ ال٣ًاًا مهمت للٟغص، ػاصث وؾاثل ؤلٖا

المُت ل٣غاع مجلـ الىػعاء اإلاغجبِ ،جغ٦يزها ٖلى هظه ال٣ًاًا ٦ما خضر في الخُُٛت ؤلٖا

 . (157)بابضا٫ مٟغصاث البُا٢ت الخمىهُت ببض٫ ه٣ضي



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 102

 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 الخصائص الدًمىغسافُت: -3 ًأنٌاعوانجذٌذ

غاُٞت للٟغص في جغجِب  د٨م بال٣ُ٘ بخإزير الخهاثو الضًمٚى ًُ اث، لم  ألاولٍى

ٞبٌٗ الضعاؾاث زلهذ بلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت مخِىت بين اإلاؿخىي الخٗلُمي 

خجي  الم، مشل صعاؾت ٍو والش٣افي وبين اهخماماث الٟغص بال٣ًاًا اإلاٗغويت في وؾاثل ؤلٖا

(Whitney في خين اهتهذ صاعؾخا قاو ،)(Shaw ًو ماعج )(Marten بلى ٖضم وظىص )

لى اإلاىخى هٟؿه ٖال٢ت بين الخهاثو الضً اث الجمهىع ٖو مٛغاُٞت وجغجِب ؤولٍى

 .(157)زلهذ صعاؾخا بؿُىوي، وخؿً ٖماص م٩اوي 

  :الاجصاٌ الشخص ي -4

اصة اهخمامهم بها  ؿهم اإلاىا٢كاث الصخهُت بين ألاٞغاص في ٢ًاًا مُٗىت في ٍػ
ُ
ح

ال ؤّن ال٣ًاًا اإلاٗغويت للجضا٫ والى٣اف في 
ّ
الم، ب ّبر وؾاثل ؤلٖا ِٖ غيذ  ُٖ بطا ما

اث، بل مً اإلام٨ً ؤن جاصي   في جضُٖم ألاولٍى
ً
الاجها٫ الصخصخي لِؿذ صاثما ٖىهغا

الم، ومً زم ٩ًىن الاجها٫ الصخصخي بلى بهخاط ٨ٞغة ظضًضة لِؿذ مً ؤول اث ؤلٖا ٍى

اث الىؾُلت ؤو الجمهىع ٖلى الؿىاء، و٢ض زلهذ   في جغجِب ؤولٍى
ً
 ؾلبُا

ً
ٖىهغا

اث باليؿبت  صعاؾاث بلى ؤهمُت الى٣اقاث التي ججغي بين ألاٞغاص في جضُٖم جغجِب ألاولٍى

الم، و  جخجلى بلحهم، بطا اوسجم مًمىن الاجها٫ الصخصخي م٘ مًمىن وؾاثل ؤلٖا

ً مى٠٢  (Erbring)صاعؾت  التي ؤ٦ضث وظىص صوع ؤؾاؽ لالجها٫ الصخصخي في ج٩ٍى

الم، و٢ض ؤًضث صعاؾت ) ( عؤي Roesslerمىخض ٖىض الجمهىع بػاء مدخىي وؾاثل ؤلٖا

Erbring) اصة جغ٦يزهم  بلُه ؤّن اإلاىا٢كاث التي جدهل بين ألاٞغاص جاصي بلى ٍػ
ً
(، مًُٟت

ْبر  ِٖ الم  هٟؿها، وؤّن َغح ه٣اقاتهم ٖبر الكاقت  ٖلى ال٣ًاًا اإلاُغوخت  وؾاثل ؤلٖا

الم والجمهىع، في خين  ًشمغ ًٖ والصة ٖال٢ت اعجباَُت وز٣ُت بين ؤظىضة وؾاثل ؤلٖا

 في ألاظىضة، وفي ؤخُان ؤزغي ال ٩ًىن لها Wanat)ًىدى 
ً
 صاٖما

ً
( بلى ؤّن للمىا٢كاث صوعا

ظ٦غ، ٖىضما ًدىاو٫ الاجها٫ الصخصخي مى  ًُ اث لم جدٔ بخُُٛت بٖالمُت ؤّي صوع  يٖى

 .(158)٧اُٞت
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 جىكُذ ازازة اللظاًا: -5 ًأنٌاعوانجذٌذ

الم في جغجِب ألاظىضة ٖىض  لَو ٖضص مً الضعاؾاث بلى ؤّن جإزير وؾاثل ؤلٖا
َ
ز

ض هظه ألاو٢اث مً ؤ٦نر  ّٗ ُ
الجماهير ٩ًىن ؤ٦نر ٞاٖلُت في ؤزىاء الاهخساب وألاػماث، بط ح

٣بل  ٞحها اإلاخل٣ي ٖلى مخاب ًُ ىن ألاو٢اث التي  الم بك٩ل ٖام والخلٍٟؼ ٗت وؾاثل ؤلٖا

ذ الاهخسابي،  بك٩ل زام، وؤزبدذ طل٪ صعاؾت  )عوبغحـ(  اإلاخهلت بؿلى٥ الخهٍى

الم في اإلاُى٫ الاهخسابُت في ؤإلااهُا)وصعاؾت   .(159)بغوؾُاؽ( اإلاغجبُت بخإزير وؾاثل ؤلٖا

 :هىع الىطُلت اإلاظخخدمت -6

الم في مؿخىي جإزيرها في  اث الجمهىع مً وؾُلت جسخل٠ وؾاثل ؤلٖا جغجِب ؤولٍى

ب،   ٖلى اإلاضي ال٣ٍغ
ً
اث الجمهىع ٩ًىن ٞاٖال ىن في جغجِب ؤولٍى بلى ؤزغي، ٞخإزير الخلٍٟؼ

ال ؤّن صعاؾت )ما٧ىمبـ( ؤقاعث بلى ؤّن 
ّ
في خين جازغ الصخاٞت ٖلى اإلاضي البُٗض، ب

ىن في وي٘ ؤو  ؿهم الخلٍٟؼ ٌُ اث ٢غائها في خين  ؿهم في وي٘ ؤولٍى
ُ
اث الصخ٠ ح لٍى

بُت ؤزبدذ ؤّن  ض مً صعاؾت ؤزغي ججٍغ ًّ ال ؤّن هظه الضعاؾت ج٠٣ بال
ّ
مكاهضًه، ب

اث الجمهىع، ٣ٞض ؤ٦ض اؾخُإل للغؤي الٗام  ىن له ٞاٖلُت ٦بيرة في جغجِب ؤولٍى الخلٍٟؼ

٨ُت  بْر قب٩اث الخلٟؼة ألامٍغ ِٖ َضم 
ُ
ىهُت بين ظىن ٦ىُضي وه٨ُؿىن ٢ بٗض مىاْغة جلٍٟؼ

ظغي ٖلى الُٗىت ٖلى ج٣ّضم ظىن ٦ىُض
ُ
٤ اؾخُإل ؤ  ٖلى ٞو

ً
ي، في خين ٧ان مخإزغا

 .(160)هٟؿها  ٢بل اإلاىاْغة

 

اث -7  .اإلادي الصمني لىطع الاولٍى

  بين بعؾا٫ الغؾالت (gap)ًخ٤ٟ اإلاىٓغون بك٩ل ٖام ٖلى وظىص ٞانل ػمجي 

(Message) وبين ٢بىلها مً اإلاخل٣ي( Receiver و٢ض ؤزبدذ الضعاؾاث في هظا اإلاجا٫ ،)

 ًسخل٠ مً 
ً
 مُٗىا

ً
 ؤو بك٩ل مباقغ، وبهما حؿخٛغ١ و٢خا

ً
ؤهه ال ًخم ٢بى٫ الغؾالت ٢ؿغا

ٗت، في خين ًدخاط بلى و٢ذ  ىن في جد٤ُ٣ّ جإزيراث ؾَغ خّميز الخلٍٟؼ وؾُلت بلى ؤزغي، ٍو

ال ؤجها لم حكغ بلى الخإزيراث التي جدضثها 
ّ
وؾاثل الخىانل الاظخماعي ؤ٦نر في الصخاٞت، ب
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

اث الجماهير، الّؾُما بٗض الاػصًاص اإلاُغص في ٖضص مؿخسضمي قب٩اث  ًأنٌاعوانجذٌذ في جغجِب ؤولٍى

  (161)الخىانل الاظخماعي، ٣ٞض وكغث  خُٟت ؤزباع ظهُىت ؤلال٨تروهُت
ُ
 ؤممُا

ً
غا ج٣ٍغ

( ملُىن مؿخسضم لكب٩اث الخىانل الاظخماعي في مى٣ُت 481ٌكير بلى ؤن هىا٥ )

 .(162)2016وؾِ في ٖام الكغ١ ألا 

 فروض الهعرية:

اث  اث هي مً الىٍٓغ ت جغجِب ألاولٍى و ٖضص مً الضعاؾاث بلى ؤّن هٍٓغ
ُ
ل
َ
ز

خماصها ٖلى الاجها٫ الصخصخي بجاهب الاجها٫ الجماهيري في جغجِب  اإلاخ٩املت، اٖل

 ًٖ ؤّن هىا٥ 
ً
اث ألازغي، ًٞال اث، مّما ٌُٗحها ميزة ٖلى ٚيرها مً الىٍٓغ ألاولٍى

اث، ّمما ٌّٗؼػ وي٘  صعاؾاث ؤزغي ؤزبدذ ؤهمُت الاجها٫ الصخصخي في جغجِب ألاولٍى

المُت للمىايُ٘ التي  الم ٖلى جىؾُ٘ الخُُٛت ؤلٖا ألاظىضة خُىما حٗمل وؾاثل ؤلٖا

 (.163)خضر بكإجها الى٣اف والجضا٫ في الاجها٫ الصخصخي

ت ماًإحي  -:(164)وجٟترى هظه الىٍٓغ

:
ً
الم -اوال جخمخ٘ ب٣ابلُت ٦بيرة ٖلى جىظُه اهدباه الجمهىع هدى ٢ًاًا بن وؾاثل ؤلٖا

 مُٗىت ٧اهذ مدِ اهخمام جل٪ الىؾاثل.

:
ً
الم الحؿخُُ٘ وخضها ج٣ضًم ال٣ًاًا  -زاهُا ت ؤن وؾاثل ؤلٖا ٦ما جٟترى الىٍٓغ

ىن ٖلى هظه  وألاخضار التي جدضر في اإلاجخم٘ ٧لها وبهما ٌؿاهضها في طل٪ اإلاكٞغ

اث مُٗىت، والتر٦يز ٖلحها م٘ بٖاصة نُاٚت الىؾاثل بالخد٨م في ا زخُاع مىيٖى

مًمىجها بك٩ل ًدىاؾب مٗهم والتر٦يز ٖلى ال٣ًاًا التي هي مدِ بهخمام الجمهىع، 

 ٖىض ؤٞغاص 
ً
الم، وبظل٪ جل٣ى هظه ال٣ًاًا اإلاشاعة اهخماما وظٗلها مً ؤظىضة وؾاثل ؤلٖا

 ٖىض اإلاجخم٘ ًٟى١ ال٣ًاًا ألازغي اإلاُغوخت في وؾاثل ؤلٖا
ً
الم، ألجها وظضث ٢بىال

الم بها.  ًٖ اهخمام وؾاثل ؤلٖا
ً
 ألاٞغاص، ًٞال
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

: ًأنٌاعوانجذٌذ
ً
الم حُٛير اججاهاث  -زالشا الاٞتراى الشالض ًظهب بلى ؤّن بم٣ضوع وؾاثل ؤلٖا

م ججاهله في ال٣ٗضًً الغاب٘ والخامـ مً 
ّ
الجماهير ٖلى همىطط الخإزير اإلاباقغ الظي ج

 بلى ؤّن ال٣غن اإلااضخي، زم ؤخُاه ٧ىهين في 
ً
ال٣ٗض الخاؾ٘ مً ال٣غن اإلااضخي، مكيرا

الم ال جىجح في حٗلُم الجماهير ٦ُُٟت الخ٨ٟير، بل جىجح في حٗلُمهم بماطا  وؾاثل ؤلٖا

 ٨ًٟغون.

:
ً
ؿهم ٣ِٞ في حٗلُم الجمهىع بما ًغجبِ بال٣ًاًا -عابٗا

ُ
الم ال ح بن وؾاثل ؤلٖا

اث اإلاهمت في اإلاجخم٘، بل حؿهم في بٞهام اإلا جخم٘ باإلاضي الظي جبلٛه هظه واإلاىيٖى

اث الجمهىع  الم ًغجب ؤولٍى ت ٞإّن ؤلٖا اث مً ألاهمُت، وبدؿب هظه الىٍٓغ اإلاىيٖى

ت (اإلاؿخىي الشاوي)ألاو٫( والجؼثُاث مً ال٣ًاًا )بمؿخىاه الٗام  ضٖم هظه الىٍٓغ
ُ
، وج

تي ؤلابغاػ  ت جغجِب ألاو Framing( والخإَير )Priming)مً هٍٓغ اث (، وبظل٪ ٞةن هٍٓغ لٍى

الم جغؾم الهىعة الظهىُت   الدك٨ُ٪ بها، "وؤن وؾاثل ؤلٖا
ً
اث لِـ ؾهال حٗؼػها هٍٓغ

هبذ ٦شير  وجدضص وظهاث الغؤي لظل٪" ٞإن ألاٞغاص ج٣بل هظه الغئي بك٩ل ٦بير، ٍو

 لها في ج٨ٟيره و٢غاعاجه
ً
ت جغجِب (165)مجهم اؾيرا ٤ ما ؾل٠ ؤنبدذ هٍٓغ لى ٞو " ٖو

اث جضعؽ ٦إخض مىاهج   .(166)الضًم٣غاَُت في الضو٫ اإلاٗانغةألاولٍى
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 إجيابيات الهعرية واالنتقادات املودة إليًا ًأنٌاعوانجذٌذ

: ؤلاًجابُاث 
ً
 ؤوال

ت وي٘ ألاظىضة   ال ؤّن هٍٓغ
ّ
ت مً هٟىاث جيخ٣ض مً زاللها، ب ال جسلى ؤًت هٍٓغ

Agenda Sitting) ٖلى 
ً
 مهما

ً
( جخّميز بكبه بظمإ بين الباخشين ٖلى ؤجها خ٣٣ّذ بؾهاما

ت بما ًإحي: الم بًجابُاث هظه الىٍٓغ ٣ّضم زبراء ؤلٖا ين ألا٧اصًمي والىٓغي، ٍو  -اإلاؿخٍى

ت وي٘ ألاظىضة )بالخهبت واإلاشمغة -1 ىن٠ هٍٓغ
ُ
 (Mccombsمً وظهت هٓغ   (ج

سُت اإلاخميزة Shawو (، ألجها ؤؾهمذ في بًجاص مجاالث بدشُت ظضًضة، وزانُتها الخاٍع

ٖلى اؾدُٗاب مجاالث بدشُت ؤزغي في مُضان صعاؾاث في ؤصبُاتها اإلاخُىعة، و٢ضعتها 

 ًٖ جّميزها في ال٣ضعة ٖلى ولىط مجاالث ٖلمُت خضًشت
ً
 .(167)الاجها٫، ًٞال

الم والؿُاؾت، وؤجها ؤقاعث  -2  في خ٣لي ؤلٖا
ً
ا  هٍٓغ

ً
 بدشُا

ً
ت مجاال ض هظه الىٍٓغ ّٗ ُ

ح

ا ألن جترب٘ ٖلى مى٢٘ بلى صوع الصخُٟين في الخإزير وؤلاؾهام في بنضاع ال٣غاع، ّمما ؤهله

الم والؿُاؾُت، وجٟصح   بين ؤلٖا
ً
 وز٣ُا

ً
مدىعي ٖىض الخ٩ىمت، باٖخباع ؤّن هىا٥ جالػما

ت ًٖ وظىص ٖال٢ت جٟاٖلُت بين اإلااؾؿاث التي جهى٘ ال٣غاع وبين الهٟىة  هظه الىٍٓغ

الم في ٖملُت حك٨ُل الغؤي الٗام  .(168)مً قغاثذ اإلاجخم٘ ووؾاثل ؤلٖا

ت بمغوهت ػمىُت ٦بيرة، ُٞم٨ً لها ؤْن جً٘ صعاؾاث بمضص جخميز هظه الىٓ -3 ٍغ

لت، ٦ما ًم٨ً لها ؤن جً٘ صعاؾاث إلاضص مخ٣ُٗت ؤو ٢هيرة  ؤو مخىؾُت،  ػمىُت ٍَى

اث الجمهىع بػاء ٦shawما في صعاؾت ) ت في جغجِب ؤولٍى ( التي بدشذ صوع هظه الىٍٓغ

ير اإلالمىؾت والتي اؾخمغث إلاضة ز اث اإلالمىؾت، ٚو  (.169)ماوي ؾىىاثاإلاىيٖى

٤ هظه  -4 بُت ٖلى ٞو ًم٨ً بظغاء بدىر ٖلمُت جدلُلُت مُضاهُت ؤو جدلُلُت ججٍغ

ت جإزير الٗىامل الىؾُُت في وي٘ ألاظىضة ت، مشلما حؿمذ للباخشين في مٗٞغ  .(170)الىٍٓغ

المُت مشل  -5 جُاع )ؤؾهمذ في بغوػ جىظهاث بٖالمُت ظضًضة ٖلى الؿاخت ؤلٖا

 Weaver and)و )الصخاٞت اإلاضهُت( وهظا ما اوسجم م٘ صعاؾت   ( خاٞت الجمهىع 

Kim)(171). 
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ت وي٘ ألاظىضة ؤؾهمذ في  -6 ًأنٌاعوانجذٌذ ٩ًاص ٩ًىن هىا٥ بظمإ بين الباخشين ٖلى ؤّن هٍٓغ

ّؼػث مٟهىم آلازاع بُٗضة اإلاضي للخإزير  الم في اإلاجخم٘، "ٖو ججؿُض ؤهمُت وؾاثل ؤلٖا

الم"  . (172)الاظخماعي لىؾاثل ؤلٖا

المُت، وطل٪  حؿخسضم  -7 اث بك٩ل الٞذ في الضعاؾاث ؤلٖا ت جغجِب ألاولٍى هٍٓغ

اث  ألّن الاٞتراى اإلاغجبِ بىي٘ ألاظىضة مً ؤ٦نر اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت في هٍٓغ

ت بك٩ل ملمىؽ في بضاًت ال٣ٗض الؿاب٘ مً  الاجها٫ مىظ بضاًت اؾخسضام هظه الىٍٓغ

 (.173)ال٣غن اإلااضخي

ُت، بل اوسخبذ ٖضم ا٢خهاع الضعاؾاث في هظه ا  -8 ت ٖلى اإلاجاالث اإلاٗٞغ لىٍٓغ

بَذ طل٪ في صعاؾت ؤٖضها
َ
(، ؤن ما جم Alexander) Blojبلى الجاهب الؿلى٧ي مجها، و٢ض ز

( بكإن خىاصر الُاثغاث والازخُاٝ ؤزغ The new York Time )وكغه في  خُٟت 

بك٩ل ؾليي في قغاء الخظا٦غ الظي اهسٌٟ بك٩ل ملخّى بٗض وكغ هظه 

 .(174)٘اإلاىايُ

ت: :الاهخلاداث اإلاىجهت بلى الىـٍس
ً
 زاهُا

اث   -1 الم هي التي ًدضص ؤولٍى ت مً ظهت اٞترايها ؤن وؾاثل ؤلٖا يخ٣ض الىٍٓغ
ُ
ج

بُت  المُت، وهظا ًخًاص م٘ بدىر ججٍغ الجماهير بجٗل الجمهىع ًدبجى ؤظىضتها ؤلٖا

زلهذ بلى بُالن هظا الاٞتراى، وؤزبدذ في بدىثها ؤّن ٢ىة الجماهير هي ؤ٢ىي في 

المُت،  ٦ما في ٢ًُت خغب ُٞدىام التي ؤ٦ضث ٞحها ؤخُان ٦شيرة مً ٢ىة ألاظىضة ؤلٖا

م مً ب٣ائها يمً   ٖلى الٚغ
ً
اؾخُالٖاث الغؤي الٗام ؤّن الجمهىع لم حهخم بها ٦شيرا

لت، و٦ما في ٢ًُت خ٣ى١ الخُىان والضٖىة بلى ٖضم  المُت إلاضة ٍَى اث ؤلٖا ألاولٍى

 ناُٚت ٖىض الجماهير
ً
 .(175)اؾخسضامه في الخجاعب التي لم جل٤َ آطاها

 في بضاًت نُاٚتها لٗضم ؤزظها بالخؿبان الضوع ا  -2
ً
ت ؤًًا هُخ٣ضث هظه الىٍٓغ

ت  اإلاٟترى للمخٛيراث الىؾُُت في وي٘ ألاظىضة للجمهىع، وختى بٗض بصعا٥ هظه الىٍٓغ

ٞاٖلُت اإلاخٛيراث الىؾُُت في جغجِب ألاظىضة ٣ٞض ْهغث صعاؾاث مخٗضصة جشبذ 
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ن ؤزغي، ّمما ٌٗؼػ الاهخ٣اص اإلاغجبِ خُاصًت بٌٗ هظه اإلاخٛيراث وجىا٢ًها في ؤخُا ًأنٌاعوانجذٌذ

 (. 176)بجاهب جإزير اإلاخٛيراث الىؾُُت

ت مً ظاهب جىا٢ٌ الىخاثج اإلاغجبُت ب٨ك٠ جإزير مخٛير َبُٗت  -3 يخ٣ض الىٍٓغ
ُ
ج

اث  الم في الخإزير في جغجِب ؤولٍى ال٣ًاًا، ٞبٌٗ مً جل٪ الىخاثج ؤزبدذ ٢ىة وؾاثل ؤلٖا

اؾاث ؤزغي ْهغ ما ٞىض هظا الاهخ٣اص، مً ظهت ؤّن ال٣ًاًا اإلالمىؾت، في خين ؤهه في صع 

 بين الباخشين في جدضًض ال٣ًاًا اإلالمىؾت، مً ٚير اإلالمىؾت للجمهىع، 
ً
هىا٥ جىا٢ًا

لى ؾبُل اإلاشا٫ ٞإن بٌٗ الباخشين ٌٗضون في صعاؾاتهم اإلاسضعاث مً ال٣ًاًا  ٖو

ً ًًٗىجها في ٢اثمت ال٣ًاًا ٚير اإلالم ىؾت، مّما ًى٨ٗـ اإلالمىؾت، في خين ؤن آزٍغ

 ٖلى الىخاثج الجهاثُت.

الم في  -4  بين وؾاثل ؤلٖا
ً
و ال٨شير مً الضعاؾاث بلى ؤّن الصخاٞت جإحي ؤوال

َ
ل
َ
ز

ت ٖغيت لالهخ٣اص في ٖهغ ؤلاهترهذ وجؼاًض  وي٘ ؤظىضة الجمهىع، مما ًجٗل الىٍٓغ

 ًٖ ؤّن الضعاؾاث الؿاب٣ت
ً
لم  الاؾخسضام اإلاُغص لكب٩اث الخىانل الاظخماعي، ًٞال

م مً ؤّن اؾخُالٖاث   في ٖملُت وي٘ ألاظىضة، ٖلى الٚغ
ً
ا  ظىهٍغ

ً
ىن صوعا حِٗ للخلٍٟؼ

 
ً
 ٞاٖال

ً
٨ُت جاقغ صوعا م بظغائها في الاهخساباث ألامٍغ

ّ
الغؤي في الىالًاث اإلاخدضة التي ج

ىن في وي٘ ألاظىضة  .(177)للخلٍٟؼ

ت جغجِب ألاظىضة مً ظاهب بٟٚالها ال -5 خازير وهىا٥ اهخ٣اصاث ؤزغي لىٍٓغ

الم، وجغ٦يزها ٖلى اإلاضي ال٣هير ٣ِٞ، ٦ما جيخ٣ض مً  الترا٦مي إلادخىي وؾاثل ؤلٖا

 .(178)ظاهب الخىا٢ٌ في عئٍت الباخشين للمضي الؼمجي اإلاىاؾب لخإزير وي٘ ألاظىضة

وم٘ الخُىعاث ال٨بيرة في ج٨ىلىظُا الاجهاالث باث الؿاا٫ اإلاُغوح هل ؤّن 

ت ألاظىضة مالثمت في جُب٤ُ  ؟ مشلما ٧اهذ جُب٤ ٖلى (new media)ٞغويها ٖلى هٍٓغ

الم الخ٣لُضًت، وفي هظا اإلاجا٫ ؤ٦ض الباخشىن ؤّن وايعي ألاظىضة  ال٣اثمين )وؾاثل ؤلٖا

الم الجضًض ؤجاخذ للجمهىع الخٗغى  (باالجها٫  في ؤّن وؾاثل ؤلٖا
ً
 ٦بيرا

ً
ًىاظهىن جدضًا

بىن به مً صون الخاظت ب  . (179)لى ال٣اثم باالجها٫اإلاباقغ بلى اإلادخىي الظي ًٚغ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 اهلوامض ًأنٌاعوانجذٌذ

، ازغاء لليكغ والخىػَ٘،ٖمان، 6(ٖهام ؾلُمان اإلاىسخى، اإلاضزل في الاجها٫ الجماهيري، 1ٍ)

 .217، م2009

الم الضولي ( 2) ، الضاع 2، ٍ(الًبِ والؿُُغة)عاؾم مدمض الجما٫، هٓام الاجها٫ وؤلٖا

ت اللبىاهُت، ال٣اهغة،  .104، م2009اإلاهٍغ

ىن والخٛير الاظخماعي في الضو٫ الىامُت، صاع وم٨خبت الهال٫، (3) ير، الخلٍٟؼ ؾُٗض مباع٥ آ٫ ٚػ

 . 147، بيروث م2008

مان، 4) ّٖ  .30، م1999( نالح زلُل ؤبى بنب٘، الاجها٫ الجماهيري، صاع الكغو١، 

ش( 5) مان، صون جاٍع ّٖ ت الجامُٗت،  الم والغؤي الٗام، صاع اإلاٗٞغ الُب٘،  ٞخخي الاًباعي، ؤلٖا

 .26، م1996

 .57ٞخخي الابُاعي، مهضع ؾاب٤، م( 6)

ىن، صاع اليكغ 7) ( مدمىص خؿً بؾماُٖل، الخيكئت الؿُاؾُت صعاؾت في صوع ؤزباع الخلٍٟؼ

 .67، م1997للجامٗاث، ال٣اهغة، 

  .68( اإلاهضع هٟؿه، م8)

ض ًىٓغ:9)  -( للمٍؼ

ىن، ث، ٖبض الخ٨م ؤخمض ظىهازان بىجُل وظيرمي اوعلُباع، اإلاغظ٘ الكامل في الخ - لٍٟؼ

 .121، م2007الخؼامي، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، 

ؼ الٛىام، مضزل في ٖالم الصخاٞت، الجؼء الشالض، بهخاط البرامج الاطاُٖت، عاصًى  - ٖبض الٍٗؼ

ت، ال٣اهغة، ىن، م٨خبت الاهجلى مهٍغ  .143، م1983وجلٍٟؼ

ىن ماله وما ٖلُه ومضي - ٟا٫، ماؾؿت الغؾالت للُباٖت  ٞايل خىا، الخلٍٟؼ جإزيره في ألَا

 . 27م 2002بيروث، ،واليكغ والخىػَ٘

ت الىُل الٗغبُت، ال٣اهغة،  ،( ؾدُىاعث آالن10) ، 2008ز٣اٞت ألازباع، هضي ٞااص، مجمٖى

 .224-223م

 .224( اإلاهضع هٟؿه، م11)
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 Jan Bloememdel , Literary cultures and public opinion in the low countries (12) ًأنٌاعوانجذٌذ

,1450-1650,  Bosten,brill ,p 255, 1997.  (Iraqi virtual science Library).                     

  

ض ًىٓغ13)    -:( للمٍؼ

 . 241-240م،مهضع ؾاب٤ ،ؾدُىاعث آالن -

 .132-129م ،مهضع ؾاب٤ ،ظىن ٧ىعهغ -

ؼوي، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، بضون ؾىت جإل٠ُ، م  . 15مدمض مٗىى، الخبر الخلٍٟؼ

ض ًىٓغ:14)  ( للمٍؼ

 .207-204ؾدُىاعث آالن، مهضع ؾاب٤، م -

اث الش٣اُٞت، ث - ىن والٗىإلات والهٍى ت ،٦َغـ باع٦غ، الخلٍٟؼ ٖالء ؤخمض بنالح، مجمٖى

 .257-255م ،، ال٣اهغة2006الىُل الٗغبُت، 

ىن بين الخدلُل والخىُٟظ، ث - ً، ؤزباع الخلٍٟؼ اخمض ؾُٗض  –خمضي ٢ىضًل  :مىعي ظٍغ

ىع٥–ٖبض الخلُم، ال٣اهغة  ت، ،هٍُى  .18، م1973م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ

ت للُباٖت،  بٛضاص، 15) ، 1972(ؾٗض لبِب و٦غم قليي، الصخاٞت ؤلاطاُٖت، صاع الخٍغ

 .115م

 . 105-104ضع ؾاب٤، م( مدمىص خؿً بؾماُٖل، مه16)

 .207-204( ؾدُىاعث آالن، مهضع ؾاب٤، م17)

(ٖبض الٟخاح ببغاهُم ٖبض الىيي، ؾىؾُىلىظُا الخبر الصخٟي، الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، 18)

 .89-87، م 1989،ال٣اهغة

ض ًىٓغ:19)   -( للمٍؼ

ىن، صاع الجهًت الٗغبُت، بيرو  - ، 2005ث ؤميرة الخؿُجي، ًٞ ال٨خابت لئلطاٖت والخلٍٟؼ

 .93م

ىوي  - الم الخلٍٟؼ اإلادخىي والجمهىع، صاع ال٨خاب  –وكغاث ألازباع  -مدمض قُاح، ؤلٖا

 .43م ،2007الخضًض، ال٣اهغة، 

 . 174-173( ٖبض الٟخاح ببغاهُم ٖبض الىيي، مهضع ؾاب٤، م20)

 . 174اإلاهضع هٟؿه، م ( 21) 
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ً، مهضع ؾاب٤، م22) ًأنٌاعوانجذٌذ  .435-430(مىعي ظٍغ

ض ًىٓغ23)  -:( للمٍؼ

 .71-69ؾدُىاعث آالن، مهضع ؾاب٤، م -

المي  ،مدؿً ظلىب ال٨ىاوي - ، صاع اؾامت لليكغ  –ج٣ىُاث الخىاع الٖا
ً
غة همىطظا ٢ىاة الجٍؼ

 .94-93والخىػَ٘، م

ض ًىٓغ25)  -:( للمٍؼ

 .129-126اإلاهضع هٟؿه، م -

المُت صمك٤،  - ىوي، اإلا٨خبت ؤلٖا  . 256، م2002ؤصًب زًىع، الخضًض الخلٍٟؼ

ض 26)  -:ًىٓغ( للمٍؼ

ىن، صاع وم٨خبت الهال٫، بيروث،    257، م٦2008غم قليي، ًٞ ال٨خابت للغاصًى والخلٍٟؼ

 .136-135مدؿً ظلىب ال٨ىاوي، مهضع ؾاب٤، م

ض ًىٓغ27)   -:( للمٍؼ

 .135اصًب زًىع، مهضع ؾاب٤، م -

ان بجىُل و ظيرمي اوعلُاع، مهضع ؾاب٤، م -  .96ظٞى

 .221ؾدُىاعث آالن، مهضع ؾاب٤، م  -

 .107ظلىب ال٨ىاوي، مهضع ؾاب٤، م مدؿً 

ض ًىٓغ( 29)   -:للمٍؼ

اجه في الٗهغ الخضًض، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،   - الم وهٍٓغ ظحهان ؤخمض عقتي، ؤلٖا

 .348، م1971،ال٣اهغة

ً الٗغبي، مغ٦ؼ  - الم في نى٘ ال٣غاعاث في الَى بؿُىوي ابغاهُم خماصة  صوع وؾاثل ؤلٖا

 .154م م 1993صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،  بيروث،

يُت والاؾخٗايت ٖجها ب( 30) ( زمؿت 15)٢غاع مجلـ الىػعاء الٗغاقي بةلٛاء البُا٢ت الخمٍى

ٖكغ ؤل٠ صًىاٍع ل٩ل ٖاثلت وما عا٤ٞ طل٪ مً جٟاٖل ٦بير بين الجمهىع ومدُاث الخلٟؼة اإلادلُت، 

 زانا لهظا ا
ً
لى ومجها ٢ىىاث الخغة والبٛضاصًت والكغ٢ُت التي ؤُٖذ ٧ّل مجهما اهخماما لخضر، ٖو

ؾبُل اإلاشا٫، زههذ ٢ىاة الخغة ٖغا١ بخضي خل٣اث البرهامج الُىمي بالٗغاقي، إلاىا٢كت ابٗاص ٢غاع 

داث اإلاؿدكاع في الُىم الاو٫  يُت، و٢ض إلاـ اإلاخابٗىن الٟغ١ ال٨بير بين جهٍغ الٛاء البُا٢ت الخمٍى



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 112

 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ش بنضاع ال٣غاع ؤمام الًِٛ الجماه ًأنٌاعوانجذٌذ يري ال٨بير الغاٌٞ الظي ٢ضم وجغاظٗه في الُىم الشالض مً جاٍع

، ولم ًهمض ال٣غاع ؤ٦نر مً زالزت  ٤ جٓاهغاث في الكىإع ىن، ولِـ ًٖ ٍَغ مً زال٫ قاقت الخلٍٟؼ

 ؤًام ؤمام الًِٛ الجماهيري.

 ( ًىٓغ:31)

-128بؿُىوي ابغاهُم خماصة، صوع وؾاثل الاجها٫ في نى٘ ال٣غاعاث، مهضع ؾاب٤، م -

132. 

 .125-118اإلاهضع هٟؿه، م -

الم والضًم٣غاَُت، ٖالم ال٨خب، ال٣اهغة، مٞا  - ض، ؤلٖا  .184-180عو١ ابى ٍػ

الغؤي الٗام واهمُخه في نى٘ ال٣غاع، ؤبى ْيي، مغ٦ؼ الضعاؾاث  ،بؿُىوي ابغاهُم خماصة -

 .20م ،2002والبدىر الاؾخيراجُجُت، 

غ ألازباع في ؤلاطاٖاث الضولُت، ٍ (32) ل، ًٞ جدٍغ ٖمان،  ، صاع الش٣اٞت، 2ٖبض الىيي زٖؼ

 .194، م2011

 ظضًضة  33)
ً
ىن وزل٣ذ ؾى٢ا مى٢٘ ( ٖالء م٨خىم، الُىجُىب سخبذ البؿاٍ مً الخلٍٟؼ

 . ٧2012اهىن الشاوي /  ، خُٟت ٧ل الٗغب الُىجُىب،  الؿبذ

( ببغاهُم الصخً، الُىجُىب ٌؿخىلي ٖلى اإلاكاهضًً بما ٣ًضمه مً ؤؾغاع، و٧الت بٛضاص 34)

ت، الخمِـ،   .2013 / 4/ 4الازباٍع

www.uragency.net  

ت، الخمِـ، 34)  .2013/  4/ 4( ببغاهُم الصخً، و٧الت بٛضاص ؤلازباٍع

الم ٖلى قب٨ت الاهترهذ، ٖالم الٛض، ( 35) مدمض ٖبض الخمُض، الاجها٫ وؤلٖا

 .171،م 2007ال٣اهغة،

 مى٢٘ ٧ل الٗغب،  مهضع ؾاب٤. ( 36)

ىن، 37) مجلت اجداص ؤلاطاٖاث الٗغبُت، ( اؾخسضاماث الاهترهذ في مجا٫ ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ

 .13-9م،2009، اجداص اطاٖاث الضو٫ الٗغبُت، جىوـ، 68الٗضص 

، صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، (38)
ً
ىها  جلٍٟؼ

ً
ٖبض هللا الؿٗاٞين، ٠ُ٦ جهبذ مغاؾال

 .29م، م2011ٖمان،

 . 299م،ي خؿين الؿُض، مهضع ؾاب٤خؿً ٖماص م٩اوي ولُل( 39)

http://www.uragency.net/
http://www.uragency.net/
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

، الؿاٖت الغابٗت، ًىم ٢2012ىاة الخغة، بغهامج مً صازل واقىًُ، الكهغ الخامـ، ( 40) ًأنٌاعوانجذٌذ

 الجمٗت.

لُه، ماؾؿت الغؾالت لليكغ، بيروث( 41) ىن ماله ٖو  . 24م، م2002،ٞايل خىا، الخلٍٟؼ

 . 133( ؾدًُٟ اًنزالبير، مهضع ؾاب٤، م42)

 (43)JosephR.Dominck, the Dynamics of mass communication  third 

edition,Georgia,McGraw-Hill publishing company, 1990,P298.   

ت،  ( 44) ىن، م٨خبت الاهجلى مهٍغ ٞخذ الباب ٖبض الخلُم ّؾُض، الىاؽ والخلٍٟؼ

ير، مهضع ؾاب٤، م14، م1963ال٣اهغة،  .158، ه٣ال ًٖ ؾُٗض مباع٥ ا٫ ٚػ

 لكب٨ت ؤلاطاٖت 46) 
ً
ُاوي ببان الخغب الٗاإلاُت الشاهُت وؤنبذ مضًغا الم البًر ( وػٍغ الٖا

ُاهُت.  البًر

 .159ؾُٗض مباع٥، مهضع ؾاب٤، م(47)

ىن ٦مهضع مً مهاصع الخهى٫ ٖلى ألازباع، 48) ( مدمض مدمىص مغسخي، ؤهمُت الخلٍٟؼ

ىهُت الٗضص )  .138-137، م 1985( بٛضاص، 15مجلت الضعاؾاث وألابدار الاطاُٖت والخلٍٟؼ

 . 83مجى ؾُٗض الخضًضي وؾلىي بمام ٖلي، مهضع ؾاب٤، م (49)

(50 )Gail Brenner , Marsha Ford , Holidays in the U.S.A, second edition ,Washington 

,Office of English language programs- United states- Department of state, 2007, P 8.  

، 2012هُشم هاصي الهُتي، الغؤي الٗام بين الخدلُل والخازير، صاع اؾامت، ٖمان،  ( 51)

 .78م

ىن، ث: ؤصًب زًىع، اإلا٨خبت 52) ت التي ٣ًضمها الخلٍٟؼ ( ما٩ًل ؤو هُل، َبُٗت اإلاٗٞغ

المُت، صمك٤،   . 68، م1998الٖا

Ton van Havten Bending Opinion , Deblen, leiden university press , p45,2011  (53 )

   ()اإلا٨خبت الاٞترايُت

 . 36ظىن ٧ىعهل، مهضع ؾاب٤  م ( 54)

 .37( اإلاهضع هٟؿه، م55) 

ت اللبىاهُت، ال٣اهغة، 56) الم، الضاع اإلاهٍغ (ٖبض الجباع هانغ، ز٣اٞت الهىعة في وؾاثل الٖا

 .115، م2011

 . 25( ٞايل خىا، مهضع ؾاب٤، م57)
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 .57ؾاب٤، مؾٗض لبِب و٦غم قليي، مهضع ( 58) ًأنٌاعوانجذٌذ

، 2011( ماعجين ظىلي، مضزل الى جدلُل الهىعة، ث ٖلي اؾٗض، صاع الُىابُ٘، صمك٤، 59)

 .167م

ىهُت، (60) ُٖٓم ٧امل الجمُلي، وزىاء بؾماُٖل الٗاوي، نىاٖت ألازباع الصخُٟت والخلٍٟؼ

 . 38، م2012ٖمان، ،صاع نٟاء للُباٖت واليكغ والخىػَ٘

ٟىط الصخاٞت، ث: مها مدمض خؿً، صاع اإلاإمىن للترظمت واليكغ  ( بُير بىعصًى، الخلٟاػ وه61)

مان،   .24م ،2010ّٖ

ىن في لبىان والٗالم الٗغبي، صاع الجهًت الٗغبُت، بيروث62)  ،(مي الٗبض هلل ؾىى، الخلٍٟؼ

 .141، م2001

 . 44( ؾدًُٟ اًنزالبير، مهضع ؾاب٤، م63)

 .70( ٦غم قليي، مهضع ؾاب٤، م64)

 .93الخضًضي وؾلىي امام ٖلي، مهضع ؾاب٤، م(مجى ؾُٗض 65)

 . 26( ٞايل خىا، مهضع ؾاب٤، م66)

الم، مهضع ؾاب٤، م67)  .202(٧امل زىعقُض مغاص، الاجها٫ الجماهيري والٖا

اجه اإلاٗانغة، مهضع ؾاب٤، م (68)  .193خؿً م٩اوي، ولُلي الؿُض، الاجها٫ وهٍٓغ

 .  146 -143( ؾدًُٟ آالن، مهضع ؾاب٤، م70)

 . 202(٧امل زىعقُض مغاص، مهضع ؾاب٤، م71)

اء ( 72) لؿٟت ؤلا٢ىإ، صاع الٞى ىهُت ٞو مهُٟى خمُض ٧اْم، الٟىىن ؤلاطاُٖت والخلٍٟؼ

ت، م  .86للُباٖت واليكغ، الاؾ٨ىضٍع

ىوي، صاع اؾامت، ٖمان، 73) الم الخلٍٟؼ  27، م 2010( ؾلُم ٖبض الىيي الٖا

 .88-87خمُض ٧اْم الُاجي، مهضع ؾاب٤، م مهُٟى( 74)

ىهُت، صاع الخ٨مت، بٛضاص، ( 75)  . 219، م1988ٞالح ٧اْم اإلادىت، البرامج ؤلاطاُٖت والخلٍٟؼ

ض 76)  -:ًىٓغ( للمٍؼ

ُب، مهضع ؾاب٤، م -  .27قُماء طو ال٣ٟاع ٚػ

الم ٍ  ،ملٟين ٫. صًٟلير، ؾاهضعا عو٦ِل اث وؾاثل الٖا ٝ، ، ث:  ٦ما٫ ٖبض الغئو 5هٍٓغ

 . 383، م198الضاع الضولُت لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، 

ض  (77)  -ًىٓغ:للمٍؼ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 ًأنٌاعوانجذٌذ
 –مجاالجه  –مٟاهُمه  –ٖا٠َ ٖضلي الٗبض و ههى ٖا٠َ الٗبض، مضزل الى الاجها٫  -

 .113، م2009صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة،  ،ؤهىاٖه

ت الٗام - الم والاجها٫ ؤلا٢ىاعي، الهُئت اإلاهٍغ  ،ت لل٨خاب، ال٣اهغةؾهير ظاص، وؾاثل ؤلٖا

 .147، م2003

 .٦231َغـ باع٦غ، مهضع ؾاب٤، م -

 .92مهُٟى خمُض ٧اْم، مهضع ؾاب٤، م -

الم، مهضع ؾاب٤، م -  .73لٗبت وؾاثِ ؤلٖا

 

ض ًىٓغ: (78)   -للمٍؼ

الم وج٨ىىلىظُا الاجها٫ والغؤي الٗام، ٖالم ،بؿُىوي ابغاهُم خماصة  - صعاؾاث في الٖا

 .118م، 2008،ال٨خب،  ال٣اهغة

الم، ظامٗت ال٣اهغة ،خؿً ٖماص م٩اوي و ؾامي الكٍغ٠ - اث ؤلٖا  ،2000ال٣اهغة،  ،هٍٓغ

 . 58م 

 .106نالح زلُل ؤبى بنب٘، ٢ًاًا بٖالمُت، مهضع ؾاب٤، م(79)

 . 108اإلاهضع هٟؿه، م( 80)

ض ًىٓغ:81)  (للمٍؼ

ير، مهضع ؾاب٤، م -  .163-162ؾُٗض مباع٥ آ٫ ٚػ

 .121اوعلُباع، مهضع ؾاب٤، مظىهازان بجىُل وظيرمي  -

 .144ؾدبًٟ اًنزالبير، مهضع ؾاب٤، م -

( ؾٗاص ظبر ؾُٗض، ؾ٩ُىلىظُت الاجها٫ الجماهيري، ٖالم ال٨خاب الخضًض، 82)

 .21، م2008،ٖمان

 .21اإلاهضع هٟؿه، م( 83)

، 1997(ٚىؾخاٝ لىبً، ؾ٩ُىلىظُت الجماهير، ث: هاقم نالح، صاع الؿاقي، بيروث، 84)

 .30م 

الم الجماهيري، صاع اؾامت لليكغ والخىػَ٘، ( 85) ٞىاػ مىهىع الخ٨ُم، ؾىؾُىلىظُا الٖا

 .  55، م2011ٖمان،



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 116

 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

المي( 86) ًأنٌاعوانجذٌذ اإلاضازل الىٟؿُت لالٖالم، صاع الجهًت الٗغبُت،  -ؾىػان ال٣لُجي، ٖلم الىٟـ الٖا

 . 13-129، م 2003ال٣اهغة،

 . 131ؾىػان ال٣لُجي، مهضع ؾاب٤، م( 87)

لم الىٟـزلضون ٖبض ( 88) الم ٖو  .43-42، م 2010،صاع اؾامت، ٖمان ،هللا، الٖا

 .43اإلاهضع هٟؿه، م (89)

 . 56( ٞىاػ مىهىع الخ٨ُم، مهضع ؾاب٤، م90)

مدمض ٞلخي، نىاٖت ال٣ٗل في ٖهغ الكاقت، الضاع الش٣اُٞت لليكغ والخىػَ٘،  (91)

 .31م، م2002ٖمان،

 .32اإلاهضع هٟؿه، م (92)

 . 35ال٣ٗل في ٖهغ الكاقت، مهضع ؾاب٤، م مدمض ٞلخي، نىاٖت( 93)

ض 94)  :ًىٓغ(للمٍؼ

 .٧320امل زىعقُض، مهضع ؾاب٤، م -

عخُمت الُُب ِٖؿاوي، مضزل بلى الابالم والاجها٫، ٖالم ال٨خاب الخضًض، ٖمان،  -

 .83، م2008

 . 22ؾٗاص ظبر ؾُٗض، مهضع ؾاب٤، م(95)

 .22اإلاهضع هٟؿه، م( 96)

في الاجها٫ الجماهيري، م٨خبت الٟالح لليكغ والخىػَ٘، خؿجي مدمض ههغ، م٣ضمت ( 97)

 .306، م2001خىلي،

 .61ٞىاػ مىهىع الخ٨ُم، مهضع ؾاب٤، م( 98)

 . 160-157، مهضع ؾاب٤، م( ٧ىؾخاٝ لىب99ً)

ىن، م٨خبت ( 100) الن في الؿِىما والخلٍٟؼ هجم ٖبض قهُب، هىع الضًً الىاصي، الضٖاًت وؤلٖا

 ًٖ ؾالم ههغ الضًً مدمض، اججاهاث الجمهىع 99م، م2006ٖمان،اإلاجخم٘ الٗغبي، 
ً
: ه٣ال

ىهُت ال٩ىعصًت، عؾالت ماظؿخير ٚير ميكىعة،  ت في ال٣ىىاث الخلٍٟؼ الهاث الخجاٍع ال٨غصي بػاء الٖا

الم / ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت / ظامٗت الؿلُماهُت،   .91-90م، م٢2008ؿم الٖا

المي، الٗضص بًمان ٖبض الغخمً، حٗغى الى( 101) سب لئلٖالم في ألاػماث، مجلت الباخض ؤلٖا

الم / ظامٗت بٛضاص، 16)  .124م، م2012(، ٧لُت ؤلٖا
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

الم،،ٖبض اإلال٪ مىهىع، الىسب والجماهير الٗغبُت( 102) ًأنٌاعوانجذٌذ ، 2004الكاع٢ت، صاثغة الش٣اٞت و ؤلٖا

 .15م

 .15( اإلاهضع هٟؿه، م103)

 . 18ٖبض اإلال٪ مىهىع، مهضع ؾاب٤، م(104)

 .26( اإلاهضع هٟؿه، م105)

 .24اإلاهضع هٟؿه،  م(106)

 .24اإلاهضع هٟؿه، م( 107)

ً الٗغبي، ميكىعاث اجداص ( 108) ٤ُ اإلاضًجي، اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت الؿُاؾُت في الَى جٞى

 .185-180، م 1997،ال٨خاب الٗغب، صمك٤

، 1989باٍ،الىاقغ ٖبض الغخمً الىىيت، الغ ،( ٖبض الغخمً الىىيت، َب٣اث اإلاجخم109٘)

 . 6-3م

 .5(اإلاهضع هٟؿه، م 110)

المي، مٟاهُم ( 111) اث  –هبحهت نالح الؿامغاجي، ٖلم الىٟـ الٖا صاع ،جُب٣ُاث  –هٍٓغ

 .2007اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

٤ُ اإلاضًجي، مهضع ؾاب٤، م( 112)  .189جٞى

 .179-178نالح زلُل، مهضع ؾاب٤، م( 113)

غ، وؾا( 114) الم واإلاجخم٘ آعزغ ًؿا بيٚر ذ،  –ثل الٖا ت، ال٩ٍى وظهت هٓغ ه٣ضًت، ٖالم اإلاٗٞغ

 .68-67، م2012نالح زلُل ابى بنب٘،  :ث

 .69اإلاهضع هٟؿه، م ( 115)

ض ًىٓغ116)  :( للمٍؼ

 .33-28ٖبض اإلال٪ مىهىع، مهضع ؾاب٤، م -

ت اللبىاهُت، ال٣اهغة،  ُب، الضاع اإلاهٍغ  . 109-108م، م 2009قُماء طو ال٣ٟاع ٚػ

الم، ث: مدمض هاجي الجىهغ، صاع ؤلامل، ( 117) اث ؤلٖا م. صي ٞلىع و ؽ. با٫ عو٧ار، هٍٓغ

 .  263، اعبض، م2010

 .263اإلاهضع هٟؿه، م( 117)
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

الم(118) ًأنٌاعوانجذٌذ غقي، صعاؾت الجمهىع في بدىر ؤلٖا م، 1993ٖالم ال٨خب، ال٣اهغة،  ،ٖبض هللا الٍُى

المي، الٗضص 287م الم، ظامٗت بٛضاص، ٧،،16. ه٣ال ًٖ مجلت الباخض ؤلٖا -133م 2012لُت ؤلٖا

134. 

غقي، مهضع ؾاب٤، م (119)  .134ٖبض هللا الٍُى

المُت، ٖالم ال٨خب، ال٣اهغة،(مدمض ٖبض الخمُض120)  ،البدض الٗلمي في الضعاؾاث الٖا

 .59م، م2000

 . 18-11، م2012مدؿً ظلىب ال٨ىاوي، ال٣اهغة،(121)

 . 273-272ظحهان ؤخمض عقتي، مهضع ؾاب٤، م( 122)

 . 274اإلاهضع هٟؿه، م(123)

المُت، ٖالم ال٨خب، ال٣اهغة، ،مدمض ٖبض الخمُض( 124) البدض الٗلمي في الضعاؾاث الٖا

 . 59، م2000

اث الاجها٫ (125) ، ٖالم ال٨خاب، 3واججاهاث الخإزير، ٍ –مدمض ٖبض الخمُض، هٍٓغ

 . 238-237م، م2004ال٣اهغة، 

الم والخىمُت الاظخماُٖت، 126ٍ) ، م٨خت الاهجلى 2( قاهُىاػ مدمض َلٗذ، وؾاثل الٖا

ت  .79م، م1986ال٣اهغة،  ،اإلاهٍغ

 . 18-17مدؿً ظلىب ال٨ىاوي، مهضع ؾاب٤، م( 127)

الم واججاهاث الخازير، مهضع ؾاب٤، م (128) اث الٖا  .250-249مدمض ٖبض الخمُض، هٍٓغ

 . 255اإلاهضع هٟؿه،  م(129)

 .98-93مجى ؾُٗض الخضًضي وؾلىي امام ٖلي، مهضع ؾاب٤، م( 130)

 .285-284ظحهان اخمض عقتي، مهضع ؾاب٤، م(131)

 .97( مجى ؾُٗض الخضًضي وؾلىي امام ٖلي، مهضع ؾاب٤، م132)

 . 99-96اإلاهضع هٟؿه، م( 133)

 99-96مجى ؾُٗض الخضًضي وؾلىي بمام ٖلي، مهضع ؾاب٤، م( 134)

وٍض، ٖلم هٟـ الجماهير، ث: ظىعط َغابِصخي، صاع الُلُٗت للُباٖت ( ؾُٛمىهض ٞغ 135)

 . 27-26، م2006واليكغ، بيروث، 

ض ًىٓغ135)  :(للمٍؼ

  103م  ،مجى ؾُٗض الخضًضي، ؾلىي بمام ٖلي ا مهضع ؾاب٤. 
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 ًأنٌاعوانجذٌذ
 33مدمض بً ٖبض الغخمً الخ٠ًُ  مهضع ؾاب٤، م . 

 53(ظحهان ؤخمض عقتي،  مهضع ؾاب٤، م136)

الم في اإلاجخمٗاث ؤإلاٗانغة ٍنالح ( 137) ، صاع مجضالوي 5زلُل ابى بنب٘، الاجها٫ والٖا

 . 25م ،2006لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،

، 2012،( مجض الهاقمي، ج٨ىىلىظُا وؾاثل الاجها٫ الجماهيري، صاع بؾامت، ٖمان138)

 .170م

اث الاجها٫، صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت،( 139) ، 2012ٖمان  مىا٫ مؼاهغة، هٍٓغ

 .35-34م 

ؼ، مضزل بلى ٖلم الاجها٫، ٍ( 140) ، صاع الؿالؾل، 2خؿً ابغاهُم م٩ي، بغ٧اث ٖبض الٍٗؼ

ذ،   . 53، م2003ل٩ٍى

(141(Leann Greunke , the cultivation theory- George. Gerbner 

,Http://nimbus.temple.edu/ggerbner/ci.  

الم / الٗلىم  الاوؿاهُت / ه٣ال ًٖ هُمً مجُض، عؾالت ماظؿخير ٚي ر ميكىعة، ٢ؿم الٖا

 .58، م2008ظامٗت الؿلُماهُت، 

 . 208( مىا٫ مؼاهغة، مهضع ؾاب٤، م142)

 .327اإلاهضع هٟؿه، م( 144)

الم 145) اث الٖا ا ؤخمض، هٍٓغ الم وظمهىعها،  -( ؤخمض ػ٦ٍغ مضزل الهخماماث وؾاثل الٖا

ت لليكغ، ال٣اهغة،   .16، م2009اإلا٨خبت الٗهٍغ

 -( ًىٓغ:146)

 .287لُلي خؿين الؿُض، مهضع ؾاب٤، م ،خؿً ٖماص م٩اوي  -

 . 187، م2011بؿام ٖبض الغخمً اإلاكاب٣ت، اؾامت لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، 

ا ؤخمض( 147)  .18-17مهضع ؾاب٤، م ،ؤخمض ػ٦ٍغ

اث الاجها٫، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة،148) ، 2010( مدمض مىير حجاب، هٍٓغ

 .311م

 .334مىا٫ هال٫ مؼاهغة، مهضع ؾاب٤، م( 149)

 . 291( خؿً ٖماص م٩اوي، لُلي خؿين الؿُض، مهضع ؾاب٤، م150)

ا اخمض، مهضع ؾاب٤، م( 151)  .20-19اخمض  ػ٦ٍغ
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 222-221نالح زلُل ابى انب٘، الاجها٫ الجماهيري، مهضع ؾاب٤، م(152) ًأنٌاعوانجذٌذ

الم في اإلا(153) جخمٗاث اإلاٗانغة، مهضع ؾاب٤، نالح زلُل ابى انب٘، الاجها٫ والٖا

 .146م

، 2005، صاع مجضالوي لليكغ، ٖمان، 2نالح زلُل ابى انب٘، ٢ًاًا اٖالمُت، ٍ( 154)

 .38م

ض ًىٓغ155)   -:( للمٍؼ

اث الخإزير، ٍ -  ،، صاع ال٨ىضي، اعبض2بغهان الكاوي، مضزل في الاجها٫ الجماهيري وهٍٓغ

 .176، م2008

 .294-293خؿين الؿُض، مهضع ؾاب٤، م خؿً ٖماص م٩اوي، لُلي -

ما٦ـ ما٧ىمغ وآزغون، الازباع والغاي الٗام، ث: مدمض نٟىث خؿً، صاع الٟجغ لليكغ 

 . 96، م2012ال٣اهغة، ،والخىػَ٘

ض 156)  -ًىٓغ:( للمٍؼ

/ 11/ ٢8ىاة البٛضاصًت، بغهامج اؾخىصًى الؿاٖت الؿاصؾت، الخمِـ، الؿاٖت الخاؾٗت،   -

2012 ، 

ا -  .23ؤخمض، مهضع ؾاب٤، م ؤخمض ػ٦ٍغ

 .295خؿً ٖماص م٩اوي، لُلي خؿين الؿُض، مهضع ؾاب٤، م -

 .177بغهان الكاوي، مهضع ؾا٤ً، م -

ض ًىٓغ( 157)  -:للمٍؼ

 .295خؿً ٖماص م٩اوي، لُلي خؿين الؿُض، مهضع ؾاب٤، م -

 .177بغهان الكاوي، مهضع ؾاب٤، م -

ا اخمض، مهضع ؾاب٤، م  -  . 22اخمض ػ٦ٍغ

الم والغؤي الٗام والضٖاًت، ال٣اهغة، بضون صاع وكغ، ٞالح ٧اْم اإلادىت  .86، م2001، ؤلٖا

ض 158)   -ًىٓغ:( للمٍؼ

ا ؤخمض، مهضع ؾاب٤، م -  .36-25اخمض ػ٦ٍغ

 .177بغهان الكاوي، مهضع ؾاب٤، م -

 .295خؿً ٖماص م٩اوي ولُلي خؿين الؿُض، مهضع ؾاب٤، م -
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

ض 159) ًأنٌاعوانجذٌذ   -:ًىٓغ( للمٍؼ

 .296اإلاهضع هٟؿه، م  -

 .222ؤبى ؤنب٘، مهضع ؾاب٤، منالح زلُل  -

 .178بغهان الكاوي، مهضع ؾاب٤، م -

  -ًىٓغ:( 160)

 .297خؿً ٖماص م٩اوي، مهضع ؾاب٤، م -

 .178بغهان الكاوي، مهضع ؾاب٤، م -

ا ؤخمض، مهضع ؾاب٤، م -  .29ؤخمض ػ٦ٍغ

 .73-70مجض الهاقمي،  مهضع ؾاب٤، م

تهخم بالكإن  2012ال٨تروهُت ٖغا٢ُت اهُل٣ذ في الكهغ الغاب٘ مً ٖام   خُٟت(161)

الؿُاسخي الٗغاقي واإلادُِ الٗغبي والٗالمي الظي ًخهل بالكإن اإلادلي الٗغاقي وجدىاو٫ ٧ل ما ًغجبِ 

ت مً  كٝغ ٖلحها مجمٖى بالخضماث ووكاَاث الخ٩ىمت الٗغا٢ُت في ظىاهبها ؤلاًجابُت والؿلبُت َو

 ا٢ُين.الصخُٟين الٗغ 

ض 162)   -:ًىٓغ(للمٍؼ

 .297خؿً ٖماص م٩اوي، مهضع ؾاب٤، م -

 .178بغهان الكاوي، مهضع ؾاب٤، م -

الم، مهضع ؾاب٤، م -  .٧148امل زىعقُض، الاجها٫ الجماهيري والٖا

اث،  - ،  2012/ 11/ 29 خُٟت ؤزباع ظهُىت الال٨تروهُت، م٣ا٫ في نٟدت مىٖى

http://www.juhainanews.com/  

 .332-332مىا٫ هال٫ مؼاهغة، مهضع ؾاب٤، م( 163)

ض ًىٓغ164)   -:( للمٍؼ

 .339-338اإلاهضع هٟؿه، م -

، 2005، صاع مجضالوي لليكغ، ٖمان، 2ٍ ،٢ًاًا اٖالمُت ،نالح زلُل ابى انب٘  -

 .38م

 .176بغهان الكاوي، مهضع ؾاب٤، م -

 .338ؾاب٤، ممىا٫ هال٫ مؼاهغة، مهضع  (165)

http://www.juhainanews.com/
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 اإلعالو -انتهفزٌٌٌ -انصحافة -انعاو انرأي فً ًتأثٍرىا اإلعالو ًصائمانفصم انثانً: 

 .38اإلاهضع هٟؿه، م (166) ًأنٌاعوانجذٌذ

 .36نالح زلُل ابى انب٘، ٢ًاًا بٖالمُت، مهضع ؾاب٤، م (167)

 .38(اإلاهضع هٟؿه، م 168)

 .345اإلاهضع هٟؿه، م( 169)

ا اخمض، مهضع ؾاب٤، م170)  . 63( اخمض ػ٦ٍغ

 .63اإلاهضع هٟؿه، م( 171)

 .346نالح زلُل ابى انب٘، ٢ًاًا اٖالمُت، مهضع ؾاب٤، م( 172)

ا اخمض، مهضع ؾاب٤، م(173)  .64اخمض ػ٦ٍغ

الم والجماهير، صاع اؾامت، ٖمان، ( ٞىاػ مىهىع الخ٨ُم، 174) ، 2011ؾىؾُىلىظُا ؤلٖا

 .170م

ا اخمض، مهضع ؾاب٤، م( 175)  .65اخمض ػ٦ٍغ

 .65اإلاهضع هٟؿه، م( 176)

ض ًىٓغ177)   -:( للمٍؼ

 .٢37ًاًا بٖالمُت، مهضع ؾاب٤، م  ،نالح زلُل ؤبى بنب٘-

 .مهضع ؾاب٤ ، خُٟت ازباع ظهُىت-

الم واججاهاث الخإزير، مهضع ؾاب٤، م(  مدمض ٖبض الخمُض، 178) اث الٖا  .347هٍٓغ

ا اخمض، مهضع ؾاب٤، م( 179)  53اخمض ػ٦ٍغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ًأنٌاعو

 
 

اإلعالو انجذٌذ ًتأثٍره فً انرأي انعاو انجذٌذ  

 ًأنٌاعو

  



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 124

 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ًأنٌاعو
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ًأنٌاعو
 

 :متًيذ

لى هظا ألاؾاؽ        الم الجضًض، ٖو لم ًخ٤ٟ اإلاسخهىن في جدضًض حؿمُت ؤلٖا

ُل٤ ٖلى ٧ّل ظضًض في و٢ذ خضوزت؟ ؤو ؤجها هي 
ُ
بغػث حؿائوالث ٖضة، ٞهل هي ٢ضًمت ج

المُت  ولُضة الخُىعاث الخ٨ىلىظُت، وحٗبير ًٖ وا٢٘ ظضًض آوي ٞغيخه البِئت ؤلٖا

٤ هظه ا لى ٞو الم الخضًشت بمضًاث ؤزغي؟، ٖو لغئٍت ْهغث حؿمُاث ٖضة إلاٟهىم ؤلٖا

الجضًض، ح٨ٗـ وا٢٘ البِئت التي اهُل٣ذ مجها هظه اإلاٟاهُم ؤو الدؿمُاث، لظا ٞةهىا 

الم ًُل٣ىن  الم الجضًض، ٞبٌٗ زبراء ؤلٖا هجض ؤمامىا مٟاهُم ٖضة ا٢ترن بها ؤلٖا

الم الجضًض ٖلى الصخ٠ ؤلال٨تروهُت، وبًٗهم ًُل٣ىن هظا اإلاٟه ىم ٖلى مٟهىم ؤلٖا

ت في  الم الجضًض ٖلى البرامج الخىاٍع قب٩اث الخىانل الاظخماعي،  وآزغون ًُل٣ىن ؤلٖا

الم الجضًض لم ًخ٣ٟىا ٖلى حٍٗغ٠ مىخض ًم٨ً  ىن، ختى اإلاسخهىن في قإن ؤلٖا الخلٍٟؼ

 ؤن ًجُب ًٖ حؿائوالث اإلاهخمين بهظا الكإن.

 إشارات تارخيية لإلعالم اجلذيذ

ت ظاءث الترظمت الخٞغ      الم الجضًض مً اللٛت ؤلاه٩ليًز ُت إلاٟهىم وؾاثل ؤلٖا

(New media( ٩ٞلمت ،)media ج٣ابلها في الٗغبُت )( وهي ظم٘ مٟغصها ،)وؾاثل بٖالم

(medium( ٤ هظا خين ه٣ى٫ لى ٞو  New(، وج٣ابلها في اللٛت الٗغبُت )وؾُلت بٖالم(، ٖو

Mediaالم الجضًض(، و٢ض جباًً ال خه، ( وٗجي به )وؾاثل ؤلٖا باخشىن في جدضًض هٍى

 ًٖ البِئت التي 
ً
همهم له، ًٞال ٟاث مخٗضصة جيسجم م٘ عئٍتهم ٞو ّضمذ له حٍٗغ

ُ
و٢

 .(1)ًيخمىن بلحها

ش مدضص ًم٨ً لىا ؤن وكير ٖبره  بالض٢ت بلى ْهىع مهُلح      ال ًىظض جاٍع

الم الجضًض وجضاوله، ل٨ً ؤولى ؤلاقاعاث بكإن هظا اإلاٟهىم ٧اهذ م٘ ازترإ  ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ظهب ؤ خاب هظه الغئٍت 1447اإلاُبٗت في  ًأنٌاعو ، ٍو مً ٢بل الٗالم ألاإلااوي ًىهان ٚىجىبٙر

الم  بلى ؤّن هظا الازترإ ؤخضر ه٣لت ٦بيرة ؤؾهمذ في والصة ؤخضي ؤهم وؾاثل ؤلٖا

ت  الم اإلاُبٖى بٗها وجىػَٗها )الجماهيري اإلاخمشلت في وؾاثل ؤلٖا  خ٠، مجالث( َو

غي  (Gitelman) شان ُٚخلم، في خين ًغي الباخ(2)بك٩ل ججاعي 
َ
( ؤّن ؤو٫ (Pingree، وبى٨

م٘ ازترإ الخلٛغاٝ، مؿدىضًً بلى ٨ٞغة  1847اؾخسضام لهظا اإلاٟهىم ٧ان في 

ت اهخ٣ا٫  غه مً ؾٖغ
ّ
له هظا الازترإ، وما ٞو

ّ
الم الظي مش الاهخ٣الُت في مجا٫ ؤلٖا

 . (3)اإلاٗلىماث بين صو٫ الٗالم اإلاخٗضصة

مهىع ًهّىٟىن ٧ّل ازترإ ًغجبِ باالجها٫ ٖلى ؤهه وب٣ي اإلاسخهىن والج   

ىن  1918وؾُلت بٖالم ظضًضة، ٦ما خضر م٘ ازترإ الغاصًى  كير 1925والخلٍٟؼ ، َو

( التي بضؤث بالبض في ال٣ٗض الغاب٘ TV/Talk Radioبٌٗ الباخشين بلى ؤّن بغامذ الخىاع )

الم الجضًض ال همِ مً ؤهماٍ ؤلٖا
ّ
، و٧ان الغثِـ مً ال٣غن اإلااضخي، ماهي ب

٩ي لذ( ٌؿخسضمهما للخىانل م٘ الجمهىع بك٩ل ٦بير وواؾ٘، )ألامٍغ ٞغاه٩لين عوٞػ

ْبر بهخاط بغامج خُت مباقغة جخىانل م٘  ِٖ واؾخمغث هاجان الىؾُلخان بخجضًض ؤهٟؿهما 

 .(4)الجمهىع 

الم الجضًض ٧ان ماعقا٫     ال ؤّن ؤو٫ مً اؾخسضم مهُلح ؤلٖا
ّ
ب

ٖىضما جدّضر ًٖ الخُىعاث الخ٨ىلىظُت 1953( Marshal McLuhanما٧لىهان)

وم٣ضعتها ٖلى ظم٘ اإلاٗلىماث وجىنُلها بلى ب٣إ الٗالم ٖبر هظه الخانُت الخ٨ىلىظُت 

ىن()الجضًضة م٘ جهاٖض  1960. واػاصث وجيرة اؾخسضام هظا اإلاهُلح في (5)الخلٍٟؼ

ىن، واعجٟإ مؿخىي جضاو  له م٘  ْهىع بغامج بهخاط البرامج الخُت في الغاصًى والخلٍٟؼ

٩ا، واؾخمغ الخجضًض م٘ بغامج  ؤزغي مشل ؤوبغا  ؤزغي مشل بغامج  الهباح في ؤمٍغ

ض ؤخضي ؤهم  ّٗ ىن الخٟاٖلي الظي ًدؿم بالخٟاٖلُت التي ح هىع الخلٍٟؼ ض، ْو والخابلٍى

 ًٖ بم٩اهُت اؾخسضامه بىاؾُت مىهت ؤلاهترهذ 
ً
الم الجضًض، ًٞال زىام ؤلٖا

  .(6)٦اا)مخٛير( ظضًض
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم الجضًض ٖلى        ًأنٌاعو َل٤ مٟهىم ؤلٖا
ُ
ِ(  بّبان الشىعة ؤلاًغاهُت، خين )٦ما ؤ الكٍغ

لجإ بٌٗ الكباب ؤلاًغاوي الشاثغ بلى ٢غاءة الصخ٠ الٟغوؿُت الىا٣َت باللٛت 

ً، لُخّم  ت ٧اؾِذ، ومً زم ه٣لها بلى صازل بًغان م٘ اإلاؿاٍٞغ الٟاعؾُت ٖلى ؤقَغ

اث جىػَٗها ٖلى الغاًٞين لخ٩ىمت ال كاه و٢غاءتها مً ٢بل اإلاٗاعيين، والخإزير في مٗىٍى

ضًً الؾخمغاع خ٨م الكاة  .(7)اإلاٍا

هىع         م مً ازترإ ؤلاهترهذ في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن اإلااضخي ْو لى الٚغ ٖو

ال ؤّن 
ّ
، ب

ً
بٌٗ ؤق٩ا٫ الاجها٫ بىاؾُت الكب٨ت الٗى٨بىجُت وه٣ل اإلاٗلىماث الخ٣ا

الم ا َل٤ ٖلى الخ٨ىلىظُا  1990لجضًض بك٩ل واؾ٘ ٧ان في اؾخسضام مهُلح ؤلٖا
ُ
بط ؤ

، وباجذ هظه الخ٨ىلىظُا ٖالمت ٞاع٢ت ((Digital Technologiesالغ٢مُت اإلاؿخدضزت

الم الخ٣لُضي) الم الجضًض )Old mediaللخمُيز بين ؤلٖا (، وم٘ new media( وبين ؤلٖا

جا٫ ج٨ىلىظُا اؾخمغاع الخُىعاث الخ٨ىلىظُت وخهى٫ ا٦دكاٞاث هاثلت في م

 للمؿخسضمين 
ّ
 اٞترايُا

ً
هىع قب٩اث الخىانل الاظخماعي التي مىدذ خيزا اإلاٗلىماث، ْو

 . (8)للخٗبير ًٖ ؤهٟؿهم اػصاص اؾخسضام هظا اإلاٟهىم

الم الجضًض م٘ اؾخمغاع )ْاهغة جٟجغ اإلاٗلىماث( بك٩ل لم        ػ مٟهىم ؤلٖا وحٗؼَّ

 ًٖ جُىع ؤؾالُب الاجه
ً
، ًٞال

ً
ا٫، ومً زم ْهىع وؾاثل الخىانل ٨ًً مخى٢ٗا

(، Facebook(، والِٟـ بى٥)(Blogs(، واإلاّضوهاث YouTubeالاظخماعي مشل الُىجُىب )

تر)  Tweeterوجٍى
ً
يرها، التي ؤجاخذ للجمهىع مجاال ٘ ٚو (، ومدغ٧اث البدض الؿَغ

، وؤؾهمذ في بلٛاء اإلاؿاٞاث الجٛغاُٞت، و٧ان لها صوع ظىهغيٌّ في 
ً
 ٦بيرا

ً
ؼ اٞترايُا حٍٗؼ

الخىاعاث والى٣اقاث بين الجمهىع بٌٛ الىٓغ ًٖ الش٣اٞت والٗغ١ وال٣ىمُت، وباجذ 

 . (9)ٖابغة للخضوص
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 تعريفات اإلعالم اجلذيذ ًأنٌاعو

الم       ٟاث ٖضة إلاٟهىم ؤلٖا الم واإلاسخهىن في هظا اإلاجا٫ حٍٗغ ضم زبراء ؤلٖا
ّ
٢

 
ّ
 َبُُٗا

ً
الجضًض، مىُل٣ين مً ٞهمهم لهظا اإلاهُلح الجضًض، ٞبًٗهم ٌّٗضه جُىعا

ىن   لبرامج الخلٍٟؼ
ً
ًيسجم م٘ ما آلذ بلُه الشىعة الخ٨ىلىظُت، وآزغون ٌّٗضوهه ؤهمىطظا

غث واهدكغث م٘ َبضء خ٣بت الخمؿُيُاث والؿُدُيُاث، مشل والغاصًى الخٟاٖلُت التي ْه

يرها مً البرامج، في خين ٌّٗضه Talk Showبغامج ) ٩ا ٚو (، وؤوبغا ونباح الخير ؤمٍغ

 ًٖ اؾخسضام مىهت ؤلاهترهذ الىاجج ًٖ اهضماط وؾاثِ ٖضة مخمشلت 
ً
آزغون حٗبيرا

 مً هظه ا
ً
ُما ًإحي وؿخٗغى بًٗا ٟاث.بالىو والهىعة والهىث، ٞو  لخٍٗغ

( بإهه" High-Tech Dictionary)بط ٌّٗغٞه ٢امىؽ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت      

(، والكب٩اث The integration of computersاهضماط ؤو ج٩امل بين ؤظهؼة ال٩ىمبُىجغ)

ت )  ( والىؾاثِ اإلاخٗضصة.computer networkingال٨مبُىجٍغ

٨ُبُضًا )     ت ٍو (: " بإهه مهُلح ٦Wikipedia dictionaryما ّٖغٞخه مىؾٖى

المُت" لخ٤ بهظا الخٍٗغ٠ الخُٛيراث التي َغؤث (10)واؾ٘ الاهدكاع في الضعاؾاث ؤلٖا
ُ
، زم ب

الم الخ٣لُضي اإلاخمشلت باؾخسضام الخ٣ىُت الغ٢مُت في بهخاظها ٦ما ًدضر  ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 ًٖ ؾمت الخٟاٖلُت التي جميزث بها هظ
ً
ه في الهىع واإلاىؾ٣ُى والىهىم، ًٞال

ىن ٖبر بهخاط بغامج الىا٢٘، والبض اإلاباقغ،  الىؾاثل الخ٣لُضًت الّؾُما في الخلٍٟؼ

غى ؤ٩ٞاعهم، والصخيء  والخىاعاث التي جدُذ للمكاهض الخىانل م٘ يُٝى البرهامج ٖو

٤ الغاصًى، والتي ٞخدذ ٢ىىاث  هٟؿه خضر م٘ بٌٗ البرامج التي جبض ًٖ ٍَغ

٤ الاجها٫ اإلاباقغ بىاؾُت جؼوٍضهم بإع٢ام مباقغة،  مباقغة م٘ اإلاؿخمٗين ًٖ ٍَغ

ًم٨جهم ٖبرها الخدضر م٘ الًُٝى بك٩ل مباقغ والخىاع مٗهم بكإن ألا٩ٞاع 

ت ؤلاطاُٖت  .(11)اإلاٗغويت في البرامذ الخىاٍع



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 129

 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ضط )      ًأنٌاعو " بإهه اإلاىخجاث والخضماث التي :(٦Cambridgeما ٌّٗغٞه ٢امىؽ ٦مبًر

ُه التي  ٤ جؼوصها باإلاٗلىماث ؤو التٞر حؿخسضم ؤظهؼة ال٩ىمبُىجغ وؤلاهترهذ ًٖ ٍَغ

ىن والصخ٠"  (.12)وؾاثل ٚير ج٣لُضًت ٦ما ًدضر م٘ الخلٍٟؼ

ّٗغٞه ٢امىؽ ؤلاهترهذ اإلاىظؼ)     (: بإهه ؤظهؼة Condensed Net Glossaryَو

كير هظا الخٍٗغ٠ بلى  ، ؤو نىاٖت الصخاٞت ٖلى ؤلاهترهذ". َو
ً
الم الغ٢مُت ٖمىما ؤلٖا

ت، الىؾاثل الخ٣ل ُضًت التي اؾخسضمذ الخ٨ىلىظُا الغ٢مُت، مشل الصخ٠ اإلاُبٖى

ىن، والغاصًى، وختى الؿِىما.  والخلٍٟؼ

بُضًا     ت ٍو بإهه" ألاق٩ا٫ الٗضًضة اإلاؿخدضزت  :(Webopedia)٦ما حّٗغٞه مىؾٖى

. وهظا (13)مً هٓم الاجها٫ ؤلال٨ترووي التي ؤنبدذ مم٨ىت بًٟل ال٩ىمبُىجغ"

ت ٚير  الخٍٗغ٠ ًدؿ٘ لِكمل الم الخ٣لُضي، وباجذ  خ٠ الُىم اإلاُبٖى وؾاثل ؤلٖا

ىن.   خ٠ ألامـ، والخا٫ هٟؿه ًىُب٤ ٖلى الغاصًى والخلٍٟؼ

ضان الخ٨ىىلىظُت     ٠ٍ إلاٟهىم (14)(Sheridan)وجىٟغص ٧لُت قٍغ ، بخ٣ضًم حٍٗغ

الم الغ٢مي ٧اٞت، ٖلى ق٩ل  الم الجضًض مً وا٢٘ اإلاماعؾت بإهه" ٌكمل ؤهىإ ؤلٖا ؤلٖا

كير الباخض ٖباؽ مهُٟى ناص١ بلى ؤّن هىا٥ ؾمخين جميزان  جٟاٖلي ع٢مي"، َو

٣ت بض  ٠: ألاولى جخهل بٍُغ  لهظا الخٍٗغ
ً
٣ا الم الخ٣لُضي ٞو الم الجضًض ًٖ ؤلٖا ؤلٖا

لى  ٣ها الىنى٫ بلى زضماجه، ٖو اإلاًمىن، وألازغي جخهل بال٨ُُٟت التي ًخم ًٖ ٍَغ

الم الجضًض  ٤ هظا الخٍٗغ٠ ٣ًؿم ؤلٖا   -:(15)ٖلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام، وهي ٦ما ًاإحيٞو

همِ ٌٗخمض ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ وجُب٣ُاتها بك٩ل مُل٤، ولم ٨ًً له ؤنل  -1

هىع جُب٣ُاث  ُت، وؾماث مميزة، ْو خميز هظا الىمِ بخد٤ُ٣ ه٣الث هٖى مؿب٤، ٍو

 ٖضة بك٩ل مؿخمغ الًم٨ً الى٢ٝى ٖلى ٖضصها. 

الم الجضًض الظي ٌٗخمض ٖلى ؤلاظهؼ  -2 ة اإلاؿاٖضة اإلادمىلت، ومجها ؤظهؼة ؤلٖا

ت همىه ؤؾىة بالىٕى ألاو٫. دؿم بؿٖغ  اإلاىباًل و٢غاءة ال٨خب والصخ٠، ٍو
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم الخ٣لُضًت التي  -3 ًأنٌاعو الم الجضًض بىؾاثل ؤلٖا ًخهل الىمِ الشالض مً ؤلٖا

يُٟذ لها مميزاث مشل الخٟاٖلُت وصزلذ الخ٨ىىلىظُا في ٖملُت جهيُٗها. 
ُ
 ا

٤ اؾخسضامه ًخميز الىمِ الغا -4 ب٘ باٖخماصه ٖلى مىهت ال٩ىمبُىجغ ًٖ ٍَغ

.
ً
ت بل٨تروهُا  قب٨ت ؤلاهترهذ ؤو اؾخسضامه ألا٢غام وال٨خب اإلادْٟى

ت مً ألاؾالُب     ّٗغٞه ال٩اجب اإلاهغي ٞخخي ؤبى خُب بإهه" مجمٖى َو

المي بمسخل٠ ؤق٩اله  وألاوكُت الغ٢مُت الجضًضة التي جم٨ىىا مً بهخاط اإلادخىي ؤلٖا

 (16)واؾتهال٦ه بىاؾُت ألاظهؼة ؤلال٨تروهُت اإلاخهلت باإلهترهذ ؤو ٚير اإلاخهلت" ووكغه

ٟاث ؤزغي لئلٖالم الجضًض ٢ّضمذ مً زبراء ومسخهين في هظا الكإن،  وهىا٥ حٍٗغ

إحي طل٪ مً ٖضم زباجه وخغ٦خه   ًدُِ بهظا اإلاٟهىم، ٍو
ً
 واُٞا

ً
ٟا ل٨جهم لم ٣ًضمىا حٍٗغ

  الضاثمت، وخضور ه٣الث ٦بيرة في
ً
الخ٨ىلىظُا ظٗلذ مً الهٗىبت ؤلاخاَت به، ًٞال

الم الجضًض.   ًٖ جباًً الغوت بين الباخشين في هٓغتهم بلى ؤلٖا

  \وفي هظا الكإن َغخذ حؿائالث ٖضة، مجها،
ً
الم الجضًض ظضًضا هل ؾِب٣ى ؤلٖا

م٘ اؾخمغاع بهٟجاع اإلاٗلىماث؟ وهل مً حؿمُاث ؤزغي ًم٨ً بَال٢ها ٖلى الخ٨ىلىظُا 

 ٖلى اإلاخى 
ً
 ؤّن هظا اإلاهُلح لم ًُل٤ جدضًضا

ً
٢ٗت في اإلاؿخ٣بل؟ ٞىدً هضع٥ ظُضا

َل٤ ٖلى خاالث ؾاب٣ت، ٧اهذ حك٩ل 
ُ
الخ٨ىىلىظُا الاجهالُت آلاهُت، ٣ٞض ؾب٤ وؤن ب

َٟغة ج٨ىلىظُت في خُجها مشل ازترإ الُباٖت والخلٛغاٝ والهاج٠ وؤلاطاٖت 

 بلى الىا٢٘ الخالي.
ً
ىن، ونىال  والخلٍٟؼ

 لإلعالم الجدًد مظدىدا بلى كساءاحي في هرا الشإن،      
ً
فا وؤكّدم هىا حعٍس

 عً زئٍتي لىاكع البِئت ؤلاعالمُت التي ؤفسشتها الىلالث الخىىلىجُت الىبيرة، 
ً
فظال

 ؤلاعالم الجدًد هى "اإلاظمىن الري ًخم بهخاجه وجىشَعه على مىصت 
ّ
لرا فإن

لالبخىب واإلاىباًل وؤي جهاش آخس ًدُح ؤلاهترهذ والىصٌى بلُه بىاطؼت الىمبُىجس وا

هره الامياهُت، ومً ؤهىاعه: الفِع بىن، وجىجير، والصحف ؤلالىتروهُت، الُىجُىب 



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 131

 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 عً جؼبُلاث اإلاىباًل مثل الفاًبر والىاحظاب والاوظخغسام،  ًأنٌاعو
ً
وغيرها، فظال

 والخاهىى، والخُلغسام، وغيرها مً الخؼبُلاث ألاخسي".

 تشميات اإلعالم اجلذيذ. 

ًٓ بًٗهم ؤّن هظه      الم الجضًض، ٍو َل٣ذ حؿمُاث ٖضة ٖلى مٟهىم ؤلٖا
ُ
ؤ

ها 
ّ
الدؿُماث جاصي بلى مٗجى واخٍض، في خين ؤعي ؤّن بٌٗ هظه الدؿمُاث ال جىُب٤ ٧ل

الم الجضًض، ٦ما ؾنري في ٖغيىا لهظه الدؿمُاث وبًٗها آلازغ ظاءث   ٖلى ؤلٖا
ً
جماما

 ًيسجم م٘ الدؿمُ
ً
 مُٗىا

ً
الم البضًل، ٞهظا ال ٌٗجي ؤهه لخجؿض وا٢ٗا ت، ٞدين ه٣ى٫ ؤلٖا

الم الغ٢مي ُٞه بقاعة بلى مجاالث ؤزغي ج٩ىن  الم الجضًض باإلاُل٤، ٦ما ؤن ؤلٖا ؤلٖا

الم الاظخماعي، ولم ًخ٤ٟ الباخشىن  ؤوؾ٘ مً هظا اإلاٟهىم، و٦ظا الخا٫ خين ه٣ى٫ ؤلٖا

الم الجضًض ٖلى ماهُخه، وخضوصه، وماطا ٌكمل،  وما ٖىانغه، وهل هى في مجا٫ ؤلٖا

 بًٟل الخ٨ىىلىظُا؟ ؤو ٦ما ًظهب بٌٗ 
ً
بٖالم ظضًض ؤو بٖالم ٢ضًم باث ظضًضا

ىن هي لِؿذ  الباخشين مشل )٦غوؾيي( الظي ًا٦ض ٖلى ؤّن الصخُٟت والغاصًى والخلٍٟؼ

المُت،  وؾاثل بٖالم، وؤهما هي آالث وؤظهؼة  لِـ ؤ٦نر مً وؾاثِ لى٣ل الغؾالت ؤلٖا

ٖالم هي واخضة في ٧ّل ألاػمان وألاو٢اث وجخُىع، وماخضر في هظه وؤّن وؾاثل ؤلا 

ت في مجا٫ ج٨ىلىظُا الاجها٫ هي واخضة مً جل٪ الخُىعاث التي  الى٣الث الاهٟجاٍع

خهلذ في هظا اإلاجا٫، و٢ض وظض الباخض م٣اعبت لٟهم ٦غوؾيي مً بٌٗ الباخشين 

ها ؤلاوؿان الظًً ًا٦ضون ؤن الخاؾبىب واإلاىباًل ماه (17)الٗغا٢ُين ال وؾاثِ ازتٖر
ّ
ي ب

ُما ًإحي ؾى٣ضم  الم الخ٣لُضًت، ٞو لخضمخه، والصخيء هٟؿه ًيسخب ٖلى وؾاثل ؤلٖا

الم الجضًض.  َل٣ذ ٖلى ؤلٖا
ُ
 بكإن الدؿمُاث التي ؤ

ً
 جٟهُال

 ؤلاعالم البدًل. -0

الم الجضًض بدض طاجه، ل٨ً        الم البضًل هى ؤلٖا ٌٗخ٣ض بًٗهم ؤّن ؤلٖا

 ْهىع الخ٨ىلىظُا  الخ٣ُ٣ت حكير 
ً
الم البضًل ؾب٤ ٦شيرا بلى ٚير طل٪؛ ألن مهُلح ؤلٖا

ُل٤ ٖلى الىؾاثل التي ٌؿخسضمها الجمهىع للخهى٫ ٖلى  ًُ الاجهالُت الخضًشت، و٧ان 
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم اإلاهُمً،  ًأنٌاعو ؿمى باإٖل ٌُ  ًٖ ؾلُت بٖالم الخ٩ىمت اإلاؿُُغ ؤو ٦ما 
ً
اإلاٗلىماث بُٗضا

ٟصح ًٖ ؤو٫ ا ًُ  
ً
 مدضصا

ً
سا ؾخسضام لهظا اإلاهُلح، ول٨ً الصخيء الشابذ ولم هجض جاٍع

 ًٖ 
ً
واإلاا٦ض هى ؤّن حؿمُخه ظاءث لدكير بلى ألاؾالُب التي ٌؿخسضمها اإلاجخم٘ بضًال

ت ٦ما خضر في  الم البضًل  خُٟت مُبٖى الم الخ٩ىمي اإلاؿُُغ، و٢ض ًمشل ؤلٖا ؤلٖا

لخ٩ىن  (Liberation)ٞغوؿا بّبان اهخٟايت الٗما٫، خين اهُل٣ذ  خُٟت لُبراؾُىن 

ين للخٗبير ًٖ ؤ٩ٞاعهم بٗض حجب الصخ٠ ألازغي ألزباعهم  (. 18)البضًلت للِؿاٍع

ّض اؾخسضام اإلاٗاعيت ؤلاًغاهُت لل٩اؾِذ      ُٖ ِ( الظي ًخم ُٞه حسجُل )و الكٍغ

الصخ٠ الهاصعة في ٞغوؿا الىا٣َت باللٛت الٟاعؾُت وجىػَٗها ٖلى الكٗب في ؤ٢الُم 

 لئلٖال 
ً
 بضًال

ً
، ٦ما ُون٠ ؤهه بٖالم ظضًض مً ظاهب 1977م الخ٩ىمي في بًغان بٖالما

ً وحسّجل بهىث بطاعي ل٩ي   ٖبر اإلاؿاٍٞغ
ً
ُا ت جى٣ل ؤؾبٖى آزغ، و٧اهذ هظه ألاقَغ

ؿَهل ٖلى اإلاىاَىين ؤلاًغاهُين الخىانل م٘ ؤخضر اإلاٗلىماث بكإن جُىعاث الشىعة  ٌَ

ُم الشىعة ؤلاً  ًٖ الخُب التي ًل٣حها )ٖػ
ً
غاهُت(، ول٣اءاجه م٘ بًغاهحي ؤلاًغاهُت، ًٞال

اإلاهجغ مً ؤظل تهُئت الجماهير في اإلاضن ؤلاًغاهُت لل٣ُام بالشىعة ٖلى  هٓام خ٨م الكاه 

 .(19)في الجمهىعٍت ؤلاًغاهُت

الم التي       ٟاث لئلٖالم البضًل، مجها ؤهه" وؾاثل ؤلٖا و٢ّضم ٖضص مً الخبراء حٍٗغ

 ٦ما ؤجها 
ً
ج٣ىم بخإؾِـ هٓم اإلاٗلىماث والاجها٫ الخانت بها مً ؤؾٟل بلى ؤٖلى عؤؾُا

ضم الخىاػن في الؿلُت الاجهالُت التي ؤهخجتها  مضع٥ للخٛلب ٖلى ٖضم اإلاؿاواة ٖو

الم في اه٣ؿام  .(20)بين صو٫ الكما٫ والجىىب" وؾاثل ؤلٖا

الم الجضًض باإلاُل٤،        الم البضًل ال ٌٗجي ؤلٖا بّن عئٍدىا في هظا بكإن ؤّن ؤلٖا

الم الجضًض، وهى ًمشل مغخلت  وال ًىُب٤ ٖلُه بك٩ل ٧امل، ألهه ؾب٤ في ْهىعه ؤلٖا

 مىه، ٦ما خهل لشىعة الكٗب الؿىعي، واإلاهغي، واللُيي في
ً
 مً مغاخله ؤو ظؼءا

الم الغؾمّي، بمٗجى ؤهىا ًم٨ً   ًٖ ؤلٖا
ً
اؾخسضامهم قب٩اث الخىانل الاظخماعي بضًال

 مً هاخُت اؾخسضامه ٣ِٞ لِـ ؤ٦نر، وال 
ً
 ظضًضا

ً
الم البضًل بٖالما ؤن هُل٤ ٖلى ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم الجضًض بك٩ل مُل٤.  ًأنٌاعو الم البضًل ٖلى ؤلٖا  ًم٨ً اٖمام مٟهىم ؤلٖا
ّ
وهحً هسي ؤن

ىن ًصل بلى الجمهىز بىاطؼت وطُلت ؤو وطُؽ ؤلاعالم البدًل هى" ؤي مظم

 عً ؤلاعالم اإلاظُؼس ؤو اإلاهُمً، مً دون جحدًد 
ً
ٌظخخدمه الجمهىز؛ لُىىن بدًال

 ؤو صحُفت ؤو بذاعت 
ً
شمً معين ؤو عىىان محدد لدظمُخت، زبما ًىىن ميشىزا

ىهُت، اإلاهم فُه الخعبير عً بزادة الجمهىز حين حغلم ؤمام هم مجهىلت ؤو محؼت جلفٍص

 وطائل ؤلاعالم ألاخسي".

 ؤلاعالم السكمي.    -8

م٨ً      غمؼ وج٣غؤ بك٩ل آلي، ٍو
ُ
الم الغ٢مي بإهه" ؤًت وؾاثل بٖالم ج ٝغ ؤلٖا ّٗ ٌُ

خه، وجىػَٗه، وبظغاء الخُٛيراث ٖلُه، وخٟٓه ٖلى ال٩ىمبُىجغ، مشل  بهخاظه وعٍئ

(، ونٟداث (digital video(، والُٟضًى الغ٢مي digital Imagery) الهىعة الغ٢مُت

ب ب ؾاًذ)Web page)الٍى ّٗض وؾاثل الخىانل Web sites(، والٍى
ُ
(، وح

(، Data and databases)(، والبُاهاث و٢ىاٖض البُاهاثsocial media)الاظخماعي

( e-books(، وال٨خب ؤلال٨تروهُت )Mp3( مشل ملٟاث)Digital audioوالهىث الغ٢مي)

الم الغ٢مي، وهي   ٖلى ؤلٖا
ً
الم الخ٣لُضي مشل الصخاٞت مشاال جدىا٢ٌ م٘ وؾاثل ؤلٖا

ت وألاٞالم ت وألاقَغ  .(21)اإلاُبٖى

كتٍر )ظُمـ( اجداصها م٘ الخىؾبت الصخهُت، ل٩ي ًخد٤٣ مٟهىم        َو

ىن الظي ٌؿخسضم الخ٣ىُت الغ٢مُت، و٦ظل٪  الم الغ٢مي، وهى ٌؿدشجي الخلٍٟؼ ؤلٖا

ىن والغاصًى اللظان الم  الغاصًى، ل٨ىه ٌٗض الخلٍٟؼ  مً ؤلٖا
ً
ًبشان بىاؾُت ؤلاهترهذ ظؼءا

.وهظ الغئٍت جدىا٢ٌ م٘ ما طهب بلُه ٖضص مً الباخشين الظًً ٌّٗضون (22)الغ٢مي

الم الغ٢مي  المُت ٧اٞت التي حؿخسضم الخ٣ىُت الغ٢مُت جىضعط في يمً ؤلٖا الىؾاثل ؤلٖا

ىن اللظان  الم الخ٣لُضي، ومجها الغاصًى والخٍٟؼ ٌؿخسضمان الىٓم بما ٞحها وؾاثل ؤلٖا

المي  (23)الخ٣ىُت الغ٢مُت في الٗملُت ؤلاهخاظُت للمدخىي ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ؤلاعالم الخفاعلي. -3 ًأنٌاعو

ت     ّغِٝ مىؾٖى
َٗ ُ
الم الخٟاٖلي بإهه" وؾُلت للخىانل حٗخمض Investopedia)ح ( ؤلٖا

المُت ٖلى مضزالث اإلاؿخسضمين، مشل اإلاىا٢٘  ،ٞحها مسغظاث بهخاط البرامج ؤلٖا

ىن ال وألالٗاب، وقب ٩اث الخىانل الاظخماعي، في خين ؤّن ألاٞالم وؤٚلب بغامج الخلٍٟؼ

ض بغامج جٟاٖلُت، وجخجؿض الخٟاٖلُت ٦ؿمت ٖامت في قب٩اث الخىانل الاظخماعي  ّٗ ُ
ح

٤ حٍٗغ٠ هظه  لى ٞو ىن والغاصًى، ٖو  ٦ما في الخلٍٟؼ
ّ
بك٩ل مُل٤، ولِـ ظؼثُا

ت ٞإّن اؾخسضام الهىع والىهىم والخضًض م ٘ ألانض٢اء، هي بخضي مٓاهغ اإلاىؾٖى

يكغ وجد٤ُ٣ الاؾخجابت؛ ل٩ي  ًُ الخٟاٖلُت، وال بّض مً ؤن ج٣ترن باالؾخجابت إلاًمىن ما 

الم الخٟاٖلي  (.24)هضعظه في مؿمى ؤلٖا

 ؤلاعالم آلالي. -4

الم في الجامٗاث بلى حؿمُت ال٣ؿم اإلاسخو بضعاؾت       َهَبذ بٌٗ ؤ٢ؿام ؤلٖا
َ
ط

الم الم الجضًض باإٖل  ًضمج م٘ ألا٢ؿام  ؤلٖا
ً
ما ظامٗاث الجؼاثغ، وؤخُاها ُّ آلالي، الؾ

الم آلالي ، وجخ٤ٟ هظه م٘ (25)الٗلمُت ٦ما في ظامٗت بىمضًً، ٧لُت ؤلال٨تروهُ٪ وؤلٖا

ال آالث ولِـ 
ّ
مضزل ٦غوؾيي لئلٖالم الجضًض الظي ًغي ؤن الىؾاثل ٧اٞت ماهي ب

.
ً
٣ا لغئٍخه التي ؾىٗغيها الخ٣ا  وؾاثل بٖالم ٞو

 (.online media)ؤلاعالم الشبيي، -5

الم الكب٩ي إلم٩اهُت اؾخسضام الكب٨ت الٗى٨بىجُت لى٣ل      ظاءث حؿمُخه باإٖل

ْبر  ِٖ ٤ ؤظهؼة الخاؾىب واإلاىباًل و ألاخضار وال٣ًاًا التي جغجبِ بالجمهىع، ًٖ ٍَغ

جُب٣ُاث مخّٗضصة، ٦ما باث باإلم٩ان مغا٢بت ما ًجغي في الٗالم مً البِذ ؤو الٗمل، 

 ًٖ بم٩اهُت جدمُل وجدمُل الهىع والخىانل م٘ آلاز
ً
ؿغ، ًٞال ً بؿهىلت َو ٍغ

ل٘ ٖلحها اإلاؿخسضمىن 
ّ
ب الٟغص بإن ًُ  . (26)ألاٞالم والل٣ُاث التي ًٚغ

 (. Information media)بعالم اإلاعلىماث.  -6
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

كير بلى ؤلاٞاصة ال٣هىي     ًأنٌاعو  بٖالم اإلاٗلىماث والخ٨ىلىظُا، َو
ً
ُل٤ ٖلُه ؤًًا وٍُ

 اإلاٗلى 
ّ

ماث وبهخاظها وجىػَٗها ٖلى ظمهىع واؾ٘ و٦بير ٖابغ مً ج٨ىلىظُا الاجها٫ في بض

غتها  ت ٞو ْبر جُب٣ُاث مخىٖى ِٖ  ً  ًٖ الخىانل م٘ آلازٍغ
ً
لل٣ىمُت والجٛغاُٞت، ًٞال

الخ٨ىلىظُا الخضًشت، وهظه الدؿمُت جىُل٤ مً زانُت جؼوٍض الجمهىع باإلاٗلىماث 

ت  (.27)اإلاخىٖى

 (.  society media)بعالم اإلاجخمع -7

هظه الدؿمُت مً مكاع٦ت ألاٞغاص في بهخاط اإلاًمىن ونُاٚخه وبشه  اهُل٣ذ    

تر،  بىاؾُت قب٩اث الخىانل الاظخماعي، مشل اإلاضّوهاث، والِٟـ بى٥، وجٍى

يرها مً وؾاثل الخىانل الاظخماعي، بط  ٝغ الضعصقت، واإلاىخضًاث ٚو والُىجُىب، ٚو

المي  للجمهىع امخال٥ ؤصواث بهخاط اإلاًمىن ؤلٖا
ً
٤ امخال٥ ؤظهؼة باث مخاخا ، ًٖ ٍَغ

مخىاٞغة حٗمل بالخ٣ىُت الغ٢مُت مشل ال٩اميرا الغ٢مُت، واإلاىباًل الظي ًخميز بسىام 

الم الخٟاٖلي  مً ؤلٖا
ً
 .(28)مخٗضصة، وهظه الدؿمُت ج٣ترب ٦شيرا

ٗٝغ باإلاىاًَ الغ٢مي، وهى في الٛالب الظي      ٌُ وؤؾهمذ الخ٨ىلىظُا في ْهىع ما

وكإ في ػمً الخ٨ىلىظُا الغ٢مُت، واٖخاص ٖلى اؾخسضامها بك٩ل مٍٟغ إلهجاػ مخُلباث 

٤ ؤظهؼة   بالكب٨ت الٗى٨بىجُت َىا٫ الى٢ذ ًٖ ٍَغ
ً
خُاجه الُىمُت، وهى ٩ًىن مخهال

ؿبت اإلاىاَىين الغ٢مُين مً بلض بلى آزغ، بدؿب اإلاىباًل ؤو الخاؾىب، وجدباًً و

 .(29)اإلاؿخىي اإلاٗاشخي وصعظت الخُىع، وفي الٛالب جؼصاص اليؿبت ٖىض الكباب

 (.multimediaالىطائؽ اإلاخعددة ) -8

حكير هظه الدؿمُت بلى ٖملُت اهضماط الىّو م٘ الهىث والُٟضًى والهىع م٘   

ؿ
ُ
ت ا٢خهاصًت بًٗها لخ٩ّىن عؾالت مٟهىمت جٟاٖلُت، ح هم في زضمت ٢ُاٖاث مخىٖى

ت وبٖالمُت صزلذ الخ٣بت الشاهُت مً اؾخسضام الخ٨ىلىظُا  2000، وبدلى٫ (30)وججاٍع
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الغ٢مُت في الىؾاثِ اإلاخٗضصة، لدكمل هىاحي الخُاة ٧اٞت، وؾاٖضث ٢ضعة هظه ؤلاظهؼة  ًأنٌاعو

ً مٗلىماث ال حّٗض وال جدصخى بخ٣ضًم زضمت ٦بيرة للجمهىع   .(31)الض٣ُ٢ت ٖلى جسٍؼ

 (. Electronic communication)ؤلاعالم ؤلالىترووي -9

ٌكير هظا اإلاٟهىم الىاؾ٘ الظي هخج ًٖ اهضماط الخ٨ىىلىظُا الخضًشت م٘     

مىهت ؤلاهترهذ بلى وؾاثل ٖضة، ًم٨ً لها ؤن ج٣ّضم اإلاٗلىماث وألازباع بكإن ألاخضار 

ت بلى ٢ُاٖاث ٍٖغًت مً الجمهىع؛ بهضٝ الخإزير ف ي مٗخ٣ضاتهم، وجد٤ُ٣ الجاٍع

ُه والخٗلُم، مشل الصخاٞت ؤلال٨تروهُت بإق٩الها قتى واإلاضوهاث ووؾاثل  التٞر

الم ؤلال٨ترووي ال ًبخٗض في مٗىاه  الخىانل الاظخماعي، وبهظا الخٍٗغ٠ ٞإّن مٟهىم ؤلٖا

 . (32)ًٖ الدؿمُاث ألازغي 

الم ؤلال٨ترووي في مُل٘      ىن ٌكير بلى ال 1940و٧ان مهُلح ؤلٖا غاصًى والخلٍٟؼ

ال ؤهه بٗض خهى٫ الى٣الث 
ّ
ت بإق٩الها قّتى، ب لخمُيزهما ًٖ الصخاٞت اإلاُبٖى

الخ٨ىلىظُت في مجا٫ الاجها٫ اؾخسضم هظا اإلاهُلح للضاللت ٖلى مٗجى آزغ ٚير اإلاٗجى 

 .(33)الؿاب٤

 (.Hypermediaالىطائؽ اإلادشعبت ) -01

ًْ  ( الغاثض فيTed nelson)ٌّٗض جض هلؿىن          ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، وهى ؤو٫ َم

و  (Hypertextبٗض ؤن ناٚه مً مهُلخي ) 1965اؾخسضم هظا اإلاهُلح في 

(Hypermedia   في )(34)1963. 

وحٗجي الىؾاثِ اإلادكٗبت ٖملُت عبِ  بين الىهىم والهىع وال٨غاُٞ٪ 

في والهىث بىاؾُت عوابِ مدكٗبت، وفي هظه الخالت ٞهي جدُذ للمًمىن ؤلابداع 

٤ ونالث مدكٗبت، وجسخل٠ ًٖ الىؾاثِ اإلاخٗضصة؛ ٧ىن  الٗالم الاٞتراضخي ًٖ ٍَغ

بٖالم الىؾاثِ ًيخج ًٖ ٖملُت بهضماط بين زالر وؾاثِ مخمشلت بالىو، والهىعة، 

بين اإلاًمىن اإلاىخج اإلاٗغوى  (Interactivityوالهىث، ومً زم زل٤ خاالث جٟاٖلُت )
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

  ًأنٌاعو
ً
٤ الخاؾىب واإلاؿخسضم، ًٞال ًٖ ؤّن الىؾاثِ اإلاخٗضصة حؿير بك٩ل زُي، ًٖ ٍَغ

 .(35)في خين الىؾاثِ اإلادكٗبت جدكٗب بمؿخىي ٚير مدضوص

 (.cyberspace)بعالم الفظاء الظُبرووي -11

ّٗغٝ الًٟاء الؿبيرووي بإهه" البِئت الاٞترايُت التي جدضر ٞحها ٖملُاث      وَُ

ل ؤلاهترهذ ٖلى قاقت ال٨مبُىجغ"
ّ
، وؤنبدذ هظه اإلاٟغصة مكهىعة (36)الاجها٫ في ْ

بك٩ل ٦بير ٖىضما بضؤ اؾخسضام ؤلاهترهذ والخ٣ىُت الغ٢مُت في الدؿُٗيُاث، و٧اهذ حكير 

ت، وؤو٫ َمً  ىاهغ ظضًضة ٖضة، وؤنل هظه اإلاٟغصة ٌٗىص بلى الٟىىن البهٍغ بلى ؤ٩ٞاع ْو

تها م٘ ػمُل 1960( في ؤوازغ (Susanneاؾخسضمها هي الغؾامت الضهماع٦ُت ؾىػاوي 

 Carsten Hoff)اإلاهىضؾت ٧اؾتن هٝى 
ً
في مجا٫ الٗمل ٖلى  1980(، واؾُخسضمذ الخ٣ا

(، ومً زم وعصث في ٢هت ٢هيرة William Gibsonلؿان ٧اجب الخُا٫ ولُم ظبؿىن )

الم )، في خين ٌكير الض٦خىع ٖباؽ مهُٟى ناص١ في ٦خابه(37)1982لل٩اجب هٟؿه  ؤلٖا

ب٣ُاث( بلى ؤجها اؾُخسضمذ ؤو٫ مغة مً ظبؿىن، الجضًض_ اإلاٟاهُم والىؾاثل والخُ

 .1984( التي ٦خبها (Necromancerل٨ً في عواًخه  

 

 ؤلاعالم الدشازوي. -08

الم التي جدُذ للجمهىع         الم الدكاع٦ُت بإجها: وؾاثل ؤلٖا ىن٠ وؾاثل ؤلٖا
ُ
ج

 في ٖملُت ظم٘ اإلاٗلىماث وبٖضاصها وجدلُلها ووكغ اإلاًمىن،
ً
وجمشل   ؤن ًاصي صوعا

 مجها، واؾخسضم هظا اإلاٟهىم ألو٫ مغة في 
ً
 .(38)2006 خاٞت اإلاىاًَ ظؼءا

  ؤلاعالم  الخدماحي -13

 لخ٣ضًم الخضمت للجمهىع      
ً
الم الخضماحي، ألهه باث ًٞاًء واؾٗا ؾمي باإٖل

٣ه ًم٨ً للمىاًَ الىنى٫ بلى الخضماث التي ًدخاظها ؾىاء ٧اهذ  الٗام، ًٞٗ ٍَغ

لى مؿخىي مجاالث الخُاة، وبالٟٗل ا٢خهاصًت ام م الُت ؤم اظخماُٖت ؤم َبُت، ٖو

الم الجضًض حؿهُل ٦شير مً مك٨الث ؤٞغاص اإلاجخم٘ وخلها.  ؤنبذ بةم٩ان ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم الجضًض، ٞةجها       ًأنٌاعو ٦غ مً حؿمُاث ٖضة إلاٟهىم ؤلٖا
ُ
٤ ما ط لى ٞو وبهظا ٖو

ٌكير بلُه هظا اإلاٟهىم،  مٟاهُم ٚير مىٟهلت، وال جاصي بلى مٗجى آزغ ٚير اإلاٗجى الظي

وال جىُب٤ ظمُٗها ٖلُه بك٩ل مُل٤، ول٨جها حكمل بٌٗ زىانه، الّؾُما خين 

الم الجضًض، وفي وا٢٘ الخا٫ ؤهه ٌكير  الم البضًل للضاللت ٖلى ؤلٖا وؿخسضم مٟهىم ؤلٖا

َل٤ هظا اإلاهُلح ٖلى مٟهىم 
ُ
الم الخ٩ىمي اإلاهُمً، و٢ض ؤ الم البضًل ًٖ ؤلٖا بلى ؤلٖا

ال   ًٖ ؾلُت ؤلٖا
ً
م الجضًض، ٧ىهه ؤجاح اإلاجا٫ للجمهىع للخٗبير ًٖ هٟؿه بُٗضا

الم البضًل، ل٨ً  الخ٩ىمت وع٢ابتها، وؤًىما ًاصي هظا الضوع ًم٨ً لىا ؤن وؿمُه باإٖل

الم البضًل هى بٖالم ظضًض.  ًم٨ً لىا ؤن ه٣ى٫: بن ؤلٖا
ً
 لِـ مُل٣ا

الم الجضًض، ألّن          ٖلى ؤلٖا
ً
الم الغ٢مي ال جىُب٤ جماما ٦ما هغي ؤّن حؿمُت ؤلٖا

ىن  ت والغاصًى والخلٍٟؼ الم الخ٣لُضي ومجها الصخاٞت اإلاُبٖى ؤٚلب وؾاثل ؤلٖا

الم الجضًض،  اؾخسضمذ الخ٣ىُت الغ٢مُت، في خين ال ًم٨ً بصعاظها في يمً ؤلٖا

ت ٟاجه ومضازله الىٍٓغ الم الغ٢مي اوسخبذ بدؿب بٌٗ حٍٗغ ، بمٗجى ؤن حؿمُت ؤلٖا

الم الجضًض، ختى   ٖلى ؤلٖا
ً
الم الجضًض مً الخ٣ىُت الغ٢مُت التي لم حٗض خ٨غا ٖلى ؤلٖا

الم الجضًض ٌكيرون بلى بٌٗ  ىن الغ٢مي مً يمً وؾاثل ؤلٖا الظًً ًهّىٟىن الخلٍٟؼ

ىن ظمُٗها و٦ظل٪ الغاصً  ى.البرامج الخٟاٖلُت، ولِـ بلى بغامج الخلٍٟؼ

الم الكٗيي، ٞةجها بقاعة بلى ؤهه ؤجاح لؤلٞغاص بهخاط اإلاًمىن         وخين ه٣ى٫ ؤلٖا

٤ وؾاثل ؤجاختها الخ٨ىلىظُا الخضًشت، و٦ظا الخا٫ ًىُب٤ ٖلى  وبعؾاله ًٖ ٍَغ

الم الدكٗيي وآلالي واإلاٗلىماث.  الدؿمُاث ألازغي، مشل ؤلٖا

الم الجضًض هي في ألا     نل ؾماجه التي احؿم بها، وهدً هٟترى ؤن حؿمُاث ؤلٖا

ٞدُىما ه٣ى٫: بهه بٖالم ع٢مي، ٞإن الغ٢مىت بخضي ؾماجه، وخين ه٣ى٫: بهه بٖالم 

قٗيي ألهه ًّخم اؾخسضامه مً ٢بل الجمهىع الٗام، وخُىما ه٣ى٫ ؤهه اٖالم جٟاٖلي 

ٞإهىا وٗجي زانُت الخٟاٖل في مًامُىه، وألامغ ًيسخب ٖلى حؿمُاجه ألازغي، و٢ض 
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ٖالم البضًل مً هظه ال٣اٖضة الحؿامه ببٌٗ الخٟانُل التي ًبخٗض ٞحها ًٖ ًسغط ؤلا  ًأنٌاعو

الم الجضًض.  ؤلٖا

 املذاخل الهعرية لإلعالم اجلذيذ.

 (. Vin Crosbie)ؤوال: مفهىم هسوطبي

ًه ال٣اَ٘        ض لئلٖالم الجضًض الىاجج ًٖ ٞع ًىٟغص ٦غوؾيي بٟهم ٍٞغ

الم بك٩ل ٖام، ٞهى ال  ىن والغاصًى وؾاثل لدؿمُاث وؾاثل ؤلٖا ٌٗض الصخُٟت والخلٍٟؼ

سخب هظا الٟهم  بٖالم، بل ٌّٗضها مجغص آالث ووؾاثِ سخغها ؤلاوؿان لخضمخه، َو

 ٖلُىا ؤن 
ً
الم الجضًض، الظي ًا٦ض بكإهه ؤهه ل٩ي هٟهم مٗىاه ظُضا ٖلى وؾاثل ؤلٖا

ؤّن وؾاثل  هٟغ١ بين الىؾُلت وآلالت، ٞالخاؾىب واإلاىباًل هما مجغص آالث ال ؤ٦نر، ٦ما

٣ضم زالر  يرها هي ٦ظل٪ ال ًىُب٤ ٖلحها مٟهىم الىؾُلت، ٍو الخىانل الاظخماعي ٚو

الم مً وظهت هٓغه غي وؾاثِ  ،وؾاثِ للى٣ل ٌّٗضها م٣ضمت لٟهم ماهُت وؾاثل ؤلٖا ٍو

 .(39)الى٣ل هظه زابخت م٘ الؼمً

كير بلى       وهظه الىؾاثِ ًّدضصها ٦غوؾيي باألعى ٧ىؾُِ ؤو٫ ومً زم اإلااء َو

ُضة بُجهما ٧ىن ألاٞغاص اؾخسضمىا هظًً الىؾُُين مىظ ال٣ضم، في  وظىص ٖال٢ت َو

خين ًغبِ اؾخسضام الىؾُِ الشالض "الؿماء" بالى٣الث الخ٨ىلىظُت ال٨بيرة التي 

٣ّضم زالر وؾاثل  لئلٖالم ب٣ُذ ٦ما هي م٘ الؼمً، بال ؤن خهلذ في الاجهاالث، ٍو

ؼ ٢ضعتها وجىؾُ٘ مجالها وهىعص الىؾاثل الشالر  الخُىعاث الخ٨ىلىظُت ؤؾهمذ في حٍٗؼ

  -، وهي ٦ما ًإحي:(40)هظه بدؿب عئٍت ٦غوؾيي

 (. One to one medium )الىطُلت الشخصُت  -0

ض اإلاداصزت مً وظهت هٓغ ٦غوؾيي هي ؤؾاؽ الىؾُلت الصخهُت، وؤصث        ّٗ ُ
ح

٣ت اإلاداصزت  ضها ؤ٦نر مً اهخ٣الت في ٍَغ ّٖ غها في ؤق٩ا٫ ال ًم٨ً  الخ٨ىلىظُا بلى جٍُى
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ض الالخ٨غووي،  ًأنٌاعو ؼها بالخ٨ىلىظُا الخضًشت مشل البًر اإلاباقغة  بين ألاٞغاص بلى خالت جم حٍٗؼ

 .(41)باًل، ؤو الخلٟىن الاعضخيواإلا٩اإلات بىاؾُت اإلاى 

ت  -8  (.one to many)الىطُلت الجماهيًر

ٌكير ٦غوؾيي بلى ؤّن وؾُلت الاجها٫ الجماهيري هي ٢ضًمت ٢ضم الىؾُلت     

ماء وعظا٫  مشلها بسُاباث الٖؼ الصخهُت، ولم ٨ًً ْهىعها ولُض الخ٨ىلىظُا، ٍو

٘ وجيرتها، ؼ جإزيرها ٣ِٞ،  الضًً واإلالى٥، وؤن الخ٨ىلىظُا ٖملذ ٖلى حؿَغ وحٍٗؼ

وملخهها ؤجها جهضع مً واخض بلى الٗضًض، والخ٨ىلىظُا مغخلت مخُىعة مً مغاخلها، 

ؼها وػٍاصة م٣ضعتها، ٞهي جىُل٤ مً شخو بلى الٗضًض، ٞغثِـ  وؤؾهمذ في حٍٗؼ

 
ً
 واؾٗا

ً
ال٣لبُلت ًساَب الٗضًض مً ؤٞغاص ٢بُلخه، ٣ًابله اإلاظٌ٘ خين ًساَب ظمهىعا

 
ً
ًا ٍغ  .(42)ٖو

 ؤلاعالم الجدًد. -3

الم الجضًض الظي هخج ًٖ اؾخسضام      ًغي ٦غوؾيي ؤّن الىؾُلت الشالشت هي ؤلٖا

الىؾُِ الشالض )الؿماء(، وما عا٣ٞه مً جُىعاث ٦بيرة بضؤث م٘ ازترإ ألا٢ماع 

، وما جبٗه مً جُىعاث ٦بيرة في مجا٫ 
ً
الهىاُٖت، ومً زم الخاؾىب وؤلاهترهذ الخ٣ا

، ؤؾهمذ بك٩ل ٦بير في ْهىع هظه الىؾُلت الجضًضة، وم٣ضعتها ج٨ىلىظُا اإلاٗلىماث

 ًٖ الخهاثو الاجهالُت التي 
ً
المي وجىػَٗه، ًٞال الاؾخصىاثُت ٖلى بهخاط اإلادخىي ؤلٖا

 مً ج٣اعب اإلاٗلىماث
ً
 (.43)احؿمذ بها هظه الىؾُلت مً صون ٚيرها، وهى ٌّٗضها هخاظا

 (. Nicholas Negroponte)زاهُا: مفهىم هُغسوبىهتي 

بض٢ت مخىاهُت بدضور زمـ   1984ماًميز الباخض هُٛغوبىهتي ؤهه جيبإ في     

البخىب ل٩ّل َٟل، وقاقت آًٟىن حٗمل :ه٣الث ج٨ىلىظُت ٦بيرة في جىُٟظ مكغوٖه

باللمـ، ومؿخ٣بل ألا٢غام اإلاًٛىَت، ؤ٦كا٥ الخضمت، واظهاث قب٨ت ؤلاهترهذ، 

ض مً الخُا٫  ّٗ ُ
. (44)الٗلمي، ل٨جها باجذ خ٣ُ٣ت م٘ مغوع الؼمًوهظه الىدبااث ٧اهذ ح
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم الجضًض وبين  ًأنٌاعو ىُل٤ هُٛغوبىهتي في مٟهىمه مً ؤّن ألاؾاؽ في اإلا٣اعهت بين ؤلٖا ٍو

الم الخ٣لُضي هى الخ٣ىُت اإلاؿخسضمت التي جدىلذ مً الظعاث بلى البخاث)  Bit notؤلٖا

Atomsت مشل ا ٩ىن ٖلى ؤق٩ا٫ مخىٖى لهىع، والهىث، ( ٧ىؾاثِ لى٣ل اإلاًمىن، ٍو

الم الخ٣لُضي التي حٗمل بالخ٣ىُت الغ٢مُت  والىو، وهى بغئٍخه هظه ٌّٗض وؾاثل ؤلٖا

الم   لٟهم ؤلٖا
ً
الم الجضًض، بمٗجى ؤهه ًً٘ الخ٨ىلىظُا ؤؾاؾا  ال ًخجؼؤ مً ؤلٖا

ً
ظؼءا

 .(45)الجضًض

ً دشازد دًفيز ودًاها ؤٍو  (.Richard Davis& Diana Owen)زالثا: مفهىم ٍز

الم الجضًض ٖلى زالزت ج٣ؿُماث وهي ٦ما ًإحي:٣ًؿم ا  ً ؤلٖا   -لباخشان صًٟيز وؤٍو

 ؤلاعالم الجدًد بخىىلىجُا كدًمت.  -0

ت مً ألاق٩ا٫ الصخُٟت      الم الجضًض بلى مجمٖى ًيؿب الباخشان ؤلٖا

ىهُت، ومجها بغامج الخىاع التي اؾخسضمذ بك٩ل واؾ٘ و٦بير إلاساَبت  وؤلاطاُٖت والخلٍٟؼ

٩ي  ٞغاه٩لين )الجمهىع في خ٣بت الشالزُيُاث مً ٢بل الؿُاؾُين، ومجهم الغثِـ ألامٍغ

لذ(، ومً زم جُىعث بلى بغامج جٟا ٖلُت مخمشلت ببرامج الخىاع الخُت واإلاجالث عوٞػ

 ٤  ًٖ البرامج اإلاباقغة، التي جّبض ًٖ ٍَغ
ً
ت، وبغامج الهباح اإلاكهىعة، ًٞال ؤلازباٍع

الغاصًى، وجخٟاٖل م٘ اإلاؿخمٗين بىاؾُت الاجها٫ اإلاباقغ والخىاع اإلاخباص٫ بُجهم وبين 

 .(46)الًُٝى وم٣ّضم البرهامج

 جدًدة.بعالم جدًد بخىىىلىجُا  -8

كير بلى الىؾاثل التي حٗمل ٖلى مىهت ؤلاهترهذ بإق٩الها ٧اٞت ٦كب٩اث        َو

تر، والُىجُىب، اإلاّضوهاث، social mediaالخىانل الاظخماعي ) (، مشل الِٟـ بى٥، وجٍى

 ًٖ الصخ٠ ؤلال٨تروهُت وو٧االث ألاهباء ؤلال٨تروهُت، والىؾاثِ اإلاخٗضصة، 
ً
ًٞال

يرها مً الىؾاثِ التي اٖخمضث ٖلى الخ٣ىُت الغ٢مُت، واحؿمذ بسهاثو اجهالُت  ٚو

 ًٖ الخٟاٖلُت، 
ً
 ًٖ ع٢ابت الؿلُاث، ًٞال

ً
ؤجاخذ لؤلٞغاص الخٗبير ًٖ ؤهٟؿهم بُٗضا

المي وبشه واؾخ٣باله بهُٜ ظضًضة، وؤنبذ  وم٣ضعة ألاٞغاص ٖلى بهخاط اإلادخىي ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

اًها٫ نىتهم بلى الٗالم، ألاٞغاص في ّْل هظه الخ٨ىلىظُا ًمل٩ىن م٣ضعة ٦بيرة ٖلى  ًأنٌاعو

المُت واهتهذ م٘ ْهىعها  والخٗبير ًٖ آعائهم بىاؾُت اؾخسضامهم هظه الىؾاثل ؤلٖا

 
ً
 .(47)الخضوص الجٛغاُٞت، وؤؾهمذ في صمج الخ٨ىلىظُاث م٘ بًٗها بًٗا

 بعالم جدًد بخىىىلىجُا مخخلؼت.  -3

الم الجضً     ٤ هظا الخهي٠ُ جدضر خالت مً الخماهي بين ؤلٖا الم ٖلى ٞو ض وؤلٖا

الخ٣لُضي، وجسخٟي الٟىاع١ بُجهما، وجدهل خالت مً الاهضماط وجباص٫ اإلاىاٞ٘ ًٖ 

الم الخ٣لُضي ٖلى الخ٣ىُت الجضًضة إلهجاػ ؤٖمالهم،  ٤ اٖخماص الٗاملين في ؤلٖا ٍَغ

المُت بلى الاؾخٗاهت باإلهترهذ بىاؾُت بوكاء مىا٢٘   ًٖ لجىء اإلااؾؿاث ؤلٖا
ً
ًٞال

ىن نٟداث لها ٖلى جٟاٖلُت للصخ٠ الىع  ٢ُت، ٦ما ؤوكإث مدُاث الغاصًى والخلٍٟؼ

 (.48)الكب٨ت الٗى٨بىجُت للخىانل م٘ ظمهىعها

 (. Manovich Levزابعا: مفهىم ماهىفُدش)

ُدل لئلٖالم الجضًض مً عئٍت زانت، ٞهى ًغي ؤهه مغجبِ       ًىُل٤ ٞهم ماهٞى

في خين ال حّٗض ٖملُت ؤلاهخاط بٗملُاث الخىػَ٘ والٗغى التي جخم بىاؾُت ال٩ىمبُىجغ، 

٤ طل٪ ٞإّن وؾاثل الخىانل الاظخماعي،  لى ٞو ، ٖو
ً
 ظضًضا

ً
بىاؾُت ال٩ىمبُىجغ بٖالما

 
ً
والصخ٠ ؤلال٨تروهُت التي ًم٨ً مكاهضتها بىاؾُت قاقت ال٩ىمبُىجغ وجىػَٗها ؤًًا

الم الجضًض، في خين ؤّن بهخاط الصخ٠ الىع٢ُت التي جخم  ج٣٘ يمً مٟهىم ؤلٖا

يسخب ألامغ ٖلى الهىع بىاؾ  مً وظت هٓغه، ٍو
ً
 ظضًضا

ً
ٗض بٖالما ٌُ ُت ال٩ىمبُىجغ ال 

التي حٗغى ٖلى قاقت ال٩ىمبُىجغ، ختى الهىع اإلايكىعة  مً مً يمً ٦خب وع٢ُت 

الم  غيها وجىػَٗها زاعط ال٩ىمبُىجغ ال حّٗض يمً ؤلٖا جم بهخاظها في ال٩ىمبُىجغ ٖو

ت التي  . الجضًض، في خين الهىع اإلاًَٛى
ً
 ظضًضا

ً
ًخم ٖغيها ٖلى قاقخه حٗض بٖالما

ما 
ّ
ْبر اإلاىباًل ؤو جل٪ التي جّىػٕ ٖبره، ٦ ِٖ ُدل الهىع التي ًخم ٖغيها  ولم ًىا٢ل ماهٞى

ؤهه لم ٌكغ بلى ٖملُت ؤلاهخاط التي جدهل ٖلى ؤظهؼة ال٣غاءة ؤلال٨تروهُت ؤو ٖبر قاقت 
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ٗىص طل٪ بلى ؤّن هظه الخ٣ىُت ظاءث الخ٣ت  ًأنٌاعو الم الجضًضاإلاىباًل، َو . (49)إلاضزله بكإن ؤلٖا

خ٤ٟ الباخض م٘ هظه الغئٍت ل٨ىه ٠ًًُ الحها ٖملُاث ؤلاهخاط التي باجذ مخاخت ًٖ  ٍو

٤ اإلاىباًل، ألهه ًغي ؤّن بهخاط الصخ٠ الىع٢ُت ٖلى الخاؾىب هي ٖملُت َبُُٗت  ٍَغ

خهلذ بًٟل الخُىعاث الخ٨ىلىظُت، وألامغ ًيسخب ٖلى بهخاط البرامج ؤلاطاُٖت 

غيه بىاؾُت هظه الخ٨ىلىظُا ًم٨ً ؤن  ىهُت، ل٨ً بهخاط اإلاًمىن وجىػَٗه ٖو والخلٍٟؼ

ٟىا لئلٖالم الجضًض. ، ومً هظه الغئٍت ٞإهىا ٢ضمىا حٍٗغ
ً
 ظضًضا

ً
 هُل٤ ٖلُه بٖالما

: مفهىم جىن بافلًُ 
ً
 (. John V. Pavilik)خامظا

 آلازغ        
ً
٨مل بًٗها بًٗا

ُ
م٨ً ًٖ  ًُغح ظىن باٞلُ٪ زمؿت م٩ىهاث ج ٍو

الم الجضًض، وهي ٦ماًإحي: ٣ها ٞهم ؤلٖا   -ٍَغ

 ؤجهصة جحصُل اإلاعلىماث.  -1

٣ها ًخم اؾخدها٫ اإلاٗلىماث، وج٩ىن في   م٨ً جمشُلها باألظهؼة التي ًٖ ٍَغ ٍو

كتٍر باُٞل٪ في هظه ألاظهؼة ؤن ج٩ىن ع٢مُت ومخهلت م٘  الٛالب ؤ٢غب بلى اإلاهضع، َو

٤ مىهت ؤلاهترهذ، وجخميز بإّن بًٗها مخىاهي الض٢ت والهٛغ،   ًٖ ٍَغ
ً
بًٗها بًٗا

لها بك٩ل ولها م٣ضعة ٖلى جىُٟظ ٖملُاث ه٣ل ألا  نىاث والهىع والٟضًىهاث وجدٍى

ميزها بدٟٔ اإلاىانٟاث ألانلُت للمىخج إلاضة ٚير مخىاهُت 
ّ
ُت ٞاث٣ت، م٘ ج ٞىعي وبىٖى

 . (50)وال جخإزغ مىانٟاتها بمغوع الؼمً وجب٣ى مداٞٓت ٖلى زهاثهها

 .ً  بمياهُت الخخٍص

الم       ّٗضها باٞلُ٪ اإلاغخلت الشاهُت مً ٖملُت جمشُل ؤلٖا الجضًض، التي جخمشل َو

 ًٖ 
ً
يُت هاثلت، ًٞال في جم٨ين الخ٣ىُت الخضًشت مً بهخاط مٗضاث طاث ؾٗاث جسٍؼ

ضة في ٖملها  (.51)٦ٟاًت ٍٞغ

 جلىُاث معالجت اإلاعلىماث.  -8

ؤًٞذ الُٟغاث الخ٨ىلىظُت الخضًشت بلى بهخاط ؤظهؼة في ٚاًت الهٛغ، ولها     

 ،
ً
م٣ضعة مظهلت ٖلى مٗالجت اإلاٗلىماث، وال٣ُام بسُىاث ٖضًضة في و٢ذ ٢هير ظضا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ل إل٦مالها لى اؾخسضمىا الىؾاثل الخ٣لُضًت في  ًأنٌاعو وبْهاع هخاثج عّبما جدخاط بلى و٢ذ ٍَى

 .(52)طل٪

 حدًثت.الخىشَع بىاطؼت جلىُت   -3

ًا٦ض باٞلُ٪ ٖلى يغوعة جىاٞغ ؤظهؼة جىػَ٘ ع٢مُت لخىػَ٘ اإلاٗلىماث، مشل     

٩ىن  ٣ها ه٣ل اإلاًامين مً م٩ان بلى آزغ، ٍو الكب٨ت الٗى٨بىجُت التي ًم٨ً ًٖ ٍَغ

غ بم٩اهاث لى٣ل  ٤ عبِ هظه ألاظهؼة اإلاخُىعة بكب٨ت ؤلاهترهذ التي جٞى طل٪ ًٖ ٍَغ

خم طل٪ مٗلىماث هاثلت في و٢ذ ٢هير، ٞ  ًٖ يغوعة جىاٞغ ؤظهؼة ه٣ل الؾل٩ي، ٍو
ً
ًال

 (.53)بىاؾُت بغامج حؿخسضم الخ٣ىُت الغ٢مُت

 اجهصة الخمىين مً اإلاعلىماث.  -4

وجخمشل هظه ألاظهؼة بكاقاث الٗغى الخانت بال٨مبُىجغ وقاقاث      

يره مً ؤظهؼة الٗغى الت ىن الغ٢مُت، وؤظهؼة الٗغى ألازغي، مشل اإلاىباًل ٚو ي الخلٍٟؼ

خى٢٘ ْهىع ؤظهؼة  ً اإلاؿخسضم مً الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث التي ًبدض ٖجها، ٍو
ّ
جم٨

ً اإلاؿخسضمين مً الىنى٫ بلى 
ّ
ٖغى ؤزغي بًٟل الخ٣ىُت الخ٨ىلىظُت جم٨

 .(54)اإلاٗلىماث.

 مفاهُم ؤخسي لإلعالم الجدًد. 

لم ًخى٠٢ الباخشىن ًٖ مىا٢كت مضازل ؤزغي لئلٖالم الجضًض، ٣ٞض ٢ّضمذ     

٤ ٖضص مً الباخشين، مجهم ظُمـ ظىعصنصعا  James Gordon)ؾاث ًٖ ٍَغ

Bennettومٟهىم الباخشين لين ظغمان  ،)(Lyn Gorman( وصًُٟض ما٧لين ،)David 

Mclean ٦ما َغح الباخشان باعي ا٦ؿٟىعص ،)(Barrie Axford دكاعص (، ووٍع

 ًٖ Richard Huggins)هىظُنز
ً
ً ( عئٍتهما بكإن هظا اإلاٟهىم، ًٞال باخشين آزٍغ

(، ومٟهىم صام (Robert K. Logan(، وعوبغث ٦ُه لىظان terry Flew)ؤمشا٫ جيري ٞلى

 .(55)(Dan Gillmorظُلمىع)
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 في عئٍتها إلااهُت  ًأنٌاعو
ً
وؿخيخج مً مغاظٗت هظه اإلاٟاهُم ؤجها جخضازل م٘ بًٗها بًٗا

ت الت الم الجضًض وجٟؿيرها ل٨ُىىهخه؛ لظا ا٦خُٟذ بٗغى اإلاضازل الىٍٓغ ي ج٣ّضم ؤلٖا

 ٖلى وظىص 
ً
الم الجضًض، و٢ض اج٤ٟ الباخشىن ظمُٗا عئي مخباًىت بكإن قغح مٟهىم ؤلٖا

ت وهى الجضة في الخ٨ىلىظُا، واؾخسضام ع٢مىه البُاهاث  مكتر٥ بين مضازلهم الىٍٓغ

الم الجضًض.  واإلاٗلىماث، بال ؤن آعاءهم جدباًً بكإن حؿمُت ؤلٖا

 زئي ؤخسي 

ضمذ عئي ؤزغي بكإن مٟه    
ُ
ً، ٧اهذ ٢ الم الجضًض مً زبراء آزٍغ ىم ؤلٖا

ّضمذ بكإن اإلاٟهىم مً الخبراء الٛغبُين، و٧اهذ ؤٚلبها جغظمت إلاا 
ُ
نضي للغئي التي ٢

٩ا، ل٨ً بًٗها ظاء بةَال١ جىن٠ُ ظضًض ٖلى اإلاىباًل  َغخه الباخشىن في ؤوعبا وؤمٍغ

ُغح الباخض ٖباؽ مهُٟى ناص١ عئٍ خه لئلٖالم والخاؾىب ٧ىؾلُخين بٖالمُخين، ٍو

الجضًض بإهه" خالت مً الخىٕى في ألاق٩ا٫ والخ٨ىلىظُا والخهاثو التي خملتها 

ما ُٞما ًغجبِ بةٖالء خاالث الٟغصًت  ُّ الىؾاثل اإلاؿخدضزت ًٖ الخ٣لُضًت، الؾ

Individuality) والخسهو ،)customization) اللظًً ًإجُان هدُجت إلايزة عثِؿت هي ،)

 . (56)الخٟاٖلُت"

الم في ال٣غن الىاخض      الم الٟغصي هى ؾمت ؤلٖا غي ٖباؽ مهُٟى ؤن ؤلٖا ٍو

ت بخضي ؾماث  ً، ومىهت ؤلاهترهذ هي بخضي ؤصواجه، في خين ٧اهذ الجماهيًر والٗكٍغ

الم الجضًض لِـ ٣ِٞ بهترهذ، ٞهىا٥  ا٦ض ٖلى ؤّن ؤلٖا ً، ٍو بٖالم ال٣غن الٗكٍغ

ال جدخاط بلى ؤلاهترهذ في جىُٟظها، جُب٣ُاث ظضًضة ج٣٘ يمً هظا اإلاٟهىم، ل٨جها 

ما ما ًغجبِ ببٌٗ الىهىم والهىع ومٗالجتها، ٦ما ؤهه ٌكير بلى ؤّن مً ؤهم  ُّ الؾ

الم الخ٣لُضي في م٩ان واخض ٖلى مىهت  الم الجضًض بم٩اهُت ويٗه م٘ ؤلٖا ؾماث ؤلٖا

 ًٖ جإ٦ُضه ٖلى الخٟاٖلُت ٦ؿمه جمّيز 
ً
بها هظا ال٩ىمبُىجغ والكب٨ت الٗى٩ىبدُت، ًٞال

 (. 57)اإلاٟهىم
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ُغح الباخض الؿٗىصي ٞهض بً ٖبض الغخمً الكمُمغي عئٍت ٖغبُت ؤزغي      ًأنٌاعو ٍو

الم الخ٣لُضي بشالر وؾاثل ٣ِٞ، هي  ، )لئلٖالم الجضًض، ٞهى ًدضص ؤلٖا مُبٕى

الم الجضًض ، مغجي(، في خين ًدضص ؤلٖا بخض٤ٞ اإلاٗلىماث ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ )مؿمٕى

ال٨مبُىجغ، ؤلاهترهذ، الىؾاثِ )ج ًٖ اهضماط زالزت ٖىانغ، هي والهاج٠ الجىا٫( الىاج

الم (اإلاخٗضصة ىن الخٟاٖلُت ٦جؼء مً ؤلٖا ، ل٨ىه ٌٗىص بلى بصعاط مدُاث الخلٍٟؼ

الم  ت يمً وؾاثل ؤلٖا الجضًض، ختى بهه ًً٘ خغ٦ت الُاثغاث والخغاثِ وألاهىاء الجٍى

 .(58)الجضًض

 لتزاوط وحّٗضه الباخشت ؾميره قُساوي" بٖال    
ً
م ٖهغ اإلاٗلىماث، و٢ض ٧ان ولُضا

ٝغ بهما هظا الٗهغ، هما ْاهغة جٟجغ اإلاٗلىماث) ُٖ  Informationْاهغجين باعػجين 

Explosionاهغة الاجها٫ ًٖ بٗض  . (59)(Telecommunication )( ْو

الم      ٦ما ٣ًّضم الباخض الؿٗىصي )ؾٗىص نالح ٧اجب( عئٍخه بكإن ؤلٖا

ّبر ٖى َٖ الم الجضًض وبين الجضًض، بط  ه "بإهه ؤصي بلى زل٤ خالت مً الاهضماط بين ؤلٖا

٤ بين الازىين، ٞالصخ٠ بضؤث حؿخسضم الخ٣ىُت  ال٣ضًم، ٞلم ٌٗض باإلم٩ان الخٍٟغ

ىن م٘  ، واهضمج الخلٍٟؼ
ً
الغ٢مُت في ٖملُت ه٣ل الهٟداث، ٦ما ًم٨ً ٢غاءتها بل٨تروهُا

٤ قاقت ال٩ىمبُىجغ، ؤلاهترهذ وباث مً الِؿير مكاهضة بغامج الخلٟؼ  ٍىن ًٖ ٍَغ

ضة مً  ا٦ض ٖلى ؤّن الخ٨ىلىظُا الخضًشت ؾدؿهم في زل٤ خالت ٍٞغ و٦ظل٪ الغاصًى، ٍو

ىن للضزى٫ بلى  اهضماط هظه الىؾاثل ُٞما بُجها، ُٞم٨ً لؤلٞغاص الُىم اؾخسضام الخلٍٟؼ

مىهت ؤلاهترهذ بؿهىلت، والصخيء هٟؿه ًدهل م٘ ال٨مبُىجغ الظي ٌؿخسضم الُىم 

ت مً  خ٠ ومجالث (60)هاػ جلٟاػ٦ج ، م٘ جإ٦ُضه ٖلى ٢غب ػوا٫ الصخاٞت اإلاُبٖى

 مً الى٢ذ ؤمام ألاٞغاص لخبضًض الى٢ذ في 
ً
وصوعٍاث، ٞلم ٌٗض مً وظهت هٓغه مدؿٗا

ىن   .(61)الاؾخمإ للغاصًى ؤو مكاهضة الخلٍٟؼ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ًأنٌاعو

 العام اإللكرتوني الرأي

 :جمهُد

٧اهذ البضاًاث ألاولى لٗملُت حك٨ُل الغؤي الٗام جسً٘ إلاٗاًير مسخلٟت         

ىامل حك٨ُله لِؿذ ٦ما ٧اهذ في الؿاب٤، واهخ٣ل حك٨ُل  غوٞه ٖو ّٖما هي الُىم، ْو

الغؤي الٗام مً ظماٖاث الًِٛ وعظا٫ الضًً بلى الصخاٞت بٗض ازترإ الُابٗت 

ؾِ ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي، واهخ٣ل بىاؾُت الٗالم ألاإلااوي ٚىجىبٙر في ؤوا

ما بٗض  ُّ ت، الؾ جإزيرها بلى الجمهىع الٗام بٗض نيروعتها بلى وؾُلت اجها٫ ظماهيًر

الظي ؤخضر َٟغة ٦بيرة في ه٣ل اإلاٗلىماث بين ب٣إ  1847ازترإ الخلٛغاٝ في 

ة اإلاٗمىعة بكإن الخغوب والخجاعة، ختى جم ازترإ الغاصًى الظي ؤخضر ضجت ٦بير 

 في الٗملُت الاجهالُت، و٢ض اهبهغ الٗالم بهظه الخ٣ىُت التي ؤًٞذ بلى ْهىع 
ً
 هاثال

ً
وجدىال

ت نٛيرة. ٩ي ما٧لىهان، التي اٞتريذ جدى٫ الٗالم بلى ٢ٍغ ت الٗالم الاميًر  هٍٓغ

ولم جخى٠٢ الخُىعاث الخ٨ىلىظُت ٖىض الغاصًى، بل ظلب لىا مىخه٠       

 ؤٞطخى بلى ه٣ل الخضر ٦ما هى،  ال٣ٗض الشالض مً ال٣غن اإلاىهغم
ً
 ظضًضا

ً
ازتراٖا

نىعة ونىث ومازغاث َبُُٗت، لُبضؤ مٗها ٖهغ ألاظهؼة ؤلال٨تروهُت، التي اهدكغث 

 في الغؤي الٗام، لِـ ٖلى مؿخىي الضو٫ التي جيخج هظا 
ً
لدك٩ل مٗها جإزيراث ٦بيرة ظضا

ىعة ٧اٞت، زم ظاءث الىٕى مً ألاظهؼة، بل ونل جإزيره في الجمهىع بلى ؤعظاء اإلاٗم

ىن مً ه٣ل  ألا٢ماع الهىاُٖت التي م٨ىذ ألاظهؼة ؤلال٨تروهُت اإلاّخمشلت بالغاصًى والخلٍٟؼ

 الخضر لخٓت  بلخٓت مً ؤ٢صخى ألاعى بلى ؤ٢هاها. 

الم في الجمهىع بةٖاصة حك٨ُل الغؤي بػاء         بٗض ًىم ًؼصاص جإزير ؤلٖا
ً
ىما ٍو

٤ وؾاثل مخٗضصة ال٣ًاًا التي ال جغج٣ي بلى مؿخىي ا ل٣ٗاثض لضي الجمهىع، ًٖ ٍَغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ت، وخين ظاءث البرامج الخٟاٖلُت ؤجاخذ للجمهىع الخٗبير ًٖ هٟؿه  ًأنٌاعو وبغامج مخىٖى

 والغّص والخىاع م٘ ال٣اثم باالجها٫.

وم٘ هظه الُٟغاث الخ٨ىلىظُت الهاثلت في ج٨ىلىظُا اإلاٗلىماث، ظاءث          

غجه مً بجاخت مج هىع جُب٣ُاث ٦بيرة ؤؾهمذ زىعة ؤلاهترهذ وما ٞو االث واؾٗت، ْو

 بػاء ال٣ًاًا التي تهّم الجمهىع، وعّبما 
ً
بك٩ل ٦بير في الخإزير في نىاٖت الغؤي الٗام ٖاإلاُا

ما الضو٫  ُّ  في الضو٫ التي ٧اهذ حِٗل جدذ هير الض٦خاجىعٍت، الؾ
ً
٧ان جإزيرها ٦بيرا

 الٗغبُت مجها.

 لعام اإللكرتونيأدهذة اإلعالم اجلذيذ يف تصكيل الرأي ا

 :جمهُد

: "بّن ألاٞغاص في (62)(Albert Bandura)٣ًى٫ ٖالم الاظخمإ البرث الباهضوعا       

اإلاجخمٗاث ًلجإون بلى مسخل٠ الىؾاثل اإلاخاخت لضحهم لخد٤ُ٣ ؤهضاٞهم، ٞاإلوؿان 

خإزغ بها،  ازغ ٞحها ٍو اث مً ألاٞغاص ًخٟاٖل مٗها ٍو ٧اثً اظخماعي ٌِٗل في يمً مجمٖى

ٗمل ٖلى حٗلمها ًٖ  اصاتهم واججاهاتهم، َو ً ٖو وهى ًالخٔ ؾلى٦ُاث ألاٞغاص آلازٍغ

٤ اإلاال   .(63)خٓت والخ٣لُض" ٍَغ

الم      ومً هظه الىؾاثل اإلاخاخت التي ًلجإ بلحها ؤلاوؿان لخد٤ُ٣ ؤهضاٞه هي ؤلٖا

ت التي ؤنبذ لها الُىم ؤزغ مهم في حك٨ُل الغؤي الٗام اإلادلي  الجضًض ومٓاهغه اإلاخىٖى

اث اإلاشاعة للى٣اف في ّْل الخُىعاث  وال٣ىمي وؤلا٢لُمي والضولي بػاء اإلاىيٖى

ت، وبمٗؼ٫ ًٖ جضزل الؿلُاث اإلادلُت، ٣ٞض ؤجاخذ هظه الخ٨ىلى  ظُت اإلادؿاٖع

ً بكإن اإلاكتر٧اث  الخ٨ىلىظُا اإلاجا٫ ؤمام الٟغص للخٗبير ًٖ هٟؿه، والخٟاٖل م٘ آلازٍغ

جي ؤم ؤلا٢لُمي، ختى ٖلى  التي هي مدل ؤهخمامهم ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤم الَى

 اإلاؿخىي الضولي. 
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ال        ًأنٌاعو  ظضًضة لم ل٣ض ؤجاح ؤلٖا
ً
اث واإلااؾؿاث آٞا٢ا م الجضًض لؤلٞغاص واإلاجمٖى

ضًً والخىانل مٗهم بك٩ل مباقغ مً صون  ، ب٨ؿب ؤههاع ومٍا
ً
ج٨ً مخىاٞغة ؾاب٣ا

 بين اإلاغؾل وبين اإلاؿخ٣بل، ؤو ٚير جؼامجي، بمٗجى ؤّن 
ً
٩ىن الخىاع جؼامىُا وؾُاء، ٍو

الم الجضًض، و  َٛل٤ خاؾىبه ؤو ه٣اله، اإلاغؾل ًتر٥ ميكىعه ٖلى بخضي وؾاثل ؤلٖا

٤ حٗل٣ُاث  ى ًٖ ٍَغ
ّ
ول٨ً ألاظاباث والخٟاٖل م٘ ميكىعه ؤو الُٟضًى الظي وكغه ًخجل

 ًدىاؾب م٘ ؤهمُت اإلاىيٕى اإلاٗغوى للى٣اف (64)اإلاؿخسضمين
ّ
 مُٗىا

ً
ك٩ل عؤًا

ّ
، وعّبما ًد

وحجمه، ؾىاء في اإلاجا٫ الؿُاسخي ؤم في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ؤم ألامجي، وهىا ًدضر 

المُت. وؤّن ج باص٫ لؤلصواع بين اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل، ٨ٞالهما مؿخ٣بل ومغؾل للغؾالت ؤلٖا

اؾخسضام بٌٗ زىام قب٩اث الخىانل الاظخماعي ًجٗل اإلاؿخسضم ؤمام مٗلىماث 

ت التي ٌؿعى للخهى٫ ٖلى مٗلىماث بكإجها، ٞبمجغص اؾخسضام  قاملت بكإن اإلاىيٖى

اث التي جبدض ٖجها ؾىاء ؤ٧اهذ هظه الخىام ججلب ل٪ ٧ّل ما ًغجبِ باإلا ىيٖى

ُل٤ ٖلُه ؤًًا   للخل ؤو للٟهم ال٩امل، ٍو
ً
٣ا ، مّما ًمهض ل٪ ٍَغ

ً
ُٞضًىهاث ؤم ههىنا

 ًغجبِ بدضر ٞإّن هظه 
ً
 مغثُا

ً
٤ خل اإلاك٨الث، ٞلى قاهضث ُٞضًى ؤو م٣ُٗا ٍَغ

ت هٟؿها بت مً اإلاىيٖى  .(65)الخانُت ججلب ؤو ج٣ّضم ل٪ ُٞضًىهاث ٢ٍغ

بضؤ اإلاضوهىن بالخٗبير ًٖ ؤعائهم الؿُاؾُت والاظخماُٖت بىاؾُت ٦ما        

خاح للمؿخسضمين الخٟاٖل م٘  مضوهاتهم، الّؾُما الصخهُاث اإلاكهىعة في اإلاجخم٘، ٍو

٤ اإلاضوهاث الصخهُت، والخٗل٣ُاث، ؤو الخٗل٤ُ ٖلى الخٗل٤ُ،  اإلايكىعاث ًٖ ٍَغ

ٗضصة، بط جُغح اإلاضوهاث آعاَء وجخدى٫ اإلاضّوهت بلى ًٞاء مٟخىح  لٗغى آلاعاء اإلاخ

اٍث، ال ًم٨ً لئلٖالم الخ٣لُضي مىا٢كتها، ألؾباب مجها ٖضم اوسجام  وجىا٢ل مىيٖى

 مًمىجها م٘ ال٣اثمين ٖلى هظه الىؾاثل، ؤو ٖضم جىاٞغ اإلاؿاخاث الؼمىُت ليكغها.

وبين الُٟىت وألازغي وؿم٘ ًٖ والصة وؾُلت بٖالم ظضًضة جدُذ للجمهىع     

ً، إلهًاط آلاعاء وألا٩ٞاع، ومً زم الخٟاٖل  مٗها والخىانل بىاؾُتها م٘ آلازٍغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 مً ؤظىضة  ًأنٌاعو
ً
ُما ًإحي وؿخٗغى بًٗا اث التي تهّم الجمهىع، ٞو حك٨ُلها بػاء اإلاىيٖى

الم الجضًض في حك٨ُل الغؤي الٗام.  ؤلٖا

  -وتتمجل فيما يأتي:social media))أوال: شبكات التواصل االدتماعي 

 .(Facebook66)(الفِع بىن) -0

ًترب٘ الِٟـ بى٥ ٖلى ٖغف قب٩اث الخىانل الاظخماعي مً ظهت ؤهمُت     

ُه والدؿلُت  م مً ؤن ٨ٞغة بوكاثه ٧اهذ ال جخّٗضي التٞر ضصهم، ٖلى الٚغ مؿخسضمُه ٖو

ك٩ل الغؤي الٗام بػاءها،  ض، لُخدى٫ بلى مى٢٘ ًهى٘ ألاخضار َو بين َالب ظامٗت هاٞع

 للخىاع وال
ً
ى٣اف وجباص٫ آلاعاء بين الجمهىع "اإلاؿخسضمين" بكإن وؤنبذ مىبرا

غى آلاعاء للؿُاؾُين وعظا٫  اث اإلاشاعة، بل ؤنبذ ًٞاء للجضا٫ ٖو اإلاىيٖى

الم، وونل ألامغ بلى ٢ُام ال٣ىىاث الًٟاثُت بٗغى  الا٢خهاص والاظخمإ وؤلٖا

اإلايكىعاث التي ًُل٣ها الؿُاؾُىن ٖلى نٟداتهم بكإن ألاخضار وحٗضها ماصة 

ت  مً وكغاتها ألازباٍع
ً
ت عثِؿت، وظؼءا   . (67)بزباٍع

ير ألاعيُت اإلاىاؾبت، واإلاىار الٗام لتهُئت      ؿهم قب٨ت الِٟـ بى٥ في جٞى
ُ
وح

 ًٖ ؤجها وؾُلت 
ً
الغؤي الٗام للخٗبير ًٖ هٟؿه ٖبر الخٓاهغاث والخجمٗاث، ًٞال

في الخٓاهغاث  لخيؿ٤ُ اإلاىا٠٢ وجدضًض ألاهضاٝ، وجىظُه الجمهىع، وجىُٓم خغ٦خه

والاهُال١، واجطح صوعها بك٩ل واضح و٦بير في جيؿ٤ُ الخٓاهغاث في ظمهىعٍت مهغ 

٨ُت ٖام  م، والهجىم ؤلاؾغاثُلي ٖلى  2008الٗغبُت وجىوـ، و٢بلها في الاهخساباث الاميًر

  . (68)ٚؼة الظي بضؤ ؤوازغ الٗام هٟؿه

ىين بكإن خغ٦ت الخٓاهغاث ل٣ض جدى٫ الِٟـ بى٥ بلى ؤصاة مهمت لخبلُٜ اإلاىاَ    

ومىاُٖض اهُال٢هم، وججم٘ الكباب في الضو٫ التي خضزذ ٞحها الشىعاث، بط جم بوكاء 

ْبرها جبلُٜ  ِٖ نٟداث للِٟـ بى٥ لى٣ل ألازباع مً مى٢٘ الخضر مباقغة، لُخم 

ً باإلاؿخجضاث، وؤما٦ً جىاظض الشىاع، ومىا٢٘ اإلاؿدكُٟاث  الىاقُين واإلاخٓاهٍغ

خم  اإلاُضاهُت، ٦ما ل حي، ٍو
ّ
وكئذ جيؿ٣ُُاث حٗخمض ٖلى الِٟـ بى٥ في الخىانل في ٧

ُ
ؤ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ْبر هظه الهٟداث ًأنٌاعو ِٖ وازخاعث هاقُين ز٣اث ومٗغوٞين لئلقغاٝ ٖلى بصاعة  (،69)جىظحههم 

هظه الهٟداث وجىظحهها في وؿ٤ ًيسجم م٘ جىظه ؤلاصاعة الٗلُا التي حكٝغ ٖلى ٖمل 

سً٘ ، ٍو
ً
إلصاعة مىخضة في جىظحهاتها وجبلُٛاتها  الخيؿ٣ُاث، بط ًبضو الٗمل ممىهجا

ً في ؾىعٍا لخدضًض الى٢ذ   في جىظُه اإلاخٓاهٍغ
ً
 الٞخا

ً
للمٗاعيين، و٢ض خ٣٣ّذ هجاخا

اث ال٣ىاث ألامىُت، وجهبذ ؤ٢ىي مً  واإلا٩ان الالػمين، بدُض جٟاجئ هظه اإلاجمٖى

ال 
ّ
٣ها بال٣ىة، ختى م٘ ج٤ًُِ الخىا١ ٖلى قب٩اث ؤلاهترهذ، ب ؤجها جم٨ىذ  بم٩اهُت جٍٟغ

٤ الاؾخٗاهت ببرامج زانت  .(70)مً ججاوػ هظه ال٣ٗبت ًٖ ٍَغ

 لخىُٓم الخمالث    
ً
 عخبا

ً
وباث الًٟاء الاٞتراضخي لكب٨ت الِٟـ بى٥ مجاال

كٝغ ٖلحها ٖضص مً الىاقُين في الٗغا١، ومً ؤمشلت طل٪ ٢ُام ٖضص  ٌُ المُت التي  ؤلٖا

ي( التي ٧اهذ حؿعى بلى مداؾبت مً هاقُي اإلاجخم٘ اإلاضوي بدىُٓم خملت )ؤًً خ٣

اإلاتهمين في ملٟاث الٟؿاص، ومغا٢بت ؤلاهٟا١ الٗام في الضولت الٗغا٢ُت، للًِٛ ٖلى 

ٌ ٖملُاث الٟؿاص، واؾخمغث هظه الخملت  ظهاث ال٣غاع الؿُاسخي في البلض ألظل ج٣ٍى

 .(71)إلاضة ؾخت ؤقهغ

غان    مها ٦2015ما اهُل٣ذ خملت ٦بري في مُل٘  قهغ خٍؼ
ّ
مؿخسضمى ، هٓ

ت، جدذ اؾم "خكضها"، واهًم   الِٟـ بى٥ لضٖم الخكض الكٗيي يض خمالث الدكٍى

بلحها ٖكغاث آلاالٝ مً اإلاؿخسضمين بىاؾُت قب٨ت الِٟـ بى٥ في الٗغا١ وصو٫ 

ؤزغي، واؾدشمغ اإلاؿخسضمىن بٌٗ الهىع والغمىػ الضًيُت والكٗاعاث اإلاظهبُت للخإزير 

ً  .(72)في آلازٍغ

 ٖكغاث الهىع،  ٦ما اؾخسضم    
ّ

٤ بض جىُٓم صاٖل قب٨ت الِٟـ بى٥ ًٖ ٍَغ

 
ً
مل ٖلى التروٍج لهٟداجه، وؤنبدذ مهضعا والُٟضًىهاث اإلاخهلت بيكاَاجه، ٖو

٣ها بلى بقاٖت  الم ألازغي، و٧ان حهضٝ ًٖ ٍَغ للمٗلىماث التي حٗخمض ٖلحها وؾاثل ؤلٖا

ًٖ اإلاٗغ٦ت وػٍاصة  الخٝى والٟٕؼ في ٢لىب اإلاىاَىين، ومً زم جدُُضهم وببٗاصهم
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ً بٗضم مىاظهخه في  ًأنٌاعو اههاعه في اإلاىا٤َ التي ًدخلها، و٦إهه ًغؾل عؾاثل بهظاع بلى آلازٍغ

 اإلاىا٤َ التي ٌؿُُغ ٖلحها.

ُت و٢خل      وال ًىدهغ صوع الِٟـ بى٥ في الضعصقت والبدض ًٖ ألانض٢اء والتٞر

ؿهم في جباص٫ اإلاٗلىماث، والدكاع٥ والدكاوع بك ٌُ إن ال٣ًاًا وؤلاؾهام في الٟغاٙ، بل 

ب والخٗلُم، وجباص٫ ألا٩ٞاع   ًٖ الخضٍع
ً
ّخلها، واجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت بػاءها، ًٞال

٣ت م٘ ههىم، ؤو  ْبر ههىم مجغصة، ونىع مٞغ ِٖ وآلاعاء وجل٣ي الىصح وؤلاعقاص 

٣ه بلى  ُٞضًىهاث جغجبِ بدضر مٗين حهم الجمهىع، ؤو حهضٝ اإلاؿخسضم ًٖ ٍَغ

ً وب٢ىاٖهم بهابًها٫ ٨ٞغة بل  . (73)ى آلازٍغ

وألهمُت قب٨ت الِٟـ بى٥ لجإث ال٣ىىاث الًٟاثُت واإلادُاث ؤلاطاُٖت    

والصخ٠ وو٧االث ألاهباء بلى بوكاء نٟداث زانت بها، حٗلً ٖبرها ًٖ بغامجها 

 ًٖ لجىء ؤٚلب الٟٗالُاث الؿُاؾُت والىسب 
ً
ها، ًٞال ض وكغاتها وؤؾماء يُٞى ومٖى

ؤزغي شخهُت ٖلى الِٟـ بى٥ واإلاؿاولين الخىُٟظًين بلى بوكاء نٟداث جٟاٖلُت و 

 
ً
 ؤو ؾُاؾُا

ً
 . (74)للخىانل والخىاع م٘ الجمهىع ب٣هض الخإزير ُٞه، اهخسابُا

 لؤل٢لُاث واإلاىٓماث الاظخماُٖت إلوكاء    
ً
 عخبا

ً
ل٣ض ؤجاح الِٟـ بى٥ مجاال

اث زانت بهم ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت جضاٞ٘ ًٖ خ٣ى٢هم، وجغوط  ظمُٗاث ومجمٖى

ٗضوجها ظؼء ت )ٖبضة الكُُان( لهم، َو  مً خ٣ى١ ؤلاوؿان، ومً ؤمشلت طل٪ مجمٖى
ً
ا

 ًٖ 
ً
 ٖلى الِٟـ بٗض مُاعصتهم مً الؿلُاث في مهغ، ًٞال

ً
الظًً ْهغوا مجضصا

اث ؤزغي ٦شيرة اؾدشمغث هظا اإلاجا٫ للضٞإ ًٖ خ٣ى٢ها اإلاٟتريت مً وظهت  مجمٖى

وكاء نضا٢اث لهم في هٓغها، ٦ما ؤجاح هظا اإلاجا٫ للكباب الٗغبي ٖبىع الجٛغاُٞت وب

اث  ً مجمٖى ٤ ج٩ٍى  ًٖ ع٢ابت الؿلُت في جل٪ الضو٫ ًٖ ٍَغ
ً
الضو٫ الٗغبُت،  بُٗضا

 .(75)بين هاالء الكباب ًامىىن بإ٩ٞاع مخ٣اعبت ولهم همىم مكتر٦ت

زانُت ظضًضة  2016و٢ض ؤياٞذ بصاعة الِٟـ م٘ مُل٘ الكهغ الخامـ مً    

ت والٗغبُت ؤو مً ؤًت لٛت ؤزغي ٨ًخب بها اإلاخدضر بترظمت الخٗل٣ُاث بلى اللٛت ؤلاه٩ليًز
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ًٖ  ًأنٌاعو
ً
 ًٖ مٗى١ اللٛت، ًٞال

ً
ت، وهظه جدُذ لؤلٞغاص الخىانل بُٗضا بلى اللٛت ؤلاه٩ليًز

٤ الِٟـ أل٦نر مً )  في آن واخض، 50بياٞت زانُت الاجها٫ اإلاباقغ ًٖ ٍَغ
ً
( شخها

لها بلى م٩اإلات مغثُت جدُذ للمؿخسضمين اث الخىانل  وؤلاصاعة في نضص جدٍى مً اإلاجمٖى

ها مً صون الخاظت ل٣ُ٘ مؿاٞاث ل٣ٗض مشل 
ّ
اث اإلاكتر٦ت ألظل خل ومىا٢كت اإلاىيٖى

م٨ً ٖغى هظه الخىاعاث اإلاغثُت بىاؾُت قاقاث مىاؾبت ألظل  هظه الىضواث، ٍو

 جد٤ُ٣ ٖىهغ الجظب والاهدباه.

 . (76)(YouTubeالُىجُىب ) -8

ت في مجا٫ الخإزير الؿُاسخي في     بٗض  2008ْهغ الُىجُىب ٧ىؾُلت اجها٫ خٍُى

٨ُت خمالتهم الاهخسابُت ًٖ  ؤن ؤٖلً ؾبٗت مً اإلاغشخين لالهخساباث الغثاؾُت ألامٍغ

٤ الُىجُىب ، ٧ان ؤٚلبها للغثِـ (77)ٍَغ
ً
، وخ٣٣ّذ هظه الخمالث مكاهضاث ٦بيرة ظضا

خميز اليكغ بىاؾُت الُى  ت مّما ًيخج في وؾاثل ؤوباما، ٍو ٍٟى جُىب بإهه ؤ٦نر نغاخت ٖو

ْبر هظه الىؾُلت الخىانلُت ًّخم مً صون  ِٖ غ واليكغ  الم الخ٣لُضي، ٧ىن ؤّن الخهٍى ؤلٖا

ىن،   ًٖ جد٣ُ٣ه مكاهضاث ٖالُت م٣اعهت بالخلٍٟؼ
ً
ٖلم الصخو في ؤخُان ٦شيرة، ًٞال

ت التي جم ٖغيها في الخل ىن في الُىجُىب مّما ًد٤٣ م٘ بم٩اهُت بض اإلا٣اَ٘ الُٟضًٍى ٍٟؼ

مكاهضاث جٟى١ اإلاكاهضاث التي جد٣٣ذ للم٣ُ٘ الُٟضًىي اإلاٗغوى في الىؾُلت 

يسخب ألامغ  الم ألازغي، ٍو ألاولى، وهظا ٌُُٗه زانُت ؤزغي في التروٍج لىؾاثل ؤلٖا

ت  . (78)بلى ؤلاطاٖت والصخ٠ اإلاُبٖى

غي بٌٗ الباخشين في هظا اإلاجا٫ ؤّن البضاًاث     ب ٧اهذ في ٍو ألاولى للُىجٍُى

ت في  1993 الم الخ٣لُضي جٓاهغاث ٢ام بها ؾ٩ان ٢ٍغ خين ججاهلذ وؾاثل ؤلٖا

٤ ٖلى ؤه٣اى ؤ٦نر مً ) ُاهُت ٖىض مداولت الؿلُاث ق٤ ٍَغ (، 300الٗانمت البًر

ت مً الىاقُين بلى حسجُل ألاخضار التي تهم اإلاىاًَ بالهىث  منز٫ٍ ٞلجإ مجمٖى

يؿب بًٗهم هظه والهىعة، وخ٣٣ّذ و٢ته ا ؤهضاٞها و٦ؿبذ الٗضًض مً الجمهىع، ٍو

 (.79)الخجغبت بلى الُىجُىب
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 لخد٤ُ٣ الكهغة ؾىاء ٖلى مؿخىي ألاشخام      ًأنٌاعو
ً
 زهبا

ً
ؤنبذ الُىجُىب مجاال

ٗاعيت ؤلاًغاهُت
ُ
هضا ؾلُان( التي ؤؾماها )ؤم ألا٩ٞاع، و٢ض ججلى طل٪ في ٢ًُت اإلا

الم الجضًض بكهُضة الُىج ٞبٗض وكغ ٢هت  ،(YouTube martyr) ُىبمؿخسضمى ؤلٖا

بنابتها ال٣اجلت في بخضي الخٓاهغاث ٖلى الُىجُىب الخ٣ُتها الىؾاثل اإلاغثُت 

ت ووؾاثل الخىانل ألازغي، وؤٖاصث بثها مغة ؤزغي مّما خ٤٣ّ لىضا الؿلُان  واإلاؿمٖى

ت  قهغة واؾٗت وحٗا٠َ ٚير ٖاصًين ٖلى مؿخىي الٗالم، وباجذ نىعتها مإلٞى

 . (80)رلل٨شي

ل٣ض مىذ الخُىع الخ٨ىىلىجي الٟغنت للىاقُين في مساَبت الغؤي الٗام ًٖ    

٣ت هاصثت، وباث بوكاء ٢ىىاث  ٤ وكغ ألاٞالم والخدضر لهم بى٢ذ مٟخىح وبٍُغ ٍَغ

ب في ؤن  ً ًٚغ
َ
 لضي اإلاكاهير ؤو اإلاٛمىعًٍ إلا

ً
ىهُت زانت ٖلى الُىجُىب قاجٗا جلٍٟؼ

بْ  ِٖ ّٗبر ًٖ عؤًه  ر هظه ال٣ىاة، وج٩ىن مخاخت للجمُ٘، وماًّميزها ؤّن ًىنل نىجه َو

ت في ازخُاع الى٢ذ اإلاىاؾب للمكاهضة، وهظه ه٣ُت  بغامجها ؤُٖذ الجمهىع الخٍغ

ىن باث  م مً ؤّن الخلٍٟؼ ى١ للُىجُىب، ٖلى الٚغ ّٟ ىن، و٧اهذ ٖالمت ج ٣ٞضها الخلٍٟؼ

٩اث الخىانل ٌٗخمض ألاعقٟت ؤلال٨تروهُت في نٟداث مؿخدضزت ٖلى مىا٢ٗه في قب

 ٤ ٗغى ًٖ ٍَغ ٌُ  ؤجها ماجؼا٫ لم جد٤٣ّ مكاهضاث م٣اعهت بما 
ّ
الاظخماعي، بال

 .(81)الُىجُىب

وم٘ جُىع ؤظهؼة اإلاىباًل والهىاج٠ الظ٦ُت، ؤنبذ بةم٩ان الٟغص مكاهضة     

ألاٞالم بىاؾُتها، ومخابٗت ألاخضار التي جدهل في الٗالم في م٩ان ٖمله، وفي ؤي م٩ان 

ىن إلاخابٗت  آزغ ًهل بلُه، ولم ٌٗض بداظت بلى منز٫ ؤو م٣غ زابذ ٦ما ًدهل م٘ الخلٍٟؼ

 ًٖ اعجٟإ وؿ
ً
ىن، ألاخضار، ًٞال ب مكاهضة ألاٞالم في الُىجُىب م٣اعهت بالخلٍٟؼ

وجدى٫ الجمهىع بىاؾُت هظه االىؾُلت الجضًضة مً مؿخ٣بل لؤلخضار بلى ناو٘ لها 

٤ ججاهله بٌٗ ألاخضار  ومازٍغ ٞحها، وعبما ًماعؽ بٌٗ ؤصواع خاعؽ البىابت ًٖ ٍَغ

 وجغ٦يزه ٖلى ؤزغي. 
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ؿهم ميزة ألاعقٟت التي ًّخميز بها ال    ًأنٌاعو
ُ
ُىجُىب في جغؾُش ألاخضار في الظهً ًٖ وح

 
ً
٤ ج٨غاع اإلاكاهضة للخضر هٟؿه، ومً زّم حك٨ُل آلاعاء بكإجها مً الجمهىع، ًٞال ٍَغ

إل ٖلى ظىاهب ؤزغي لم ٌؿخُ٘ بصعا٦ها ؤو مالخٓتها في 
ّ
ًٖ ؤهه ًدُذ للمكاهضًً الَا

غى بلُه مبجى  ّٗ الخجاعة الٗالمي اإلاكاهضة ألاولى، وزير مشا٫ ٖلى طل٪ الخٟجير الظي ح

٨ُىن مً  2001في الىالًاث اإلاخدضة في  الظي جُاب٤ م٘ ما ٧ان ٨ًغعه الؿاؾت ألامٍغ

٨ُت لهجىم بعهابي مدخمل مً الجماٖاث  غى الىالًاث اإلاخدضة الاميًر ّٗ اخخما٫ ح

 ًٖ ؤن بٖاصة مكاهضة الٟلم إلاغاث ٖضة ؤؾهم في ٦ك٠ ػواًا لم ج٨ً 
ً
اإلادكضصة، ًٞال

ىن واضخت للمكاهضًً   (.  82)في اإلاكاهضة ألاولى التي خهلذ بىاؾُت الخلٍٟؼ

الم الجضًض ٞإهه ًا٦ض" ؤن الُىجُىب ٢ض اٚخهب صوع     في بقاعة ألخض زبراء ؤلٖا

ت ٖالُخين، ٣ٞض جم وكغ  ىن في الخإزير في الجمهىع" وه٣ل ؤلاخضار بض٢ت وؾٖغ الخلٍٟؼ

ّض  ل٣ُذ في صهٟغ ٖو
ُ
 زُب مازغة لبُل ٧لىخىن ولجىن ٦يري ؤ

ً
ث مً ؤًٞل الخُب جإزيرا

في الظًً قاهضوها، بل ونٟها بًٗهم ؤجها مً ؤًٞل الخُب في خُاة اإلاغشح 

الضًم٣غاَي، و٢ض ججاهلتها ؤهم زالر مدُاث في هظه اإلاضًىت ألؾباب مجهىلت، ل٨جها 

 
ً
٤ الُىجُىب، وخ٣٣ّذ مكاهضاث ٖالُت ظضا  .(83) بصذ ًٖ ٍَغ

تر  -3  . (84)جٍى

م مً خض     ً مً جد٤ُ٣ ٖلى الٚغ
ّ
 ؤهه جم٨

ّ
تر للجمهىع الٗام، بال ازت بَال١ جٍى

وؿبت اؾخسضام هاثلت بين ٞئاث اإلاجخم٘، و٧ان له صوع واضح في التر٦يز ٖلى 

ت مشل حُٛير ألاهٓمت  ما في ال٣ًاًا اإلاهيًر ُّ اث التي تهم الىاؽ، الؾ اإلاىيٖى

اث الكٗىب.   الض٦خاجىعٍت وحُٛير ال٣ىاهين التي جدض مً خٍغ

 ب    
ً
تر ؤهه ًجبر اإلاؿخسضم ٖلى الضزى٫ في ال٨ٟغة والتر٦يز ٖلحها بُٗضا ن ماًميز جٍى

ضة و٢بلها 280ًٖ ؤلاؾهاب ٧ىهه ال ًدُذ للمٛغص اؾخسضام ؤ٦نر مً )  في ٧ل حٍٛغ
ً
ا ( خٞغ

 ٧140ِ٣ٞاهذ )
ً
ا تر في صو٫، (85)( خٞغ  ألن ًؼصاص اهدكاع اؾخسضام جٍى

ً
، وهظا ٧ان ؾببا

٣ٞض قإ اؾخسضامه في صو٫ الخلُج الٗغبي واإلاٛغب وؾىعٍا  واهسٟايه في صو٫ ؤزغي،
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ومهغ، وجإحي الؿٗىصًت في َلُٗت صو٫ الٗالم مً خُض اؾخسضامه، بٗضها الىالًاث  ًأنٌاعو

 بالِٟـ (86)اإلاخدضة، ومً زم ؤلاماعاث
ً
، واهسٌٟ اؾخسضامه في الٗغا١ والُمً م٣اعهت

مّيز صو٫ الخلُج ًٖ  بى٥، وهىا٥ مً ًغظ٘ الؿبب بلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي الظي

ال٢خه باوكٛا٫ الٟغص َىا٫ الى٢ذ مّما ًدهل جىا٤ٞ بين البِئت  ٚيرها مً الضو٫، ٖو

اإلادُُت باإلاؿخسضم وبين هٕى وؾُلت الخىانل الاظخماعي التي ٌؿخسضمها، وهظا 

الخىن٠ُ ًيسجم م٘ البِئت في الٗغا١ والُمً بط ًًٟل الجمهىع اؾخسضام الِٟـ 

ً بهضٝ جىظُه الخىاع هدى بى٥ وؤؾالُب ؤزغي،  مشل الخٗل٤ُ ٖلى ميكىعاث آلازٍغ

ؼ ٨ٞغة مُٗىت  . (87)٨ٞغتهم ؤو ماٌٗخ٣ضون ؤهه  خُذ ؤو الابظاب لخٍٗؼ

٤ اؾخسضام      ؼ ألا٩ٞاع اإلاٗغويت ًٖ ٍَغ تر في حٍٗؼ ل٣ض ؤؾهمذ مميزاث جٍى

ؿّمى )الىؾىم( ٌُ ٣ت الخجؼثت ؤو ما  خضار التي ، التي حٗجي اؾخسضام مسخهغاث ألا (88)ٍَغ

 بلى 
ً
٣غجها بٗالمت الكبا٥، ومً زم جىٓم جل٣اثُا ض بكإجها ٍو ب اإلاٛغص الخٍٛغ ًٚغ

 ًٖ ؤّن اؾخسضام هاقخاٙ)#( ٢بل اؾم 
ً
الخٗل٣ُاث التي جىا٢ل هظا الخضر، ًٞال

غ ل٪  الصخو اإلاغاص الخىانل مٗه ٌؿهل ونى٫ الغؾالت بلُت بك٩ل ؤؾهل، ٦ما جٞى

بت مً مًمىن الهاقخاٙ، وهظه ميزاث لم جدؿم ميزة الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث ال تي ال٣ٍغ

بها قب٩اث الخىانل الاظخماعي ألازغي بالٟاٖلُت هٟؿها، وهي مُٟضة في بىاء ٖال٢اث 

ت ونالث بين ألاٞغاص الظًً ٌؿٗىن بلى حٍٗغ٠ الغؤي الٗام ب٨ٟغة مً الا٩ٞاع ؤو  ٢ٍى

ضاث في الشىعاث الًِٛ ٖلى خ٩ىمت مُٗىت، و٢ض خهلذ مشل هظه الخًمُىاث للخ ٍٛغ

التي خهلذ في مهغ وجىوـ وؾىعٍا، مّما ؾّهل للىاقُين ؤلاٞالث مً ع٢ابت الخ٩ىمت، 

تر  اث، ٦ما ؤجاخذ الخ٣ىُت التي جميز بها جٍى ت الظًً ٌؿٗىن بلى ازترا١ اإلاجمٖى ومٗٞغ

تر ٤ زضمت مخاخت في زانُت جٍى ىب بهم ًٖ ٍَغ  (.89)ؤن ًخم حجب الؼّواع ٚير اإلاٚغ

 للخٗبير ًٖ وظهاث الىٓغ ب        
ً
تر ؤُٖى ًٞاًء واؾٗا ن ؾهىلت اؾخسضام جٍى

ً بك٩ل مباقغ مً  اث اإلاٗغويت، ومساَبت آلازٍغ ت بػاء ال٣ًاًا واإلاىيٖى اإلاخىٖى

٣ت الخٟاٖل  صون ؤن ٩ًىن يمً ٢اثمت الخًُٟالث باؾخسضام هٓام الخجؼثت ؤو ٍَغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

تر في حك٨ُل آلاعاء ٖبر ٖغيه  ًأنٌاعو لت ٚير مدضوصة مً اإلاباقغ، ٦ما ٌؿهم جٍى ٢اثمت ٍَى

 ًٖ 
ً
، ًٞال ىن، وجىا٢ل ال٣ًاًا التي تّهم الكإع ْبر قاقت الخلٍٟؼ ِٖ البرامج التي حٗغى 

إل ٖلى آزغ ألازباع التي جخهل بالكإن الظي ًجظب 
ّ
ؤهه ٌؿهل للمؿخسضم الَا

برة  ّٗ ُضًىهاث ونىع م ٤ وكغ مىاظيز ألازباع ٖبر عوابِ ٞو اإلاؿخسضم، وؤهمها ًٖ ٍَغ

 . (90)ما ًضوع في الٗالم ًٖ

 لضي الجمهىع الٗام، وجغاظ٘ صوع        
ً
 ٦بيرا

ً
ل٣ض خ٣٣ّذ هظه الىؾُلت جدىال

المي، ٞلم ٌٗض باؾخُاٖتهم الخد٨م بما ًهل بلى  الىسبت في الخد٨م باإلاًمىن ؤلٖا

الم الخ٣لُضي، واهدؿغ صوع ال٣اثم باالجها٫ في ْل جىامي  الجمهىع ٦ما في وؾاثل ؤلٖا

تر بلى جدى٫ قٗيي ٦بير، ٦ما ٣ًى٫ )٧اجؼ(" صوع وؾ اثل الخىانل الاظخماعي، وؤصي جٍى

بّن الىاؽ الٗاصًين ٢اصعون ٖلى وكغ ألازباع وبهخاط مدخىي بٖالمي ؤو الخٗبير ًٖ آعائهم 

ت  " بُٗضا ًٖ مغا٢بت الؿلُت، الّؾُما في الضو٫ التي جبدض قٗىبها ًٖ الخٍغ
ً
ٖلىا

ن الخاظت بلى بطن ؤو مىا٣ٞت مً الغ٢ُب، مّما ؤؾهم مً صو ( 91)والخٗبير ًٖ هٟؿها

بك٩ل ٦بير في جغ٢ُت ألاٞغاص الٗاصًين لُهبدىا ٢اصة عؤي في اإلاجخم٘، بما ًم٨جهم مً 

الم الخ٣لُضي،  وهاالء لم ٨ًً لهم وظىص،  اظخُاػ الدؿلؿالث الهغمُت الؿاثضة في ؤلٖا

خالت ٧اهذ ٖىض جىدُت  ولم ٩ًىهىا مٗغوٞين ٢بل اؾخسضامهم هظه الىؾُلت، وؤو٫ 

خين نّىث اإلاىالىن له في البرإلاان لهالح  2011الغثِـ الٟلبُجي)ظىػ٠ٍ اؾتراصا( في 

ل٤ ملٟاث الٟؿاص اإلاشاعة يضه، وبٗض ؤ٢ل مً ؾاٖخين ٖلى  ب٣اثه في الخ٨م، ٚو

ؾاهخىؽ( بٗض )جىنُاث البرإلاان ججّم٘ آلاٝ اإلاىاهًين الؾخمغاع خ٨مه في مُضان 

ً جىػَ٘ عؾالت هه
ّ
ُت ٢هيرة ج٣ى٫" اعجض ألاؾىص واطهْب بلى ؾاهخىؽ"، وجم٨

تر هى وؾُلت الخىانل  اإلاىاهًىن مً جىدُت الغثِـ بٗض زغوط اإلاالًين مجهم، و٧ان جٍى

 ًٖ خاالث ؤزغي مكابهت 
ً
بُجهم بلى ظاهب وؾاثل الخىانل الاظخماعي ألازغي، ًٞال

تر ٞحها لخإظُج الخٓاهغاث والاخخجاظاث في مىا٤َ ٖضة مً صو٫ الٗالم،  اُؾخسضم جٍى

ىع و٢ىمُت الهان في ظمهىعٍت الهين التي  ومجها ألاخضار التي و٢ٗذ بين مؿلمي الُٚى
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

٘ مُالب اإلاؿلمين بلى الغؤي الٗام، والتي ٧اهذ الخ٩ىمت جمخى٘ مً  ًأنٌاعو ؤؾهمذ في ٞع

خدذ ٢ىىاث  هم، ٞو الاؾخمإ بلحها، وبضؤث جد٤٣ ل٣اءاث مؿخمغة، وؾٗذ ل٨ؿب وصَّ

ىع جم٨ىىا مً الخهى٫ ٖلى ٖضًضة لل خىانل مٗهم، و٧اهذ الىدُجت ؤّن مؿلمي الُٚى

 .(92)مىابغ خ٩ىمُت لضٖمهم

كغث في  خُٟت وو٫ ؾتًرذ ظىعها٫ بلى ؤّن ؾبب       
ُ
٨ُت و وؤقاعث صعاؾت ؤمٍغ

٩ا وبٌٗ الضو٫ الكغ١ ؤوؾُُت هاجج ًٖ  تر في امٍغ اعجٟإ وؿب اؾخسضام  الخٍى

ل في ججىُض الكباب، وبوكاء خؿاباث مخٗضصة للتروٍج اؾخسضامه ب٨نرة مً ٢بل صاٖ

أل٩ٞاعه، والخىانل بين ؤًٖاثه وه٣ل الغؾاثل اإلاكٟغة لؤلًٖاءه في صو٫ الٗالم 

 للٗغا٢ُين للخٗبير (93)اإلاخٗضصة
ً
 واؾٗا

ً
تر باث مجاال . وؤْهغ مى٢٘ الترهُض ؤلاخهاجي ؤن جٍى

غ الٟلىظت، ٣ٞض خ٤٣ّ صعظت  67هاقخا٥ الٟلىظت( ) ًٖ آعائهم بٗض ّبضء مٗغ٦ت جدٍغ

ضاث بًٗها صاٖمت لٗملُت  82،ٖلى مؿخىي الٗالم، وفي الُىم الشاوي اعجٟ٘ بلى والخٍٛغ

غ الٟلىظت وبًٗها آلازغ يضها، وهظه بٌٗ الىماطط لل )هاقخا٥( التي  جدٍغ

 اؾخسضمذ مً ٢بل اإلاٛغصًً.

_اإلاىنل#
ً
ضا  الُىم_الٟلىظه_ٚو

  الٟلىظه_جظبذ#

  بطا_ظاء_ههغهللا_والخكض #

 .(94)اإلادّوهاث -4

ى٣لىن ألاخضار مً       ىّعر اإلاضوهىن ؤص١ الخٟانُل التي جخهل بالخُاة، ٍو ًُ

ىمي، مّما ًدُذ  ت بك٩ل مؿخمغ ٍو لىن اإلاجخم٘ بٟئاجه اإلاخىٖى
ّ
 بإو٫، وهم ًمش

ً
مىا٢ٗها ؤوال

إل ٖلحها والخٟاٖل مٗها
ّ
ً الَا ىا٢ل مدخىي (95)لآلزٍغ اث ٖضة ، ٍو اإلاضوهاث مىيٖى

جيب٘ مً اهخماماث الٟغص ومخابٗاجه الُىمُت إلِاا ًجغي في اإلاجاالث الؿُاؾُت، 

٣ت التي ًغاها مً  ّٗبر ٖجها بالٍُغ والاظخماُٖت، والا٢خهاصًت، وظىاهب الخُاة ألازغي، َو

ً  ًٖ جإزير آلازٍغ
ً
 . (96)وظهت هٓغه بُٗضا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

المي بن ؾُُغة الخ٩ىماث في الضو٫ الىامُ       ًأنٌاعو ت والٗغبُت ٖلى  الخُاب ؤلٖا

 للخٗبير ًٖ آعاء الكٗب والخسلو 
ً
 بضًال

ً
ً مجاال ؤؾهم بك٩ل واضح في ظٗل الخضٍو

الم الخ٣لُضي الظي ًسً٘ لًىابِ جمى٘ الجمهىع الٗام مً  مً ٢ُىص اليكغ في ؤلٖا

٤ وؾاثلت ، و٧ان للمضوهين صوع ٦بير في ال٨ك٠ ًٖ (97)الخٗبير ًٖ هٟؿه ًٖ ٍَغ

 ًٖ ؤجها ٦كٟذ الخ٣هير في الًٟاث
ً
ذ وملٟاث الٟؿاص التي جغجبِ بالؿُاؾُين، ًٞال

 مً اإلاالخ٣اث 
ً
ا الم الخ٣لُضي مىا٢كتها زٞى مٗالجت بٌٗ اإلالٟاث التي ًسصخى ؤلٖا

ال٣اهىهُت، وجى٣ل اإلاضوهاث قىاهض ٖضة ٖلى ملٟاث اؾخُإ اإلاضوهىن الىلىط بلحها، في 

الم الخ٣لُضي ٖجها، ب مشلها خين ابخٗض ؤلٖا ّما زكُت مً الؿلُاث، ؤو ألهه جاب٘ لها ٍو

ً ولُبُا  ٦ما خضر في ظمهىعٍت مهغ بّبان خ٨م مباع٥، وفي ؾىعٍت والُمً والبدٍغ

يرها  . (98)ٚو

ت،        ًٖ بم٩اهُت وكغ اإلا٣اَ٘ والبرامج اإلاؿمٖى
ً
وؤؾهم جىٕى اإلاضوهاث، ًٞال

ًٖ 
ً
ْبر ًٞائها الىاؾ٘، ًٞال ِٖ م٣ضعة اإلاضوهين ٖلى وكغ  وألاٞالم والُٟضًىهاث 

ت، وما ًدب٘  ؤ٩ٞاعهم، والتر٦يز، ٖلحها، وج٨غاع بض اإلاًمىن بُغاث٤ ٖضة ووؾاثل مخىٖى

اث اإلاُغوخت للى٣اف، ومً  طل٪ مً خىاعاث وه٣اقاث، وعبما ظضا٫ بكإن اإلاىيٖى

 ًٖ وكىء اإلاضوهاث الجماُٖت التي جمشل ٨ٞغة (99)زم حك٨ُل عؤي خُالها
ً
، ًٞال

ت مً ا اث التي تهم اإلاجخم٘، مجمٖى إلاضوهين ؤو عؤحهم في حك٨ُل عؤي ٖام بػاء اإلاىيٖى

غ ٞغنت مىاؾبت لٗغى 
ّ
ٞى ًُ ٤ ؤلاقاعة بلى عوابُها، مّما  وجخهل بمضوهاث ؤزغي ًٖ ٍَغ

ت آلاعاء اإلاخىٖى
(100) . 

بّن اوكاء مضوهاث زانت تهخم بيكغ اإلا٣االث اإلاخهلت باألخضار اإلاٗىُت     

 بالكإن اإلادلي والضو 
ً
لي والتر٦يز ٖلحها ّٖؼػ الخىاع والى٣اف ُٞما ًغجبِ باألخضار، ًٞال

ًٖ وكغ الخٗل٣ُاث ٖلى ألازباع وألاخضار والبرامج التي حٗغيها اإلادُاث الًٟاثُت 

ضة ؤو مٗاعيت لها ؤو  ْبرها، وج٩ىن بّما مٍا ِٖ ُغح 
ُ
ت، ومىا٢كت آلاعاء التي ج واإلاؿمٖى

ضوهاث التي جخٗل٤ بيكغ اإلا٣االث، بل هىا٥ ؤخُاها جلتزم الخُاص، ولم ًيخِه ألام
ّ
غ ٖىض اإلا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

مضوهاث جيكغ الهىعة اإلاغجبُت باألخضار، ؤو بما ًغجبِ باهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان التي  ًأنٌاعو

ما في الضو٫ التي ال جىظض ٞحها ؤهٓمت مٗبرة ًٖ بعاصة  ُّ جدهل هىا ؤو هىا٥، الؾ

لجإ اإلاضوهىن  بلى اليكغ ٖبر مضوهاتهم  قٗىبها، ؤو ٞحها ؤهٓمت صًم٣غاَُت نىعٍت، ٍو

الم الخ٣لُضي، ؤو خين ًخٗاعى اإلادخىي ال٨ٟغي لهم م٘  ٖىضما جخجاهلهم وؾاثل ؤلٖا

َم٨ً 
ُ
الم، ؤو بطا ٧ان ما ًيخج ًٖ اإلاضوهين لِـ بالجىصة التي ج ال٣اثمين ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 .هظه الىؾاثل مً ٖغيها

 ل٣ض ؤصث اإلاضوهاث بما جمل٨ه مً م٣ضعة ٖلى زل٤ بِئت    
ً
مىاؾبت للخٟاٖل صوعا

في حك٨ُل الغؤي الٗام ؤو ؤلاؾهام ُٞه بضعظت ٖالُت بال٣ضع الظي جازغ به في ظمهىع هظه 

الىؾُلت الخٟاٖلُت مً وؾاثل الخىانل الاظخماعي بىاؾُت الى٣اف والخىاع الىاجج ًٖ 

ؼصاص صوع اإلاضوهاث في  ؤًام اليكغ في اإلاضوهاث، واؾخسضام الغوابِ الؿمُٗت واإلاغثُت، ٍو

 .(101)الاهخساباث وألاػماث، إلاا لها مً ٞاٖلُت في خكض الجمهىع وحٗبئتهم باججاه مٗين

ال ؤن       
ّ
اث التي جيكغ ٖلى اإلاضوهاث، ب م مً الخىٕى ال٨بير في اإلاىيٖى لى الٚغ ٖو

اث التي جىا٢ل الكإن الؿُاسخي، بط بجها جدُذ لهم   ٖلى اإلاىيٖى
ً
اإلاضوهين ًغ٦ؼون ٦شيرا

ت الخىى في اإلا جاالث الؿُاؾُت والخٗبير ًٖ آعائهم بػاءها، في مجا٫ مٟخىح مً الخٍغ

ير مجا٫ٍ  إحي طل٪ مً احؿامها ببٌٗ اإلاميزاث التي ؤؾهمذ في جٞى  ًٖ ال٣ُىص، ٍو
ً
بُٗضا

ت اليكغ، واٖخماصها ٖلى ؤؾالُب ٚير  مىاؾٍب للخٗبير الؿُاسخي والتي مجها ؾٖغ

 مً الالت
ً
 ًٖ ؾهىلت اإلاكاع٦ت، ج٣لُضًت، ٦ما ؤجها جخُلب ٢لُال

ً
زاماث والى٢ذ، ًٞال

ضه، ٖلى ه٣ٌُ  به واإلا٩ان الظي ًٍغ ٞالٟغص ًم٨ىه الخٗبير ًٖ هٟؿه في الى٢ذ الظي ًٚغ

بٌٗ اليكاَاث التي جغجبِ بؼمان وم٩ان مشل الخٓاهغاث ؤو اإلاكاع٦ت باالهخساباث، 

مىا٢كت وهظا ٌُٗي اإلاضوهاث ميزة بصامت الخىانل بين الجمهىع والؿُاؾُين في 

 . (102)الكاون الؿُاؾُت في ألاػماث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

وجىضعط اإلاضوهاث جدذ مً يمً  خاٞت اإلاىاًَ التي بمىظبها ٌؿخُُ٘ ؤي ٞغص   ًأنٌاعو

يصخىء نٟدت له مً صون ٢ُىص مُٗىت، ٣ٞض باجذ ؤقبه بالٓاهغة اإلاخاخت ٖبر  ًُ ؤن 

 .(103)قب٨ت ؤلاهترهذ

 مبا يأتي:  ثانيا: الصحافة اإللكرتونية وتتمجل

 الصحف ؤلالىتروهُت.   -0

إل ٖلى    
ّ
 للجمهىع لالَ

ً
 و٦بيرا

ً
 واؾٗا

ً
ؤوظضث الصخ٠ ؤلال٨تروهُت مجاال

ت اليكغ  ض ٧اٞت، إلاا جخميز به مً ؾٖغ ُٗ اث ألامىع الٗامت في اإلاجخم٘ ٖلى الهُّ مجٍغ

 ًٖ ع٢ابت ال٣اثم
ً
 والىنى٫ بلى ظمهىع ٍٖغٌ، مخباًً في ز٣اٞخه وؤهىاثه، بُٗضا

م مً زًٕى الصخ٠ ؤلال٨تروهُت بلى ؤظىضة اإلاّمىلين وال٣اثمين  باالجها٫، ٖلى الٚغ

ت  .(104)ٖلحها، ول٨ً لِـ بمؿخىي الصخ٠ اإلاُبٖى

٘ للصخ٠ ؤلال٨تروهُت ؤُٖاها ميزة      بهظ الخدضًض اإلاؿخمغ واإلاخىانل والؿَغ

الم الخ٣لُضي، ٞي كغ ألازباع هىا للخًىع الضاثم م٘ الجمهىع بمؿخىي ًٟى١ وؾاثل ؤلٖا

 مً الخاؾىب ليكغ ألازباع 
ً
ال ًدخاط بلى م٩ان زابذ، ٦ما ًم٨ً اؾخسضام الى٣ا٫ بضال

غ، والخد٣ُ٣اث، والل٣اءاث ، التي جىا٢ل (105)الٗاظلت، وم٣االث الغؤي، والخ٣اٍع

ِ الًىء ٖلى ألاػماث 
ّ
اث ٖامت جخهل بداظاث اإلاىاَىين، واهخماماتهم، وحؿل مىيٖى

بلض بىاؾُت الخُُٛاث اإلاخىانلت مً مغا٦ؼ ألاخضار، وما ٌُٗي التي جدضر في ال

خماصها ٖلى مهاصع مخٗضصة  ت اٖل ا في الخُُٛت الخبًر  ظىهٍغ
ً
الصخاٞت ؤلال٨تروهُت صوعا

 مً مهاصعها، ؾىاء 
ً
 مهما

ّ
وال ج٨خٟي باإلاغاؾل ٦مهضع عثِـ، بل ٩ًىن اإلاىاًَ مهضعا

٤ ما ٤ الاجها٫ به بك٩ل مباقغ ؤم ًٖ ٍَغ ًيكغه في وؾاثل الخىانل  ًٖ ٍَغ

 . (106)الاظخماعي

بّن ؾمت الخٟاٖلُت التي جميزث بها الصخ٠ ؤلال٨تروهُت خالها خا٫ وؾاثل    

غث ٞغنت ٞىعٍت للجمهىع للغّص ٖلى الازباع اإلايكىعة ٞحها،  الم الجضًض ألازغي، ٞو ؤلٖا

 ًٖ حٗل٣ُاث اإلاؿخسض
ً
مين ٖلى وعّبما ًدضر حُٛير في اإلاٗلىماث اإلايكىعة، ًٞال
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 مً الخىاع والجضا٫ بكإن  ًأنٌاعو
ً
يرها، مّما ًًٟي مجاال غ، والخد٣ُ٣اث ٚو ألازباع، والخ٣اٍع

 . (107)ألا٩ٞاع اإلاٗغويت في هظه الصخ٠

المُت      في نُاٚت الغؾالت ؤلٖا
ً
باث اإلاخل٣ي في ّْل الصخاٞت ؤلال٨تروهُت مازغا

 لؿُُغة الخ٩ىماث التي جبض بىاؾُتها، وهظا ٌٗجي ؤّن اإلاجا٫ الٗام الظي ٧ان ز
ً
ايٗا

 
ً
اث مخٗضصة، وزايٗا اث ًمشلىن هٍى ضاع مً ٢بل مجمٖى ًُ لم ٌٗض ٦ظل٪، بل ؤنبذ 

 ًٖ ؾلُت الضولت، ٦ما خهل في 
ً
ْبرها الغؤي الٗام، بُٗضا ِٖ ل 

ّ
لخىاعاث مٟخىخت ٌك٩

لت  .(108)ٖضص مً الضو٫ الٗغبُت، وهخج ٖجها حُٛير ؤهٓمت امّخض خ٨مها لؿىىاث ٍَى

 باإلاغاؾل    
ً
وجخميز الصخاٞت ؤلال٨تروهُت بىظىص مهاصع مٗغوٞت ومدضصة، مخمشلت

 
ً
 حٗخمض ٖلى و٧االث ألاهباء ؤلال٨تروهُت التي حّٗض مهضعا

ً
الضاثم، ؤو اإلاىضوب، وؤخُاها

 ًٖ الخىاعاث والل٣اءاث التي ًجغحها 
ً
 مً مهاصع الصخ٠ ؤلال٨تروهُت، ًٞال

ً
مهما

 . (109)هٟؿها مدغعو الصخُٟت ؤلال٨تروهُت

    ًٖ 
ً
ظًً جخمخ٘ بهما الصخاٞت ؤلال٨تروهُت، ًٞال

ّ
بّن الاؾتهىاء والجظب الل

إل ٖلى ظضًض اإلاجخم٘ اإلاخهل 
ّ
 مً الجمهىع لالَ

ً
 مؿتهضٞا

ً
الؿماث ألازغي ظٗلها مجاال

 جىبههم الجساط جضابير 
ً
اث ألامىع، وؤخُاها باألخضار التي جشير اهخماماتهم، وجيبئهم بمجٍغ

 ٖلى ٞئت بكإن ألاػماث اإلاخى 
ً
٢ٗت، ولم ٌٗض ظمهىع الصخ٠ ؤلال٨تروهُت م٣خهغا

يرها  ت، اليؿاء، والغظا٫، والىسب ٚو الكباب، بل امخض لِكمل ٞئاث اإلاجخم٘ اإلاخىٖى

 .(110)مً صون اؾخصىاء

وحٗمل الصخاٞت ؤلال٨تروهُت ٖلى ه٣ل الجمهىع مً خالت مخابٗت الخضر بلى     

ؿهم في قٗىع ال ٌُ ٟغص ب٣ىجه وؤهمُخه في اإلاجا٫ الاٞتراضخي الظي اإلاكاع٦ت ُٞه، مّما 

ٌك٩ل الىا٢٘، ٞالخىاع والى٣ض اإلاؿخمغ الظي ًضوع في اإلاجا٫ الاٞتراضخي ًسل٤ بِئت 

ؿهم في حك٨ُل عؤي ٖام  ٌُ يكغ في نٟداتها بكإن ألاخضار، مّما  ًُ حٗخمض ٖلى ه٣ض ما 

ْبر الخىاع الظي ًدهل في مجالها الاٞتراضخي ِٖ
اثمىن ٖلى هظه ، ٦ما ٌٗمل ال٣(111)

ت آعاء الجمهىع بكإن ما ًضوع في  الصخ٠ ٖلى وكغ اؾخبُاهاث لل٣ّغاء تهضٝ بلى مٗٞغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الىا٢٘ مً ؤخضار وؤػماث تهم الجمهىع، وؤٚلب الصخ٠ جلجإ بلى هظا الىٕى مً  ًأنٌاعو

٣ها اججاهاث الجمهىع  ت، لخٗٝغ ًٖ ٍَغ ُت والكهٍغ الاؾخُالٖاث الُىمُت وألاؾبٖى

اث وألاخضار  في اإلاجخم٘. بػاء اإلاىيٖى

ووكُذ الصخاٞت ؤلال٨تروهُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت م٘ بضاًت الغبُ٘ الٗغبي،  

ظث حُُٛاث بٖالمُت مخىانلت مً مى٢٘ الخضر ٖلى نٟداتها، وخ٣٣ّذ الؿب٤  ّٟ وه

 . (112)الصخٟي في ال٨شير مً ؤزباعها

 اليسخ ؤلالىتروهُت للصحف اإلاؼبىعت.   -8

ت للخىانل    ٤ بوكاء مىا٢٘  ؾٗذ الصخ٠ اإلاُبٖى م٘ ٢غائها ًٖ ٍَغ

ت، ألظل ٦ؿب ٖضص ؤ٦بر مً الجمهىع والخإزير ٞحهم، ٦ما  بل٨تروهُت ليسخها اإلاُبٖى

 ظضًضة للخٟاٖل مٗهم ٖبر هظه الىاٞظة، وجغ٦ؼ هظه اليسخ ؤلال٨تروهُت 
ً
ٞخدذ آٞا٢ا

 . (113)ٖلى ألازباع اإلاهمت في الهٟدت ألاولى، وم٣االث الغؤي اإلايكىعة ُٞه

     ٤ ْبر الغؾاثل التي جهل ًٖ ٍَغ ِٖ ت جخٟاٖل م٘ ال٣ّغاء  و٧اهذ الصخ٠ اإلاُبٖى

خاح لهم 
ُ
اعاث اإلاباقغة التي ٣ًىم بها ٖضص مً ال٣ّغاء الظًً ج ض ؤو الٟا٦ـ ؤو الٍؼ البًر

 ًٖ هظا 
ً
اعة بلى مى٢ٗها، في خين ًب٣ى ال٣ؿم ألا٦بر مً الجمهىع بُٗضا بم٩اهُت الٍؼ

ت في الخإزير  الخٟاٖل، ل٨ً بوكاء اليسخ  واؾٗت للصخ٠ اإلاُبٖى
ً
ؤلال٨تروهُت ٞخذ آٞا٢ا

٤ هظه الىاٞظة  اث وألاػماث التي تهمهم ًٖ ٍَغ في ال٣ّغاء والاؾخمغاع بمٗالجت اإلاىيٖى

 
ً
٣ها ؤن ًخجاوػ ظؼءا الم الجضًض لئلٖالم الخ٣لُضي، واؾخُإ ًٖ ٍَغ التي ؤجاخها ؤلٖا

الم الا   .(114)ظخماعيمً مٛاصعة اإلاخل٣ين باججاه وؾاثل ؤلٖا

 

 وواالث ألاهباء ؤلالىتروهُت.  -3

ت خهىلها ٖلى ألازباع مً اإلاهاصع      بن جميز و٧االث الاهباء ؤلال٨تروهُت بؿٖغ

اإلاخٗضصة الظي ٠٣ً اإلاىاًَ في َلُٗتها، م٘ بياٞت نىٍع زابخت ومخدغ٦ت مً مى٢٘ 

 
ً
ؿهم في جؼوٍض الجمهىع بالخٟانُل ٧املت ٌُ لبىاء ٢ىاٖاجه بػاء  الخضر وبك٩ل مخىانل، 



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 164

 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

اث التي تهمه،  ًأنٌاعو ماًجغي في اإلاجخم٘ مً نغاٖاث وه٣اقاث وخىاعث بكإن اإلاىيٖى

ؼ ٢ىاٖاث الٟغص وبىاء آعاثه بػاءها ؿهم هظه اإلاٗلىماث في حٍٗؼ
ُ
 .(115)وح

ل٣ض ؤوكإث الى٧االث ال٨بري مىا٢٘ لها ٖلى ؤلاهترهذ، وبضؤث جّؼوص الجمهىع     

ْبرها باإلاٗلىماث اإلاخهل ت بالكاون الا٢خهاصًت، والؿُاؾُت، والاظخماُٖت، ٦ما ِٖ

وكئذ و٧االث حٗخمض ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت في ج٣ضًم زضماتها، وال حٗخمض ؤلاؾلىب 
ُ
ؤ

الخ٣لُضي الظي اٖخاصث ٖلُه الى٧االث الغثِؿت في الٗالم مشل، ألاؾُىقُض بَغـ، 

تر، وو٧االث ؤزغي   اٖخمضث الى (116)وعٍو
ً
٧االث الٗغا٢ُت اإلادلُت ٖلى ، وفي الٗغا١ مشال

جها وجؼوٍض اإلاكتر٦ين  هٓام حجب جٟانُل ألازباع اإلاهمت ًٖ ال٣ّغاء، والا٦خٟاء بٗىاٍو

 إلاا ًجغي في الكإن 
ً
 وجٟهُال

ً
ب٩لماث مغوع للخهى٫ ٖلحها، وفي الٛالب جدمل قغخا

داث إلاؿاولين وعئؾاء ؤخؼاب و٦خل، وجىظض في الٗغا١ آلان ٖكغاث  اإلادلي مً جهٍغ

ت ؤلال٨تروهُت، ل٨ً ال٨شير ماًؼا٫ ال ًٟغ١ بين و٧االث ألاهباء، وبين ا لى٧االث ؤلازباٍع

الصخ٠ ؤلال٨تروهُت اإلادًت، وبين اإلاىا٢٘ التي جغجبِ بيكغ مًمىن الصخ٠ 

ؿهم في حك٨ُل 
ُ
الم الجضًض التي ح ت، ل٨جها ؤنبدذ هاٞظة مهمت مً هىاٞظ ؤلٖا اإلاُبٖى

اجه ٧اٞت.  الغؤي الٗام بمؿخٍى

 اإلاىاكع الشخصُت. -4

يكئها ألاٞغاص ٖلى ؤلاهترهذ في وكغ ألا٩ٞاع التي       ًُ ؿهم اإلاىا٢٘ الصخهُت التي 
ُ
ح

إل ٖلى مًمىجها والخٟاٖل مٗه، 
ّ
 للمؿخسضمين لالَ

ً
ًخبىاها الٟغص، وج٩ىن مخاخت

إل 
ّ
ْبر عوابِ مكتر٦ت، جدُذ لٗضص ؤ٦بر مً ال٣ّغاء الَا ِٖ وجغجبِ هظه اإلاىا٢٘ م٘ بًٗها 

 
ً
ايت ٖغيت ٖلحها، وفي الٛالب ج٩ىن مىا٢٘ مكاهير الؿُاؾت والا٢خهاص والًٟ والٍغ

٩ىن لها جإزير في  إل ٖلحها والخٟاٖل مٗها ؤ٦نر مً ٚيرها مً الجمهىع الٗام، ٍو
ّ
لالَ

يكغ في هظه اإلاىا٢٘، ألجها  ًُ الم الخ٣لُضًت بلى التر٦يز ٖلى ما  الجمهىع، وجلجإ وؾاثل ؤلٖا

  (.117)الجمهىع  ج٩ىن مدِ اهخمام
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ت مُل٣ت للخٗبير ًٖ آعائهم بكإن      ًأنٌاعو وجدُذ هظه اإلاىا٢٘ الصخهُت أل خابها خٍغ

الاخضار وألاػماث التي جدضر في اإلاجخم٘ ؤو الىؾِ الظي ٩ًىهىن هم ظؼء مىه، وفي 

 
ً
مشل هظه اإلاىا٠٢ ًيخٓغ الجمهىع الٗام ؤو ظمهىع الصخهُت الؿُاؾُت ؤو الٟىُت عؤًا

 .(118)مىه بكإجها

 ؤجىدة ؤخسي لدشىُل السؤي العام. -5

الم الجضًض مىاٞظ ٦شيرة للجمهىع للخٗبير ًٖ هٟؿه، ولِـ مً      ؤجاح ؤلٖا

اصة م٘ جد٤ُ٣ الخ٨ىلىظُا جُىعاث هاثلت، وحكٛل  الؿهىلت خهغها، ألجها مؿخمغة بالٍؼ

 مً الًٟاء الاٞتراضخي الظي ٌؿدشمغه ؤٞغاص الجمهىع للخٗبي
ً
ل واخضة خيزا

ّ
ر ًٖ ٧

 مً هظه ألاظىضاث التي باجذ مخاخت ؤمام الجمهىع، مشل 
ً
ؤهٟؿهم، وهىعص هىا ٖضصا

 لؤلٞغاص للخىانل ُٞما بُجهم بٌٛ الىٓغ ًٖ 
ً
غ مجاال اإلاىخضًاث ؤلال٨تروهُت التي جٞى

دىا٢كىن بكإجها و٦ُُٟت  الجيـ والٗغ١ والٗمغ، وهم ًجخمٗىن ٖلى ال٨ٟغة، ٍو

ٗض الغؤي الٗام اإلا  بهًاظها، َو
ً
ل في يىء الى٣اف والخىاع بين ألاٞغاص ممشال

ّ
ك٩

خهل في الٛالب ب٣ًاًا تهم  اث التي تهم ٢ُاٖاث واؾٗت مً الجمهىع، ٍو للمىيٖى

يرها مً ال٣ًاًا التي ج٩ىن مشاع اهخماماتهم  . (119)الؿلم الٗالمي ٚو

 ٖبر مىا٢٘     
ً
ضًت التي جغجبِ م٘ بًٗها بًٗا اث البًر ٦ما جىظض اإلاجمٖى

 مً  مخسههت
ً
 ًٖ ه٣لها ؤ٩ٞاعا

ً
ت، ًٞال جيكغ ألا٩ٞاع واإلاًامين لؤلٞغاص يمً اإلاجمٖى

اتها للى٣اف  ت في اإلاجخم٘ بخضي مىيٖى اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت، وجخسظ مً ألاخضار الجاٍع

ت ونى٫ اإلاٗلىمت  اث، وحؿهم ؾٖغ ً يمً هظه اإلاجمٖى والخىاع بين اإلاىًٍى

اث اإلاٗغويتللمكتر٦ين في جبجي وظهت هٓغ مُٗىت بػاء اإلا  .(120)ىيٖى

الم الجضًض التي لها صوع في ه٣ل ألا٩ٞاع       آزغ مً وؾاثل ؤلٖا
ً
٦ما هىعص هىا ٖضصا

وألاخضار والخىاعاث والى٣اقاث بكإجها بىاؾُت ًٞائها الاٞتراضخي، ول٨ً جإزيرها في 

ال ؤّن لها ؤ
ّ
 الكإن اإلادلي لِـ باإلاؿخىي اإلاُلىب، الهسٟاى ٖضص اإلاكتر٦ين ٞحها، ب

ً
صواعا

اث، مجها  :(121)في مجا٫ حك٨ُل الغؤي الٗام بػاء اإلاىيٖى



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 166

 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

  .my space))مى٢٘ ؾبِـ  -1 ًأنٌاعو

 (.       ؾ٩اًااااااااااااااااب  -2

 .(Flicker)ٞل٨ُغ     -3

 ( Linkedin)مى٢٘ لُى٨ض بن  -4

 ٚٝغ الضعصقت. -5

 الخىز٤ُ ؤلال٨ترووي. -6

 مى٢٘ اقاع٥. -7

 مى٢٘ ؾالم ووعص.  -8

 مى٢٘ البيُان.  -9

 حعلُم الباحث

٩ي بُى٫ لُٟؿىن      الم ألاميًر بهىا هُل٤ ٧لمت :(Paul Levinson)٣ًى٫ زبير ؤلٖا

٣ها ًيخج اإلاًمىن  الم الجضًض ٖلى وؾاثل الخىانل الاظخماعي، ألن الٟغص ًٖ ٍَغ ؤلٖا

٨ٟغ ٣ِٞ، بل ٌؿخجُب للمًمىن الظي ًيخجه ألازغون  خمخ٘ به، وهى ال ًيكغ ٍو ٍو

خٟاٖل مٗه  .(122)ٍو

 في وجإحي ؤهمُت ؤلا  
ً
ٖالم الجضًض مً ؤن آالٝ اإلاؿخسضمين ًىًمىن بلُه ًىمُا

صو٫ الٗالم مً صون اؾخصىاء، ٞهى الهض٤ً الظي ًبدض ٖىه الجمُ٘، وال ٌٗمل ٖلى 

ْبر الى٣اقاث والخىاعاث التي ججغي في ًٞاثه  ِٖ ُه واإلاخٗت  ٣ّضم لهم التٞر اظهم، ٍو بٖػ

 ًٖ بياٞت زهاثو ظضًضة بين الخين
ً
وآلازغ، ججٗل هظه  الاٞتراضخي، ًٞال

اث اإلاٛل٣ت  لى ؾبُل اإلاشا٫ اإلاجمٖى الىؾاثل طاث جإزير ٦بير في حك٨ُل الغؤي الٗام، ٖو

يرها، وهظا ؤجاح ًٞاًء  مجها واإلاٟخىخت التي جيكإ ٖلى الٟاًبر والاوؿخٛغام والخلُٛغام ٚو

غح الغئي.   للخىاع والى٣اف والتروٍج ل٨شير مً ألا٩ٞاع، َو

ؤّن آالٝ اإلاؿخسضمين الجضص ًًاٞىن في ٧ّل ؾاٖت في وهىا٥ صعاؾت جا٦ض   

٤ مُُٗاث خالُت  (123)الهين والهىض ضي هظه الىؾاثل، لظا ٞإّن الباخض ٖلى ٞو بلى مٍغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم الجضًض ؾِخٗاْم جإزيره في  اإلاؿخ٣بل، وؾتزصاص مؿاخخه التي  ًأنٌاعو ًغي ؤّن صوع ؤلٖا

ُض بؾهامها في حك٨ُل ٌكٛلها بين الجمهىع، مً خُض اٖخماص الجمهىع ٖلحها، ومً خ

 الغؤي الٗام.

 جمهىز ؤلاعالم الجدًد 

حكير الضعاؾاث والى٢اج٘ بلى اػصًاص مًُغص في اؾخسضام الجمهىع لئلٖالم       

 بياُٞت إلاؿخسضمي 
ً
ىمُا حسجل مغا٦ؼ الٗض في الكب٨ت الٗى٨بىجُت ؤع٢اما الجضًض، ٍو

الم الجضًض.  جُب٣ُاث ؤلٖا

الم الجض        ما في الضو٫ اإلاخدًغة، بن ظمهىع ؤلٖا ُّ ًض ًخميز بالطخامت الؾ

ٞأزغ ؤلاخهاءاث ؤقاعث بلى ؤّن هىا٥ ملُاع نٟدت ٖلى الِٟـ بى٥ جخىػٕ بين ؤٞغاص 

اث، و٢ض ُسجل ؤ٦نر مً ملُىن مخهٟذ ٌؿخسضم اإلاىباًل  وماؾؿاث وقغ٧اث ومجمٖى

الم الجضًض ألازغي   .للضزى٫ بلى ٖالم الِٟـ، وجُب٣ُاث ؤلٖا

ه٠ ا      الم الجضًض (124)(صومُيُ٪ والخىن )ل٩اجب الٟغوسخي ٍو ، ظمهىع ؤلٖا

ت، ٞبٌٗ ٞئاث الجمهىع جيخمي  بال٨بير، ال٣اصع ٖلى بٖاصة حك٨ُل اإلاجخمٗاث اإلاخىٖى

 
ً
اث واإلاظهبُت والخضوص، وجغجبِ م٘ بًٗها بًٗا اث ٖابغة لل٣ىمُاث والهٍى بلى مجمٖى

٤ ز٣اٞاث وؤوانغ مخميزة جسخٟي مٗها  خم الخىانل بين ًٖ ٍَغ ألازيُاث والاصًان، ٍو

٤ قب٩اث الخىانل الاظخماعي   (. 125)ٞئاث الجمهىع الٗابغة للضو٫ ًٖ ٍَغ

تر"       ًجهضون ؤهٟؿهم twitte " والجمهىع الظي اٖخاص ٖلى اؾخسضام جٍى
ً
مشال

اث لخىمُت بٌٗ  خىانلىن بىاؾُت مجمٖى ما الكباب مجهم، ٍو ُّ اصة اؾخسضامه، الؾ لٍؼ

تر ؤ٦نر مً البٌُ، اإلاكتر٧ ؿخسضم الؿىص في الىالًاث اإلاخدضة جٍى اث ُٞما بُجهم، َو

اث، الّؾُما ؤولئ٪ الظًً ًمخل٩ىن زبراث   في اإلاجمٖى
ً
 ظضا

ً
٩ىن جإزير الٟغص اإلاميز ٦بيرا ٍو

باء الظًً ٣ًّضمىن جىنُاث بكإن ٖالط بٌٗ الخاالث  بكإن ٢ًُت ٖلمُت، مشل ألَا

تر ؤم٩اهُت ٦بيرة في اؾتهضاٝ  الخُترجبِ باإل٢إل ًٖ الخضزين واإلاسضعاث، وجخىاٞغ في جٍى

بىن بالخهى٫ ٖلى مٗلىماث وبعقاصاث جغجبِ ببٌٗ  ٞئاث الكباب الظًً ًٚغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ً مً  ًأنٌاعو ٤ الخىانل م٘ بٌٗ اإلاخميًز ٩ي ًٖ ٍَغ ألامغاى اإلاىدكغة في اإلاجخم٘ ألامٍغ

 . (126) اإلاُغبين ؤو اإلامشلين

ضاث التي ًُل٣ها ظمه       الم الجضًض لِـ لها مضي ػمجي مٗين، بّن الخٍٛغ ىع ؤلٖا

ٞهي جخجضص م٘ اؾخمغاع جًمُجها مً مؿخسضم آزغ، ٞلى ّٚغص شخو ما بكإن 

ضجه ؾخهل بلى اإلاكتر٦ين مٗه في الهٟدت، وخين ٌُٗي لها  مىيٕى مٗين، ٞإن حٍٛغ

ُٗي  ٌُ  ٞإجها جخىػٕ ٖلى اإلاؿخسضمين م٘ اإلاؿخسضم الجضًض، و٢ض 
ً
مؿخسضم آزغ بعجابا

ا مؿخسضم زالض مكاع٦ت ٩ُٞىن جًمُجها بى٢ذ ظضًض، وبن اإلاٛغصًً خين ًُل٣ىن له

ضاتهم ٞإجهم ٌؿتهضٞىن ؤنض٢اءهم اإلاكتر٦ين مٗهم في الهٟدت، ول٨جهم الًضع٧ىن  حٍٛغ

 بىاؾُت اإلاكاع٧اث بلى ظمهىع ٦بير، والصخيء اإلاشير في هظا 
ً
ضاتهم ؾخظهب بُٗضا ؤّن حٍٛغ

 . (127)لي جهاخب اإلايكىع ؤًىما طهبالكإن ؤّن ؤلاقاعة للمٛغص ألان

بّن اإلاؿخسضم الظي ٌٛغص ٖلى نٟدخه في قب٩اث الخىانل الاظخماعي في و٢ذ     

ضاجه بخىالض ظمهىعها بك٩ل ٚير مدضص، ٞمغة ٩ًىن الجمهىع مً  ما، حؿخمغ حٍٛغ

ضة  اإلاكتر٦ين في الهٟدت، ومغة زاهُت ٩ًىن الجمهىع مً الظًً ٌٗل٣ىن ٖلى الخٍٛغ

ْبر واإلاكتر  ِٖ ض مً الجمهىع  ضة حؿخمغ في ٦ؿب مٍؼ ٦ين مٗهم، ٦ما ؤّن اإلايكىع ؤو الخٍٛغ

الؿٟغ اإلاخىانل في ػمً ٚير مدضوص لها، وم٘ ٧ّل ٖملُت بعجاب ؤو حٗل٤ُ ٖلى ؤنل 

ض ؤو حٗل٤ُ ٖلى الخٗل٤ُ ؤو بعجاب ٖلى حٗل٤ُ الخٗل٤ُ ج٩ىن م٘ ظمهىع  الخٍٛغ

 . (128)مخىالض

الم الجضًض  ظمهىع ؤلٖا
ً
 ٦ما ٌٗخ٣ض بًٗهم، بل  بطا

ً
 ؾُدُا

ً
 ؾاطظا

ً
لِـ ظمهىعا

بدض ًٖ الٟغم اإلاىاؾبت إلزباث هٟؿه   مخجضصة، ٍو
ً
هى ظمهىع َمىح ٣ًّضم ؤ٩ٞاعا

الم الجضًض مً ظُل  ٦جمهىع وكِ مبضٕ ومبخ٨غ، و٢ض ؤزبدذ الى٢اج٘ ؤّن ظمهىع ؤلٖا

به مً م٣ضعاث ٞىُت الكباب هى ألا٢ضع ٖلى ٢ُاصة هظه اإلاىٓىمت الاظخماُٖت، إلاا ًخّميز 

ومىاهب جمىده م٣ضعة ٞاث٣ت ٖلى الخٗامل اإلاؿخمغ م٘ الخُىعاث الخ٨ىلىظُت التي 

الم الجضًض لُضزل (129)جدضر في هظا اإلاجا٫ . ٦ما بغػ ٖضص ٦بير مً ظمهىع ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

بًٗهم ٖالم الؿُاؾت، ٦ما خهل في ؾىعٍت ومهغ، وازغون اخخلىا مغا٦ؼ مخميزة  ًأنٌاعو

 ًٖ ٢ُام ٦مدللين ؾُاؾُين و٦ّخاب 
ً
ضاتهم وم٣االتهم، ًٞال مغمى٢ين بىاؾُت حٍٛغ

ىهُت" ٖلى الُىجُىب جدُذ إلاؿخسضمها وكغ الٟضًىهاث  (130)بًٗهم بةوكاء "٢ىىاث جلٍٟؼ

 .(131)التي ٌّٗضها بىٟؿه ؾىاء ٧اهذ زانت ؤم ٖامت

اث ٦ما    الم الجضًض بدؿب هٕى الاجها٫ ٖلى ؤعب٘ مجمٖى ٣ؿم ظمهىع ؤلٖا وٍُ

  -ًإحي:

الم الجضًض اإلا -1 ت ألاو٫: حكمل ألاٞغاص الظًً ٌؿخسضمىن جُب٣ُاث ؤلٖا جمٖى

ً، ومشا٫  التي جدُذ لهم الاجها٫ مً مؿخسضم بلى آزغ ٣ِٞ مً صون اقترا٥ آزٍغ

 ًٖ 
ً
ض ؤلال٨ترووي، واإلاداصزت بىاؾُت اإلااؾىجغ، ًٞال طل٪ الخىانل بىاؾُت البًر

غ ؤًًا زضم
ّ
٤ الِٟـ بى٥ التي جٞى اث ٦بيرةاإلاداصزت ًٖ ٍَغ  . (132)ت اإلاداصزت إلاجمٖى

ت بإّن الخىانل بىاؾُتها ٩ًىن مً  -2 ت الشاهُت: جخميز هظه اإلاجمٖى اإلاجمٖى

ت بلى ؤزغي، وجخمشل ب٣ىاثم الخضماث والاقترا٥ باليكغاث ؤلال٨تروهُت ؤو  مجمٖى

ْبر الِٟـ  ِٖ غها زضماث الٟاًبر واإلاداصزت  ٤ بٌٗ الخُب٣ُاث التي جٞى الخىانل ًٖ ٍَغ

يرها مً الخُب٣ُاثبى   .(133)٥ ٚو

ت مً مؿخسضم بلى  -3 ٤ هظه اإلاجمٖى ت الشالشت: ٩ًىن الاجها٫ ًٖ ٍَغ اإلاجمٖى

ت مؿخسضمين  ت ٦بيرة ؤو جخم مً مجمٖى ت ٢لُلت مً اإلاؿخسضمين ؤو بلى مجمٖى مجمٖى

اث  اث، وجخهل بمىيٕى ؤو جد٤ُ٣ هضٝ ؤو بعؾا٫ عؾالت والخإزير في مجمٖى بلى مجمٖى

 ي مٗين ًهب في زضمت ال٣اثم باالجها٫. الظل جبجي عؤ

ت في خاظاث اإلاؿخسضم التي ًترظمها  -4 ت الغابٗت: جخد٤٣ّ هظه اإلاجمٖى اإلاجمٖى

اث ؤو ؤَغاٝ ؤو ؤٞغاص ؤو ٞغص لخلبُتها، وما ًّميز  ٤ البدض ؤو الاجها٫ بمجمٖى ًٖ ٍَغ

باالجها٫، ألهه ظمهىع ؤلاهترهذ ؤهه ًماعؽ صوع اإلاغؾل واإلاىخج واإلاؿخ٣بل، وعبما ال٣اثم 

بخٗض ًٖ الغؾاثل التي جخٗاعى م٘ ؤ٩ٞاعه ومخبيُاجه.  ما ًىاؾبه، ٍو
ّ

 ًبض
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ًأنٌاعو

 متًيذ 

ؤصث الى٣الث الخ٨ىلىظُت التي خهلذ م٘ بضء ال٣ٗض الشالض مً ال٣غن       

الم في  اصة اهخمام الباخشين بالخ٣صخي ًٖ صعظت جإزير وؾاثل ؤلٖا ً بلى ٍػ الٗكٍغ

ال٢خه  الجمهىع، والبدض ًٖ ٖال٢ت هظا الاخإزير باإلاؿخىي اإلاٗغفي لؤلٞغاص، ٖو

والىٓم الاظخماُٖت الؿاثضة في  بالخهاثو التي ًدؿم بها ألاٞغاص مً ظهت ؤزغي،

مض ٖضص مً الباخشين بلى صعاؾت هظا الكإن، مجهم الباخشان ؾاهضعا بى٫  اإلاجخم٘، ٖو

" اللظان ٌّٗضان ؤو٫  M.Defeurو  S.Ball Rokeachعو٦ُدل وػمُلها ملٟين صًٟلىع "

اث وؾاثل ؤلا  الم في ٦خابهما " هٍٓغ خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا ت الٖا ٖالم " َمً ؤقاع بلى هٍٓغ

الم 1974 ، في صعاؾت ؤ٦ضا ٞحها ٖلى يغوعة مٛاصعة الٟهم ال٣اثل بم٣ضوع وؾاثل ؤلٖا

ؤلا٢ىإ(، بلى عئٍت ؤزغي جا٦ض ٖلى ؤّن اإلاخل٣ي هى مً ٌؿعى بلى البدض ًٖ اإلاهاصع )

الم، وحؿخمض ٢ىتها مً جٟاٖلها م٘ الىٓم  اإلاخميزة التي حٗخمض ٖلحها وؾاثل ؤلٖا

الم وهظه الاظخماُٖت والؿُاؾُت  والا٢خهاصًت، بىاؾُت ٖال٢ت مخباصلت بين وؾاثل ؤلٖا

 .  (134)ألاهٓمت

 في ؤو٢اث     
ً
ا  ٢ٍى

ً
الم جإزيرا ت في ألاؾباب التي جمىذ وؾاثل ؤلٖا وجبدض هظه الىٍٓغ

م مً ؤّن ؤٚلب  مُٗىت، في خين جٟخ٣ض ٢ىة الخإزير هظه في ؤخُان ؤزغي، ٖلى الٚغ

 بإهه "الخٗغى اإلا٣هىص"، بمٗجى ؤّن اإلاخل٣ي هى مً 
ً
خماص بظغاثُا الباخشين ٌّٗغٞىن الٖا

ت " (135)ًىاؾبهًبدض ًٖ اإلاًمىن الظي  ، وهظه الغئٍت حٗا٦ـ ما هاصث به هٍٓغ

اث بلى صعظت  الم هي التي جغقي بمؿخىي اإلاىيٖى اث" ب٣ىلها: بّن وؾاثل ؤلٖا جغجِب ألاولٍى

جىا٫ ٞحها اهخمام الجمهىع، ٖبر ٖغى اإلاًمىن بىؾاثل مخٗضصة وؤق٩ا٫ قاث٣ت مشيرة، 

٣ها جد٤ُ٣ الاؾتهىاء في مخابٗت الغؾالت المُت ًم٨ً ًٖ ٍَغ ، وهظا ًخىا٤ٞ م٘ (136)ؤلٖا

ّض  َٖ خه "وؾاثل الاجها٫ امخضاص للخىاؽ"، خين  ماطهب بلُه ماعقا٫ ما٧لىهان في هٍٓغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

بُٗتها، ولِـ مدخىاها هى الظي  ًأنٌاعو الغؾالت هي الىؾُلت، بمٗجى ؤّن ق٩ل الىؾُلت، َو

ىن وجًُٟل الجمهىع له ٦جهاػ إلِاا ًخّميز ب  بالخلٍٟؼ
ً
خماص، مؿدكهضا ه مً ًغّجح الٖا

ٗغى بىاؾُت قاقخه، واؾخسضامه الهىعة م٘ الخضر،  ٌُ ؾماث، ولِـ ٦مًمىن 

ال ؤّن هظا الخهىع 
ّ
كٗغ اإلاخل٣ي بصخيء ظضًض لم ًإلٟه مً ٢بل، ب

ُ
 ًٖ ج٣ىِخه التي ح

ً
ًٞال

ٌ مً بٌٗ الخبراء الظًً ؤ٦ضوا ؤّن اإلاخل٣ي ًبدض ًٖ اإلاًمىن في ؤخُان  ًىاظهه ٞع

 ًٖ ق٩ل الىؾُلت
ً
 . (137)٦شيرة، بُٗضا

الم باااا " ؤّن        خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا ت الٖا م٨ً بًجاػ ال٨ٟغة الغثِؿت لىٍٓغ ٍو

٢ضعة وؾاثل الاجها٫ ٖلى جد٤ُ٣ ٢ضع ؤ٦بر مً الخإزير اإلاٗغفي والٗاَٟي والؿلى٧ي 

اث٠ ه٣ل اإلاٗلىماث بك٩ل مخّميز  ؾٝى جؼصاص ٖىضما ج٣ىم هظه الىؾاثل بْى

الخإزير في اإلاجاالث اإلاظ٧ىعة م٘ ٣ٞضان الاؾخ٣غاع وبغوػ  ، وجؼصاص ٦شاٞت هظا(138)وم٨ش٠"

 ًٖ ؤّن الخباًً في ؤهضاٝ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ومهالخهم ًازغ في 
ً
الهغإ والخُٛير، ًٞال

اث اظخماُٖت مدضصة جخ٤ٟ في  يصخئ مجمٖى الم، وٍُ صعظت اٖخماصهم ٖلى وؾاثل ؤلٖا

يسجم م٘ َبُٗت ألا  هضاٝ، وصعظت ازخُاع مًمىن مدّضص ًىاؾب جىظهاتهم، ٍو

ه  خماص ٖلى وؾُلت مُٗىت مً صون ؤزغي، ٞبًٗهم حؿتهٍى الاهخمام، ومؿخىي الٖا

 (.139)بغامج الدؿلُت وآزغون ًًٟلىن الكاون الخاعظُت

ت عئٍت مٟاصها ؤّن الجمهىع ٌٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث التي       وج٣ًضم هظه الىٍٓغ

الم ل٩ي ًليي خاظاجه في الجىاهب ا ُت والٗاَُٟت والؿلى٦ُت، حٗغيها وؾاثل ؤلٖا إلاٗٞغ

خماص ؤجها جازغ في ؤٞغاص اإلاجخم٘ بلى اإلاؿخىي الظي  ت الٖا واإلاُٗاع الجىهغي في هٍٓغ

 ًٖ ٦كٟها نالث الىٓم 
ً
خماص ٖلى ماجبشه جل٪ الىؾاثل، ًٞال جضٞٗهم ُٞه بلى الٖا

الم، والجمهىع، والىٓام الاظخ خماص بين" وؾاثل ؤلٖا ماعي، اإلاخٗضصة في يىء ٖال٢ت الٖا

ضعى هظه الٗملُت بالٗال٢ت الشالزُت، وج٩ىن ؤخُاها بين الىٓم ال٩لُت ؤو بين ؤخض 
ُ
"وج

الم الجضًض التي   ًٖ وؾاثل ؤلٖا
ً
يرها، ًٞال ىن، ٚو م٩ىهاتها، مشل الصخ٠، والخلٍٟؼ

غ " ذ ٍو  .software  "(139)ْهغث بٗض ازترإ الخاؾبىب وؤلاهترهذ وبغامج الؿٞى
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 هعرية االعتماد. مراحل التأصيل الهعري ل ًأنٌاعو

ت الاعخماد. -0  اإلاسحلت ألاولى مً جؼىز هـٍس

٢ّضم الباخشان مُلًٟ صًٟلىع وؾاهضعا بى٫ عو٦ُدل ألاهمىطط ألاو٫ إلاضزل      

خماص في   ت الٖا ، وبدض هظا ألاهمىطط في الٗال٢ت الؿببُت التي جد٨م 1976هٍٓغ

الم، اإلاجخم٘، ا ت " ؤلٖا  الٗىانغ الشالزت اإلا٩ىهت للىٍٓغ
ً
لجمهىع، " ووظض هىا٥ جباًىا

ُت هظه الىؾاثل،  ٗخض به في َبُٗت هظه الٗال٢ت مً مجخم٘ بلى آزغ، وهٖى ٌُ  
ّ
واضخا

 ًٖ جّىٕى خاظاث الجمهىع وحّٗضصها وجباًجها مً مجخم٘ بلى آزغ، هاهُ٪ ًٖ 
ً
ًٞال

ُت والىظضاهُت والؿلى٦ُت الظي ًيخج ًٖ الخّٗغى  بلى الخإزير الترا٦مي في الجىاهب اإلاٗٞغ

ت الم الجضًض ومٓاهغه اإلاخىٖى الم الخ٣لُضي مجها، وؤلٖا  .(140)وؾاثل ؤلٖا

ت )وحكير ٧ّل مً    ؾاهضعا وصًٟلىع( في ألاهمىطط الخُىعي ألاو٫ إلاضزل هٍٓغ

المُت م٘ جُىع اإلاجخم٘ الظي جىػٕ  خماص بلى اوسجام جإزير صعظت جُىع الىؾُلت ؤلٖا الٖا

لما ٧ان للىؾُلت 
ّ
المُت جإزير ؤ٦نر مً ٚيرها وجىٕى ؤوؾ٘ في مًمىجها ُٞه، و٧ ؤلٖا

خماص ٖلحها  .(141)مًمىجها و٢ضعة ؤ٦بر ٖلى بقبإ خاظاث الجمهىع اػصاص الٖا

ت الاعخماد.  -8 س هـٍس  اإلاسحلت الثاهُت مً جؼٍى

٤ ججاعب بضآ في      خماص ًٖ ٍَغ َّىع ملٟين صًٟلىع وؾاهضعا بى٫ مضزل الٖا

ت ٢ضعاجه وجٟؿير  1982بةظغائها  والتي ؤ٦ضث ؤّن الٟغص بداظت بلى ٞهم طاجه ومٗٞغ

همها، وفي   ًٖ ًٞىله اإلاخىامي في جٟؿير الٗال٢اث التي حؿّير الٗالم ٞو
ً
ؾلى٦ه، ًٞال

الم ٖ اع حؿاٖضه وؾاثل ؤلٖا ً الٟغص مً بصعا٥ هظا ؤلَا
ّ
لى جىيُذ اإلاٗاوي التي جم٨

ّ٪ عمىػها الٛامًت، وجإزيرها في ال٨ُُٟت التي ًٟؿغ الجمهىع  صالالتها وقغخها، ٞو

٣ها البِئاث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي تهمهم  . (142)والجماٖاث ًٖ ٍَغ

يسخب هظا الصخيء ٖلى ٢اصة الغؤي الٗام في اٖخماصهم ٖلى      الم، ٍو وؾاثل ؤلٖا

لُخم٨ىىا مً عئٍت البِئت اإلادُُت بهم وجٟؿيرها بك٩ل ًجٗلهم ؤ٦نر ٢ضعة ٖلى الخإزير في 

ً، وجىظحههم بما ًسضم مهالخهم   .(143)آلازٍغ
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ض مً الٛمىى       ًأنٌاعو ٦ما ؤّن صًمىمت الهغإ وخضور ال٩ىاعر والهغاٖاث جٍؼ

 ًٖ بً
ً
جاص مٗاٍن زابخت لؤلخضار الىاجج ًٖ الى٣و في اإلاٗلىماث، الظي ٠٣ً خاظؼا

اث ألامىع، ًضٞ٘ بلى  ؤمام ألاٞغاص و٢اصة الغؤي الٗام، في ج٣ضًم مى٤ُ م٣بى٫ إلاجٍغ

الم ٦مهضع للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث التي حكبه اإلاٗلىماث  الاج٩ا٫ ٖلى وؾاثل ؤلٖا

ت التي جم٨ً ؤ خابها مً عئٍت ألاقُاء بىيىح جام  .(144)اإلادهلت بالٗين البكٍغ

ؿ     ّٟ غ هظا ألاهمىطط اإلاخ٩امل ٖال٢اث الخإزير والخإزغ التي جد٨م الىٓام ٍو

 -:(145)الاظخماعي في زالزت ؤق٩ا٫ ٦ما ًإحي 

الم، مّما  - ؤ الخإزير ٚير اإلاباقغ، الظي ًيخج ًٖ الخّٗغى الترا٦مي بلى وؾاثل ؤلٖا

ًاصي بلى ٢بى٫ الىٟـ وجغوًٍها ٖلى ٢بى٫ جٟؿيراث البِئت اإلادُُت بالجماٖاث 

 ٞغاص.                  وألا 

٤  - ب الخإزير طو الخُىجين ؤو الاجها٫ ٖلى مغخلخين الظي ًخم ًٖ ٍَغ

خإزغون بها، ومً زم  الم ٍو ٢اصة الغؤي، الظًً ًخٗغيىن ؤوال بلى مدخىي وؾاثل ؤلٖا

ً اإلادُُين بهم.  ًى٣لىن ٞهمهم وبصعا٦م لؤلخضار بلى آلازٍغ

ىن ؤ٦نر ٞاٖلُت لىؾاثل الخازير اإلاباقغ، وهظا الىٕى مً الخإزير ٩ً - ث

الم ٖلى الجمهىع الٗام الّؾُما في ما ًغجبِ بالىؾاثل اإلاخاخت، وهي جد٣٣ّذ بك٩ل  ؤلٖا

الم الجضًض.  واضح م٘ ْهىع ؤلٖا

 اإلاسحلت الثالثت  -3

٤ ٢1989ّضمذ عو٦ُدل     ؿغ ال٨ُُٟت التي ًخإزغ ًٖ ٍَغ ّٟ ًُ هظا ألاهمىطط الظي 

الم، ؾىاء ًٖ   مً وؾاثل ؤلٖا
ّ

ْبر جٟدو ص٤ُ٢ للمدخىي الظي ًبض ِٖ ألاٞغاص، وجخم 

ه اإلا٣هىص ؤم الٗغضخي، الظي ًخم بدؿب عؤي عو٦ُدل في اعب٘  ٤ الخٗغى بىٖى ٍَغ

٣ها جد٤ُ٣ ٞهم ٧امل لؤلؾباب التي جضٖى الٟغص بلى  زُىاث ؤو مغاخل، ًم٨ً ًٖ ٍَغ

 بهه ًبضؤ في " الخُىة ألاولى التي ًخى٢٘ ٞحها 
ّ
الم وبصعا٦ها، بط خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا الٖا

م، والخىظُه، 
ّ
الٟغص الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ًم٨ً لها ؤْن حؿاٖضه ٖلى جد٤ُ٣ الخٗل
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

دخ ًأنٌاعو اط بلى خؿمها، والدؿلُت، وبجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت في اإلاك٨الث التي جىاظهه ٍو

 ٤ ول٨ىه الٌؿخُُ٘ ٞٗل طل٪ مً صون مٗلىماث، ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها ًٖ ٍَغ

خم اهخ٣اء الىؾُلت بىاؾُت ججاعب وزبراث ؾاب٣ت مً  الم، ٍو خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا الٖا

اجه   .(146)ؤ٢غاهه ومجمٖى

الم جدباًً في الخإزير في الجمهىع     وفي الخُىة الشاهُت جغي ؤن وؾاثل ؤلٖا

باث، والخاظاث ٖىض ألاٞغاص والتي باإلا ٗىص طل٪ بلى جباًً ألاهىاء، والٚغ ؿخىي هٟؿه، َو

جدىاٚم م٘ الخٛيّراث اإلاخى٢ٗت في ألاهضاٝ التي جيخج ًٖ الهغإ والخّٛير اإلاؿخمغ في 

الم مدخىي له جماؽ (147)البِئت اإلادُُت بالجماٖاث ، ٞٗىضما حٗغى وؾاثل ؤلٖا

الم في الى٢ذ الظي جدهل هي بالجمهىع، ًاصي طل٪ بلى اٖخما صهم ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 (. 148)بضوعها ٖلى اإلاٗلىماث مً اإلاجخم٘

ما ػاصث خىاٞؼ الٟغص ٧اهذ      
ّ
وفي الخُىة الشالشت ٩ًىن للبىاٖض صوع مهم، ٩ٞل

اصة الخيؿ٤ُ في  بىاٖشه للمكاع٦ت ؤ٦بر، ولالؾدشاعة الٗاَُٟت وؤلاصعا٦ُت صوًع ٦بيرا في ٍػ

اصة اإلاكاع٦ت اإلاٗلىماث بٗض  الخّٗغى. وفي الخُىة الغابٗت ج٩ىن الٗال٢ت َغصًت بين ٍػ

المي مً ظهت،  اصة اخخما٫ جإزغ الصخو باٖخماصه ٖلى اإلادخىي ؤلٖا في الخيؿ٤ُ وبين ٍػ

الم في ؤلاصعا٥ والؿلى٥ لؤلٞغاص  .(149)وبين اخخما٫ جإزير وؾاثل ؤلٖا

 فروض الهعرية   

ت مً زلو ٖضص مً الباخشين في مجا      اث الخإزير اإلاٗخض٫ بلى مجمٖى ٫ هٍٓغ

الم، و٢ض جباًً هاالء في ويٗهم هظه  خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا ت الٖا الٟغوى لىٍٓغ

، ٞبًٗها ًخهل 
ً
الٟغوى التي جغاوخذ بين زمؿت ٞغوى بلى ؾبٗت ٖكغ ٞغيا

ت، وبًٗها ًخهل بالجىاهب الىظضاهُت، وؤزغي جغجبِ  ُت للىٍٓغ بالجىاهب اإلاٗٞغ

 مً هظه الٟغوى. بالجىاهب ا
ً
ُما ًإحي هىعص بًٗا  لؿلى٦ُت، ٞو

الم    -1 جازغ الٓغوٝ اإلادُُت والخبراث اإلاترا٦مت في حجم جإزير وؾاثل ؤلٖا

 
ً
 و٢ىة

ً
 .(150)يٟٗا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم هي ظؼء مً الىٓام الٗام اإلاخ٩ىن  بّن   -2 ًأنٌاعو اإلاٗاًير التي جد٨م وؿ٤ وؾاثل ؤلٖا

مً ٖال٢اث بين ألاٞغاص والجماٖاث والىٓم ألازغي" الاظخماُٖت، والا٢خهاصًت، 

 .(151)والؿُاؾُت"

الم ٖلى مؿخىي جٟاٖل  -3 ًى٨ٗـ ماًخٗلمه اإلاغء مً اإلاجخم٘ ووؾاثل ؤلٖا

 .(152)ؤٞغاصه م٘ هظه الىؾاثل

 للخٛيّراث الا٢خهاصًت ج -4
ً
ؼصاص ؤو ج٣ل خاظت اإلاجخم٘ للمٗلىماث، جبٗا

ما وظضث الايُغاباث والخٝى وال٣ل٤ اػصاصث الخاظت 
ّ
والؿُاؾُت والاظخماُٖت، ٩ٞل

خماص في ؤو٢اث  الم، في خين ج٣ّل الخاظت بلى الٖا خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا بلى اٖل

 (.153)الاؾخ٣غاع

ت -5 الم، ٞالهٟىة  جدباًً ٞئاث الجمهىع اإلاخىٖى في اٖخماصها ٖلى وؾاثل ؤلٖا

حٗخمض ٖلى وؾاثل بٖالمُت ال ج٩ىن في ؤٚلب ألاخُان مخاخت للجمهىع الٗام، وهجض هظا 

الم مخاخت للجمُ٘، وباث  الٟغى ًىا٢ٌ الىا٢٘ الخالي، بط ؤنبدذ وؾاثل ؤلٖا

ت في اؾخسضامها، وّعبما ًخٟى١ الجمهىع  الٗام  اإلاىاًَ والهٟىة ًدٓىن بٟغم مدؿاٍو

ٗٝغ بااا " اإلاىاًَ الغ٢مي" ٌُ  (154)ٖلى الهٟىة في ٢ضعجه الخ٣ىُت بدؿب ما باث 

الم، وبين حجم   -6 خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا اصة الٖا هىا٥ ٖال٢ت َغصًت بين ٍػ

المي إلاخُلباث اإلاجخم٘ ؤو خاظاث الجمهىع   . (155)اؾخجابت الىٓام ؤلٖا

الم الجضًض لخإزيراث الىٓام الاظخماعي  ًسً٘  -7 اؾخسضام الجمهىع لىؾاثل ؤلٖا

 .(156)الظي ٩ًىن ظؼًءا مىه

ما اجُدذ لهم  -8
ّ
الم الخ٣لُضي، ٧ل ًىسٌٟ اٖخماص الجمهىع ٖلى وؾاثل ؤلٖا

  (157)مهاصع بٖالمُت ؤزغي 

ُخه ٖالُين، بمٗجى جؼ  -9 خماص وهٖى ما ٧ان مؿخىي الٖا
ّ
ُت ٧ل صاص جؼصاص ؤلازاعة اإلاٗٞغ

خماص  .(158)الاؾخجابت والخإزير للمًمىن بطا ػاص الٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 اآلثار الهاجتة عو اعتماد اجلمًور على وسائل اإلعالم ًأنٌاعو

ت        غ الىٍٓغ ت ٣ًى٫ عو٦ُدل وصًٟلىع في ألاهمىطط ألاو٫ لخٍُى "ؤّن ٞدىي هٍٓغ

غ ؤهضاٝ الجمهىع بة٢امت ٖال٢اث  المي، ؤجها ج٣ترح جٍُى خماص ٖلى الىٓام ؤلٖا م٘ الٖا

الم للخهى٫ ٖلى مٗلىماتهم الجساط ال٣غاع اإلاىاؾب بكإن الاهخساباث ؤو  وؾاثل ؤلٖا

يرها"  .(159)جدضًض الؿل٘ التي ٌكتروجها ٚو

٦ما ٌكير الباخشىن بلى الىٓام الاظخماعي ٧ىهه الٗىهغ الشاوي مً م٩ىهاث      

ما اػصاصث الايُغاباث ويٟٗذ ال٣ضعة ٖلى مىاظهت ألاػماث، اعجٟٗذ 
ّ
ت، بط ٧ل الىٍٓغ

خماص  الم، بمٗجى ؤّن الجمهىع ٩ًىن بداظت بلى اٖل الخاظت بلى الخّٗغى بلى وؾاثل ؤلٖا

الم اإلاىظىصة ف ي اإلاجخم٘ ؤ٦نر مً ألاو٢اث التي ٌكهض اإلاجخم٘ ٞحها ٖلى مىابغ ؤلٖا

الم، ٞبٌٗ  اصة اٖخماصه ٖلى وؾاثل ؤلٖا  ًٖ جإزير هٕى الجمهىع في ٍػ
ً
، ًٞال

ً
اؾخ٣غاعا

ٞئاجه جخاح ؤمامها اإلاٗلىماث مً مهاصع مخٗضصة ؤ٦نر مً ٚيرها، ول٨ً بك٩ل ٖام ال 

الم، ول٨جها جضع٥  حؿخُُ٘ ٞئاث الجمهىع الخد٨م باإلاًمىن الظي جغؾله وؾاثل ؤلٖا

يكغ ًُ ت ًٖ (160)اإلادخىي الظي  غظى الجمهىع ا٦دؿاب الخبرة والخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ . ٍو

الم، ٦ما ٌؿاٖضهم ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت في  خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا ٤ الٖا ٍَغ

 ًٖ 
ً
خُاتهم الُىمُت، إلاا ًًُٟه بلى بصعا٦هم مً مٟاهُم ومٗلىماث ظضًضة، ًٞال

ير الا   .(161)ؾترزاء والهغوب مً اإلاك٨الث التي جىاظه ألاٞغاص في خُاتهم الُىمُتجٞى

خماص      ت الٖا ظهب الباخشىن في هظا اإلاضزل بلى ؤّن الدؿائ٫ الغثِـ لىٍٓغ ٍو

الم،  ّغى ألاٞغاص ؤهٟؿهم بلى وؾاثل ؤلٖا ّٗ ٌُ ًىدهغ في ج٣ضًم جٟؿير بكإن متى وإلااطا 

هّى٠ والىخاثج اإلاترجبت مً ظّغاء هظا الخٗ غى ٖلى اإلاؿخىي الؿلى٧ي واإلاٗغفي، ٍو

ت مً الخإزيراث الىاججت ًٖ هظا الخّٗغى ٖلى زالزت مجاالث  .الخبراء مجمٖى
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 الخإزيراث اإلاعسفُت: -0 ًأنٌاعو

الم، ٞصخت اإلاٗلىماث      ُت لىؾاثل ؤلٖا ٌّٗض الٛمىى ؤخض الخإزيراث اإلاٗٞغ

الم جٟغى جٟؿيراث  ت وجٟؿيرها، ججٗل وؾاثل ؤلٖا ومدضوصًتها بكإن ألاخضار الجاٍع

ؼصاص  مخٗضصة جيسجم م٘ عئٍتها للخضر، مّما ًجٗل اإلاخل٣ي في خيرة مً ؤمغه، ٍو

ب اإلاهاصع بُجها ؤو خين ج٩ىن وؾاثل الٛمىى م٘ ألاخضار ٚير اإلاخى٢ٗت خين جخًاع 

الم ٖلى حك٨ُل  الم هي اإلاهضع الىخُض لخٟؿير اإلاٗلىماث، ٦ما حٗمل وؾاثل ؤلٖا ؤلٖا

  (. 162)اججاهاث الٟغص بػاء ٢ًاًا مدضصة، لم جدك٩ل لضًه الهىع الىمُُت هدىها

اث البا     اث الجمهىع بػاء اإلاىيٖى الم في جغجِب ؤولٍى ؿهم وؾاثل ؤلٖا
ُ
عػة ٦ما ح

اجه بما   ًٖ ؤّن الجمهىع ٌُٗض جغجِب ؤولٍى
ً
التي ًخم التر٦يز ٖلحها مً صون ٚيرها، ًٞال

الم اث التي جغ٦ؼ ٖلحها وؾاثل ؤلٖا  .(163)ًيسجم م٘ اإلاىيٖى

الم في جىؾُ٘ مضاع٥ الجمهىع هدى ألاقُاء ألجها جدُذ لهم      وجازغ وؾاثل ؤلٖا

ىجهاالىنى٫ بلى ؤما٦ً ظضًضة، وحّٗغٞهم ٖلى مٗخ٣  .   (164)ضاث ظضًضة لم ٩ًىهىا ٌٗٞغ

  :الخإزيراث الىجداهُت -8

       ٤ غى ألاٞغاص ؤو الجماٖاث بلى مكاهض الٗى٠ بك٩ل مؿخمغ ًٖ ٍَغ َٗ َ
ح

الم ًاصي بلى ٖضم ب٦تراثهم بما ًدُِ بهم مً ؤخضار، ٦ما ًاصي بلى  وؾاثل ؤلٖا

ً بت في ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لآلزٍغ ، وحكير الضعاؾاث بلى خهى٫ ٞخىع ٖاَٟي وي٠ٗ الٚغ

ؤن اوٛماؽ الٟغص في الخّٗغى بلى مكاهض الٗى٠ ًى٨ٗـ ٖلى عئٍخه لؤلخضار 

هاب الٟغص بالٟخىع  ًُ ىهُت، وم٘ مغوع الى٢ذ  الىا٢ُٗت، ٧ى٦إجها مكاهض جلٍٟؼ

  (.165)الٗاَٟي

ىن، وبْهاع مكاهض الضماع الظي حؿببه      ٦ما ًاصي الخّٗغى اإلا٨ش٠ بلى الخلٍٟؼ

ض ٢ل٤ وزٝى مً ال٩ىاعر و
ّ
الايُغاباث التي جدضر في بٌٗ مضن الٗالم بلى جىل

الم مشل الضٖم اإلاٗىىي   ًٖ ؤن هىا٥ جإزيراث ؤزغي لىؾاثل ؤلٖا
ً
الؿٟغ بلحها، ًٞال

 ٘  إلاٗخ٣ضاجه في اإلاًامين، ٞةن طل٪ ًاصي بلى ٞع
ً
تراب، ٞدين ًلمـ الجمهىع صٖما والٚا



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 178

 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

بت الاهضماط باإلاجخم٘، الؾُما بط ًأنٌاعو الم ح٨ٗـ عئٍت قٗىعه بٚغ ا ٧اهذ وؾاثل ؤلٖا

 .  (166)الجماٖاث التي ًيخمي بلحها الٟغص

 .الخإزيراث الظلىهُت -3

الم بلى جيكُِ الٟغص ؤو صٞٗه        خماص اإلاؿخمغ لؤلٞغاص ٖلى وؾاثل ؤلٖا ًاصي الٖا

اث مشل اإلاكاع٦ت في خمالث  ضة ؤو بًجابُت بػاء بٌٗ اإلاىيٖى بلى اجساط مىا٠٢ مٍا

ما بطا هخج الخى٠ُٓ، و  ُّ ، الؾ
ً
 ٩ًىن هظا الخيكُِ ياعا

ً
اإلاداٞٓت ٖلى البِئت، وؤخُاها

ًٖ مكاهضة بغامج جدمل مًامين جخٗاعى م٘ عئي ألاٞغاص، وجضٞ٘ باججاه اإلاىا٠٢ 

ؿهم في صٞ٘ ألاٞغاص بلى الخىعٍ في ؤٖما٫ جًّغ البىاء الاظخماعي ٌُ . (167)الؿلبُت، وّعبما 

الم وفي بٌٗ ألاخُان ٌؿبب الخّٗغى  خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا اإلاؿخمغ ؤو الخُٝغ في الٖا

ضم ا٦ترازه بما ًدهل في  في ابخٗاص الجمهىع ًٖ اإلاكاع٦ت الاظخماُٖت الٟاٖلت، ٖو

ل الٗؼلت الخامت، مّما ًيخج ٖىه ٖضم اإلاكاع٦ت في الٗملُت الؿُاؾُت،  ًّ ٟ اإلاجخم٘، ٍو

ضم الظهاب بلى نىاص٤ً الاهخساب، بط اوٛمـ بالخٗغى بلى  الم التي ٖو وؾاثل ؤلٖا

حٗغى باؾخمغاع: الٟكل الخ٩ىمي، وماقغاث الٟؿاص، وخاالث ال٣خل، والايُغاب 

 .(168)التي حؿىص ؤي بلض ٩ًىن الٟغص اإلاٗجي ظؼًءا مىه
ؼ الخدهُل اإلاٗغفي          الم الجضًض في حٍٗؼ ؿهم اٖخماص الجمهىع ٖلى ؤلٖا وَُ

٤ الاؾخسضام اإلاتزاًض لكب٩اث الخىانل الاظخماعي، ولم ٌٗض مم٨ىا  للجمهىع، ًٖ ٍَغ

 
ً
 مهما

ً
بٗض الُىم ججاهل صوع هظه الىؾاثل في ْل الخُىع اإلادؿإع لها، واخخاللها خيزا

مً اهخماماث الجمهىع، التي بضؤث حسخب البؿاٍ مً الىؾاثل الخ٣لُضًت، وحؿتهىي 

غتها الخ٣ىُت اث٠ التي ٞو خماص ٖلى ألاهماٍ الجضًضة مً الْى الغ٢مُت  ظمهىعها بااٖل

 .(169)والخٟاٖلُت وآلاهُت وؤلاجاخت للمىاًَ الٗاصي
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 نقاط االنشذام والتبايو بني نعرية االعتماد والهعريات األخرى  ًأنٌاعو

اث الخإزير، ٦ما ًىظض       خماص وبٌٗ هٍٓغ ت الٖا جىظض ه٣اٍ حكابه بين هٍٓغ

اث(،  تي )الاؾخسضاماث والاقباٖاث( و )جغجِب ألاولٍى ما هٍٓغ ُّ جباًً بُجهما، الؾ

اث الخإزير اإلاٗخض٫، ؤو في يمً مدىع  ًَ مً يمً هٍٓغ ّهىٟ ًُ اث الشالث  ٞالىٍٓغ

م٨ً مالخٓت ه٣ اٍ الدكابه والخباًً في الٟغوى ؤو في ؤلاقباٖاث والاؾخسضاماث، ٍو

الم وبين ألاهٓمت الاظخماُٖت، ؤو في  اث للٗال٢ت بين وؾاثل ؤلٖا عئٍت هظه الىٍٓغ

ت الى٣اف اث مىيٖى  . (170)الجىاهب التي جغ٦ؼ ٖلحها الىٍٓغ

الم     اث الشالر مً ٞغيُت واخضة " هي ؤّن لىؾاثل ؤلٖا وجىُل٤ هظه الىٍٓغ

 ًتراوح بين الً
ً
ير اإلاباقغ"جإزيرا اث (171)٠ٗ وال٣ىة، واإلاباقغ ٚو ، ٦ما جُغح هظه الىٍٓغ

الم اإلاخٗضصة بالجمهىع؟ وماطا ًٟٗل  الشالر حؿائلين عثِؿُين، ماطا جٟٗل وؾاثل ؤلٖا

 الجمهىع بهظه الىؾاثل؟ 

ت       خماص في ؤّن هٍٓغ ت الٖا ت الاؾخسضاماث وهٍٓغ خطح الخباًً بين هٍٓغ ٍو

خماص الاؾخسضاماث جغ٦ؼ ٖلى جى  ت الٖا ظهاث ألاٞغاص في بقبإ خاظاتهم، في خين هٍٓغ

ججُب ًٖ حؿائ٫ إلااطا ًلجإ الجمهىع بلى وؾُلت مً صون ٚيرها؟ ومً ظاهب آزغ هلخٔ 

خماص ٖلى  ت الٖا ت الاؾخسضاماث جغ٦ؼ ٖلى الجاهب الٟغصي، في خين جغ٦ؼ هٍٓغ ؤّن هٍٓغ

 بين ٢ُاؽ الٗال٢اث ٖلى مؿخىي ألاٞغاص ؤو الجماٖاث، بمٗجى 
ً
 وجباًىا

ً
ؤن هىا٥ حكابها

٣ت صعاؾت الٗال٢اث ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي والجمعي  اث الخإزير اإلاٗخض٫ في ٍَغ هٍٓغ

 . (173)و٢ُاؾها

اث، ًخم جغجِب        خماص وجغجِب ألاولٍى تي الٖا لى مؿخىي الخضازل بين هٍٓغ ٖو

ت، في خين حٗمل  ٤ هظه الىٍٓغ  وظماٖاث ٖلى ٞو
ً
اث الجمهىع ؤٞغاصا ت ؤولٍى هٍٓغ

ه وؾاثل 
ّ
اث الجمهىع، والجمهىع ٌٗخمض ٖلى اإلادخىي الظي جبش خماص ٖلى جٟؿير ؤولٍى الٖا

الم بمؿخىي ًيسجم م٘ الٟغو١ الٟغصًت وؾماتهم وخاظاتهم  . (174)ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 نقاط القوة والقصور يف نعرية االعتماد على وسائل اإلعالم.  ًأنٌاعو

 
ً
ت :ؤوال  هلاغ كىة الىـٍس

٣ها وي٠ٗ في بٌٗ ظىاهبها، ؤو      يخ٣ض ًٖ ٍَغ
ُ
ت مً هىاث ج ال جسلى ؤًت هٍٓغ

خماص ال جسغط ًٖ هظا الخهي٠ُ، بط ٞحها مً  ت الٖا دؿب لها، وهٍٓغ
ُ
ٖىانغ بًجابُت ج

حها مً ٖىانغ ال٠ًٗ ماٌؿهل اهخ٣اصها، م٘  ٖىانغ ال٣ىة ما ًجٗلها جغقى للخ٩امل، ٞو

ه مً ؤلاقاعة بلى ؤّن ه٣اٍ ٢ىتها ؤ٦نر  برع مىٓغوها طل٪ بماإلاا جدٍى مً ه٣اٍ يٟٗها، ٍو

 
ً
اٞتراياث مخٗضصة ويمىُت، وحكخمل ٖلى ؤهىإ مً اإلاخٛيراث اإلاؿخ٣لت، وحُٗي قغخا

مخضح بها 
ُ
ُما ًإحي ؤهم جل٪ اإلااقغاث ؤلاًجابُت التي ج  للمخٛيراث الخابٗت، ٞو

ً
مخميزا

خماصها ؤه ت، والتي جىن٠ بالكمى٫ والخ٩امل، اٖل  الىٍٓغ
ً
 مٟخىخا

ً
 مخ٩امال

ً
مىطظا

للخإزيراث اإلادخلمت، ٞهي لم جى٠ِ وظىص الخإزيراث وال الخإزيراث اإلادضوصة، بط ج٣ّضم 

 للٗال٢ت بين وؾاثل الاجها٫ والغؤي الٗام
ً
 ٧امال

ً
 .(175)جٟهُال

خماص ؤ٦نر مالءمت في الخٗامل م٘ الىٓم الاظخماُٖت، ٧ىجها ال    -1 ت الٖا حّٗض هٍٓغ

 في ٖال٢خه م٘ البىاء الاظخماعي لظا حٟٛل اإلاخّٛيرا
ً
٣ترب ٦شيرا ث الصخهُت ٖىض الٟغص، ٍو

الم خماص ؤ٦نر مالءمت مً ٚيره في الخٗامل م٘ وؾاثل ؤلٖا (176)ٌّٗض الٖا
. 

خماص الترا٦مي لؤلٞغاص والجماٖاث ٖلى وؾاثل   -2 ت ٖلى ؤّن الٖا جا٦ض الىٍٓغ

الم ؾُاصي بلى بخضار حُٛيراث في الىٓم الاظخما ُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت، ؤلٖا

ؿهم في بنالح هظه ألاهٓمت ٌُ  .(177)مما 

ت زالزت ؤهماٍ مً الخإزيراث، الىمِ ألاو٫ ًخدضص بالخإزيراث  -4 جًّم هظه الىٍٓغ

ُت، والىمِ الشاوي هى الخإزير الٗاَٟي، في خين  ًخدضص الىمِ الشالض بالخإزير  اإلاٗٞغ

 .(178)الؿلى٧ي
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ت. :زاهُا ًأنٌاعو  هلاغ اللصىز في الىـٍس

اث ألازغي بلى اهخ٣اصاث مً بٌٗ     ت بؾىة بالىٍٓغ حّٗغيذ هظه الىٍٓغ

خماص بلى بٖاصة الىٓغ  ت الٖا الباخشين، وصٞٗذ بٌٗ هظه الاهخ٣اصاث مىٓغي هٍٓغ

 -ببٌٗ ٞغويها ومٗالجت ه٣اٍ الخلل، ومً هظه الاهخ٣اصاث:

خ  -0 ت الٖا ماص ًإحي مً جإ٦ُضها ٖلى اعجباٍ ؤو٫ الاهخ٣اصاث اإلاىظهت بلى هٍٓغ

 ًٖ مبالٛتها في جإ٦ُض ٦شاٞت اٖخماص الجمهىع ٖلى 
ً
الم باإلاجخم٘، ًٞال وؾاثل ؤلٖا

غي اإلاىخ٣ضون في هظا الجاهب ؤّن اعجباٍ وؾاثل  زغ، ٍو
ّ
الم الظي ًيخج ٖىه جإزير وجإ ؤلٖا

الم بالٟٗالُاث الاظخماُٖت والؿُاؾُت ؤًٞل مً اعجباَها باإلاجخم٘ و  ؾُُغجه ؤلٖا

 . (179)ٖلحها

ض مً الخإزيراث   -2 الم ًٍؼ خماص ٖلى ؾاثل ؤلٖا ت ٞةّن الٖا ٤ هظه الىٍٓغ ٖلى ٞو

الم، بل جإحي   مً وؾاثل ؤلٖا
ً
ال ؤّن هظه الخإزيراث ال جإحي صاثما

ّ
ُت والؿلى٦ُت، ب اإلاٗٞغ

 مً ألانض٢اء واإلاٗاٝع ومهاصع ؤزغي 
ً
 . (180)ؤخُاها

م مً جإ٦ُض هظه   -3 خماص ٖلى ٖلى الٚغ ت ٖلى الخازيراث الىاججت ًٖ الٖا الىٍٓغ

ذ ع٦ؼث ٖلى جإزيراث وؾاثل  ظٍغ
ُ
 ؤّن الضعاؾاث التي ؤ

ّ
الىٓام الاظخماعي بك٩ل ٧امل، بال

ت ًا٦ضون ؤّن الضعاؾاث  ًّ ماؾسخي هظه الىٍٓغ الم في ألاٞغاص ولِـ في اإلاجخم٘، ل٨ ؤلٖا

ترى  اإلاؿخ٣بُلت ؾدبدض في ؤهضاٝ اإلاجخم٘ مً الخّٗغى، وهظه ّٗ الغئٍت ججض مً ٌ

ه  ل مً ًخّٗغى بلى وؾُلت بٖالمُت ٌٗخمض ٖلى مًمىجها في بىاء مٗاٞع
ّ
ٖلحها، بط لِـ ٧

وجد٤ُ٣ ؤهضاٞه، ٣ٞض ٦كٟذ صعاؾاث ٖضة ؤّن الجمهىع ًخاب٘ اإلاًامين التي جبثها 

ت، ل٨ىه لِـ بالًغوعة ؤهه ٌٗخمض ٖلى مًمىجها في ٞهم ألاخضار  الم اإلاخىٖى وؾاثل ؤلٖا

 . (181)ؿيرهاوجٟ

خماص م٘ الخّٗغى، بط ًخ٤ٟ   -4 ت مً هاخُت جضازل مهُلح الٖا يخ٣ض الىٍٓغ
ُ
ج

 بالخّٗغى، ل٨ً هدً هضع٥ ؤهه لِـ 
ّ
خماص بظغاثُا ٖضص مً الباخشين ٖلى حٍٗغ٠ الٖا

 . (182)٧ّل َمً ًخٗغى بلى وؾُلت بٖالمُت ٌٗخمض ٖلحها
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 تأثريات التعرض إىل االعالم اجلذيذ  ًأنٌاعو

     ٠  بالخٗغى اإلا٣هىص، ل٨ً هظا الخٍٗغ
ً
خماص بظغاثُا ّٗغٝ اإلاسخهىن الٖا ٌُ

الم  ّغيىن بلى وؾاثل ؤلٖا َٗ ًهُضم بغئٍت ؤزغي حكير بلى ؤهه لِـ ٧ّل ألاٞغاص الظًً ًخ

ٌٗخمضون ٖلى مًمىجها، ٞبًٗهم ًخّٗغيىن بلى وؾُلت، ل٨جهم ٌٗخمضون ٖلى مًمىن 

يسخب هظا الٟهم بلى  الم الجضًض ومٓاهغه، ٧ىن آالٝ وؾُلت ؤزغي، ٍو ؤلٖا

ٗخمضون ٖلى مًمىن وؾاثل  الم الجضًض، َو اإلاؿخسضمين ًخٗغيىن بلى وؾاثل ؤلٖا

ُت (183)ؤزغي، عبما ج٩ىن ج٣لُضًت ا٦ض ملٟين صًٟلىع ٖلى وظىص جإزيراث مٗٞغ ، ٍو

ُت والىظضاهُت  ّٗض الخإزيراث الؿلى٦ُت هي هخاط َبُعي للخإزيراث اإلاٗٞغ ووظضاهُت، َو

 .   (184)ئلٖالم بك٩ل ٖامل

الم الجضًض ووؾاثله      خماص ٖلى ؤلٖا والبّض مً ؤلاقاعة بلى جؼاًض مًُغص في الٖا

خماص ٦ما هى واضح في  ؼصاص الٖا ماع ٧اٞت، ٍو لى مؿخىي ألٖا مً ٞئاث اإلاجخم٘، ٖو

 ٤ ألاويإ ألامىُت والؿُاؾُت اإلاًُغبت، وعّبما إلاـ الغؤي الٗام الٗالمي طل٪ ًٖ ٍَغ

ضام مخ ابٗت ألاٞالم التي حٗغيها الجماٖاث ؤلاعهابُت اإلاغجبُت بإٖمالهم اإلاخمشلت باإٖل

وال٣خل بد٤ّ اإلاضهُين الّٗؼ٫ في مىا٤َ وظىصها ؾىاء في الٗغا١ ؤم ؾىعٍا ؤم في ٚيرهما 

الم الخ٣لُضي ًٖ جٟؿير ألاخضار، وجؼوٍض  ما خين جتراظ٘ وؾاثل ؤلٖا ُّ مً الضو٫، الؾ

اث التي تهمهم الجمهىع باإلاؿخجضاث  .(185)اإلاخهلت باإلاىيٖى

ت         للمغخلت الٗمٍغ
ً
الم الجضًض جبٗا وجدباًً صعظت الخٗغى بلى وؾاثل ؤلٖا

خاح مىا٢٘ بل٨تروهُت 
ُ
ً، وج واإلادخىي والخاظاث وألاهضاٝ للمؿخسضمين والؼاثٍغ

ما جل٪ اإلادؿمت باإلاًمىن الضًجي، والتي  ُّ ت ٧الكباب، الؾ حؿتهضٝ الٟئاث الٗمٍغ

.ً  ًٖ جدُُض آلازٍغ
ً
 حؿعى بلى يّمهم إلاكغوٖها ال٣ٗاثضي، ًٞال

     
ً
الم الجضًض لِـ مجغص هٓام للمٗلىماث، بل بهه ًمشل هٓما بّن الخٗغى وؤلٖا

ٖضًضة جخهل باإلاؿخسضمين، وجيسجم م٘ جًُٟالتهم وؤهضاٞهم، وجخهضع الخإزيراث 

غة اإلاًامين ُت الجىاهب ألازغي إلاا ًخهل بها مً ٞو  بظل٪ الخ٣ُٗضاث  اإلاٗٞغ
ً
مخجاوػة
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

غة بخ٣ضًم  ًأنٌاعو ؿهم هظه الٞى
ُ
مىيها، ٦ما ح  ؤمام بلٙى الجمهىع اإلاٗلىمت ٚو

ً
التي ج٠٣ خاثال

جٟؿيراث لؤلخضار اإلادُُت في البِئت الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت للمؿخسضم، 

ضم   ًٖ بؾهامها في مؿاٖضة الٟغص ٖلى حك٨ُل اججاهاجه في ؤو٢اث ألاػماث ٖو
ً
ًٞال

 . (186)الاؾخ٣غاع، وألاويإ الخغظت التي جمغ بها البلضان

٤ الغؾاثل التي ًدباصلها ألاٞغاص مً الٟئت  وجخجؿض الخإزيراث الىظضاهُت ًٖ ٍَغ

ضاث في قب٩اث الخىانل الاظخماعي، بط جضٖم هظه  ً بىاؾُت الخٍٛغ هٟؿها م٘ آلازٍغ

ما مجها ُّ ألا٢لُاث الٗغ٢ُت  الغؾاثل مكاٖغ ال٣ل٤ والخٝى ٖىض الجماٖاث، الؾ

واإلاظهبُت في ؤًام الخىجغاث والخغوب والٓغوٝ الُاعثت واإلاٟاظئت. ٦ما جإحي الخإزيراث 

ت  ّٗض هظه بخضي جُب٣ُاث ٞغوى هٍٓغ
ُ
الؿلى٦ُت ٦ىدُجت َبُُٗت للخإزيراث ألازغي، وح

اث  الم الجضًض، ٦ما ؤقاع الباخشان ؾاهضعا ووصًٟلىع في ٦خابهما هٍٓغ خماص ٖلى ؤلٖا الٖا

الم   (.187)ؤلٖا

الم "       اث ؤلٖا ٦ما ٌكير مُلٟين صًٟلىع وؾاهضعا عو٦ُدل في ٦خابهما " هٍٓغ

1974  
ً
الم الجضًض في ماًامً به الٟغص، وماٌٗخ٣ض بصخخه، ًٞال بلى جإزير وؾاثل ؤلٖا

ىب ٞحها" مً  ٗخ٣ض الباخشان ؤّن للخ٨ىلىظُا جإزيراث "مٚغ ًٖ جإزيرها في ؾلى٦ه،  َو

، بطا وظهت هٓغ ألاٞ
ً
٩ىن جإزيرها ؤ٦نر اخخماال غاص والظًً ًمؿ٩ىن م٣الُض الخ٨م، ٍو

 . (188)ؤم٨ً اؾخسضامها مً ٢ُاٖاث واؾٗت مً اإلاجخم٘ لخد٤ُ٣ اهضاٞهم الصخهُت

الم التي       غخذ ٨ٞغة ظضًضة جغجبِ بُبُٗت الخٗغى بلى وؾاثل ؤلٖا َو

غجبُى  ن بالبِئت الاظخماُٖت ج٣ى٫:بّن ألاٞغاص ؤو الجماٖاث ًخٗغيىن بلى وؾاثل ٍو

اإلادُُت اإلاخمشلت بالىٓم اإلاخٗضصة، وجا٦ض ٖلى ؤّن الخٗغى الًخم بك٩ل مىٟهل ًٖ 

اإلاجخم٘ الظي ًدُِ بالٟغص، وهظه الغئٍت جىا٢ٌ ال٨ٟغة ال٣اثلت بإّن الجمهىع 

ال ؤّن مهُلح )الخٟخِذ( 
ّ
الم وهم ٚير مترابُين م٘ بًٗهم، ب ًخٗغيىن بلى وؾاثل ؤلٖا

الم الجضًض ٌُٗض بخُاء ال٨ٟغة الؿاب٣ت بكإن الخٗغى، والتي ه٣ًها الظي مّيز  ؤلٖا

الم بك٩ل ٚير مترابِ  مُلٟين صًٟلىع، وجا٦ض ٖلى ؤّن ألاٞغاص ًخٗغيىن بلى وؾاثل ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

غ٢هم الاهخمام ؤو " الخىخض م٘  ًأنٌاعو ّٟ ومىٟهل ًٖ البِئت، وعّبما ًجمٗهم اإلا٩ان ل٨ً ً

 مً الخٟاٖل الا 
ً
 ظخماعي.الىؾُلت " لخ٩ىن بضًال

 دوافع  اجلمًور مو التّعرض إىل اإلعالم اجلذيذ  

غي بلملغ )      ٗض الضواٞ٘ مً الٗىانغ اإلادغ٦ت للٗملُت الاجهالُت، ٍو
ُ
 ( Blumlerح

الم، وهدُجت  ؤن اليكاٍ  لضي الجمهىع هى الضاٞ٘ الغثِـ للخٗغى بلى وؾاثل ؤلٖا

 لخبراجه 
ً
 ًٖ خاظاث ؤزغي، جبٗا

ً
للخٗغى ًخم بقبإ ٢ؿم مً خاظاث الٟغص، ًٞال

الم ؤجها ٢اصعة ٖلى جلبُت خاظاجه، مّما  الاظخماُٖت والٟغصًت، خين ًخى٢٘ مً وؾاثل ؤلٖا

ض جلبُت الضواٞ٘ يغوعة ٖىض الجمهىع لخد٤ُ٣  ًدٟؼه بلى اجساط ٢غاع الخٗغى، ّٗ وح

ً، وبظل٪ جيكإ نلت بين الخاظت و٢غاع الٟغص بالخٗغى  الخ٠ُ٨ والخىانل م٘ ألازٍغ

الم الجضًض ومٓاهغه جسخل٠ ًٖ  الم، ٞضواٞ٘ الكباب للخٗغى بلى ؤلٖا بلى وؾاثل ؤلٖا

ص ًٖ ٞئاث صواٞ٘ ال٨باع ؤو الىسب الؿُاؾُت، ٦ما جسخل٠ صواٞ٘ عظا٫ الا٢خها

اإلاجخم٘ ألازغي، وجخّميز ٧ّل ٞئت مً ٞئاث الجمهىع بضواٞ٘ مُٗىت جسخل٠ ًٖ ألازغي، 

 حؿعى لخد٤ُ٣ مىاٞ٘ ا٢خهاصًت وؾُاؾُت واظخماُٖت واهخسابُت ؤو حؿلُت 
ً
ل٨جها ظمُٗا

ُه   .وجٞغ

ُما ًإحي هىعص ألاؾباب التي جضٞ٘ الىسب الؿُاؾُت والٗلمُت والكباب بلى  ٞو

 ٖالم الجضًض. الخٗغى بلى ؤلا 

 حعّسض الظُاطُين والىاخبين  -0

الم الجضًض     ًاء في ألاخؼاب والخُاعاث بلى اؾخسضام ؤلٖا ًلجإ الؿُاؾُىن وألٖا

ً، وم٘ ؤًٖاء  ٤ الخىانل م٘ آلازٍغ ه لخد٤ُ٣ ؤهضاٞهم، ًٖ ٍَغ ووؾاثله اإلاخىٖى

ؿعى ًٖ ٣ها بلى  الخؼب ؤو الخُاع، ولٗغى ؤ٩ٞاعهم التي ًىصون لها الاهدكاع، َو ٍَغ

ضاث التي ًُل٣ها،  الىنى٫ لٛاًاجه وا٢ىإ الجمهىع الٗام والخام بىاؾُت الخٍٛغ

ٗخمضون في طل٪  ضحهم، َو وألا٩ٞاع التي ٌٗغيها، ٦ما ؤن الؿُاؾُين ًخىانلىن م٘ مٍا

 ًٖ ؤجهم 
ً
ٖلى بوكاء نٟداث ؤلاعجاب لٛغى جد٤ُ٣ وؿب اعجاب ٦بيرة، ًٞال
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

اعاتهم اإلاخهلت بيكاَاتهم ؤم بل٣اءاتهم ًيكغون وكاَاتهم الُىمُت اإلاخٗ ًأنٌاعو ضصة ؾىاء ٍػ

 .الخانت

الم      و٢ض زلهذ ٖضص مً الضعاؾاث بلى ؤن الضاٞ٘ ألاو٫ بلى اؾخسضام ؤلٖا

غجبِ  الجضًض ٖىض الىسب ٌٗىص بلى يغوعاث مً ؤظل جد٤ُ٣ م٩اؾب ٖلى الٗمل، ٍو

الم الجضًض مً مىٟٗت لهم، والضاٞ٘ الشاوي هى  طل٪ بما ًد٣٣ّه الخٗغى بلى مدخىي ؤلٖا

 ؤلاخاَت باإلاٗلىماث الٗامت اإلاخهلت باألخضار اإلادلُت والخاعظُت.

 حعّسض ؤعظاء الىلاباث اإلاهىُت بلى ؤلاعالم الجدًد. -8

الم الجضًض للمؿخسضمين الىلىط بلى ٖاإلاها والاهخٟإ      ؤجاخذ وؾاثل ؤلٖا

ما وؾاثل الخىانل الاظخماعي، وب ُّ  للخىانل بين باإلا٨خباث الٗلمُت الؾ
ً
اجذ مجاال

ت، ووكغ الىخاظاث الٗلمُت لهم ٖلى نٟداث زانت  الباخشين، وجباص٫ الخبراث اإلاخىٖى

وم٨خباث جم بوكائها مً ٢بل ٖضص مً اإلاسخهين بهظا الكإن، وؤجاخذ لهم ٞغنت 

٦بيرة في الخهى٫ ٖلى مهاصع ٖلمُت مً م٨خباث بل٨تروهُت مخٗضصة والزخهاناث 

ت ٖلى  نٟداث الِٟـ بى٥، ًم٨ً للمكتر٦ين الضزى٫ الحها، وجدمُلها، ٖلمُت مخىٖى

لبت الضعاؾاث الٗلُا في  ؤو الاهخٟإ مجها مباقغة، ومً ؤمشلت طل٪" م٨خبت ؤؾاجظة َو

الم م ؤ٦نر مً زمؿت آالٝ مسخو في خ٣ل ؤلٖا ًّ ً الٗغبي" التي ج  ًٖ  ،الَى
ً
ًٞال

ت للباخشين و  غ اإلاهاصع اإلاخىٖى لجإ ؤًٖاء م٨خباث ؤزغي ٦شيرة جٞى الضاعؾين، ٍو

ما جل٪ التي جخهل  ُّ الى٣اباث اإلاهىُت بلى الخهى٫ ٖلى هظه اإلاٗلىماث اإلاهمت ال ؾ

 بازخهاناتهم الٗلمُت.

 حعسض الشباب بلى ؤلاعالم الجدًد -3

ؤؾهمذ الشىعة الخ٨ىلىظُت في وكىء ظُل ظضًض مً الكباب ٌعي ماخىله،     

٤ قب٩ ؿهم في الى٣اف والخىاع ًٖ ٍَغ اث وَُ اث الخىانل الاظخماعي بكإن اإلاىيٖى

 
ً
ا  مخىٖى

ً
الم الجضًض الكباب، و٢ّضمذ لهم مًمىها ت، بط اؾتهىث وؾاثل ؤلٖا اإلاخىٖى

٤ وكغ الخٗل٣ُاث ٖلى ألاخضار  ، ومىدتهم الٟغنت للخٗبير ًٖ ؤهٟؿهم ًٖ ٍَغ
ً
ظظابا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

نت، واإلاكاع٦ت ٞحها، بىاؾُت الهىع وبض الُٟضًىهاث التي جخهل ب٣ًاًا ٖامت وزا ًأنٌاعو

ىهت  وؤؾهم الخُىع ال٨بير واإلادؿإع في الخ٣ىُت الغ٢مُت في بجاخت زضمت ال٣ىاة الخلٍٟؼ

للكباب ٖلى الُىجُىب للخٗبير ًٖ ؤهٟؿهم بك٩ل مؿخمغ، وجدمُل ألاٞالم الخُت لُخم 

ً اإلاؿخسضم مً اؾخٗما٫ هاجٟه الجىا٫ في 
ّ
ٖغيها، بط اٖخمضث ٖلى ج٣ىُت جم٨

ىهُت التي ًم٨ً ألي مىا بوكائها بض٢اث٤ الخّٗغى بلى مًمىن جل٪ ال٣ى ىاث الخلٍٟؼ

 مٗضوصة.

ب      
ّ
لين الؿُاؾُين، و٦خا

ّ
الم الجضًض في بغوػ ظُل مً اإلادل و٢ض ؤؾهم ؤلٖا

خذ لهم ٞغنت الٓهىع وجد٤ُ٣ 
ُ
ىاهين في خ٣ى٫ ٞىُت مخٗضصة لم ج قباب ومُغبين ٞو

ل٠ ؾ
ّ
الم الجضًض، ٞاليكغ ال ٩ً ىي ظهاػ مىباًل م٘ الكهغة لىال اؾخسضامهم ؤلٖا

اقترا٥ في ؤلاهترهذ، ومً زم ًبضؤ بالخىانل م٘ اإلاًامين التي جبشظ مً مؿخسضمين 

ً ٖلى قب٩اث الخىانل الاظخماعي.  آزٍغ

و٢ض ٦كٟذ صعاؾت في ٧لُت آلاصاب والٗلىم ألاؾاؾُت في ظامٗت صمك٤ في     

ش الضعاؾت  ؤّن ؤؾاجظة الجامٗاث ٌؿخسضمىن ؤلاهترهذ مىظ ؤعب٘ ؾىىاث مً 2009 جاٍع

، مً ؤظل الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث بكإن البدىر الخضًشت 
ً
وبمٗض٫ ؾاٖخين ًىمُا

 .اإلاخهلت بازخهاناتهم الٗلمُت

 دور الصحافة يف تصكيل الرأي العام 

 في ْل     
ً
ت جإزير ٦بير في الغؤي الٗام ٦ما ٧اهذ ؾاب٣ا لم ٌٗض للصخاٞت اإلاُبٖى

الخإزيراث ال٨بيرة التي ؤخضزتها البِئت الاجهالُت الجضًضة، ل٨جها ٧اهذ في الؿاب٤ لها جإزير 

 في حك٨ُل الغؤي الٗام وحُٛير اججاهاث الجمهىع وؤؾهمذ في جؼوٍض اإلاجخم٘ 
ً
 ظضا

ً
٦بيرا

ه٠ الٗالم ألاإلااوي باإلاٗلىماث ا الم )لتي ًدخاظها في اإلاجاالث ٧اٞت، ٍو غور( ؤلٖا ؤجٚى

ٟؿغ ٖبض الل٠ُُ خمؼة  بإهه الخٗبير اإلاىيىعي ل٣ٗلُت الجماهير ومُىلها واججاهاتها، ٍو

سه ومظاهبه(، بإهه الى٣ل الخ٣ُ٣ي للى٢اج٘ )الخٗبير ااإلاىيىعي في ٦خابه  الم له جاٍع ؤلٖا

ب.والبُاهاث وألاع٢ام مً ال
ّ
 ًٖ وظهت هٓغ ال٨خا

ً
 ىا٢٘، ولِـ حٗبيرا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ىن  ًأنٌاعو بّن الصخاٞت في و٢تها ٧اهذ جدخل اإلاغجبت ألاولى في الخازير، ًلها الخلٍٟؼ

وؤلاطاٖت، ألجها تهخم ؤ٦نر مً ٚيرها في مىا٢كت ال٣ًاًا الؿُاؾُت والاظخماُٖت 

غى وظهاث الىٓغ اإلاسخلٟت بػاء هظه ال٣ًاًا التي حك٩ل اهخ ماماث والا٢خهاصًت، ٖو

 الجمهىع.

الم الجضًض لم جداٞٔ ٖلى ٢ىتها   ل ؾُاصة وؾاثل ؤلٖا
ّ
ل٨ً الصخاٞت في ْ

ت،  بالخإزير في الغؤي الٗام ألن ؤمؼظت الجمهىع لم حٗض ميسجمت م٘ الصخ٠ اإلاُبٖى

كغاث  ٤ ما ًيكغ في مىهت ؤلاهترهذ، ٖو إل ٖلى الٗالم ًٖ ٍَغ
ّ
وبضؤث جمُل بلى الَا

ت الٗاإلاُت  اؾخٛىذ ًٖ وسخاتها الىع٢ُت وا٦خٟذ في َبٗاتها الصخ٠ اإلاُبٖى

 ؤلال٨تروهُت.

م٨ً الخهى٫ ٖلى جٟانُل ص٣ُ٢ت في قإن صوع الصخاٞت ؤلال٨تروهُت في  ٍو

 حك٨ُل الغؤي الٗام ٖىض مغاظٗت مدىع ؤظىضة الصخاٞت ؤلال٨تروهُت في هظا الٟهل.

 جإزير ؤلاعالم في حشىُل السؤي العام 

الم اإلاخمشلت في جدضزىا بك٩ل مّٟهل ًٖ صوع  ىن، )وؾاثل ؤلٖا الصخاٞت، والخلٍٟؼ

الم الجضًض( في حك٨ُل الغؤي الٗام، ل٨ً جب٣ى هىا٥ مكتر٧اث لهظه الىؾاثل في  وؤلٖا

  -جإزيرها في اإلاجخم٘، وهي ٦ما ًإحي:

٤ بض  ٌعمل ؤلاعالم -1 ير الاؾخ٣غاع والخٟاّ ٖلى ؾالمت اإلاجخم٘ ًٖ ٍَغ ٖلى جٞى

ٖت عوح الخب والىثام بين ؤٞغاص اإلاجخم٘، والابخٗاص ًٖ مًامين هاصٞت جاصي بلى بقا

 التر٦يز ٖلى زل٤ الخٝى وال٣ل٤.

غيها بك٩ل مخميز بىاؾُت بغامج مخٗضصة في  بن جىساز السطالت  -2 المُت ٖو ؤلٖا

ىن ؤو ؤلاطاٖت ؤو في الصخُٟت ؤو في مىهت ؤلاهترهذ ًاصي بلى حُٛير اججاهاث  الخلٍٟؼ

ما في اإلاجخم٘ بػاء ال٣ًاًا اإلاٗغو  ُّ المُت الؾ يت بما ًدىاؾب وجخبىاه هظه الىؾاثل ؤلٖا

الهُت التي جخبىاها بٌٗ اإلااؾؿاث.  البرامج الصخُت والخمالث ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

اث الجمهىز:   -3 ًأنٌاعو اثجحدًد ؤولٍى ت جغجِب ألاولٍى ؤّن الجمهىع  ًا٦ض مىٓغو هٍٓغ

٤ مىاناتها، وؤن وؾاثل  الم التي حٗغيها ًٖ ٍَغ الم ًدبّجى وظهت هٓغ وؾاثل ؤلٖا ؤلٖا

هي التي جض١ باب الجمهىع، ألظل الخإزير ُٞه وججٗله ًدبّجى وظهت هٓغها التي هي في 

 الانل وظهت هٓغ ال٣اثم في الاجها٫.

الم جُغح ٖضة ٢ًاًا في مًمىجها  جحدًد الخُازاث اإلاؼسوحت. -4 بّن وؾاثل ؤلٖا

ض ًٖ زمان، وجغ٦ؼ ٖلى واخضة مً هظه ال٣ًاًا، وجازغ في ا إلاخل٣ين، ٖلى ؤّن ال ًٍؼ

تها لؤلخضار.  وجاصي في الجهاًت بلى ظٗل الجمهىع ًدبّجى ٞلؿٟتها وعٍئ

الم بلى بٖالء قإن بٌٗ الىاؽ وجد٤ُ٣  بعالء شإن الىاض: -5 جاصي وؾاثل ؤلٖا

لى نٟداتها، وبُٖائهم ٞغنت ببضاء  ٤ اؾخًاٞتهم في بغامجها ٖو الكهغة لهم ًٖ ٍَغ

 الغؤي، مّما ًجٗلهم مً الصخهُاث الٗامت.

ىن وؤلاطاٖت      ت بلى الخلٍٟؼ المُت مً الصخاٞت اإلاُبٖى بّن جىّىٕ الغؾالت ؤلٖا

الم الجضًض ؤصي بك٩ل ٦بير بلى الخٟاٖل م٘ هظه الغؾاثل مً ٢بل  ووؾاثل ؤلٖا

ها. المُت وهٖى  الجمهىع، ٦ما ؤّن الغؤي الٗام بضوعه ًازغ في ازخُاع ق٩ل الغؾالت ؤلٖا
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 اهلوامض ًأنٌاعو
هغ الخض٤ٞ ؤلازباعي، اإلاىهىعة، ٖبض اإلادؿً ( 1) الم الجضًض ٖو خامض ؤخمض ٣ُٖلت، ؤلٖا

ت،  .29، م2015اإلا٨خبت الٗهٍغ

اإلاٟهىم، الاؾخٗماالث، آلاٞا١،  -( ًُٞل صلُى، الخ٨ىىلىظُاالجضًضة لئلٖالم والاجها2٫) 

 .41، م2010ٖمان، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، 

الم الجضًض3) اإلاٟاهُم والىؾاثل والخُب٣ُاث، ٖمان، صاع  -( ٖباؽ مهُٟى ناص١، ؤلٖا

 .29، م2008الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، 

 .39(  اإلاهضع هٟؿه، م4)

 . 11ٖبض اإلادؿً خامض ؤخمض ٣ُٖلت، مهضع ؾاب٤، م ( 5)

ً لليكغ والخىػَ٘، ( 6) الم الخٟاٖلي، ال٣اهغة، صاع ٨ٞغ ٞو  .193، م2010خؿىين ق٤ُٟ، ؤلٖا

الم والاهخساباث مً ظُل الغاصًى بلى ظُل ؤلاهترهذ(، مجلت ( مدمض ٣ٖاب، )وؾاثل ؤلٖا7)

 .45، م2010صعاؾاث اؾخيراجُجُت، الٗضص الٗاقغ، آطاع، 

 . 12ٖبض اإلادؿً خامض اخمض ٣ُٖلت، مهضع ؾاب٤، م(8)

  -( ًىٓغ:9) 

الم الجضًض في ٖهغ اإلاٗلىماث، مجلت ظامٗت صمك٤، مجلض -1 ، 26ؾميرة قُساوي، ؤلٖا

 .439، م2010الٗضص ألاو٫ 

اث للخىػَ٘  -2 مهٗب خؿام الضًً ٢خلىوي، زىعاث الِٟـ بى٥، بيروث، قغ٦ت اإلاُبٖى

 .107-103، م201واليكغ، 

 .13ٖبض اإلادؿً خامض ؤخمض ٣ُٖلت، مهضع ؾاب٤، م-3 

 .32( ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م10) 

ى  وهي ٧لُت ج٨ىلىظُت ظامٗت أل٢ؿام ج٨ىىلىظُا الاجهاالث، ج٣٘ في( 11) مضًىت ؤوهخاٍع

ل٘ ٖلى الخٍٗغ٠ في 
ّ
 .2015/ 8/ 19ال٨ىضًت، و٢ض ػاع الباخض مى٢ٗها ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت واَ

https://www.sheridancollege.ca . 

 .33(ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م12) 

https://www.sheridancollege.ca/
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

هم الخإزير، م٣الت في مى٢٘ اإلالخ٣ى 13)  ًأنٌاعو الم الجضًض مداولت للخٍٗغ٠ ٞو (ٞخخي ابى خُب، ؤلٖا

الم الجضًض ال٣اهغة2010ًىلُى،  23الضًم٣غاَي، ان، ؤلٖا  ًٖ مدمض ؾُض ٍع
ً
مغ٦ؼ ؤلاهغام  ،، ه٣ال

 . 10، م2012لليكغ والترظمت والخىػَ٘، 

الم )(ٖماع َاهغ، 14) سخي في ٧لُت ؤلٖا  بٛضاص(. ظامٗت –جضَع

الم البضًل، جغظمت: ٖال اخمض نالح، ال٣اهغة، 15)  (ؤوظا ظىصٌـ بُلي، وآزغون، ٞهم ؤلٖا

ت الىُل الٗغبُت،   .2.م2009مجمٖى

 .45مدمض ٣ٖاب، مهضع ؾاب٤، م (16)

المي، ظامٗت 17) الم البضًل الىا٢٘ وآلاٞا١، مجلت الباخض ؤلٖا (سخغ زلُٟت الجبىعي، ؤلٖا

الم،   . 48، م2012، ؤطاع، 15الٗضص بٛضاص، ٧لُت ؤلٖا

(18)Dewar James, the information age of printing press-looking backward to see 

ahead, Wikipedia, last access on,21/ 8/2015,available at 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media  

(19)  IBID.  

الم الجضًض ( (20 ً ،والخدىالث اإلاؿخ٣بلُت، ال٣اهغةخؿىين ق٤ُٟ، ؤلٖا ، 2014 ،صاع ٨ٞغ ٞو

 .18م

(21)Interactive media, Ivestopedia,last access on fraidy,21/ 8/ 2015, available at, 

http://www.investopedia.com/terms/i/interactive-media.asp.)  

ض ًىٓغ مى٢٘ ظامٗت بىمضًً:                  ( (22 للمٍؼ

http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article73 

(23) Mark T. ceance, Exploring social dynamics in online media sharing, , last access 

= 124280.Http://dl.acm.org/citaion.cfm?idon sandy, 23/ 8/ 2015. Available at  

ىوي، ال٣اهغة، صاع  ((24 الم ؤلاطاعي والخلٍٟؼ َالب ٖبض الخؿين ٞغخان الكمغي، ج٣ىُاث ؤلٖا

 .45، م2014ال٨خاب الخضًض،

الم الجضًض والخدىالث اإلاؿخ٣بلُت، مهضع ؾاب٤، م (25)  .19خؿىين ق٤ُٟ، ؤلٖا

http://dl.acm.org/citaion.cfm?id
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 ،ًاؽ زًير البُاحي، الاجها٫ الغ٢مي ؤمم ناٖضة وبمم مىضهكت، ٖمان، صاع البضاًت (26) ًأنٌاعو

 .87-84، م2015

، 2002( مدمض ٞلخي، نىاٖت ال٣ٗل في ٖهغ الكاقت، ٖمان، الضاع الٗلمُت الضولُت، (27

 .147م

ؼ، وؾاثِ الاجها٫ اإلاخٗضصة، ث:ٞااص قاهين، بيروث، ( (28 ٞغاوؿى لؿلي، ه٣ُىال ما٧اٍع

ضاث لليكغ والُباٖت  .13 -7، م2001 ،ٍٖى

الم (29) الم البضًل -خؿىين ق٤ُٟ، ؤلٖا ، ج٨ىلىظُاث ظضًضة في ٖهغ ما بٗض الخٟاٖلُت، ؤلٖا

ً،  ،ال٣اهغة  .53، م2011صاع ٨ٞغ ٞو

(30)Business dictionary,last access on sandy 23/ 8/2015, available at. 

media.html-ary.com/definition/electronichttp://www.businessdiction 

(31) Nelson Ted, New freedoms through computer screens, 

Monday, 24/8/20015.  , https://en.wikipedia.org/wiki/Intertwingularity 

 . 153ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م (32)

ض اهٓغ ( (33  :للمٍؼ

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace 

 ( اإلاهضع هٟؿه. (34

ً،  خؿىين قُٟ( (35 الم الدكاع٧ي والجماهير الكب٨ُت، ال٣اهغة، صاع ٨ٞغ ٞو ، ٤2016، ؤلٖا

 .33م

-media-new-crosbies-http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin )36(

access on Tuesday,25/ 8/ 2015.    definition.html,last  

الم الال٨ترووي، ( (37 ؼ ٖبض هللا ٖشمان، ؤلاق٩الُاث اإلاىهجُت لبدىر ؤلٖا ٖؼة ٖبض الٍٗؼ

اى، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص،   .7،م2012الٍغ

-media-new-crosbies-http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin)38(

.definition.html,IBID 

 .27-25ٖبض اإلادؿً خامض اخمض ٣ُٖلت، مهضع ؾاب٤، م (39)

http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-media.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Intertwingularity
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html,last
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html,last
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html,IBID
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html,IBID
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 (40 ًأنٌاعو

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace) 

,IBID.  
   

, last access on https://www.ted.com/speakers/nicholas_negroponte(41)

Tuesday,26/ 8/ 2015.    

 .35ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م (42)

 . 39ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م  (43)

 .40اإلاهضع هٟؿه، م( (44
(45) Preston, Paschal, Technology Information and Social Change, 

London,sage,2001, p 230.   

(46) lev Manovich new media from Borges to Htnl, 

-e:///C:/Users/name/Desktop/New%20media%20fil

access on Tuesday, 26, 8,  %20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm,last

2015. ) 
(47) John V. Pavlik, media in the digital age, New York, Columbia university press, 

2008. p38. 

 .32مهضع ؾاب٤، مٖبض اإلادؿً  خامض اخمض ٣ُٖلت، ( (48

(49)John V. Pavlik, IBID,P39. 

50) John V. Pavlik, IBID P43. ) 

51) John V. Pavlik, IBID P55.) 

 .43-33ٖبض اإلادؿً خامض اخمض ٣ُٖلت، مهضع ؾاب٤، م(52)

 .34ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م(53)

 .35-34اإلاهضع هٟؿه، م(54)

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
https://www.ted.com/speakers/nicholas_negroponte
file:///C:/Users/name/Desktop/New%20media%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm,last
file:///C:/Users/name/Desktop/New%20media%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm,last
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

اى، م٨خبت ٞهض زىاء اليكغ، ٞهض بً ٖبض الغخمً الكمُمغي، ( 58) ًأنٌاعو المُت، الٍغ التربُت ؤلٖا

 .182-181، م2010

 . 442ؾميرة قُساوي، مهضع ؾاب٤، م(55)

 .48ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م(56)

٣ها للؼوا٫ ولً ججض مً ٣ًغؤها، مجلت الخىمُت (57) ت في ٍَغ ؾٗىص ٧اجب، الصخاٞت اإلاُبٖى

ت، الٗضص  اعة ،  نٟدت خىاع 2015، 128الاصاٍع  http://www.tanmia-2016/ 1/4اث ؤزغ ٍػ

idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=792. 

ت  (58)  هٍٓغ
ً
م الاظخماعي، التي ًُل٤ ٖلحها ؤًًا

ّ
ت الخٗل ٗض ؤخض وايعي هٍٓغ ٖالم اظخمإ، وَُ

 الخٗلم باإلاالخٓت.

 .17مهٗب خؿام الضًً ٢خلىوي، بيروث، مهضع ؾاب٤، م( 59 (

احهاب زلُٟت، خغوب مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي،  ال٣اهغة، صاع الٗغبي لليكغ والخىػَ٘،  ( 60 (

 .45احهاب زلُٟه، مهضع ؾاب٤، م  (.49-48، م2016

ؾـ مى٢٘ الِٟـ ٖام  (61)
ُ
٩ي  2004ؤ في ظامٗت ماع٥ ػو٦غبيرط( )مً ٢بل الُالب ألاميًر

ض وؤُٖاه اؾم )الِٟـ بى٥( ومٗىاه )٦خاب الىظىه( في بقاعة بلى ٦خب الىظىه التي جّىػٕ ٖلى  هاٞع

الُلبت إلاؿاٖضتهم للّخٗٝغ ٖلى اؾماء ػمالئهم في الضعاؾت، و٧اهذ بضاًخه بؿُُت تهضٝ بلى بوكاء 

ض للخىانل ُٞما بُجهم في ازىاء الخسغط وبٗض ه، و٧ان ال ٌؿمذ لٛير مى٢٘ جٟاٖلي لُلبت ظامٗت هاٞع

ُما بٗض خ٤٣ قهغة واؾٗت لُيخ٣ل بلى الجامٗاث ألازغي واإلاضاعؽ  ض باالقترا٥، ٞو َلبت ظامٗت هاٞع

بٗض ان باث اي مىاًَ ًم٨ً له الاقترا٥ والدسجُل  2006واإلااؾؿاث ومً زم بلى الٗامت في ٖام 

ض ال٨ترووي.  ٦ًٗى في الٟبـ بٌٛ الىٓغ ًٖ امخال٦ه خؿاب بٍغ

ت بٌٗ اإلايكىعاث لؿُاؾين ٖغا٢ُين  ( 62) حٗغى ٢ىاة الخغة الٗغا١ في وكغاتها ؤلازباٍع

 ًٖ ؤجها حٗغى آعاء ٖضص مً ٢غائها اإلايكىعة ٖلى نٟداتهم 
ً
ت، ًٞال ٩ان بكإن ألاخضار الجاٍع وؤميًر

 في الِٟـ بى٥ في بغامجها.

 .113مهٗب خؿام الضًً ٢خلىوي، مهضع ؾاب٤، م ( 63 (

الم الغ٢مي والخغا٥ الؿُاسخي، ابى ْيي، صاع ال٨خاب الجامعي، ؤميرة مدمض م (64) دمض، ؤلٖا

 .25، م2015

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=792
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=792
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

( خمؼة مهُٟى اإلاهُٟى، اإلاجا٫ الٗام الاٞتراضخي في الشىعة الؿىعٍت، بيروث، اإلاغ٦ؼ (65 ًأنٌاعو

 .148، م2012الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، 

الكهغ الخاؾ٘ مً الٗام واؾخمغث لٛاًت 2014( خملت اهُل٣ذ في الكهغ الشالض مً 67)

ت مً الىاقُين في اإلاجخم٘ اإلاضوي في بٛضاص واإلاداٞٓاث، وجم ٖبرها  هٟؿه، وؤقٝغ ٖلحها مجمٖى

 الضٖىة بلى جىُٓم جٓاهغاث في ٖضص مً اإلاداٞٓاث الىؾٓى والجىىبُت ومً بُجها الٗانمت بٛضاص.

ضة بالصي الُ( (68  ىمُت، الٗضص، ٚالب الضٖمي، خكضها ٖلى نٟداث الِٟـ بى٥، ظٍغ

غان، 7991  .2015، خٍؼ

الم الجضًض، ٖمان، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ( (69  .61، م2014ٖلي زلُل ق٣غة، ؤلٖا

لجإث ؤٚلب الًٟاثُاث اإلادلُت بلى بوكاء نٟداث ٖلى قب٨ت الِٟـ بى٥ للخىانل ( 70)

م٨ً مالخٓت طل٪  ٖبر الكٍغِ ؤلازباعي م٘ ٢غائها، ومجها ٢ىاة الخغة والٗغا٢ُت و٢ىىاث ؤزغي، ٍو

 لل٣ىىاث الًٟاثُت.

الم البضًل واليكغ الال٨ترووي ٖلى ؤلاهترهذ، 71 ( ( قٍغ٠ صعوَل اللبان، مضازالث في ؤلٖا

 . 95م  2011،صاع الٗالم الٗغبي، ،ال٣اهغة

ٟين في قغ٦ت)( 72) ؾـ ٖلى ًض زالزت مْى
ُ
ظاص هيرلي، ووؾد٠ُ )وهم  (pay balمى٢٘ ؤ

م( في  في مضًىت ؾان بغوهى في والًت ٧الُٟىعٍىا، و٧اهذ ال٨ٟغة ألاولى تهضٝ  2005حكين، وظإوص ٦ٍغ

٣ت لخٟٔ الاٞالم التي جهىع في الخٟالث، وألظل حؿهُل ٖملُت اليكغ والاخخٟاّ بمشل  بلى بًجاص ٍَغ

٤ ج٣ىُت ألاصوبي ٞالف واقترث قغ٦ت ٧ى٧ل هظا  هظه الهىع جم اوكاء هظه الكب٨ت لخٗمل ٖلى ٞو

 ملُاع وؾخماثت وزمؿين ملُىن صوالع()اإلاى٢٘ بٗض ٖام مً بوكاثه بااااا 

 .33( اميرة مدمض مدمض، مهضع ؾاب٤، م(73 

 98ٖبض اإلادؿً خامض اخمض ٣ُٖله، مهضع ؾاب٤، م.( (74 

الم مً اإلاىاصي بلى ؤلاهترهذ، ال٣اهغة(75  ال٨ٟغ الٗغبي،  صاع  ،(  مدمض ؾُض مدمض، وؾاثل ؤلٖا

 .285، م2009

 .99ٖبض اإلادؿً خامض اخمض ٣ُٖلت، مهضع ؾاب٤، م( (76 

الم، بيروث، صاع الهاصي للُباٖت واليكغ، ( (77  ، 2008ٖبض الخلُم خمىص، بٖالم يض ؤلٖا

 .35م

 .94زلُل ق٣غة، مهضع ؾاب٤، مٖلي   (78)
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

الم الجضًض، ث: هبه عبُ٘، ال٣اهغة، صاع الٟجغ لليكغ  (  بى٫ (79  ًأنٌاعو لُٟيؿىن، ؤخضر وؾاثل ؤلٖا

 97، م2015والخىػَ٘، 

تر ( 80) ٗض ظا٥ ٦obviousمكغوٕ بدثي ٢امذ به قغ٦ت ) 2006ْهغ مى٢٘ جٍى ٨ُت، َو ( ألاميًر

تر في  (Jack Dorseyصعوسخي) ىع في آطاع ومً زم ؤَل٤ لالؾخسضام للجمه 21ؤو٫ مً ؤَل٤ زضمت جٍى

 الٗام هٟؿه.

 .75ٖلي زلُل ق٣غة، مهضع ؾاب٤، م( (81

٢ؿم ؤلاخهاثُاث في مى٢٘ "بيزوـ بوؿاًضع ووكغها مى٢٘ بدؿب صعاؾت ؤظغاها ( 82)

غة هذ في  ش الضزى٫ ٧ان  2013/ 11/ 17الجٍؼ  . ،20015/ 23/7وجاٍع

www.aljazeera.net/news/scienceandtechnolog   

الم الجضًض في الؿٗىصًت، بيروث، الجضاو٫ لليكغ ( (83  ؾٗض بً مداعب اإلاداعب، ؤلٖا

 .119، م2011والخىػَ٘، 

اضخي 84) ( وهي مسخهغاث لؤلخضار وألازباع ٞمشال ج٨خب الىؾم الخام بالخضر الٍغ

ايت( والخضر الظي ًغجبِ بالؿُاؾت  ؾُاؾه( وه٨ظا باليؿبت بلى ألخضار ألازغي. ))ٍع

 .16صًغاط ميرسي، مهضع ؾاب٤، م (85)

 .19، مهضع ؾاب٤، م( صًغاظميرحي(86 

(87) Katz A and Lazrasfeld, P. F.1995 personal influence: the part  played by people 

in the flow of mass communication ,Glencoe.   51سي، مهضع ؾاب٤، مه٣ال ًٖ صًغاط مير. 

ىص، صوع قب٩اث الخىانل في الخُٛير الؿُاسخي في جىوـ ومهغ،  ((88 ٖبض هللا ممضوح الٖغ

 .56، م2012ٖمان، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، 
ش الضزى٫،  (89) تر، جاٍع / 1/3 خُٟت ألاهباء ؤلال٨تروهُت، اإلاخٗاَٟىن م٘ صاٖل ًًٟلىن جٍى

2016 .http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4405679 

البضاًت الخ٣ُ٣ت الهدكاع اإلاضوهاث،الؾُما بٗض اخضار ؾبخمبر  2001(ٌٗض ٖام 90)

ٗض ظىعن با 1994وؤٞٛاوؿخان، ل٨ً قهض ٖام  ع٦غ قهض ْهىع ؤو٫ مضوهت جدذ اؾم )ماهُال(، َو

جم اوكاء  1999ْهغ ٖضص ٢لُل مً اإلاضوهين وفي  1998وفي  1997ؤو٫ مً اؾخسضم مٟغص بلى٥ 

لت للمضوهاث اإلاىظىصة، ومً زم اوكإ مى٢٘ زام للمضوهاث ًًم مضوهاث ماعزت.   ٢اثمت ٍَى

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnolog
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4405679
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ذ، م٨خبت الٟالح، 91)   ًأنٌاعو الم الجضًضة، ال٩ٍى  .126، م2013(خؿجي مدمض ههغ، وؾاثل ؤلٖا

الم ؤلال٨ترووي، ٖمان، صاع اؾامت، ُٞهل ابى (92)  .153، م2010ِٖكت، ؤلٖا

الم الجماهيري، ٖمان، صاع ُٚضاء لليكغ والخىػَ٘، 93) لي، ؤلٖا ، 2015(ٖؼام ٖلي الجٍى

 .199م

الم الال٨ترووي واإلادمى٫، ال٣اهغة، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، 94) ، 2014(وؾام ٦ما٫، ؤلٖا

 .63-62م

الم الجضًضة، مهضع ؾاب٤، م(خؿجي مدمض ههغ، وؾاث95)  .132ل ؤلٖا

الم والهجغة بلى الٗهغ الغ٢مي، ٖمان، صاع الخامض لليكغ (96) خاعر ٖبىص ومؼهغ الٗاوي، ؤلٖا

 ،2015والخىػَ٘،

(ٞاَمت الؼهغاء ٖبض الٟخاح، اإلاضوهاث ؤلال٨تروهُت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، ال٣اهغة، صاع 97) 

 .43 -42، م2012الٗالم الٗغبي، 

 .110ؾٗض بً مداعب اإلاداعب، مهضع ؾاب٤، م (98)

 1) .35(اميرة مدمض مدمض، مهضع ؾاب٤، م99)

ض مىير ؾلمان، الصخاٞت ؤلال٨تروهُت، ٖمان، صاع اؾامت، ( 100)   .11، م2011ٍػ

 .47نالح مدمض ٖبض الخمُض، مهضع ؾاب٤، م(101)

الم ؤلال٨تروهُت وصوعها في 102) ؤلاهماء اإلاٗغفي، ٖمان، صاع (ٌؿغي زالض ابغاهُم، وؾاثل ؤلٖا

 .133الىٟاجـ لليكغ والىػَ٘، م

ت، 103)   (اؾماء مدمض ٖباؽ ابغاهُم، الصخاٞت ؤلال٨تروهُت وؤلانالح الؿُاسخي،ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت،   .96، م2015صاع اإلاٗٞغ

(104)،  .156، م2014هضًم مىهىعي، ؾىؾُىلىظُا ؤلاهترهذ، بيروث، مىخضي اإلاٗاٝع

ً الٗغبي، ٖمان، صاع الكغو١ لليكغ ٖبض (105) الامير الُٟهل، الصخاٞت ؤلال٨تروهُت في الَى

 .91والخىػَ٘، م

 .77اؾماء مدمض ٖباؽ، مهضع ؾاب٤، (106)

 -ًىٓغ:(107)

 .173ٖباؽ مهُٟى ناص١، مهضع ؾاب٤، م -1
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ٖبض الغػا١ مدمض الضلُمي، الصخاٞت ؤلال٨تروهُت والخ٨ىىلىظُا الغ٢مُت، مهضع ؾاب٤،  -2 ًأنٌاعو

 .50م

ماظض ؾالم جغبان، ؤلاهترهِذ والصخاٞت ؤلال٨تروهُت"عئٍت مؿخ٣بلُت"، ال٣اهغة، الضاع -3

ت اللبىاهُت،   .118، م2008اإلاهٍغ

الم الال٨ترووي، ٖمان، صاع امجض لليكغ والخىػَ٘، (108) اخمض مدمىص الُىبىع، زهاثو ؤلٖا

 .11، م2014

 . 114خاعر ٖبىص ومؼهغ الٗاوي، مهضع ؾاب٤، م(108)

 .110نالح مدمض ٖبض الخمُض، مهضع ؾاب٤، م ( 109)

 . 110(خاعر ٖبىص ومؼهغ الٗاوي، مهضع ؾاب٤، م110)

لي، مهضع ؾاب٤، م111)  .200(ٖؼام ٖلي الجٍى

 .99(خاعر ٖبىص ومؼهغ الٗاوي، مهضع ؾاب٤، م112)

 .98(ٖلي زلُل ز٣غة، مهضع ؾاب٤، م113)

الم آلالي وال٣اهىن،  ٖمان،(114)  .66، م2014صاع واثل لليكغ،  خ٨ُم ؾُاب، ؤلٖا

(115) Paul Levinson, new new media, second edition, New Yurok, Fordham 

university, 2012,p2. 

116)  IBID,P3. ) 

  مضًغ الابدار في اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لالبدار الٗلمُت في ٞغوؿا وله ٖضة اوكُت في مجاالث الا٢خهاص والخ٣ىُاث والش٣اٞاث. (117)

 .93زالض ولُض مدمىص، مهضع ؾاب٤، م(118)

تر، جغظمت: مدمض ٖبض الخمُض، ال٣اهغة، (119) صًغاط ميرسي، الخىانل الاظخماعي في ٖهغ جٍى

 . 192، م2014صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، 
 .68(اإلاهضع هٟؿه، م120)0

 .65صًغاط ميرسي، مهضع ؾاب٤، م  (121)

الصخاٞت الال٨تروهُت والخ٨ىىلىظُا الغ٢مُت، ٖمان، صاع الش٣اٞت، ٖبض الغػا١ الضلُمي، (122)

 .94م ،2011

(هى جُب٤ُ خضًض ًدُذ إلاؿخسضمه جدمُل ٞضًىهاث زانت جغجبِ باإلاؿخسضم ؤو جغجبِ 123)

 بإي خضر ًىص ٖغيه ٖبر الُىجُىب. 

  :ًىٓغ(124)



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 198

 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 .94هضع ؾاب٤، مٖبض الغػا١ الضلُمي، الصخاٞت الال٨تروهُت والخ٨ىىلىظُا الغ٢مُت، م -1 ًأنٌاعو

اث للخىػَ٘  مهٗب خؿام الضًً ٢خلىوي، زىعاث الِٟـ بى٥، بيروث، قغ٦ت اإلاُبٖى

 .107، م2014واليكغ، 

، مضًىت الٗين، صاع ال٨خاب الجامعي، 2ؤلاهترهذ ٧ىؾُلت اجها٫ ظضًضة، ٍ،الؿُض بسُذ-2

 . 21،م2012

 .22اإلاهضع هٟؿه، م-3

(125) M.Defluer and S.Ball-Rokeach,Theories of mass communication (3rd ed) New 

York,  David, McKay, company, Inc,1975,PP.69-89.   

اث الاجها٫ ،ه٣ال ًٖ مىا٫ مؼاهغة  .       207م ،2012 ،صاع اإلاؿيرة ،ٖمان ،هٍٓغ

اجه اإلاٗانغة، ٍ( 126)  ، ال٣اهغة، الضاع 3خؿً ٖماص م٩اوي، ولُلي الؿُض، الاجها٫ وهٍٓغ

ت اللبىاهُتاإلا  .314، م2006 ،هٍغ

اث الاجها٫، ٍ(127)  .285، م2010، بيروث، صاع الجهًت الٗغبُت،2مي الٗبض هللا، هٍٓغ

الم، ٖمان(128) ، 2011صاع اإلاِؿيرة،  ،٧امل زىعقُض مغاص، الاجها٫ الجماهيري وؤلٖا

 .126م

اث الاجها٫، ال٣اهغة، صاع الجهًت الٗغبُت(129) ذ الُغابِصخي، هٍٓغ  .137، م2006 ،ميٞر

اث الاجها٫، ال٣اهغة130) ، 2010صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘،  ،(مدمض مىير حجاب، هٍٓغ

 .301م

 .2018، م1998 ،صاع الكغو١ ،ٖمان،الاجها٫ الجماهيري  ،( نالح زلُل ابى انب131٘)

الم عئٍت ظضًضة، بٛضاص، صاع ألاع٢م  عقا( 132) اث ؤلٖا لي ٖبض الهاصي، هٍٓغ ٖاص٫ ٖو

 .62، م2014للُباٖت، 

الم، 133ٍ) اث وؾاثل ؤلٖا ٦ما٫ ٖبض  :، جغظمت3(ملٟين صًٟلىع وؾاهضعا عو٦ُدل، هٍٓغ

، ال٣اهغة، الضاع الضولُت لليكغ والخىػَ٘،   .414، م 199الغئٝو

الم و (134) اث ؤلٖا ً،  ،جُب٣ُاتها،ال٣اهغةخؿىين ق٤ُٟ، هٍٓغ  .182، م2014صاع ٨ٞغ ٞو

 .244 -243مي الٗبض هللا  مهضع ؾاب٤، م(135)

لي ٖبض الهاصي، مهضع ؾاب٤،  (136)  .63عقا ٖاص٫ ٖو

 .431مهضع ؾاب٤، م ،ملٟين صًٟلىع، ؾاهضعا بى٫ (137)
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

 .426 -425(ملٟين صًٟلىع، ؾاهضعا بى٫، مهضع ؾاب٤، م138)  ًأنٌاعو

، 2003اؾماُٖل، مباصت ٖلم الاجها٫، ال٣اهغة، الضاع الٗاإلاُت للخىػَ٘، (مدمىص خؿً 139)

 .278م
الم، ( 140) اى، ُٚىاء للضعاؾاث وؤلٖا المي، الٍغ اث الخإزير ؤلٖا مدمض بً ؾٗىص البكغ، هٍٓغ

 .50م ،2004

الم في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة، مهضع ؾاب٤، م (141) نالح زلُل ابى انب٘، الاجها٫ وؤلٖا

169. 

 .170اإلاهضع هٟؿه، م(142)

اث الاجها٫، ال٣اهغة، صاع الجهًت، 143) ؼ الؿُض، هٍٓغ بض الٍٗؼ ذ الُغابِصخي ٖو ( ميٞر

 .143، م2006

 .143(اإلاهضع هٟؿه، م144)

 .149(٧امل زىعقُض، مهضع ؾاب٤، م 145)

المُت التي جخميز  (مهُلح146) ير ؤلٖا المُت، ٚو ًُل٤ ٖلى الٟغص الظي ٌؿخسضم الىؾاثل ؤلٖا

 بالخ٣ىُت الغ٢مُت.

 .279م ،مدمىص خؿً اؾماُٖل، مهضع ؾاب٤(147)

 .٧149امل زىعؾُض، مهضع ؾاب٤، م ( 148)

 .279(مدمىص خؿً اؾماُٖل، مهضع ؾاب٤، م149)
 .61مدمض بً ؾٗىص  البكغ، مهضع ؾاب٤، م(150)

(151)Chei Sian Lee , New Media and Society ,originally published online , 25 

September 2011,  P137.                           ) 

الم في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة، مهضع ؾاب٤، ،نالح  زلُل ابى انب٘(152) الاجها٫ وؤلٖا

 .164م ،2006

ىص، مهضع ؾاب٤، م( 153)   .11ممضوح مباع٥ الٖغ

الم، ال٣اهغة، ٧لُت الٗلىم (154) خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا ت الٖا وظضي خلمي ٖبض الٓاهغ، هٍٓغ

 .6، م2013الاظخماُٖت، 
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

اث الاجها٫، ال٣اهغة، صاع الخامض لليكغ (155) ًأنٌاعو مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي، الغؤي الٗام وهٍٓغ

 .226،م2015والخىػَ٘،

 .237 -236(خؿً ٖماص م٩اوي ولُلي الؿُض، مهضع ؾاب٤، م156)

ذ، م٨خبت الٟالح لليكغ، (157) خؿجي مدمض ههغ، م٣ضمت في الاجها٫ الجماهيري، ال٩ٍى

 .247، م 2008

 .226(مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي، مهضع ؾاب٤، م158)

الم واججاهاث الخازير، مهضع ؾاب٤، م159) اث ؤلٖا  .304(مدمض مىير حجاب، هٍٓغ

 .306- 305(اإلاهضع هٟؿه، م160)

اث(161) الم، مهضع ؾاب٤، م مدمض ٖبض الخمُض، هٍٓغ  .128 -127ؤلٖا

 .55نالح مدمض ٖبض الخمُض،، مهضع ؾاب٤، م ( 162)

 .230مىا٫ اإلاؼاهغة، مهضع ؾاب٤، م ( 163)

 .55نالح مدمض ٖبض الخمُض، مهضع ؾاب٤، م( 164) 

، 2010( ؾىاء مدمض الجبىع، الغؤي الٗام الٗغبي والٗالمي، ٖمان، صاع اؾامت لليكغ، 165)

 .149م

 .9وظضي خلمي ٖبض الٓاهغ،  مهضع ؾاب٤، م( 166)

(167) Chei Sian Lee , New Media and Society ,originally published online , 15 

marchr 2015,  P459.) 

 (168) Benjamin Ka Lun , Electronic news ,originally published online, October 

2015, p137 

اث ؤلا 169)  .170، م2015ابى ْيي، صاع ال٨خاب الجامعي، ،ٖالم(خؿجي مدمض هانغ، هٍٓغ

 .233مىا٫ مؼاهغة، مهضع ؾاب٤، م(170)

 .10وظضي خلمي ٖبض الٓاهغ، مهضع ؾاب٤، م(171) 

اث الاجها٫، مهضع ؾاب٤، م (172) ؼ الؿُض، هٍٓغ ذ الُغابِصخي، ٖبض الٍٗؼ  .147مٞغ

 .233مىا٫ اإلاؼاهغة، مهضع ؾاب٤، م(173)

الم، ٖمان، صاع اؾامت، (بؿام ٖبض 174) اث ؤلٖا  .98، م2011الغخمً اإلاكا٢بت، هٍٓغ

 .262مهضع ؾاب٤، م ،ملٟين صًٟلىع وؾاهضعا  عو٦ُدل(175)
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

ًٓهغ طل٪ بىيىح في م٣اَ٘ الٟضًى التي حٗغى ٖبر الُىجُىث وحسجل مكاهضاث ( 176) ًأنٌاعو

ب والخٝى الظي حؿعى الخىُٓماث الاعها بُت بلى بشه بين ٦بيرة ظضا وجبرػ هظه الٟضًىهاث الٖغ

٣ت  الىاؽ، ومً هظه اإلاكاهض بخغا١ الُُاع الاعصوي" ال٨ؿاؾبت " وبٖضام ألا٢باٍ في مهغ، والٍُغ

 البكٗت التي جم ٞحها ٢خل الاؾغي مً الجِل الٗغاقي في ؾبا٨ًغ.

 .309مدمض ٖبض الخمُض، مهضع ؾاب٤، م(177)

 .344مي الٗبض هللا، مهضع ؾاب٤، م(178)

 .476م ،ع وؾاهضعا عو٦ُدل، مهضع ؾاب٤ملٟين صًٟلى  (179)

 .263اإلاهضع هٟؿه، (180)

 47م ،مهضع ؾاب٤ ،نالح مدمض ٖبض الخمُض(181)

مضاع٥،  ،زالض مدمض ولُض، قب٩اث الخىانل الاظخماعي وصًىام٨ُُت الخُٛير، بيروث(182)

 .77، م2011

 . 89ٞاَمت الؼهغاء ٖبض الٟخاح، مهضع ؾاب٤، م(183)

( عيا ٖبض الىاظض امين، الصخاٞت الال٨تروهُت، ال٣اهغة، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، 184) 

 .180، م2007

المي ٞغاؽ الُاسخي الخانل ٖلى قهاصة اإلااظؿخير مً  (185) اوكئذ هظه اإلا٨خبت مً ٢بل ؤلٖا

٨ها هدى " ال ٢5000ؿم الصخاٞت ظامٗت بٛضاص، وونل ٖضص مكتًر الب في خ٣ل ؤلٖا  م. " اؾخاط َو

 .93ٖبض الغػا١ الضلُمي، مهضع ؾاب٤، م(186)

 .94ٖبض الغػا١ الضلُمي، مهضع ؾاب٤، م (187)

ت خمؼة ق٣ير، اؾخسضام اؾخاطة ظامٗت صمك٤ لئلهترهذ وؤلاقباٖاث اإلاخد٣٣ت ( 188)  باٖع

 .2009الٗضص ألاو٫ والشاوي،  -25اإلاجلض  -مىه، مجلت ظامٗت صمك٤
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 انجذٌذانعاو  انرأي فً ًتأثٍره انجذٌذ اإلعالوانفصم انثانث: 

  ًأنٌاعو
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 
 

 تأثٍر اننظاو انضٍاصً فً تشكٍم انرأي انعاو 
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

      ٌأنٌاعوًنظرٌاتي
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

ان َبُٗت الىٓام الؿُاسخي في ؤّي بلض له جإزير في مؿاع الغؤي الٗام وجٟاٖالجه في   ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

اإلاجخم٘، ألن ٖملُاث حك٨ُل الغؤي الٗام في الىٓم الض٦خاجىعٍت ٚيرها في الىٓم 

 ٖلى 
ً
 مؿاٖضا

ً
ت الخٗبير اإلاخاخت  ألٞغاص اإلاجخم٘ ج٩ىن ٖامال الضًم٣غاَُت، ٧ىن خٍغ

ًٖ 
ً
ت حك٨ُل الغؤي، ًٞال ق٩ل الىٓام له مضزلُت في بغوػ هٕى مً ؤهىإ الغؤي  ؾٖغ

، ٟٞي الىٓام الض٨ًخاجىعي ٩ًىن الغؤي الٗام ال٩امً هى الغؤي  الٗام ٖلى خؿاب هٕى

 
ً
الؿاثض، في خين ٩ًىن الغؤي الٗام الٓاهغ هى الؿاثض في الىٓام الضًم٣غاَي، وبظماال

٦ما ؤّن الغؤي الٗام له جإزير ٦بير ٞإّن َبُٗت الىٓام الؿُاسخي له جإزير في الغؤي الٗام، 

 في مؿاع الىٓام الؿُاسخي و٢غاعاجه.

ٞاألهٓمت الؿُاؾُت التي حٗخمض الىٓام الكمىلي اإلاغ٦ؼي في بصاعة البالص جً٘ 

الم، وجمىٗها الخىى  ٤ الخىا١ ٖلى وؾاثل ؤلٖا ُّ ت اإلاجخم٘، وجً  ٦بيرة ٖلى خٍغ
ً
٢ُىصا

وحٗا٢ب َمً ًخٗضي الخضوص التي جغؾمها في الخٟانُل التي جغجبِ بصخهُاث الىٓام، 

كٝغ ٖلى بصاعة الضٖاًت، وهي ال جخىعٕ في 
ُ
الخ٩ىمت، وحؿُُغ ٖلى اإلااؾؿاث التي ح

اؾخسضام ؤؾالُب ال٨ظب والخًلُل في بصاعة ملٟاتها، والامخىإ ًٖ جؼوٍض اإلاجخم٘ 

٦ما بالخ٣اث٤ في قإن ال٣ًاًا التي تهمه، مّما ًاصي بلى حك٨ُل عؤي ٖام مهُى٘، 

يرهما مً ألاهٓمت  ت ببان خ٨م الىٓام الؿاب٤ في الٗغا١، ٚو خضر في اإلااهُا الىاٍػ

 الكمىلُت.
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 أسباب ايتمام األنعمة يف تطويع الرأي العام ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

زمت ٖال٢ت جباصلُت بين الىٓام الؿُاسخي والغؤي الٗام، بط هىا٥ جإزير للغؤي الٗام 

الغؤي الٗام، وجإزير الغؤي الٗام ٩ًىن في مؿاع هظا الىٓام، ٦ما ًىظض جإزير للىٓام في 

٤ الاهخساباث والاؾخٟخاءاث وبىاؾُت ظماٖاث الًِٛ والل٣اءاث اإلاباقغة  ًٖ ٍَغ

الم ألازغي في مٟانل الىٓام  م٘ اإلاؿاولين، وهىا٥ جإزير للصخاٞت ووؾاثل ؤلٖا

 ٤  ما ًخم ال٨ك٠ ًٖ اججاهاث الغؤي الٗام ومُىله ًٖ ٍَغ
ً
الؿُاسخي، ٨ٞشيرا

٤ ٦ك٠ الاؾخٟخ ت الاؾتهال٦ُت للؼباثً ًٖ ٍَغ ت النٖز اءاث، وختى ًم٨ً مٗٞغ

 اججاهاتهم هدى الخبً٘.

ع السؤي العام لألطباب ألاجُت: إحي اهخمام ألاهـمت في جؼَى   -ٍو

 :
ً
اصة خاظت ؤٞغاص اإلاجخم٘ بلى اإلاٗلىماثؤوال  ٍػ

ًخٗغى اإلاجخم٘ في ؤخُان ٦شيرة الى ؤػماث ٢اؾُت ومك٨الث ٩ًىن ٞحها    

ما ما ًغجبِ ا ُّ إل ٖلى اإلاٗلىماث الخٟهُلت بكإجها الؾ لجمهىع بداظت ماؾت بلى الَا

باألػماث التي لها مضزلُت في خُاجه، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ألاػماث التي جدضر في الجىاهب 

الا٢خهاصًت والؿُاؾُت، وؤّن جؼوٍض اإلاجخم٘ باإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًاصي بلى جىز٤ُ 

 جخجاهل ألاهٓمت الؿُاؾُت الٗال٢ت بين اإلاجخم٘ والى
ً
ٓام الؿُاسخي في البلض، وؤخُاها

ؼ هظه الٗال٢ت، مّما ًاصي بلى ٖؼوٝ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًٖ اإلاكاع٦ت في الٟٗالُاث  حٍٗؼ

 الؿُاؾُت التي ًخبىاها الىٓام.

اد اإلاظخىي الثلافي للمجخمع.   زاهُا: اٍش

عه في اإلاجخم٘، ٦ما ؤؾهم ٧لما اػصاص الىعي الش٣افي والخٗلُمي للغؤي الٗام اػصاص صو 

في ْهىع ٢ُاصاث ظضًضة للغؤي الٗام، واو٨ٗـ هظا الىعي للجمهىع في اػصًاص اهخماهم 

باألمىع الٗامت، ومً الهٗب ٖلى الىٓام الؿُاسخي ؤن ًغضخي ؤٞغاص اإلاجخم٘ في 

ؤلاظاباث الٛامًت ٚير الصخُدت، وصاثما الغؤي الٗام الىاعي ًُالب الخ٩ىماث بٗضم 

 اؾخٟٛاله.
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 زالثا:  ؤهمُت الخىىلىجُا في حشىُل السؤي العام.  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

جها مً الخد٨م في مهاصع    
ّ
بّن امخال٥ ج٣ىُاث ج٨ىلىظُا الاجها٫ بُض الضولت م٨

ت  الم اإلاخىٖى اإلاٗلىماث وجىػَٗها ؤو حجبها ًٖ الغؤ ي الٗام، وامخال٦ها وؾاثل ؤلٖا

 بما ًىاؾب مهالخه، 
ً
 ؤو بًجابُا

ً
ًجٗلها جازغ في جىظُه الغؤي الٗام ؾىاء ٧ان ؾلبُا

ؿخٗين الىٓام الؿُاسخي ب الم والٗال٢اث الٗامت في حك٨ُل الغؤي الٗام َو  سبراء مً ؤلٖا

وزمت ه٣اٍ ؤزغي ج٣٘ في ًض الىٓام الؿُاسخي لخدؿين نىعجه ٖىض ؤٞغاص    

ير ألامً والىٓام،   ٖلى جٞى
ً
لى ؾبُل اإلاشا٫ ٞإّن صوع الضولت لم ٌٗض ٢انغا اإلاجخم٘، ٖو

ير ماًخُلبه ؤلاوؿان وما ًدخاظه لخد٤ُ٣  بل واظبها في الٗهغ الخضًض هى جٞى

ز٣ت الجمهىع، ألهه باث مً اإلاؿلماث الؿٗاصة، وهظا ًخُلب ؾعي الضولت بلى ٦ؿب 

 التي ج٣ىم بها الضو٫ الخضًشت هى مكاع٦ت ؤٞغاص مجخمٗها في جىُٟظ زُُها.

المُت التي جمل٨ها الكغ٧اث ال٨بري هي اإلادغ٥  ل٨ً ًب٣ى عؤؽ اإلاا٫ وال٩اعجالث ؤلٖا

ماث ألاؾاؽ لدك٨ُل الغؤي الٗام في الضو٫ الٛغبُت والىالًاث واإلاخدضة، لظا ٞإّن الخ٩ى 

٣ت حٗامل ألاهٓمت  ٍغ ٤ ج٣ضًم الدؿهُالث لها، َو جازغ في هظه الكغ٧اث ال٨بري ًٖ ٍَغ

الؿُاؾُت في حك٨ُل الغؤي الٗام جدباًً مً صولت الى ؤزغي بدؿب َبُٗت طل٪ 

ت الخٗبير،  الىٓام، ٞبٌٗ ألاهٓمت ال جخضزل في الخٟانُل وجتر٥ للغؤي الٗام خٍغ

 ٖبر بض الا٧اطًب، وج٣ضًم مٗلىماث ٚير ص٣ُ٢ت. وبًٗها حؿعى بك٩ل وآزغ بلى جًلُله
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 أثر الهذوات واملؤمترات يف تصكيل الرأي العام  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

حّٗض الىضواث واإلااجمغاث مً ؤهىإ الاجها٫ اإلاىاظهي الظي ًد٤٣ّ مىاظهت بين    

اإلاغؾل واإلاخل٣ي، وجىضعط جدذ همِ الاجها٫ الجماهيري بدؿب ما ًظهب بلُه 

٣ى٫: بن الى  ت ٧اهذ مغجبُت باظخماٖاث ال٨هىت م٘ ٦غوؾيي، ٍو ؾُلت الجماهيًر

ش، ل٨ً الخ٨ىلىظُا ؤؾهمذ  ظمهىعهم ؤو اإلالى٥ م٘ الىاؽ، وهي ٢ضًمت مىظ طل٪ الخاٍع

ىن، و٦غوؾيي ال  ت، و٦ظل٪ الغاصًى والخلٍٟؼ غها وباجذ الصخُٟت وؾُلت ظماهيًر في جٍُى

الم الجماهي ىن، و ؤلاطاٖت، ٌّٗض الىؾاثل التي ًهىٟها الخبراء وؾاثل ؤلٖا ري )الخلٍٟؼ

ت(، بل ٌٗضها مجغص آالث لِـ ؤ٦نر، وان َمً ٠٣ً زل٠ اإلادُت  والصخ٠ اإلاُبٖى

ىهُت هى ًمشل الىؾُلت.  الخلٍٟؼ

ض ؤن ها٦ض ٖلُه هىا ؤّن الىضواث واإلااجمغاث جد٤٣ّ هخاثج  والصخيء الظي هٍغ

 مً ؤصواجه في ؤلال٣اء وج٣ضًم اإلا
ً
 ًٖ بًجابُت بطا ٧ان اإلاغؾل مخم٨ىا

ً
ٗلىمت، ًٞال

، ل٨ً  ُت اإلاًمىن الظي ًخدضر به اإلاغؾل، وصعظت ٢بى٫ الىاؽ لهظا اإلاىيٕى هٖى

الشابذ ؤّن اإلااجمغاث والىضواث لها جإزير ٞاٖل، ألجها جى٣ل الخٟاٖالث بك٩ل مباقغ، 

دضر ه٣اف وهى ما هُل٤ ٖلُه  وجد٤٣ّ الاؾخجابت بين اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل، ٍو

ير مىظىصة في ٚير هظا الىٕى بال ما هضع الّؾُما في الل٣اءاث الخٟاٖلُت، وهظه الؿمت ٚ

ىهُت وؤلاطاُٖت التي حؿمذ باالجها٫ م٘ اإلاخل٣ين، ل٨جها ال جاصي الضوع هٟؿه  الخلٍٟؼ

 الظي جاصًه الل٣اءاث اإلاباقغة م٘ الجمهىع.

بن جباص٫ وظهاث الىٓغ بين اإلاغؾل وبين اإلاؿى٣بلين للمًمىن ًاصي بلى      

ؼ حك لى ؾبُل اإلاشا٫ ما وكاهضه حٍٗؼ ٨ُل الغؤي في ال٣ًاًا اإلاُغوخت للغؤي الٗام، ٖو

 في اإلااجمغاث الخؼبُت ال٨بري التي ٣ٌٗضها الخؼبان الغثِؿان في الىالًاث اإلاخدضة 
ً
صاثما

 جدىاؾب م٘ ما  ًخبىاه 
ً
ؼ ٢ىة اإلاغشح بين ظماهيره، بط َغح ا٩ٞاعا ومضي جإزيرها في حٍٗؼ

ًاث، و٦ظل٪ ؤؾلىب اإلاىاْغاث الخؼبُت التي ججغي بين ؤ٦نر مً الغؤي الٗام في الىال 

مغشح مً مغقخي الخؼب الىاخض، وبٗضها ججغي بين مغقخي الخؼبين الغثِؿين في 
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

ذ بٗض هظه اإلااجمغاث التي  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ظٍغ
ُ
الىالًاث اإلاخدضة، و٢ض ؤ٦ضث الاؾخُالٖاث التي ؤ

هى٫ حٛير ملخّى في ٣ٌٗضها مغشخى الاخؼاب الؿُاؾُت في الىالًاث اإلاخدضة ٖلى خ

ضًً إلاغشح مً صون آزغ، ٦ما خهل م٘ ٦ىُضي وه٨ُؿىن، بط ٧اهذ  وؿبت ٖضص اإلاٍا

ذ هظه  ٟت ه٨ُؿىن، ل٨ً بٗض اإلاىاْغة جم جغظُذ ٦ىُضي، و٢ض ؤظٍغ
ّ
اإلااقغاث جغجح ٦

اصة  الاؾخُالٖاث ٢بل اإلاىاْغاث وبٗضها و٢ض ٦كٟذ وظىص ٞغو١ واضخت في وؿبت ٍػ

ضًً إلاغشح، وا  هسٟايها إلاغشح آزغ.ٖضص اإلاٍا

 الرأي العام يف الهعم الذميقراطية والهعم التشلطية 

جازغ ألاهٓمت الضًم٣غاَُت في الغؤي الٗام بك٩ل واؾ٘، ألجها جمخل٪ آلُاث     

ججٗل الٟغص ٌؿخُُ٘ الخٗبير ًٖ عؤًه مً صون اتهامه بالخإمغ ٖلى البلض، ٦ما ًدضر في 

ير بِئت مالثمت ألٞغاص  ألاهٓمت الض٦خاجىعٍت، وجدغم ألاهٓمت الضًم٣غاَُت ٖلى جٞى

اء ال٣ًاًا التي تهمهم، وزمت ظىاهب حؿعى ألاهٓمت اإلاجخم٘ في الخىاع والى٣اف بػ 

٣ها في الغؤي الٗام.  الضًم٣غاَُت بلى الخإزير ًٖ ٍَغ

جدغم هظه ألاهُمت ٖلى وظىص ٢ىىاث اجها٫ بين الخ٩ىماث وبين الجمهىع  ؤوال:

٤ ؤزظ عؤي الكٗب في ال٣غاعاث التي جهضع ًٖ الخ٩ىمت  خم طل٪ ًٖ ٍَغ الٗام، ٍو

ضولُت، وفي الاجٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث التي جىٓمها الخ٩ىمت م٘ الضو٫ ؾىاء اإلادلُت ؤو ال

ألاظىبُت ال ّؾُما في خالت الخغوب، و٧لىا ٌٗٝغ ٠ُ٦ ٢امذ الىالًاث اإلاخدضة 

٩ي الغاٌٞ للخغب يض  والخدال٠ الٛغبي بخُٛير اججاهاث الغؤي الٗام اإلادلي ألامٍغ

٤ جىُٓم خمالث صٖاثُت مىٓمت. 2003الٗغا١ في   ًٖ ٍَغ

: حٗمل هظه ألاهٓمت ٖلى جؼوٍض الجمهىع بالخ٣اث٤ والخٟانُل ال٩املت بكإن زاهُا

 اهخمام اإلاجخم٘، والخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث 
ّ
ال٣ًاًا التي تهم الهالح الٗام، وهي مدِ

ٌ ؤي صوع لئلقاٖت. ؿهم في ج٣ٍى ٌُ  مً مهاصعها الصخُدت 

اث وحؿمذ بخإؾِـ ألاخؼاب والجمُٗ  زالثا: اث مً صون ٢ُىص، ال ج٤ًُِ للخٍغ

٤ ال٣ىاهين الىاٞظة في البلض.   ت ٧املت ٖلى ٞو  وججٗلها حٗمل بدٍغ
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

حؿمذ بةظغاء اؾخُالٖاث الغؤي التي جىٟظها ماؾؿاث مخسههت في بهظا زابعا:  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 ًٖ ؤجها ج٣ىم بٗملُاث ٢ُاؽ الججاهاث الغؤي الٗام ؤو اؾخٟخاءاث في ما 
ً
الكإن، ًٞال

 ٢ُاث الضولُت.ًغجبِ بة٢غاع اإلاٗاهضاث والاجٟا

بجها ال جماو٘ مً امخال٥ ألاشخام ؤو اإلااؾؿاث مداَاث بطاُٖت ؤو  خامظا:

ىهُت ؤو بنضاع  خ٠ ج٣ىم بضوع الغ٢ابت ٖلى ؤصاء الخ٩ىمت.  جلٍٟؼ

ير اإلاىار الضًم٣غاَي الؿلُم ًيخج ٖىه حك٨ُل عؤي ٖام ؾلُم ًداٞٔ      بّن جٞى

ت في ال مىذ ألاٞغاص خٍغ خٗبير ًٖ ما ٌٗخ٣ضه مً صون ٢ُىص، مما ٖلى َبُٗت الىٓام، ٍو

 ًٖ ؤؾالُب 
ً
ؿهم في بىاء آعاء بًجابُت هاججت ًٖ الخىاع بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ بُٗضا ٌُ

 الًِٛ التي جماعؽ ٖلى ألاٞغاص في ؤهٓمت ؤزغي.

 الرأي العام يف الهعم التشلطية 

اث في اإلاجخم٘ بك٩ل ٦بير أل     جها حؿعى ألاهٓمت الدؿلُُت بلى ج٣ُُض الخٍغ

جسصخى مً الجمهىع في الاه٣الب ٖلحها في خالت ٢ضعجه ٖلى حك٨ُل الغؤي الٗام والخٗبير 

ٗخ٣ضه، وألّن هظه الاهٓمت جلجإ بلى الدؿلِ ٧ي ال حٛاصع الخ٨م، ولى  ًٖ ما ًامً به َو

ؤجها اهخهجذ الىٓام الضًم٣غاَي ٞإجها مً اإلاا٦ض ؾِخم جبضًلها بإزغي ٚيرها في ْل 

ُي بلى حك٨ُل عؤي ٖام ػاث٠ ًسضم الىٓام الضًم٣غاَ
ّ
ؿعى الىٓام الدؿل ي، َو

  -مهالخه، ومً ؤهم مغج٨ؼاث هظه ألاهٓمت:

حٗمل ألاهٓمت الدؿلُُت ٖلى ج٣ُُض مىابغ الخٗبير ًٖ الغؤي، ومجها وؾاثل ؤوال: 

الم والجمُٗاث الٗامت، ومدانغتها في الىؾاثل قتى ختى جمىٗها مً مماعؾت  ؤلٖا

 ؤي الٗام. صوعها في حك٨ُل الغ 

زاهُا: حؿُُغ الخ٩ىمت ؾُُغة جامت ٖلى الصخ٠ واإلادُاث ؤلاطاُٖت ومدُاث 

 ؤجها ؾخ٣ّضم هخاثجها 
ً
ٗٝغ مؿب٣ا

ُ
ال التي ح

ّ
ىن، وال حؿمذ بةظغاء الاؾخُالٖاث ب الخلٍٟؼ

 لهالح الىٓام.
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

كٗغهم  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ضاٞ٘ ٖجها َو ٤ لها ٍو ّٟ زاهُا: حؿعى ألاهٓمت بلى زل٤ عؤي ٖام ػاث٠ ًه

جإًُض الجمهىع اإلادلي، ول٨ً هظا الغؤي له ظىاهب ٢اجلت ٣ٞض ًشىع في ًىم ؤجهم ٦ؿبىا 

 مً ألاًام م٘ ؤو٫ جدٍغٌ.

٠ والترهُب يض اإلاجخم٘،  زالشا: جلجإ هظه ألاهٓمت بلى اؾخسضام الخسٍى

٘ الغؤي الٗام وظٗله لهالخها.  وحؿخسضم ؤبك٘ الىؾاثل مً ؤظل جَُى

: ًسً٘ اإلاؿىئلىن في هظه ألاهٓمت 
ً
 ًٖ اججاهاث عابٗا

ً
بلى الخُٗين اإلاغ٦ؼي بُٗضا

 الجمهىع وعٚباجه.

: حٗمل ألاهٓمت الدؿلُُت ٖلى ججهُل اإلاجخم٘ وببٗاصه ًٖ ؤًت جىمُت 
ً
زامؿا

 ًٖ الخضزل في ؾُاؾُت هظه ألاهٓمت، وخهغ 
ً
ؾُاؾُت مً ؤظل ؤن ًب٣ى بُٗضا

 ام ػاث٠.مكاع٧اث الىاؽ في اإلاىاؾباث التي جدخاط بلحها الؿلُت في حك٨ُل عؤي ٖ

وجب٣ى ألاهٓمت الض٦خاجىعٍت حٗمل في اججاه ماجغاه ًهب في مهلخت ب٣ائها في 

ىضها ؤمشلت ٦شيرة في هظا الجاهب ومجها ألاهٓمت  الؿلُت، وال حهمها الغؤي الٗام، ٖو

الكمىلُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت، ولٗل الٗغا١ مً جل٪ الضو٫ التي خ٨مها هٓام قمىلي 

اث ومى٘  الخٓاهغاث، وخاو٫ بكتى الىؾاثل ؤن  ٌٛير ٣ٖاثض الىاؽ ٢اٍؽ ناصع الخٍغ

، و٧اهذ الىدُجت ؤن الكٗب الٗغاقي  ما ػا٫ ٣ًب٘ في خ٨م ْاهغه 
ً
ٗا  طَع

ً
ل٨ىه ٞكل ٞكال

 صًم٣غاَي، ول٨ىه ؤؾىؤ مً ألاهٓمت الكمىلُت.

 احلرب الهفشية والرأي العام

ىه زمت ٖال٢ت وز٣ُت بين الغؤي الٗام والخغب الىٟؿُت مً ظاه    ب قغوٍ ج٩ٍى

ً الغؤي الٗام،  وم٣ىماجه، وجاصي الخغب الىٟؿُت الضوع الغثِـ في بًجاص قغوٍ ج٩ٍى

و٦ما ٩ًىن للٗىامل الىٟؿُت للمجخم٘ صوع في حك٨ُل الغؤي الٗام، ٞإّن الٗىامل 

ت  هٟؿها جازغ في جد٤ُ٣ هخاثج لهالح الخغب الىٟؿُت في اإلاجخمٗاث، بط حٗٝغ اإلاىؾٖى

٨ُت الخغب  ت مً ألامٍغ الىٟؿُت بإجها: " اؾخسضام مسُِ مً ظاهب الضولت ؤو مجمٖى

المُت اإلاىظهت بلى ظماٖاث مٗاصًت ؤو مداًضة  يرها مً ؤلاظغاءاث ؤلٖا الضو٫ للضٖاًت ٚو
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

٣ت حؿاٖض ٖلى  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ىاَٟها واججاهاتها وؾلى٦ها بٍُغ ؤو نض٣ًت بهضٝ الخإزير في آعائها ٖو

لضو٫ اإلاؿخسضمت" في خين ؤّن حٍٗغ٠ جد٤ُ٣ ؾُاؾت الضولت اإلاؿخسضمت ؤهضاٞها ؤو ا

الغؤي الٗام "هى الخ٨م الظي ًخىنل بلُه ؤٚلبُت الجمهىع بٗض مىا٢كاث وخىاعاث بػاء 

 ٢ًُت مُٗىت في ػمً مٗين وتهم الهالح الٗام" 

 وجىظض عوابِ وز٣ُت بين الغؤي الٗام والخغب الىٟؿُت، هىعص هىا بًٗها: 

:
ً
  ؤوال

ً
الم، وحؿهم هظه الىؾاثل بلى خض  بّن الغؤي الٗام ًخإزغ ا٦بيرا في وؾاثل ؤلٖا

٦بير في حك٨ُل الغؤي الٗام بػاء ال٣ًاًا التي تهم اإلاجخم٘ وج٣ىم هظه الىؾاثل بتزوٍض 

لى ؤؾاؾه ًم٨ً ألٞغاصه ؤن  الجمهىع باإلاٗلىماث ال٩اُٞت بكإن ما ًجغي في اإلاجخم٘، ٖو

 حٗخمض  ًخبىىا وظهت هٓغ مٗىُت بٗض ه٣اقاث وخىاعاث بُجهم، وؤّن 
ً
الخغب الىٟؿُت ؤًًا

م٨ً لهظه  الم ألظل الخإزير في قٗىب الضو٫ ألازغي، ٍو  ٖلى وؾاثل ؤلٖا
ً
 ٦بيرا

ً
اٖخماصا

الخغب ؤن جاصي بلى حك٨ُل عؤي ٖام ًخ٤ٟ م٘ هضٝ الخغب الىٟؿُت التي ج٣ىم بها 

 صولت ؤو ٖضة صو٫ ؤزغي.

م٨ً زاهُا:   ٍو
ً
لئلقاٖاث واإلاٗلىماث جازغ الخغب الىٟؿُت في الغؤي الٗام ٦شيرا

التي جخىلى الضو٫ اإلاؿخسضمت للضٖاًت بثها ؤن جاصي بلى حك٨ُل عؤي ٖام ًدبلىع باالججاه 

 الظي حؿعى بلى جد٣ُ٣ه هظه الخغب الىٟؿُت. 

: الخغب الىٟؿُت ج٣ىم بها في الٛالب صو٫ ألظل جد٤ُ٣ الخإزير في صو٫ ؤزغي زالثا

دك٩ل هدُ جت خىاع بكإن ٢ًاًا تهم الهالح الٗام، ل٨ً الغؤي هى مدلي في ٚالبه، ٍو

 ٞإهه ًغجبِ بال٣ًاًا التي تهم الٗالم، مشل ٢ًُت اعجٟإ 
ً
 ٖاإلاُا

ً
 ٖاما

ً
وخين ٩ًىن عؤًا

 صعظاث الخغاعة.

خماص ٖلى التهضًض في زابعا :الخغب الىٟؿُت جإزظ ؤؾلىب ال٣ىة، وعبما الٖا

ت ؤو الخهاع ؤو الاؾخٗاهت بالٗمال ء اإلاىظىصًً في الضولت اؾخسضام الخغب الٗؿ٨ٍغ

 اإلاؿتهضٞت. 



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 213

 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 أبعاد احلرب الهفشية  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 ؤوال: البعد اإلاحلي.

٣هض به بزاعة الىٗغاث الضازلُت بين م٩ىهاث الكٗب الىاخض، وزير مشا٫ ما      ٍو

ًدضر آلان في الٗغا١ مً مك٨الث ٦بيرة بين َىاثٟه، حٛظحها ؤَغاٝ صولُت بهضٝ 

، وهى ٞٗال ٢ض خهل بإن الخغب الىٟؿُت بقاٖت الٟىضخى بين ؤبىاء الكٗب الىاخض

ؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣  اإلاىظهت بلى الكٗب الٗغاقي ٢ض خ٣٣ّذ ؤهضاٞها بك٩ل ٦بير، َو

ضم م٣ضعتها في بىاء مجخم٘ مخجاوـ.  ؤهضاٞها ٞكل الخ٩ىماث، ٖو

 زاهُا: البعد الاكلُمي.

ٖؼ    ت في يمً بَاع البٗض ؤلا٢لُمي لؤلػماث ٞإن الخغب الىٟؿُت تهضٝ بلى ٖػ

اع بلى حٛظًت النزاٖاث  الخدالٟاث الا٢لُمُت بين الضو٫ اإلاخجاوعة، ٦ما تهضٝ في هظا ؤلَا

 ؤلا٢لُمُت، واٞخٗا٫ ألاػماث بين هظه الضو٫.

 زالثا: البعد الدولي: 

٤ الضو٫ اإلاؿتهضٞت وج٤ًُِ     حهضٝ البٗض الضولي للخغب الىٟؿُت بلى جٍُى

اصة الخدالٟاث ال ٤ ٍػ ضولُت يضها، وقً خغب بٖالمُت، وبض الخىا١ ٖلحها ًٖ ٍَغ

ه ٖال٢اتها م٘ الضو٫، و٦ؿب ؤنض٢ائها  ، وحكٍى
ً
ؤلاقاٖاث، ومدانغتها ا٢خهاصًا

ت وصٖم مالي، وهالخٔ في هظا الكإن ما ًدهل في  وسخبهم مجها م٣ابل بٚغاءاث ججاٍع

 ٖال٢ت الىالًاث اإلاخدضة م٘ ٧ىعٍا الكمالُت، ٠ُ٦ ؤجها جم٨ىذ بلى خض ٦بير مً سخبها

 ًٖ بًغان والهين.
ً
 مً اإلاٗؿ٨غ الغوسخي لهالخها، ٦ما خُضتها بُٗضا

وتهضٝ الخغب الىٟؿُت الى جدُُم الٗضو وجضمير الاعاصة الٟغصًت للمجخم٘، وال 

  -حؿعى بلى ؤلا٢ىإ ٦ما في الغؤي الٗام، وهي جخميز بما ًإحي:

ال م٘  بجها -1
ّ
جىظه للٗضو ٣ِٞ، ألجها نىعة مً نىع الخغب، والخغب ال ج٩ىن ب

ضاء.  ألٖا
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

غ   -2 ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ٤ الخهٍى ػعٕ الك٪ في بًمان الٗضو و٢ىاٖاجه بكإن جد٤ُ٣ ؤهضاٞه ًٖ ٍَغ

 له بإن مً اإلاؿخدُل جد٣ُ٣ها.

ت الش٣ت بين اليؿُج اإلادلي للمجخم٘ وبيٗاٞه بكتى الىؾاثل.  -3 ٖؼ  ٖػ

ث التي خ٣٣تها الضو٫ اإلاؿخسضمت للخغب الىٟؿُت الخإ٦ُض ٖلى بٌٗ الاهخهاعا -4

غاٝ اإلاؿتهضٞت مجها.  يض ألَا

ت للجُىف اإلاٗاصًت. -5  تهضٝ الخغب الىٟؿُت بلى جضمير الغوح اإلاٗىٍى

ت مغا٦ؼهم ؾىاء ٧اهىا اإلاضهُين مجهم ؤو  -6 تهضٝ بلى صٖم اههاعها وج٣ٍى

ين   الٗؿ٨ٍغ

 أدوات احلرب الهفشية 

 الكاجٗت  -1

 ٚؿل اإلاش  -2

 صٖم الهغاٖاث اإلادلُت   -3

 الخهاع الا٢خهاصي  -4

 اٚخُا٫ بٌٗ الصخهُاث الؿُاؾُت.  -5

يرها.  -6  اٖخماص مبضؤ جؼوٍغ الٗمالث والجىاػاث ٚو

٤ ج٤ًُِ  في الىدُجت ؤن الخغب الىٟؿُت ًم٨ً لها جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ًٖ ٍَغ

الخىا١ ٖل الٗضو، وما ًجغي بين الىالًاث اإلاخدضة وبًغان آلان هى نىعة مً نىع 

الخغب هٟؿُت التي ج٣ىصها الىالًاث اإلاخدضة يض زهىمها، وما ًجغي آلان ًإزظ 

 مدلُت وب٢لُمُت وصولُت.
ً
 ؤبٗاصا

  



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 215

 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 القادة والزعماء وتأثرييم يف تصكيل الرأي العام  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ال٣ُاصة في ظىهغها هي ال٣ضعة ٖلى بصاعة اإلاجخم٘ اإلاضوي والاعج٣اء به، ؤي       

بمٗجى ؤّن ؤلاصاعة والخىُٓم والخىمُت م٘ الخُٛير هدى ألاًٞل والؿعي بلى الخ٣ضم، وؤّن 

ال٣ُاصة الخ٣ُ٣ُت هي ؤلاخؿاؽ بمُالب الكٗب والخٗبير ٖجها، وبًجاص الىؾاثل 

 عاء الجهىص اإلاد٣٣ّت لها. لخد٣ُ٣ها وججمُ٘ ٢ىي الكٗب و 

وجلتزم ال٣ُاصة م٘ مً ًماعؾها ٢ىة الخضؽ ونض٢ه، واإلاكاع٦ت وبٗض الىٓغ،    

لبه ؤزال٢ُاث خ٨م 
ّ
والتر٢ب والخ٨م الغقُض، وجد٤ُ٣ اإلاؿاواة، وما بلى طل٪ مّما جخُ

 الىاؽ وعٖاًت قاوجهم.

خل٠ بّن مكاع٦ت الكٗب في الخ٨م جخ٩امل ٖىض حٗاون الؿلُت ٖلى مس    

اتها م٘ الغؤي الٗام مً ؤظل الخىنل بلى ال٣غاعاث الؿُاؾُت الهاثبت واإلاد٣٣ّت  مؿخٍى

ىُت، وؤّن اخترام ألاؾالُب الضم٣ُغاَُت في اهخساب الخ٩ىمت هي ألاؾاؽ  لؤلماوي الَى

لخل٤ الاؾخ٣غاع الؿُاسخي صازل الضولت، وجد٤ُ٣ الاوسجام بين ؤٞغاص الكٗب والخٟاّ 

امت، هما:ٖلى ظىهغه ولِـ ٖلى    -ق٩لها ٣ِٞ، وهىا٥ مٓهغان مً الٖؼ

مٓهغ اظخماعي ٖملي: وهظا اإلآهغ ًغجبِ بمخابٗت ألاهضاٝ وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ  -1

 الخانت بالجماٖاث، وهظه ٖغيت للخُٛير.

ت  -2 مٓهغ اظخماعي ٖاَٟي: ًخى٠٢ ؤلاب٣اء ٖلى وكاٍ ألاٞٗا٫ ٖلى ٖىامل بصاٍع

 ٖلى ؤزال٢ها. قاملت وؤزغي ؾ٩ُلىظُت تهُمً ٖلى الجماٖت و 

بر السئِع على زالزت ؤكظام. ظم ماهع ٍو
ّ
ل  ٍو

 السئِع اإلاىهىب. -0

 السئِع الخللُدي. -8

 السئِع الدًملساػي.  -3

اماث مؿخىي مً الخإزير، ٞاألو٫ ٌٗمل ٖلى ؤؾغ الىاؽ   ول٩ل مً هظه الٖؼ

لسخغه وجإزيره وخضه مً صون ؤن ٌؿمذ ألي ماؾؿت ؤن حؿهم في طل٪، والشاوي ٌؿعى 
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

غاٝ، في خين ًخٗامل الىٕى بلى  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ٤ مىٓىمت ألاخ٩ام اإلاىعوزت وألٖا الؿُُغة ًٖ ٍَغ

٤ الخىاع واإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت.  الشالض م٘ الغؤي الٗام ًٖ ٍَغ

 حجم الخإزير الظي بةم٩ان ناخب الؿلُت ؤن ًدضزه م٘ الغؤي   -4
ً
وهضع٥ ظُضا

٤ اإلاباصعاث وبٚغاءاث الخ٨م الّؾُما في الضو٫ الى  امُت.الٗام ًٖ ٍَغ

 الزعامة

ُم ؤٖلى مً ال٣اثض     مً ال٣ُاصة، وبهظا ٞالٖؼ
ً
امت ؤٖلى قإها ُم ، بّن الٖؼ والٖؼ

ّٗغٝ:  ًماعؽ  ٖلى ٖضص مً الىاؽ وفي الٛالب الكٗب هى َمً ًمىده الل٣ب، وَُ
ً
هٟىطا

بإهه الخا٦م الظي ًخ٣بل الىاؽ، خ٨مه ومكاٖغه، ٧ىجها جيب٘ مً ال٣ُٗضة والؿلى٥، 

ُم هى َمً  ت والٖؼ ٣ى٫ ماهىوي:" بهه ًم٨ً مٗٞغ ًٟهم خاظاث الىاؽ وعٚباتهم، ٍو

ُم، وؤهه لى ٧ان م٩اهه ل٣ام بالٗمل  ُم ٖىضما ٌكٗغ الٟغص هدىه بإهه ًٟهم هظا الٖؼ الٖؼ

 هٟؿه.

٤ ماًإحي: اماث ٖلى ٞو   -وجهّى٠ الٖؼ

 في الصعُم الفىسي  -7
ً
 واؾٗا

ً
ُم بإهه ًمخل٪ ٨ٞغا خّميز هظا الٖؼ : ٍو

ً٘ الخُِ إلؾٗاص قٗبه، ل٨ىه مشالي ؤو خالم، لظا مً هىا جىاظه مٗالجت ؤلامىع، ٍو

 زُُه نٗىباث، ل٨ىه صاثما ًُغح بضاثل، ألهه ًغي ألاقُاء بىيىح.

ىصهالصعُم ؤلادازي:   -5 ُم بإهه خٍغو ٖلى جىُٟظ ٖو خميز هظا الٖؼ ، ٍو

ماء الدؿلُُين، ول٨ً  و٢لُل الؿمإ لىظهاث الىٓغ ألازغي، وهى ٣ًترب مً الٖؼ

ؿخم٘ بلى ٞغاص الٖؼ ُم ؤلاصاعي الضًم٣غاَي ٩ًىن ؤ٦نر ٢ضعة ٖلى بصاعة ػمام ألامىع، َو

 اإلاجخم٘.

ُاهُا ؤو الصعُم السمصي  -3 : وهم الظي ًمل٪ وال ًد٨م، مشل مل٨ت بٍغ

عثِـ الجمهىعٍت في بؾغاثُل ؤو عثِـ ظمهىعٍت الهىض، و٦ظل٪ عثِـ الجمهىعٍت في 

 للٗغا١ ل٨ىه ال ً
ً
 مل٪ ؤًت ؾلُاث جظ٦غ.الٗغا١، ٞهى ٌٗض عمؼا
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

٩ىن له   -0 ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ُم ؤلازاعة: وهى الظي ًخىلى الضٞإ ًٖ ٢ًُت مُٗىت، ٍو ٖػ

، مشل  اإلا٣ضعة ٖلى ؤلا٢ىإ والخإزير في الىاؽ، وهىا٥ شخهُاث ٦شيرة جمشل هظا الىٕى

ماعجً لىزغ ٦ى٪، ٢اثض الخغ٦ت اإلاضهُت الؿلمُت في الىالًاث اإلاخدضة الظي اٚخُل في 

 .هضًالو٦ظل٪ هُلؿىن ما1968

والبض مً ؤلاقاعة بلى ؤهه ال ًىظض اجٟا١ بين الخبراء في هظا اإلاجا٫ ٖلى جىه٠ُ 

 ٠ًُ ماء وال٣اصة، ٞهىا٥ َمً ًهىٟهم بلى ال٣اثض اإلاؿُُغ وال٣اثض الاؾخمالي، ٍو الٖؼ

 هى ال٣اثض الجاطب.
ً
 زالشا

ً
ا ين هٖى  بٌٗ الخبراء بلى هظًً الىٖى

غجبِ  اماث الضًيُت، ٍو اماث في حك٨ُل الغؤي الٗام والّؾُما مجهم الٖؼ جازغ الٖؼ

٩ىن للؿلى٥ الجمعي  اماث بضعظت اإلاؿخىي الش٣افي والٗلمي للمجخم٘، ٍو جإزير هظه الٖؼ

لى مؿخىي البلض هالخٔ جإزير مغظُٗت الّؿُض  اماث، ٖو صوع واضح في جإزير مشل هظه الٖؼ

ي في الكإع اإلاد
ّ
ه بٗض الؿِؿخاو خاٍو و٦ظل٪ جإزير  2003لي وؤلاؾالمي في ٢غاعاجه ٞو

ماء جإزير  ٢غاعاث الؿُض م٣خضي الهضع في ؤجباٖه، وفي ٢ُاٖاث ؤزغي ٦شيرة، وللٖؼ

ماء الظًً ًخىلىن بصاعة الضولت ٞإن جإزيرهم هاب٘  واضح في ٢غاعاث الخ٩ىماث، ؤّما الٖؼ

اهُت لهم وبىاء  مً صعظت جٟاٖلهم م٘ بٞغاص اإلاجخم٘ وجلبُت َمىخاتهم وجد٤ُ٣ الٞغ

اماث ٦هظه ٖلى ؾبُل  ت لها اخترام بين صو٫ الٗالم ألازغي، والٗالم قهض ٖػ صولت ٢ٍى

ماء الدؿلُُين.  ضعط مً يمً الٖؼ ُم صًم٣غاَي، وهخلغ ٍو  اإلاشا٫ ٚاهضي وهى ٖػ
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 نعرية الرأي العام  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

هىا٥ عئٍخان جدضص ٖال٢ت الغؤي الغؤي الٗام في الضولت مً هاخُت ا٢ترابه ؤو 

م٨ً جهيُٟه ٖلى عئٍخين:   -ابخٗاصه ٖجها ٍو

 .السئٍت ألاولى

 الًخجؼؤ مً ماؾؿاث الخ٩ىمت، وهي حكٝغ  
ً
جخمشل في ؤّن الغؤي الٗام ٌّٗض ظؼءا

ٗاصة ٩ًىن هظا الىٕى ٖلُه وجىظه بلى اججاهاث جد٤ُ٣ مهالخها وصٖم ؤهضاٞها، وفي ال

 في الضو٫ الكمىلُت في ؤهٓمتها.

 السئٍت الثاهُت 

جخمشل الغئٍت الشاهُت في ؤّن الغؤي الٗام ًليي َمىخاث اإلاجخم٘ وعٚباجه وهظه 

ٗضه ألاؾاؽ في  الغئٍت ؤ٢غب بلى ؤ٩ٞاع ظان ظا٥ عوؾى الظي ٣ًّضؽ الغؤي الٗام، َو

ير الٗضالت للمجخم٘  جٞى

اث الغؤي الٗام  غئٍخينوفي يىء هاجين ال     جىظض مضاعؽ مخٗضصة حٗالج هٍٓغ

٤ عئٍت  ال٢تها بالضولت، و٧ل مضعؾت مً هظه اإلاضاعؽ جّٟؿغ الغؤي الٗام ٖلى ٞو ٖو

ت مً الٗلماء ألاإلاان  مها مجمٖى ّٖ مُٗىت، ومً هظه اإلاضاعؽ اإلاضعؾت ألاإلااهُت التي جؼ

ً عبُىا ْاهغة )الػاعوؽ( و)ؤمشا٫  لماء ؤزٍغ ت الضولت، وهاعبغث( ٖو الغؤي الٗام بىٍٓغ

غي ؤ خاب هظه الغئٍت ؤّن الغؤي الٗام هى ؤؾاؽ خ٨م ال٣اهىن صازل الضولت،  ٍو

ت في ج٣ُُم الغؤي الٗام، ظاءث ٖلى لؿان الُٟلؿٝى  و٧اهذ هىا٥ ؤؾهماث ظىهٍغ

ألاإلااوي هُجل الظي ًغي ؤّن الغؤي الٗام مخىا٢ٌ في َبُٗخه، ٞهى ٌؿخد٤ الاخترام 

ؿخد٤ ٖضم الاخترام لخٗبيراجه الخاعظُت في بٌٗ ألاخُان. للمباصت التي  ًدملها، َو

 في 
ً
 ومخدضوهً عوخُا

ً
في خين جغي اإلاضعؾت ؤلاًُالُت ؤّن ألاٞغاص مىٟهلىن ماصًا

غي بٌٗ الٗلماء ؤّن اإلاضعؾت ؤلاًُالُت زلُذ بين مٟاهُم ؤزغي  وظهاث هٓغهم، ٍو

اء واإلاجخم٘ والكٗب م٘ الغؤي الٗام.  ٧الٛٚى
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

٨ُت ٖلى ؤؾاؽ الاؾخٟاصة مً الخجاعب ألازغي للكٗىب وج٣ ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ىم اإلاضعؾت ألامٍغ

بدؿب وظهت هٓغ والتر لُبمان التي جا٦ض ؤّن الغؤي الٗام ًخإزغ بالجاهب الٗاَٟي ؤ٦نر 

م جباًً وظهاث الىٓغ بين  مً جإزغه بالجاهب ال٣ٗلي، و جا٦ض هظه اإلاضعؾت ٖلى ؤهه ٚع

٨ُت  ال ؤجها جخ٤ٟ في الخٍُى الٍٗغًت، ٞال بض مً الخمُيز َمً جبّجى عئٍت اإلاضعؾت ألامٍغ
ّ
ب

ال٢تها بالؿلُت، ٩ٞل مجها  اث مً اإلا٣ىماث الٗملُت للغؤي الٗام ٖو بين زالث مجمٖى

 مً صعظاث الخ٩امل للخٗبير ًٖ 
ً
وؤٖجي )اإلا٣ىماث( جمخل٪ زهاثَو ومؿخىًي مُٗىا

 ثِؿت.ْاهغة الغؤي الٗام، وهي اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت واإلاؿاٖضة والغ 

وحّٗض اإلاضعؾت الٟغوؿُت مً ؤهم اإلاضاعؽ التي ؤٖخيذ بمىا٢كت ْاهغة الغؤي 

٠ ٦خاب ال٣ٗض الاظخماعي ظان ظا٥ عوؾى في ال٣ٗض الشالض مً 
ّ
الٗام ٖلى لؿان مال

ال٣غن الشامً ٖكغ، وهى َمً ؤَل٤ مهُلح الغؤي الٗام الظي ؾّماه في ٦خابه )ؤلاعاصة 

ّٗضه ال٣ىة ألاؾاؾُت للضولت، بطا اؾخُاٖذ  الٗامت(، ٞهى ٣ًضؽ الغؤي الٗام َو

لما ٧ان 
ّ
٤ ٢ىاٖض مخىاػهت، ٩ٞ ٤ جىظحهه ٖلى ٞو اؾدشماعه بالك٩ل الصخُذ ًٖ ٍَغ

ه٠ الغؤي الٗام  ، ٍو
ً
الغؤي الٗام ؤ٦نر ٢ىة وجمشُال في الضولت، ج٩ىن الضولت ؤ٦نر ٖضال

وعبا. في خين بإهه نىث هللا في ألاعى، و٧ان ل٨خاباث ظان ظا٥ عوؾى جإزيرا ٦بي
ُ
 في ؤ

ً
را

ت الخ٣لُضًت للغؤي الٗام. ت، وظت الىٓغ الؿاثضة التي جدبّجى الىٍٓغ  جمشل اإلاضعؾت ؤلاه٩ليًز

ا( و٢ض اهته٨ذ  ل الغؤي الٗام في الضو٫ الاقترا٦ُت )الكُٛلت ؤو البرولُخاٍع
ّ
ومش

اث جدذ هظا الٗىىان وجدى٫ الغؤي الٗام بلى ؤصاة بُض الؿلُاث في الضو٫  الخٍغ

 قترا٦ُتالا 
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 أساليب تغيري الرأي العام  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ض بلى مٗاعى     ت حُٛير الغؤي الٗام مً مٍا ؿهم في ؾٖغ
ُ
ت ح زمت مُُٗاث مخىٖى

ؤو ال٨ٗـ ؤو ؤهه ًلتزم الخُاص، وال٨الم ٖلى ؤٚلبُت الغؤي الٗام ولِـ ؤ٢لُخه، ٞالىعي 

 
ً
 ًٖ الظي ًخميز به الجمهىع، واؾخٗضاصه ل٣بى٫ جبّجي ألا٩ٞاع اإلاٗغويت، ًٞال

ؼ الى٣اقاث بكإن ال٣ًاًا التي  اإلاٗلىماث التي ًمخل٨ها بكإن ال٣ًُت ٌؿهم في حٍٗؼ

الم ؤؾالُب حُٛير الغؤي الٗام ٖلى ماًإحي: ٣ّؿم زبراء ؤلٖا   -تهم اإلاجخم٘، ٍو

: اطلىب الخىساز واإلاالحلت:
ً
 ؤوال

ٌٗض ؤؾلىب الخ٨غاع  واإلاالخ٣ت مً ألاؾالُب اإلاازغة في حُٛير الغؤي الٗام، بط    

ٗجي اٖخماص )٢ا٫ وػٍغ الضٖاًت ألاإلااوي ٚىبلغ:  ا٦ظب ؤ٦ظب ختى ًهّض٢٪ الىاؽ(، َو

ؤؾلىب الخ٨غاع في الخٗامل م٘ اإلاٗلىماث اإلاغاص اًهالها بلى الجمهىع، ألن الىجاح في 

مً في بض آالٝ البُاهاث ٞدؿب، بل في التر٦يز ٖلى بٌٗ حُٛير الغؤي الٗام ال ٨ً

 الخ٣اث٤، ولٟذ ؤهٓاع الجمهىع بلحها.

 زاهُا: ؤطلىب ؤلازازة العاػفُت 

جغج٨ؼ ٦شير مً الخمالث الضٖاثُت التي حؿتهضٝ حُٛير الغؤي الٗام ٖلى بزاعة     

ما الضًيُت وال٣ىمُت واإلاظهبُت، ٞبٌٗ اإلااؾؿاث حٗمل ٖلى هظا  ُّ الٗىا٠َ، الؾ

لبُت بػاء بٌٗ ال٣ًاًا، ومً ألامشلت الىاضخت ٖلى  ألاؾلىب في ٦ؿب جإًُض عؤي ألٚا

عة الىٗغاث الُاثُٟت ؤو ال٣ىمُت ألظل حُٛير الغؤي طل٪ هجض ؤّن بٌٗ ألاخؼاب جداو٫ بزا

الٗام و٦ؿب جإًُضه، وهظا هى ؤخض ؤؾالُب الضٖاثُت التي حٗخمض ٖلى بزاعة الٗىا٠َ 

 ولِـ ٖلى ؤؾاؽ الى٣اف والخىاع.

 زالثا: ؤطلىب عسض الحلائم.

ٌٗخمض هظا ألاؾلىب ٖلى ٖغى الخ٣اث٤ ٦ما هي ؤو ظؼء مجها بما ًاصي بلى الخإزير  

ؼ الى٣اقاث بكإن ٢ًُت ما هي مدِ اهخمام الجمهىع ف ؿهم في حٍٗؼ ي الغؤي الٗام َو
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

ها هدى وظهت هٓغ الضولت ؤو اإلااؾؿت التي جخىلى هظا الكإن، ألن جؼوٍض الغؤي  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي وخٞغ

الم ٣ًّىى صوع  اث اإلاُغوخت في وؾاثل ؤلٖا الٗام بالخ٣اث٤ ال٩اُٞت بػاء اإلاىيٖى

لت، ٦ما ؤهه ٣ً٘ في  ألا٧اطًب وؤلاقاٖاث والضٖاًاث التي
ّ
جدمل في َُاتها مٗلىماث مًل

٤ ٖغى  اصي الخٗامل م٘ الغؤي الٗام ٖلى ٞو ٣لُاتهم، ٍو ظاهب اخترام الىاؽ ٖو

ؼ الىعي ٖىض ؤٞغاصه وبىاء  الخ٣اث٤ بكإن ال٣ًاًا اإلاٗغويت بلى جغبُت الغؤي الٗام وحٍٗؼ

 مؿخىي مً الش٣ت بين الخ٩ىمت والغؤي الٗام.

 ٍل الاهدباه زابعا: ؤطلىب جحى 

ل اهدباه الجمهىع مً ٢ًُت بلى ٢ًُت ؤزغي،        حؿعى بٌٗ الضو٫ بلى جدٍى

ما بطا ٧اهذ الؿلُاث ٚير ٢اصعة ٖلى مٗاعيت الغؤي اإلادك٩ل بكإن ال٣ًُت  ُّ الؾ

 ؤو ؤهمُت مً اإلاىيٕى ألاو٫، وهىا٥ 
ً
ألاولى، لظا جلجإ بلى بزاعة مىيٕى آزغ ال ٣ًّل قإها

ل اهدباه الجمهىع، وهي صاثما ؤؾالُب ٖضة حؿخسضمه ا الضو٫ التي جضع٥ ؤهمُت جدٍى

٨ُت  لى ؾبُل اإلاشا٫ ج٣ىم الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٖىضها ملٟاث ٦شيرة ظاهؼة جٟخٗلها، ٖو

بإٞخٗا٫ ؤػماث ظضًضة ججٗل ألاهٓاع جخجه هدىها في خالت وكىب خغب بين 

يرها، وؤخُا ل الاهدباه الٟلؿُُيُين وبين ؤلاؾغاثُلُين ؤو لبىان، ٚو  ج٩ىن ٖملُت جدٍى
ً
ها

٤ اٞخٗا٫ ألاػماث.  بلى البلض ًٖ ٍَغ

ل الاهدباه ؤؾالُب ؤزغي، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اٞخٗا٫  ىضعط جدذ ٖملُت جدٍى ٍو

له  ؤػماث مخ٨غعة حكٛل اهخمام الغؤي الٗام، وؤخُاها جخم ٖملُت ظظب الاهدباه ؤو جدٍى

ىع ٌكٗغ باالعجُاح والخٟائ٫ بىاؾُت بٖضاص بغامج جٟائلُت ًم٨ً ؤن ججٗل الجمه

ب بين الىاؽ الظي هجخذ ؤإلااهُا  ، ًٞال ًٖ ؤؾلىب بزاعة الٖغ
ً
بمؿخ٣بل ؤ٦نر ؤماها

ت في جُب٣ُه.  الىاٍػ
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 انعاو انرأي تشكٍم فً انضٍاصً اننظاو تأثٍرانفصم انرابع: 

 خامظا: بػالق الشائعاث  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ت ؤو  اؾخسضام  الضو٫ ال٨بري ؤلاقاٖاث بهضٝ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ؾُاؾُت ؤو ججاٍع

ت، والخإزير في الخالت ال ىٟؿُت للجمهىع اإلادلي ؤو الٗالمي، ا٢خهاصًت ؤو ٖؿ٨ٍغ

 ؤو ؤّن الكاجٗت 
ً
والكاجٗت ج٩ىن ؤّما مل٣ٟت ٧لها ؤو ؤٚلبها، وعبّما ٩ًىن بًٗها  خُدا

ل بكإن مٗلىماث مدِ اهخمام الىاؽ   إلاٗلىمت خ٣ُ٣ُت، ؤو التهٍى
ً
ا  مٛلَى

ً
ج٩ىن جٟؿيرا

لغؤي الٗام، واإلاجخم٘، وحّٗض الكاجٗت ؤخض ألاؾالُب التي ًم٨ً اٖخماصها لخُٛير ا

وهىا٥ قاجٗاجلبض ألامل جُل٣ها الضو٫ لتهضثت الغؤي الٗام ومداولت ػعٕ آلاما٫ وألاخالم 

اصة  ، ًٞال ًٖ قاجٗاث الخٝى وال٣ل٤ ؤو الُإؽ، ٖو
ً
ألظل حُٛير ويٗه الىٟسخي بًجابُا

اث الجمهىع، وهىا٥ قاجٗاث  جغا٤ٞ ألاػماث والخغوب، وهضٞها الخإزير في مٗىٍى

اص ما في الٗغا١.ال٨غاهُت، ٖو ُّ ت ٖلى الؿلُت الؾ  ة جدضر بين ألاخؼاب اإلاخهاٖع
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 
 

 أىًٍة قٍاس انرأي انعاو ًطرائقو انعاو 
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

   ٌأنٌاعوًنظرٌاتي
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 البذايات األوىل لعًور قياس الرأي العام   ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ت اججاهاث   م٘ مُل٘ ال٣غن الشامً بغػ الاهخمام ل٣ُاؽ الغؤي الٗام ومٗٞغ

الجمهىع بػاء ال٣ًاًا التي تهمه مً ٢بل اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث في ال٣ُاٖين الٗام 

ت   ًٖ صواٞ٘ ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت، إلاٗٞغ
ً
والخام، و٧ان هظا الاهخمام هاججا

 في هظه ال٣ُاٖاث. مُى٫ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألظل زضمت مهالخها

في الىالًاث اإلاخدضة  1924ل٨ً البضاًت الخ٣ُ٣ُت ل٣ُاؽ الغؤي الٗام ٧اهذ في 

، خين وكغث  خُٟخا 
ً
عابُٜ ؾخاع( للمغة ألاولى هخاثج ازىين مً )هاعبؿبىعٙ( و)جدضًضا

٨ُت، ٦ما هٟظث بٌٗ اإلااؾؿاث في ال٣ُإ  ا٢تراٖاث الخجغبت لالهخساباث ألامٍغ

ب به الؼباثً، ل٨ً هظه الاؾخُالٖاث ٧ان ًى٣هها الخام اؾخُالٖاث  ت ما ًٚغ إلاٗٞغ

الض٢ت والخمشُل الخ٣ُ٣ي للمجخم٘،  ًٞال ًٖ ؤهه ال ًم٨ً حٗمُمها، وؤصي اؾخسضام 

 هظه ألاؾالُب في ٢ُاؽ الغؤي الٗام بلى بٞالؽ مجلت  )الخالناث ألاصبُت(. 

 اؾخُإ اإلاسخهىن اؾخسضام ؤؾالُبب ظضًضة في بظغا
ً
ء ٖملُاث ٢ُاؽ والخ٣ا

٤ اؾخسضام الُٗىاث الخههُت، ألجها ؤ٢ل ج٩لٟت وؾهلت الىنى٫  الغؤي الٗام ًٖ ٍَغ

( واؾخُاٖخه الخيبا بيخاثج 1935بلى ؤٞغاص الُٗىت، وم٘ جإؾِـ ٧الىب مٗهضه في )

ت في هخاثج هظا  ٨ُت ػاصث الش٣ت في الاؾخُالٖاث، ل٨ً الش٣ت اإلاَٟغ الاهخساباث ألامٍغ

ؤصي بلى ٞكلت في  1948الخاؾغ بٟىػ )صًىي( ٖلى مىاٞؿه جغومان في اإلاغ٦ؼ، وجى٢ٗه 

جيبااجه و جغاظ٘ الش٣ت به، و٢ض لجإ مٗهض ٧الىب بلى اؾخسضام ؤؾالُب ظضًضة في 

ها، والخغوط بيخاثج 
ّ
ازُخاع الُٗىت ًخاح لها اؾخُإل آعاء الجمهىع في الىالًاث اإلاخدضة ٧ل

الُٗىت ٢لُلت، وجم اٖخماص وؿبت زُإ مُٗاعي  ج٨ك٠ اججاهاث الغؤي الٗام،  وؤّن ٧اهذ

%(، وهظا ٌٗجي لى ؤّن اإلابدىزين ٢ض ؤظابىا بيؿبت 95%(، وبيؿبت ز٣ت )3م٣ضعاه )

ض ًٖ 50) %( وال ج٣ل ٖلى 53)%( م٘ الٓاهغة ٞإّن اليؿبت الخ٣ُ٣ُت للغؤي الٗام ال جٍؼ

ؿبت اإلاُاب٣ت ج٩ىن %(، ؤما ما ًغجبِ بالش٣ت ٞإهه لى ٦غعث الضعاؾت مئت مغة ٞإن و47)
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

%(، ولً ج٩ىن ؤ٦نر، م٘ وؿبت ؾماح ال جخجاوػ زمـ اإلاغاث ج٩ىن ٞحها الىخاثج ٚير 95) ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 مُاب٣ت.

 ايمية قياس الرأي العام 

ت      حّٗض ٖملُت ٢ُاؽ الغؤي الٗام والخ٣صخي ًٖ اججاهخه طا ٞاثضة مهمت وخٍُى

ت للماؾؿاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت، ألجها جمهض لى ٤ إلاٗٞغ ا الٍُغ

اججاهاث الجمهىع بػاء الاهخساباث، وعصوص ؤٞٗا٫ الىازبين بػاء الخمالث الاهخسابُت التي 

 ٣ًىم بها اإلاغشخىن.

وال ًىدهغ صوع مغا٦ؼ البدىر والاؾخُالٖاث  بةظغاء الاؾخٟخاءاث ومسح 

ىع الٓاهغاث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، ل٨ً وظىصها ٌٗؼػ مً بعاصة الجمه

ضم الشباث مً  اث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت، وألّن الخُٛير ٖو في اإلاىيٖى

ؤهم ؾماث الغؤي الٗام، ٞإن اإلااؾؿاث الخؼبُت والصخهُاث التي حٗمل في اإلاجا٫ 

جغي اؾخُالٖاث مُٗىت ؤو مؿىخاث ٦بيرة 
ُ
 ًٖ الكغ٧اث ال٨بري ج

ً
الؿُاسخي، ًٞال

ظه ألاخؼاب ؤو البًاج٘ التي جيخجها الكغ٧اث جغجبِ باججاهاث الغؤي الٗام بػاء ه

 ال٨بري. 

  -وجبرػ ٖضة ؤؾباب جضٞ٘ جل٪ اإلااؾؿاث بلى ٢ُاؽ الغؤي الٗام و٦ما ًإحي:

 الخ٣صخي ًٖ الىا٢٘ الٟٗلي الججاهاث الغؤي الٗام وصعاؾت مك٨الجه اإلالخت.  -1

ج٣ُُم ما جم الخىنل الُه بهىعة  خُدت بكإن اإلاٗلىماث وآلاعاء   -2

 اث التي ًخبىاها الجمهىع.والاججاه

ٌؿاٖض اإلااؾؿاث في ال٣ُاٖين الخ٩ىمي والخام في اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب في  -3

٤ هظه الاؾخُالٖاث.  يىء اإلاٗلىماث التي جم الخهى٫ ٖلحها ًٖ ٍَغ

ٌؿاٖض ال٣ُإ الخ٩ىمي في ٖملُاث الخىمُت في اإلاجا٫ الا٢خهاصي والؿُاسخي   -4

 والاظخماعي.
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

٘ ال٣ىاهين جاصي ٖملُاث ٢ُاؽ الغ   -5 ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ين  ٖلى حكَغ ؤي الٗام بلى مؿاٖضة اإلاكٖغ

 اإلاىاؾبت لخضمت اإلاجخم٘.

ج٨ك٠ ٖملُاث اؾخُإل الغؤي الٗام ًٖ مىاًَ ال٣هىع ٖىض الىاؽ،   -6

المً ٞحهم.  وج٨ك٠ ؤزغ وؾاثل ؤلٖا

جبّين ٖملُاث ٢ُاؽ الغؤي الٗام الٟجىاث التي جدهل في ؤصاء الؿُاؾُين مً   -7

 وظهت هٓغ الجمهىع.

اصي بلى حك٨ُل آلاعاء واإلاُى٫   -8 ٨ًك٠ ًٖ خاظاث الجمهىع الخ٣ُ٣ُت ٍو

 بكإجها.

باث اإلاخل٣ين   -9 ت ٚع الم بلى بظغاء ٢ُاؽ الغؤي الٗام ألظل مٗٞغ جلجإ وؾاثل ؤلٖا

باتهم.  للمًامين مً ؤظل بهخاط مًامين جدىاؾب م٘ ٚع

 ج٨ك٠ ًٖ اهخماماث الجهىع بػاء ال٣ًاًا اإلاهمت في البلض.  -10

ء ٢ُاؽ للغؤي الٗام ال ٣ًخهغ ٖلى الضو٫ الضًم٣غاَُت، بل ج٣ىم وؤّن بظغا

ت الٗضًض مً مسح آلعاء  بدىُٟظه ختى الضو٫ الض٦خاجىعٍت، بط هٟظث اإلااهُا الىاٍػ

ت جىظهاث الغؤي الٗام والخ٣صخي ًٖ ؤؾالُب ل٨ؿبها، ٦ما ٢امذ الُابان  الجمهىع إلاٗٞغ

ت جى  ظهاتهم ومضي جىُٟظهم ل٣غاعاث بةظغاء ٖضص مً الاؾخُالٖاث إلاىاَىحها إلاٗٞغ

ت جىظهاث الؼباثً واإلاؿتهل٨ين هدى البًاج٘ اإلاىخجت في هظه   ًٖ مٗٞغ
ً
خ٩ىمتهم، ًٞال

 الضو٫.
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 طرائق قياس الرأي العام    ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

٣ت ازُخاع الُٗىت       جىاظه ٖملُاث ٢ُاؽ الغؤي الٗام ٖغا٢ُل ٖضة جغجبِ بٍُغ

 
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
م٨ً لها ؤن ج٨ك٠ ًٖ اججاهاث الغؤي اإلاىاؾبت التي جد٤٣ّ جمشُال للمجخم٘، ٍو

تها، واإلاٗغ٢ل  اث التي حؿعى اإلااؾؿاث ألاهلُت والخ٩ىماث بلى مٗٞغ الٗام بػاء اإلاىيٖى

الشاوي ًغجبِ بخد٤ُ٣ ؤلاوسجام بين ٞئاث الُٗىت اإلامشلت إلاجخم٘ البدض التي البّض مً 

اع الخاعجي  جد٣٣ّها ألظل ؤن ٩ًىن الجؼء ممشال لل٩ل، وهظا الاوسجام لِـ ٣ِٞ في ؤلَا

الظي ًدهل في الجمُٗاث والى٣اباث اإلاهىُت، وبهما اوسجام في اإلاضع٧اث والغئٍت ألٞغاص 

اث، والاوسجام في الغئي واإلاضع٧اث مً الهٗب جد٣ُ٣ه، ألهه  الُٗىت بػاء اإلاىيٖى

لض الظي ًغجبِ باإلاىُل٣اث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت التي ًامً بها الٟغص. واإلاٗغ٢ل الشا

٠٣ً ؤمام اجمام ٖملُت ال٣ُاؽ هى مٗغ٢ل هٓغي ًغجبِ في جدضًض اإلاٟاهُم الغثِؿت 

٣ّضم الخبراء ٖضة   ًٖ ٖال٢ت الٟغص باإلاجخم٘، ٍو
ً
التي ًخمدىع ٖلحها الغؤي الٗام، ًٞال

 ًغجبِ بشالر َغاث٤ ؾىدىاولها 
ً
َغاث٤ ل٣ُاؽ الغؤي الٗام ل٨ً الؿاثض وألا٦نر ؤجٟا٢ا

 -٦ما ًإحي:

 
ً
 : الاطخفخاء ؤوال

٘ وآلاوي ًٖ اججاهاث  هى ؤؾلىب لجم٘ البُاهاث ٌؿتهضٝ ال٨ك٠ الؿَغ

٣ت ٖلمُت جسً٘ لًىابِ البدض الٗلمي اإلاخهلت بالٓاهغاث  الجمهىع بٍُغ

ت   مئٍى
ً
ُٗي هظا الىٕى مً الاؾخٟخاءاث وؿبا الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت، َو

ٌ وال٣بى٫ ٖىض الجمهىع بكإن  بإهه  ًٖ مؿخىي الٞغ
ً
الٓاهغة، ٦ما ٌّٗغٝ ؤًًا

ت مً الازخباعاث والُغاث٤ التي حؿتهضٝ الى٢ٝى ٖلى اججاهاث الغؤي الٗام  مجمٖى

ًها للٓاهغاث التي تهم الجمهىع. ت مؿخىي ٢بىلها ؤو ٞع  ومٗٞغ

ىُت ٧االهخساباث، وهي حكمل اإلاسجلين في ٢ىاثم  وجىظض اؾخٟخاءاث َو

 ،
ً
لى ؾبُل اإلاشا٫ الاؾخٟخاء الظي ظغي في الٗغا١ الاهخساباث واإلاكمىلين بها ظمُٗا ٖو

ت اججاهاث الجمهىع بػاء  بكإن الضؾخىع، ٦ما جىظض اؾخٟخاءاث ؤزغي حؿتهضٝ مٗٞغ
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

ت واؾٗت،  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ين وؤًٖاء الخ٩ىمت مٗٞغ ال٣ًاًا الٗامت في اإلاجخم٘، وهظه جدُذ للمكٖغ

خم جىُٟظ هظه الاؾخٟخاءاث ًٖ ٤ ؤزظ  وحؿاٖضهم ٖلى بجساط ال٣غاع اإلاىاؾب، ٍو ٍَغ

٤ مٗاًير ٖلمُت  ت مً ألاؾئلت وجىظحهها لُٗىت مسخاعة مً الجمهىع ٖلى ٞو مجمٖى

ىن ؤو  ٤ الخلٍٟؼ مٗخمضة في ؤنى٫ البدض الٗلمي، وجىػٕ هظه الاؾخٟاءاث ؤّما ًٖ ٍَغ

 حؿلم 
ً
٤ وؾاثل الخىانل الاظخماعي، وؤخُاها ض ؤلال٨ترووي ؤو ًٖ ٍَغ ؤلاطاٖت ؤو البًر

٣ت جد  ب٘ في ؤخُان ٦شيرة بطا ٧ان هىا٥ بم٩اهُت للىنى٫ بلى اإلابدىزين.بالُض وهظه ٍَغ

 مميزاث الاطخفخاء

 ؾهىلت اؾخسضامها لٗضص ٦بير مً اإلابدىزين  -1

ت واؾٗت مً اإلاٗلىماث   -2  ج٣ضم مجمٖى

 ًسخهغ الجهض واإلاا٫ والى٢ذ   -3

 ٌُٗي الٟغنت ال٩املت للمبدىزين في الخ٨ٟير في ؤلاظابت   -4

 ومٗالجتها.  -5
ً
 ؾهىلت جدلُلها بخهاثُا

 عُىب الاطخفخاءاث  

 ٢ض ال ًدهل حٗاون مً ٢بل اإلابدىزين   -1

 حهمل بٌٗ اإلابدىزين ؤلاظابت ًٖ بٌٗ ألاؾئلت  -2

 اخخماا٫ ج٣ضًم بظاباث ٚير  خُدت مً ٢بل اإلابدىزين -3

ذ ًٖ ألاؾئلت الصخهُت.  -4  ًمُل اإلابدىزىن بلى ٖضم ؤلاظابت بك٩ل نٍغ

، وعبما جغص ؤلاظاباث مً مىا٤َ ٚير مكمىلت ؤًًا ظمهىع ا  -5
ً
لِٟـ واؾ٘ ظضا

 في الاؾخٟخاءاث.

ض ؤلال٨ترووي ؤو وؾاثل الخىانل   -6 ال جىٟ٘ الاؾخٟخاءاث الظي ٌؿخسضم البًر

 ًٖ ؤّن الاؾخٟخاء الظي ًىػٕ 
ً
الاظخماعي مً ٢بل ٚير اإلاؿخسضمين لهظه الىؾاثل، ًٞال

 ال ًم٨ً اؾخسضامه مً الظًً
ً
 ؤًًا

ً
ا  ال ٣ًغئون وال ٨ًخبىن. ًضٍو
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 زاهُا: اإلاسح  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ٌّٗض مىهج اإلاسح مً ؤهم اإلاىاهج اإلاؿخسضمت في صعاؾاث الجمهىع والضعاؾاث   

المُت، ألهه ًدُذ للضاعؾين الخهى٫ ٖلى مٗلىماث جٟهُلُت ًٖ الٓاهغة التي  ؤلٖا

ت اججاهاث الغؤي الٗام،  ًضعؾها والتي هي مدِ اهخمام الجمهىع، ٦ما ٌؿتهضٝ مٗٞغ

ت مُٗىت مً اإلاجخم٘،  ت ٖىض مجمٖى ه مٗخ٣ضاجه واهُباٖاجه والخإزيراث اإلاخىٖى ومٗٞغ

 الججاهاث الجمهىع ال٩لُت.
ً
 ومً زم هي ج٣ّضم اهمىطظا

ت الى٢ٝى  بّن مىهج اإلاسح ٣ًضم لىا بُاهاث ألًت ٖملُت جسُُِ، وجدُذ لىا مٗٞغ

ت ٧الؿُاؾت والهىاٖت و الا٢خهاص، في يىء ٖلى اججاهاث اإلاجخم٘  هدى مُاصًً مخىٖى

 هظا ًم٨ً ٢ُاؽ اججاهاث اإلاجخم٘ بػاء الٓاهغاث التي مً اإلاهم صعاؾتها.

وجإحي ؤهمُت الضعاؾاث اإلاسخُت ٧ىجها ًم٨ً ؤن جدؿ٘ لدكمل ٞئاث ٦بيرة مً 

ؾ٩ان الٗالم، ؤو ج٤ًُ لدكمل ٞئاث مدضصة مً ؾ٩ان مى٣ُت مُٗىت مً صولت في 

 
ً
 ظضا

ً
 اطا ٧ان اإلاجخم٘  الٗالم ؤو ؤهه ٌكمل ؤٖضاص بؿُُت

ً
٢ض جهل بلى زمؿين مبدىزا

م٨ً بظما٫   ٍو
ً
  خُدا

ً
 ؤو جازظ مىه ُٖىت نٛيرة بكٍغ جمشل اإلاجخم٘ جمشُال

ً
نٛيرا

  -ؤهمُت ؤظغاء ٖملُاث اإلاسح بما ًإحي:

اث مُٗىت مً اإلاجخم٘  بدؿب هضٝ   -1 حهضٝ بلى عنض آعاء اججاهاث مجمٖى

ه بك٩ل جٟهُلي.  البدض ومىيٖى

ت زهاثو الجمهىع الظي   -2 الم بهضٝ مٗٞغ بظغاء مسح لجمهىع وؾاثل ؤلٖا

ىضعط في هظا  ًخٗغى بلى وؾُلت مُٗىت وؤهماٍ حّٗغيه واججاهاجه بػاء جل٪ اإلاًامين. ٍو

ت هٕى الىؾُلت وماًميزها ًٖ ٚيرها  الم ومٗٞغ الٗىىان ظاهبان، ألاو٫، مسح وؾاثل ؤلٖا

اصي بلى جدلُل ا ت وما جخًمً مً ؤ٩ٞاع في الك٩ل واإلاًمىن، ٍو المُت اإلاخىٖى إلاىاص ؤلٖا

ت للخٗٝغ ٖلى الىىاحي الخىُٓمُت صازل  ومٟاهُم، والجاهب آلازغ مسح الٗملُت ؤلاصاٍع

المُت، وؤهمُت ال٣اثم في الاجها٫ وصوعه في عؾم الؿُاؾاث الٗامت  اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت. المُت والىٓم اإلاخبٗت إل٢امت الخمالث ؤلٖا  للماؾؿت ؤلٖا
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 لفازق بين اإلاسح والاطخفخاء  ا ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

دضص  -1 ٌّٗض اإلاسح ؤٖم وؤقمل مً الاؾخٟخاء، ألهه ًبدض في جٟانُل الٓاهغة ٍو

٤ ظم٘ الخ٣اث٤ اإلاغجبُت ٞحها.  اججاهاتها وؾماتها والٗىامل اإلاازغة ٞحها ًٖ ٍَغ

ٗت في بٌٗ ألاخُان  -2  ًًمً ؤؾئلت ٖامت ٚير مدضصة وؾَغ
ً
الاؾخٟخاء ؤخُاها

ؾُما في الاؾخُ
ّ
 الٖاث ؤو الاهخساباث.ال

ؿمذ بمغوع ال٣ىاهين واإلاٗاهضاث، في   -3 الاؾخٟخاء ًمىذ ال٣ىة في الاهخساباث َو

خين اإلاسح ًخسهو ٣ِٞ في ظىاهب ٦ك٠ الخٟانُل باججاهاث الجمهىع في 

ايُت. ت ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت او ا٢خهاصًت  ؤو اظخماُٖت ؤو ٍع  الجىاهب اإلاخىٖى

، ًىظض جباًً في الٗملُاث ؤلاخهاث  -4
ً
ُت وهٕى ألاؾئلت، ٞاإلاسح ؤ٦نر ٖم٣ا

وحؿخسضم وؾاثل بخهاثُت وازخباعاث الهض١ والشباث، في خين الاؾخٟخاء ال ًدخاط 

 بلحها.

 زالثا: جحلُل اإلاظمىن 

ٌٗٝغ جدلُل اإلاًمىن بإهه: " ؤخض ألاؾالُب البدشُت التي حؿخسضم في جدلُل 

المُت بهضٝ الخىنل بلى اؾخضالالث واؾخيخ اظاث  خُدت بكإن اججاه هظه اإلاىاص ؤلٖا

٤ م٣ابلت ال٣اثم في  ٤ اإلاالخٓت ؤو ًٖ ٍَغ تها ًٖ ٍَغ اإلاًامين وال ًم٨ً للباخض مٗٞغ

الاجها٫". ؤو ؤهه ؤؾلىب للبدض الٗلمي ٌؿعى بلى ون٠ اإلادخىي الٓاهغ واإلاًمىن 

المُت اإلاغاص جدلُلها مً خُض الك٩ل واإلادخىي جلبُت لالخخُاظاث  ذ للماصة ؤلٖا الهٍغ

ُت التي ا  للخهيُٟاث اإلاىيٖى
ً
لبدشُت اإلاهاٚت في حؿائوالث البدض ؤو ٞغويه َب٣ا

 ًدضصها الباخض.

  -وهىا٥ قغوٍ الؾخسضام الخدلُل ؤهمها:

٤ ٢ىاٖض مىهجُت مٗغوٞت وواضخت ومخ٤ٟ الخىـُم  -1 : بمٗجى ؤّن الٗمل ًخم ٞو

 ٖلحها مً ٢بل ؤٚلب الخبراء في هظا الكإن.
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

ة في الاؾخضال٫ ٖلى اإلاٗاوي، ؤي ؤّن الىخضاث في ون٠ الٓاهغ  اإلاىطىعُت  -2 ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

والٟئاث اإلاؿخسضمت لخدلُل اإلاًمىن مدضصة بض٢ت، بط ًم٨ً ألي باخض ؤزغ ؤن ًدلل 

هل الى بلى هخاثج هٟؿها التي جىنل   الىخضاث والٟئاث هٟؿها ٍو
ً
اإلاًمىن مؿخسضما

 بلحها باخض آزغ.

الىخاثج بدؿب  : بمٗجى ؤهه البض مً جٟؿير الخعمُم والاطخخدام الىمي -3

بها وجهي٠ُ الٟئاث  ٗجي الاؾخسضام ال٨مي ؤن البُاهاث ًخم جبٍى اث الؿاثضة، َو الىٍٓغ

وظضولت الىخضاث و٢ُاؾها  والخٗبير ًٖ الىخاثج ب٣ُم ٖضصًت، وألن الخدلُل ال٨ُٟي 

 ٌٗخمض ٖلى اهُباٖاث الباخض ٞهى ًدخمل الخُإ في الىخاثج والاؾخيخاظاث.

 وحداث الخحلُل 

 اليلمت  وحدة -0

 التر٦يز في اؾخسضام ٧لمت مُٗىت في بغهامج 
ً
ت، مشال ازخُاع ٧لمت  لها صاللت مٗىٍى

 ؾُاسخي ؤو مدُت ًٞاثُت ؤو ٧لمت وعصث في م٣ا٫ ؾُاسخي.

 وحدة اإلاىطىع:   -8

حًٗض وخضة اإلاىيٕى ؤخض ألاع٧ان الغثِؿت في جدلُل اإلاىيٕى وفي البدىر الٗلمُت 

المُت بك٩ل ٖام، ألهمُتها في جغ٦يز البدض ٖلى الجاهب الظي ًيسجم  في الضعاؾاث ؤلٖا

ضم الابخٗاص ًٖ الهضٝ الغثِـ ُٞه.  م٘  هضٝ البدض، ٖو

 وحدة الشخصُت.  -3

وحؿخسضم هظه الىخضة في جدلُل الصخهُت  في جدلُل اإلاًمىن ؤلازباعي ًٖ 

٤ الخهغ ال٨مي للهٟاث التي جميز الصخهُت، وطل٪ بىي٘ ون٠ ص٤ُ٢  ٍَغ

 اإلاكهىعة في اإلاجخم٘ التي ًغص ط٦غها في البدىر الٗلمُت.للصخهُاث الٗامت 

 فئاث الخحلُل

جغجبِ ٖملُت جدضًض الٟئاث بمٟهىم الخجؼثت، بمٗجى ج٣ؿُم الٟئاث الغثِؿت 

 ٤ ٖلى ٞئاث ؤنٛغ، والٟئاث ألانٟغ ٖلى ٞئاث ؤزغي ٢ابلت للٗض وال٣ُاؽ ٖلى ٞو
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

َٗخجي جدلُل اإلاًمىن مدضصاث ومٗاًير ٖلمُت جخ٤ٟ م٘ مجهاط البدض الٗلمي، و  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ين: هما اإلاًامين وتهخم بخدلُل اإلادخىي  المي(، وألازغ )بىٖى ماطا ٢ُل في اإلادخىي ؤلٖا

المي(، اي )جدلُل الك٩ل   ماطا ٢ُل و٠ُ٦ ٢ُل(.)٠ُ٦ ٢ُل في اإلادخىي ؤلٖا

بن جدضًض الىخضاث ألاؾاؾُت في جدلُل اإلاًمىن، زم جدضًض الٟئاث لخل٪ 

ى لٗملُت جدلُل اإلاًمىن، ومً زم جإحي بٗضها ٖملُت ججؼثت الىخضاث هي الخُىة ألاول

ُت بدؿب ما ًخُله البدض الٗلمي.  الٟئاث الغثِؿت بلى ٞئاث ٖٞغ

 ؤهمُت جحلُل اإلاظمىن 

٤ جدلُل  -1 المي للضو٫ آلازغي ًٖ ٍَغ ت الخُاب ؤلٖا حؿعى الضو٫ بلى مٗٞغ

المُت اإلايكىعة في الصخ٠ ؤو التي جبض ٖبر مدُاث ؤلا  ىن.اإلاىاص ؤلٖا  طاٖت والخلٍٟؼ

بن الضو٫ هي هٟؿها التي ج٣ىم بةظغاء جدلُل اإلاًمىن في بالصها، وال حؿمذ   -2

 ٖلى ؤمجها الضازلي.
ً
 لجهت زاعظُت بدىُٟظ طل٪ خٟاْا

بها بلى ون٠  -3 ٤ جهي٠ُ البُاهاث وجبٍى ٌؿعى جدلُل اإلاًمىن ًٖ ٍَغ

المُت. ذ ؤو اإلادخىي الٓاهغ للماصة ؤلٖا  اإلاًمىن الهٍغ

ُل اإلاًمىن ٖلى ج٨غاعاث ؤو ْهىع الجمل ؤو ال٩لماث ؤو ٌٗخمض جدل -4

٤ ما ٣ًىم به  المُت ٖلى ٞو اإلاهُلخاث اإلاخًمىت في ٢ىاثم الخدلُل في اإلااصة ؤلٖا

 الباخض مً جدضًض مىيىعي لٟئاث الخدلُل ووخضاجه.

ُت، بل ٌكمل الجىاهب  -5 ال ٣ًخهغ جدلُل اإلاًمىن ٖلى الجىاهب اإلاىيٖى

 الك٩لُت 
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 قياس الرأي العام أدوات ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 ؤوال: الاطخبُان  

ٌٗٝغ الاؾخبُان بإهه وؾُلت لجم٘ اإلااصة الٗلمُت في الضعاؾاث التي جخُلب 

يرهم  ٟين ٚو ت مً ألاٞغاص ؤو ٞئت مً اإلاجخم٘ ٧الُالب ؤو اإلاْى الخٗٝغ ٖلى آعاء مجمٖى

وفي مً ٞئاث اإلاجخم٘ ومىا٠٢ واججاهاث، وحؿخسضم الاؾدباهت في ٢ُاؽ الغؤي الٗام، 

ت مً ألاؾئلت  جىظه بلى  ت والىٟؿُت والاجهالُت، وهي ٖباعة ًٖ مجمٖى البدىر التربٍى

اإلابدىزين، وؤلاظابت ٖجها هى جٟؿير وجىيُذ إلاك٩لت البدض والهضٝ اإلاغاص وحّٗض 

ت آعاء  الاؾدباهت وؾُلت مً وؾاثل ظم٘ اإلااصة الٗلمُت في الضعاؾاث التي جخُلب مٗٞغ

ت مً الىاؽ ومىا٠٢ واججاهاث" ٢ض ٩ًىن الغؤي الٗام بمجمله ؤو ٞئت مً  مجمٖى

٣ها ٖلى  يرهم، ٦ما ًم٨ً الخٗٝغ ًٖ ٍَغ ٟين، مضعؾين، ٚو اإلاجخم٘، َالب، مْى

ٗض الاؾدباهت مً ؤ٦نر  ،الىا٢٘ الاظخماعي ؤو ْاهغة مُٗىت ٖبر آعاء الُٗىت ٢ُض الخدلُل
ُ
وح

المُت لخ  في الضعاؾاث ؤلٖا
ً
ها وحٗضص ؤق٩الها بما َغاث٤ ظم٘ اإلاٗلىماث اؾخسضاما ىٖى

ٗضها ظىص  وؾُلت مهمت  (Good)ٌؿهل اؾخسضامها في ؤٚغاى مخٗضصة مً البدىر، َو

 مىه 
ً
ت آلاعاء والاججاهاث واإلاٗخ٣ضاث واإلاُى٫ التي جهضع ًٖ الغؤي الٗام، ؤو ظؼءا إلاٗٞغ

ٗض بك٩ل ظُض ومد٨م
ُ
وألظل طل٪ اؾخسضمها  هدى ٢ًُت ؤو ْاهغة مُٗىت، قٍغ ؤن ح

ىن في حك٨ُل الغؤي الٗام بػاء مجالـ اإلاداٞٓاث، الباخض  للخ٣صخي ًٖ صوع الخلٍٟؼ

ىظض زالزت ؤهىإ مً الاؾدباهت، هي ٦ما ًإحي:  ٍو

 : Closed ended Questins الاطدباهت اإلاغللت - ؤ

ُلب مجهم ازخُاع  ت مً ؤلاظاباث، ٍو حها ٌٗغى الباخض ٖلى اإلاؿخجُبين مجمٖى ٞو

 لغئٍتهمؤلاظابت ؤو بظاباث ٖضة ج٩ىن ألا٢
ً
 جخدضص بىٗم ؤو ال .غب جمشُال

 Open ended Question :الاطدباهت اإلافخىحت - ب

وفي هظا هٕى جتر٥ ؤلاظابت للمؿتهضٝ لئلصالء بغؤًه صون جدضًض الازخُاعاث، و٢ض 

 ج٩ىن ؤلاظابت مدضصة ؤو ٚير مدضصة، 
ً
 ٦بيرا

ً
ا ت جىٖى وج٩ىن في الٛالب ؤلاظابت مخىٖى
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

ٛها وجب ٌأنٌاعوًنظرٌاتي غ ًهٗب ٖلى الباخض جَٟغ لى ؾبُل اإلاشا٫ ماهى م٣ترخ٪ لخٍُى بها، ٖو ٍى

المي؟  اإلاًمىن ؤلٖا

 Closed –Ended and open-ended)ألاطئلت اإلافخىحت اإلاغللت)  - أ

Questionsٗغى في ألاؾئلت  : وج٩ىن ألاؾئلت في هظا الىٕى ؤّما مٛل٣ت ؤو مٟخىخت، َو

ُلب مً اإلابدىزين ازخُاع ؤلاظابت  ت مً ؤلاظاباث ٍو  اإلاٛل٣ت مجمٖى
ً
ألا٢غب جمشُال

ال ؤّن الخدّيز في ألاؾئلت 
ّ
 ما ج٩ىن ألاؾئلت اإلاٛل٣ت ؾهلت ؤلاظابت ومدضصة ب

ً
البا لغئٍتهم، ٚو

 ؤ٦نر مً الاؾئلت
ً
ت ال٩املت في  اإلاٛل٣ت ٩ًىن مخاخا اإلاٟخىخت التي ًتر٥ للمبدىر الخٍغ

خه للىا٢٘ الظي حؿإ٫ ٖىه الاؾدباهت    ..٦خابت بظابخه بما ًدىاؾب وعٍئ

 ىخب اطئلت الاطدباهت؟ هُف ج

ؤن ج٩ىن الٗباعاث واضخت ومدضصة، بمٗجى ًجب ؤن جٟؿغ بمٗجى واخض مً   -1

 ٢بل اإلابدىزين ظمُٗا.

ججّىب ٦خابت ألاؾئلت اإلاؼصوظت، والبض مً ؤن ًدىي الؿاا٫ ٖلى ٨ٞغة واخضة   -2

.ِ٣ٞ 

 ال بض مً ؤن جدىاؾب الاؾئلت م٘ اإلاؿخىي الٗلمي للمبدىزين.  -3

 بن ج٩ىن الهُاٚاث بؿُُت مٟهىمت م٘ ججىب اؾخسضام الٗباعاث اإلا٣ٗضة.   -4

ججّىب اؾخسضام اإلاٟغصاث التي جبضو مخديزة في ازخُاع ألاظىبت، ٖلى ؾبُل   -5

 اإلاشا٫، هل حكاهض البرامج الٗلمُت ألجها مُٟضة؟. 

 ؤهمُت  اطخمازة الاطخبُان 

اؾخماعة الاؾخبُان بخضي وؾاثل البدض الٗلمي اإلاؿخسضم ٖلى هُا١  حّٗض  -1

 واؾ٘ وقاج٘ في الٗالم ألظل الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث.

 بجها جدمل ؾمت الازخهاع في الجهض والى٢ذ واإلاا٫.   -2

 ًٖ اججاهاث الغؤي الٗام.  -3
ً
 حُُٗىا جهىعا

 .حؿاٖض مغا٦ؼ اجساط ال٣غاع في الجاهب الؿُاسخي والاظخماعي  -4
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 ُا: اإلاالحـت زاه ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

حّٗض اإلاالخٓت بخضي ؤصواث البدض الٗلمي وهي ؤولى ؤصواث البدض الٗلمي، مً    

ش الاؾخسضام، ٣ٞض ٧ان الٗالم ًجلـ إلاغا٢بت الٓاهغاث اإلادُُت به، وؤًٞل  خُض جاٍع

ؤهىإ اإلاالخٓت هي التي ًخم ٞحها وي٘ ٧اميراث في ٚٝغ اإلاِٗكت في ؤزىاء حّٗغيهم بلى 

٣ت ٚير مدبظة في ٦شير مً الضو٫ التي الخلٟاػ مً صو  ىا، ل٨ً هظه الٍُغ ن ؤن ٌٗٞغ

ٌ ٢ىاهُجها الخضزل في الخهىنُاث.   جٞغ

ُٟت اإلاالخٓت جىدهغ في مغا٢بت الباخض إلاىا٠٢ مُٗىت، باؾخسضام  ؤن ْو

 مالخٓاجه بكإن هظه الٓاهغة 
ً
سجل الخ٣ا خىاؾه إلاكاهضة ؾلى٥ ؤو ْاهغة مُٗىت َو

 التي ًغا٢بها.

 ت هىعان واإلاالحـ

وهي اإلاالخٓت التي جإحي مً صون جسُُِ مؿب٤، وج٩ىن ؤوال: اإلاالحـت العابسة: 

 ٖابغة، وجدهل ؤمام الباخض.

وهي اإلاالخٓت التي ًىٟظها الباخض بهىعة ٢هضًت  -.زاهُا: اإلاالحـت اإلالصىدة

إلاغا٢بت ْاهغة مُٗىت، الى٢ٝى ٖلى بٌٗ الخٛيراث التي جدهل في ْاهغة مُٗىت وهي 

 -ٖضة ؤهىإ:ٖلى 

بُت م٣ىىت ًضّون ٞحها الباخض   -1 اإلاالخٓت اإلاٗملُت: و ج٩ىن في مىا٠٢ ججٍغ

 مالخٓاجه بك٩ل ٧امل.

اإلاالخٓت اإلاُضاهُت اإلا٣ىىت:  و ج٩ىن في مجخم٘ ٚير مدهىع في م٩ان، ٦ما في    -2

 اإلاالخٓت اإلاٗملُت، ل٨ىه مدضوص في بِئت مدضصة.

إلاالخٓت بإجها جضّون في مى٢٘ الخضر ٢بل اإلاالخٓت اإلاُضاهُت الخغة: وجخميز هظه ا -3

ه، وحؿخسضم في زالر خاالث، هي:   -و٢ٖى

 م٣ُاؽ الخ٨غاع، لخؿاب الخ٨غاعاث التي خضر ٞحها الؿلى٥.  - ؤ

 اإلا٣ُاؽ الؼمجي، ل٣ُاؽ الى٢ذ الظي اؾخٛغ٢ه الخضر. - ب
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

م٣ُاؽ الى٢ذ ٚير اإلادؿىب، لخؿاب الى٢ذ اإلاى٣طخي بين ؾلى٥  - ث ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 وآزغ.

:اإلاالخٓت باإلا
ً
ضّون مالخٓاجه عابٗا كاع٦ت، وهي ؤن ٌِٗل الباخض م٘ اإلابدىزين ٍو

 بك٩ل مؿخمغ ًٖ الٓاهغة.

 زالثا: اإلالابلت 

ت مً ؤشخام ًُغح ٞحها  وهي ٖملُت م٣ابلت بين شخو ؤو شخهين ومجمٖى

ت مً ألاؾئلت بهضٝ الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ؤو بُاهاث مً  الباخض مجمٖى

اإلابدىزين.واإلا٣ابلت حكبه الاؾخبُان، ل٨ً الٟغ١ ؤهه في اإلا٣ابلت جمؤل اإلاٗلىماث مً ٢بل 

مؤل مً ٢بل اإلابدىر هٟؿه، وج٣
ُ
ين، الباخض وفي الاؾخبُان، ج ؿم ٖلى هٖى

ير م٣هىصة(،  وم٣ابلت م٣هىصة ومسُِ له.  م٣ابلتٖغيُت )ٚو

 ؤهداف اإلالابلت.

حّٗض بخضي ؤصواث البدض الٗلمي في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الّؾُما مً ٢بل  -1

ٟا٫.  ألامُين وألَا

٤ الاؾخبُان.  -2  الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت ال ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها ًٖ ٍَغ

 حّٗض وؾُلت لل٨ك٠ ًٖ مكاٖغ اإلابدىزين لضي َغح ألاؾئلت.  -3

 ٌؿخُُ٘ الخإ٦ض مً ؤن اإلابدىر هى الصخو اإلاٗجي.  -4

 . ؤشياٌ اإلالابالث

 اإلا٣ابالث الٟغصًت والجماُٖت  -1

 اإلا٣ابالث ٖبر وؾاثل الاجها٫. -2

 الاطخؼالعاث وؤهىاعها

لٗاثلت ما ؤو هىا٥ مً ًغبِ بين ألاؾئلت البؿُُت التي ًىظهها عّب ألاؾغة    

ش بكإن ماطا ؾىٗمل الُىم؟ ألن الاؾخُإل في  ؤنض٢اثه ؤو ٢بُلخه في بضاًت الخاٍع

ت مسخاعة مً الىاؽ بهضٝ الخهى٫ ٖلى  ت ؤؾئلت جُغح ٖلى مجمٖى ظىهغه مجمٖى
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

٤  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي مٗلىماث مدضصة جغجبِ في ب٣ًِخه وجىػٕ ٖلى ُٖىت تهم الباخض، وج٩ىن ٖلى ٞو

 ؤؾـ ٖلمُت.

ت مً ألاؾئلت البؿُُت و٧اهذ الاؾخُالٖاث ألا  ولى بضاثُت وجدخىي ٖلى مجمٖى

ت اعائهم بكإن بٌٗ ال٣ًاًا التي جسو خُاتهم الُىمُت،  جغجبِ بٗضص الىاؽ إلاٗٞغ

غة ٦ما الُىم ومدضصة بٗىىان الاؾخُإل  ، و٧اهذ في البضاًت (poll)ل٨جها لم ج٨ً مَا

ضصهم و٦ُٟ ُت الؿ٩ان ٖو ت هٖى  ُت مِٗكتهم؟ ؤقبه بٗملُت حٗضاص بؿُُت إلاٗٞغ

ل٨ً ؤولى اإلاداوالث الخضًشت التي ًم٨ً ٖضها اإلاُالص الخ٣ُ٣ي لٓهىع اؾخُالٖاث 

في الىالًاث اإلاخدضة  في  1774بً ٞغاه٩لين( في )الغؤي الٗام ٧اهذ ٖىض ٢ُام ماؾؿت 

غ  ُاهُا لخدٍغ ت عؤي الؿ٩ان في قإن الخغب يض بٍغ ؤظغاء اؾخُإل لٛغى مٗٞغ

 الىالًاث اإلاخدضة.اإلاؿخٗمغاث الشالث ٖكغة 
ً
 التي ق٩لذ الخ٣ا

بضؤث مغخلت ظضًضة م٘ اؾخُالٖاث الغؤي الٗام بةوكاء مٗهض  1935وفي ٖام 

لذ في اهخساباث  ٤ اؾخسضام  1944و  ٧1940الىب الظي جيبإ بٟىػ الغثِـ عوٞػ ًٖ ٍَغ

 1948الُٗىت الخههُت، ل٨ً جغاظ٘ صوع الاؾخُالٖاث بٗض ْهىع هخاثج الاهخساباث 

٤ الاؾخُالٖاث مً ظضًض في ٖلى ٨ٖ بٗض  1965ـ ما جى٢٘ هظا اإلاٗهض، زم ٖاص بٍغ

ما بٗض  ُّ الىجاح ال٨بير الظي خ٣٣ّخه هظه الاؾخُالٖاث وجيباها ب٨شير مً ال٣ًاًا الؾ

٩ي في يبِ وجيرة الاؾخُالٖاث بٗض اتهامها بالخديز، وبٗض هظا  جضزل ال٩ىه٨غؽ ألامٍغ

ش قإ اؾخسضام الاؾخُإل في   ٖكغاث الضو٫ ألازغي. الخاٍع

 مً ؤهىإ اإلاؿىح التي ججغي للغؤي الٗام بهضٝ الخٗٝغ 
ً
ا ّٗض الاؾخُإل هٖى َو

٘ ٖلى اججاهاث الغؤي الٗام ومُىله بػاء ال٣ًاًا مىيٕى الى٣اف مً ٢بل ؤٞغاص  الؿَغ

ٗت بدؿب وؿبها في الجمهىع،  ُٗي هظا الىٕى مً الاؾخُالٖاث هخاثج ؾَغ اإلاجخم٘، َو

ال ؤهه ٣ًضم ماقغاث ًٖ اججاهاث ل٨ىه ال ٌُٗ
ّ
لبُت ب ي هخاثج ص٣ُ٢ت وخ٣ُ٣ُت لغؤي ألٚا

 الغؤي الٗام. 
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 ؤهمُت اطخؼالعاث السؤي العام  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

حكير الضعاؾاث بلى ؤّن ص٢ت الاؾخُالٖاث جغبِ باإلاؿخىي الش٣افي والٗلمي 

في بٌٗ الى٣اٍ  والاظخماعي والا٢خهاصي والؿُاسخي للبلض ول٨ً هىا٥ بإهمُت  جخجلى

  -التي ًخ٤ٟ الخبراء بكإجها، والتي جبرػ ٞحها ؤهمُت الاؾخُالٖاث ٦ما ًإحي:

 ج٨ك٠ الاؾخُالٖاث مُى٫ الغؤي الٗام واججاهاجه بػاء ال٣ًاًا التي جسهه.  -1

ه٣ُت اجها٫ بين ّنىإ ال٣غاع والجمهىع الظي ًسً٘ لٗملُت  حّٗض   -2

، بط ًخم جباص٫ وظهاث الىٓغ بكإن مسخل٠ ال٣ًاًا التي جغجبِ في باجساط  الاؾخُإل

 ال٣غاع اإلاىاؾب.

ت ال٣ُم والٗاصاث الؿاثضة في اإلاجخم٘.  -3  وؾُلت مهمت في مٗٞغ

ىهاث بضلُت للخٗامل م٘ ال٣ًا -4 ت التي جّهئ ل٪ الاؾخُالٖاث ؾِىاٍع ًا اإلاخىٖى

 هي مدِ اهخمام الغؤ ي الٗام.

 لل٨ك٠ ًٖ َبُٗت اؾتهال٥ الؼباثً   -5
ً
حّٗض ؤصاة اؾخُإل الغؤي الٗام ماقغا

ت.  وجًُٟالتهم مً الؿل٘ اإلاخىٖى

ت مؿخىي ٢بىلهم مً ٢بل   -6 ٌّٗض الاؾخُإل ؤصاة مهمت بُض نىإ ال٣غاع إلاٗٞغ

اصة قٗبُت الخ٩  ام.ؤٞغاص اإلاجخم٘، ٦ما حؿخسضم لٍؼ

 عُىب اطخؼالعاث السؤي العام

ما في الضو٫ ٚير اإلاخُىعة والىامُت.  -1 ُّ  ٖضم جىاٞغ ز٣اٞت الاؾخُالٖاث ال ؾ

اث اإلاؿخُل٘ ٖلحها -2  نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت بكإن اإلاىيٖى

ٗجى باؾخُالٖاث الغؤي الٗام. -3
ُ
 ٢لت اإلاغا٦ؼ التي ح

 ٖاث. ٖضم اؾخجابت الغؤي الٗام إلاشل هظه الاؾخُال   -4
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 ؤهىاع اطخؼالع السؤي العام  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ت الخهى٫ ؤوال:  خّميز بؿٖغ الاؾخُإل بالهاج٠، وهى ؤؾٕغ ؤهىإ الاؾخُالٖاث، ٍو

ال ؤهه ٨ًك٠ ًٖ 
ّ
ٖلى اإلاٗلىماث، ل٨ىه ٩ًىن ٚير واؾ٘، وال ٌُٗي هخاثج ص٣ُ٢ت، ب

 ماقغاث ٖامت الؾُما بطا ٧ان هىا٥ اوسجام بين ٞئاث اإلاجخم٘.

ض، وهي حُٗي الى٢ذ زاهُا:  ٤ البًر الاؾخُالٖاث اإلا٨خىبت، وحؿلم بالُض ؤو ًٖ ٍَغ

 ال٩افي للمبدىر لئلظابت، ل٨جها مدضصة في ٞئت اإلاخٗلمين ٣ِٞ.

م٨ً زالثا:  ٍغٌ، ٍو خّميز بإهه ًهل بلى ظمهىع واؾ٘ ٖو الاؾخُإل ٖبر ؤلاهترهذ ٍو

 في الىخاثج. بٖاصجه، ل٨ً مً ُٖبىبه ؤهه ًهل بلى ٞئاث ٚير مؿتهضٞت، مما
ً
 ٌؿبب زُإ

٤ زابعا:  ت آعاء الجمهىع ًٖ ٍَغ  إلاٗٞغ
ً
اؾخُإل الغؤي اإلاباقغ: و ٩ًىن مباقغا

ت ؤعاء الُلبت بكإن الخضماث اإلاىظت بلحهم ؤو عؤي   مٗٞغ
ً
جىظُه ؤؾئلت مباقغة، مشال

 اإلاؿىين في بٌٗ ال٣ًاًا التي جسههم.

٣ت ج      ىاو٫ الاؾخُإل ؤو ٖلى وهىا٥ َمً ٣ًؿم الاؾخُالٖاث ٖلى ؤؾاؽ ٍَغ

٤ هظا الخ٣ؿُم هىا٥ الاؾخُالٖاث ٖلى ؤؾاؽ البٗض ألاو٫  لى ٞو ؤؾاؽ ؤبٗاصها، ٖو

الظي ًخًمً حؿائالث ًخُلب ؤلاظابت ٖجها، ومً زم اؾخسغاط هخاثجها، والىٕى ألازغ 

لب ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث وج٣ضًم ج٣ُُم لها، في خين 
ّ
ٌؿمى البٗض الشىاجي الظي ًخُ

شالض ًُل٤ ٖلُه الشالسي ألابٗاص الظي ًخًمً ؤلاظابت والخ٣ُُم واإلا٣اعهت في الىٕى ال

الىخاثج التي ًخىنل بلحها الباخض بٗض ظمٗه بظاباث اإلابدىزين وجدلُلها وجٟؿيرها 

بك٩ل ؾلُم، ًًمً ُٞه  خت الٗملُاث الخؿابُت، ألن ؤي زُإ ٞإهه ؾُٗغى 

ر ممشلت للمجخم٘ وال حٗبر ًٖ آعاهم وال الاؾخُإل بلى الخديز، ون زم ج٩ىن الىخاثج ٚي

 ًم٨ً حٗمُمها. 

وجىظض ؤهىإ ؤزغي مً اؾخُالٖاث الغؤي الٗام ٧االؾخُالٖاث الؿُاؾُت،     

اث، وؤٚلبها ججغي لالؾخسضام الخام، لخ٩ىن مً  ٣ىم بها اإلاغشخىن وظامٗى الخبٖر ٍو

الم بطا ٧اهذ  ً ٢ام بهظه الاؾخُالٖاث، ل٨جها جدؿغب بلى ؤلٖا
َ
يمً البُاهاث الخانت إلا
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

دت للجهت التي هٟظتها، ٦ما ًىظ ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ُل٤ ٖلُه اؾخُالٖاث مٍغ ًُ ض هٕى ؤزغ مً الاؾخُإل 

الخدب٘، وهظه ججغي ٖلى ُٖىاث ٢لُلت مسخاعة مً ؤمؿُاث لُىم ؤو ًىمين ؤو زالزت ؤًام 

م٨ً بؾ٣اٍ الُٗىت ألاولى التي جم ؤزظها   ٍو
ً
ًاٝ بلحها ُٖىت بياُٞت ًىمُا

ُ
ومً زم ج

ت  الخٛيراث في الغؤي الٗام، واٖخماص هخاثج الُٗىت ألازيرة التي جم ؤزظها لًمان مٗٞغ

ضم وظىص  ول٨ً هظا الىٕى ًىاظه مكا٧ل ٦بيرة في ٖضم الخمشُل ال٩امل للمجخم٘، ٖو

ؿمى الاؾخُالٖاث الؼاثٟت التي لِـ لها  ٌُ بظغاءاث مىهجُت ؾلُمت.وهىا٥ هٕى زالض 

 ؤًت ٢ُمت ٖلمُت وال جمشل الغؤي الٗام، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الاؾخُالٖاث التي ججغحها

ت بكإن ٢ًُت مُٗىت.  بٌٗ البرامج ؤلازباٍع

 للخحدر عنها بشيل 
ً
وألهمُت الاطخؼالعاث ؤلالىتروهُت هخصص لها مجاال

 ؤوطع مً ألاهىاع ألاخسي. 

 اطخؼالعاث السؤي العام ؤلالىتروهُت

ذ الكغ٧اث ال٨بري بلى  في يىء الى٣الث الخ٨ىلىظُت في ٖالم الاجها٫ ؾاٖع

ت اججاهاجه، وحؿمى بوكاء مغا٦ؼ اؾخُإل بل٨تر -on)وهُت ل٣ُاؽ الغؤي الٗام ومٗٞغ

line polling وعا٤ٞ هظا الىٕى مً الاؾخُالٖاث ه٣اف واؾ٘ بكإن ص٢خه )

 ًٖ ٖضم جىاٞغ زضمت 
ً
وؤلاق٩الُاث اإلاغجبُت بٗضم بجاخت الخىاؾِب للمجخم٘، ًٞال

غ هظه ؤلاهترهذ للجمُ٘ ل٨ً م٘ اؾخمغاع الخُىع الهاثل لخ٨ىلىظُا الاجها٫ جىدؿ

غاهً زبراء الغؤي الٗام ٖلى الخُىعاث  ألاؾباب لهالح هظا مً الاؾخُالٖاث، ٍو

ت بلى  الم في بم٩اهُت اهخ٣ا٫ اإلاجخمٗاث البكٍغ اإلاؿخ٣بلُت التي جدهل في ج٨ىلىظُا ؤلٖا

الغ٢مىت في بصاعة جٟانُل خُاتهم الُىمُت، وماًمشله مً اهدكاع اؾخسضام ؤظهؼة 

لخاؾىب اإلاخُىعة، مّما ًجٗل ؾهىلت اؾخسضام هظه ألاظهؼة اإلاىباًل الظ٦ُت وؤظهؼة ا

في الاؾخُالٖاث التي جسو ال٣ًاًا التي تهم الجمهىع وججٗلها ؤ٦نر ؾهىلت، ٦ما ؤّن 

جىاٞغ هظه ألاظهؼة ًد٤٣ اإلاؿاواة بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ وؤن اهخ٣ا٫ اإلاجخم٘، بلى ٖهغ 

ال مؿإلت و٢ذ ال 
ّ
هظه الى٣لت  ؤ٦نر، وؾخاصي  اإلاٗلىماجُت بك٩له الىاؾ٘ ما هى ب
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

ؼ مكاع٦تهم فى الخُاة الٗامت، ٖلى ؾبُل  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ُت بلى جد٤ُ٣ اإلاؿاواة بين البكغ، وحٍٗؼ الىٖى

ذ الاهخسابي ٖبر ؤلاهترهذ، وؾهىلت اإلاكاع٦ت فى الاؾخُالٖاث الٟىعٍت  اإلاشا٫ الخهٍى

الم ٨ًٟغون في بٖاصة الىٓغ فى ٦ُُٟت نىاٖ ت وزٌٟ ج٩لٟتها، مما ظٗل زبراء ؤلٖا

 الغؤي الٗام، وفى اإلاٟاهُم واإلاىاهج وألاصواث اإلاؿخسضمت.

 ،
ً
بّن الىنى٫ بلي اإلاجخم٘ اإلاٗلىماحي ؾ٣ُىص بلى الخٗبير ًٖ الغؤي بل٨تروهُا

ذ ؤلال٨ترووي، واؾخُالٖاث الغؤي الٗام ؤلال٨تروهُت، ومشل هظه الخدىالث  والخهٍى

ء ؤصاة ٖلمُت للمسح حؿخضعى البدض ًٖ ؤؾالُب ظضًضة للخد٤٣ مً طل٪، مشل بىا

الخٟاٖلي، وجهمُم ؤؾلىب ال٢خُإ الُٗىت الٟىعٍت ؤلال٨تروهُت، وجًمين اؾخماعة 

ت جٟهُلُت ًٖ البُاهاث الصخًُت للمبدىر،  غ للباخض مٗٞغ الاؾخُإل ؤؾئلت جٞى

ُل٤ ٖلُه  باؾخُإل الغؤي الٗام الخٟاٖلي الٟىعي، الظي  ًُ وهىا٥ جىظه إلظغاء ما 

ىر ؤن ًدهل ٖلى هخاثج الاؾخُإل الظي ٌكاع٥ ُٞه لخٓت مكاع٦خه ًدُذ للٟغص اإلابد

 في بٌٗ الصخ٠ ؤلال٨تروهُت.
ً
، وهجضها جدضر صاثما  في الاؾخُإل

م اطخؼالعاث الؼالب   جلٍى

ٗهم     ًغي ؤٚلب الخبراء ؤّن الاؾخُالٖاث التي ًىٟظها الُالب مً يمً مكاَع

ٖض هخاثجها طا ٢ُمت ٖلمُت ًم٨ً الهُٟت ال حٗض طاث ظضوي، وال ًم٨ً حٗمُمها، و 

ان  ىظض هٖى ضها هخاثج ٢ُُٗت ؤو ؤجها جمشل وا٢٘ الخا٫، ٍو مغاظٗها والاؾدكهاص بها ؤٖو

ت مً الُلبت بُٛت في :مً الاؾخُالٖاث الهُٟت ألاو٫ مجها هى الظي ٣ًىم به مجمٖى

ُاث مً الؿلى٥ الاظخماعي الظي ًسو ٞئت مُٗىت مً اإلاجخم٘ ؤو ؾلى٥  ا٦دكاٝ هٖى

ىٟظه َالبه ا إلاجخم٘ في مىاؾبت مُٗىت، والىٕى آلازغ هى الظي ًُلبه اؾخاط ظامعي ٍو

باث ًىٟظٞها  وال حٗض هظه الاؾخُالٖاث ممشلت للمجخم٘، ٧ىجها ال حٗضو ؤ٦نر مً جضٍع

 الُلبت.
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 صُاغت ألاطئلت  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

ضم مجاهبتها، ومجها ٖلى ؾبُل  زمت مدضصاث ٖضة البض مً التزام الباخض بها، ٖو

 ولِـ الخهغ.الظ٦غ 

 ومدضصة.  -1
ً
 ؤن ج٩ىن ألاؾئلت واضخت ظضا

 ؤن ال ٌكمل الؿاا٫ الىاخض ؤ٦نر مً مىيٕى واخض لئلظابت.  -2

 اؾخسضام ال٩لماث البؿُُت ٚير اإلا٣ٗضة.  -3

 لالؾخماعة التي نممذ مً ٢بل اإلابدىزين.  -4
ً
 واخضا

ً
 ؤن ًًّمً البدض ٞهما

 هم واضح.بطا ا٢خطخى ألامغ حؿخسضام اللهجاث اإلادلُت لخد٤ُ٣ ٞ  -5

 هل ؤهذ م٘ ؤلاهجاػاث   -6
ً
ججىب ألاؾئلت التي جىحي للمبدىر بظابت مُٗىت، مشال

 ال٨بيرة التي خ٣٣ّها عثِـ الىػعاء؟ ٞهظه جاصي بلى بظابت بًجابُت في ؤٚلبها.

 جّجىب ألاؾئلت ٚير الخُاصًت ؤو بٟٚا٫ ظؼء مً الخ٣ُ٣ت وبْهاع ظؼء آزغ. -7

 ة اقتطاعًا العيهات يف الرأي العام أنواعًا وكيفي

بن ٖملُت ازخُاع الُٗىت وا٢خُاٖها حّٗض مً اإلاغاخل اإلاهمت في البدىر      

الٗلمُت، إلاا لها مً صوع في ص٢ت الىخاثج، ٩ٞلما ٧اهذ ٖملُت الا٢خُإ ؾلُمت ٧لما ٧اهذ 

  -الىخاثج ص٣ُ٢ت، وجبرػ ؤمام الباخض ٖضة حؿائوالث لضي ازخُاع الُٗىت:

 ما حجم اإلاجخم٘ ال٨لي الظي ؾِخم ا٢خُإ الُٗىت مىه؟      

ما حجم الُٗىت اإلاشالي التي ًم٨ً سخبها مً اإلاجخم٘ ال٨لي وبىاؾُتها ًم٨ً 

 حٗمُمها الىخاثج؟ 

 ما هٕى الُٗىت اإلاىاؾبت التي جد٤٣ ؤهضاٝ البدض.

ها وؤؾلىب ا٢خُاٖه ا بّن هظه الدؿائوالث بكإن ازخُاع الُٗىت وحجمها وهٖى

 باإلاٗاًير الٗلمُت إلاىهجُت البدض، ومً ؤهمها: 
ً
 وز٣ُا

ً
 جغجبِ اعجباَا

بُٗتها -  اإلاك٩لت َو



 

 
 مطلقة وسلطة موروثة تقاليدــــ  االنترنت فضاء إلى الطباعة عصر من العام الرأي صناعة 244

 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 ؤهضاٝ البدض اإلاُلىب الىنى٫ الحها - ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

بُٗخه وز٣اٞخه. -  هٕى الجمهىع َو

-  .
ً
 ومظهبُا

ً
 مضي الخجاوـ بين ؤٞغاص الجمهىع ٢ىمُا

 

 بعع اإلاصؼلحاث التي لها عالكت باخخُاز العُىاث

لى ؾبُل اإلاشا٫ لى ؤعصها  - ه، ٖو
ّ
مجخم٘ البدض: هى اإلاجخم٘ اإلاُلىب صعاؾخه ٧ل

صعاؾت َلبت ال٩لُاث الخ٩ىمُت وألاهلُت في مداٞٓت مُٗىت، ٞاإلاجخم٘ ٩ًىن هى الُلبت 

 اإلالتزمىن  ظمُٗهم بالضوام.

ت مسخاعة مً مجخم٘ البدض ال٨لي الظي ؤقغها بلُه  - ُٖىت البدض: هي مجمٖى

 لى.في الى٣ُت ألاو 

 وخضاث اإلاٗاًىت: ظمُ٘ الىخضاث التي ًخ٩ىن مجها مجخم٘ البدض. -

م٨ىه خهغها  - اع: هي الىخضاث اإلاخاخت ظمُٗها التي ج٩ىن في مخىاو٫ ًض ٍو ؤلَا

 وجىُٟظ الضعاؾت ٖلحها.

 ؤخؼاء اإلاعاًىت 

وهي ألازُاء التي جدهل بين هخاثج الُٗىت اإلا٣خُٗت وبين هخاثج الخهغ الكامل 

اصة، ٣ًّل زُ يخهي خين ًخم جُب٤ُ الخهغ ٖو إ اإلاٗاًىت ٧لما ػاص ٖضص ؤٞغاص الُٗىت، ٍو

اصة الُٗىت، مً ؤظل جالفي ؤزُاء الُٗىت ٦ما ؤهه  الكامل، ول٨ً ال ًجب ؤن هبالٜ في ٍػ

ه 
ّ
 للؼمً والجهض واإلاا٫ وؤهه ال ًم٨ً في خاالث ٦شيرة صعاؾت اإلاجخم٘ ٧ل

ً
ٌّٗض ازخهاعا

 ع. الّؾُما في ٢ُاؽ اججاهاث الجمهى 

 ؤخؼاء غير اإلاعاًىت

٣ت  ظغي بٍُغ
ُ
وهي ألازُاء التي ٨ًدكٟها الباخض بٗض الاهتهاء مً بدشه ؾىاء ؤ

٣ت ا٢خُإ ُٖىت مىاؾبت مً مجخم٘ البدض وجيكإ هظه  الخهغ الكامل، ؤم  بٍُغ
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

٤  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي  ًٖ اؾخدالت يبِ ؤزُاء ٚير اإلاٗاًىت ًٖ ٍَغ
ً
ألازُاء هدُجت لٗىامل ٖضة، ًٞال

اصة ؤٞغاص الُٗىت   ؤو بظغاء الخهغ الكامل.ٍػ

 ؤطباب ؤخؼاء غير اإلاعاًىت

 الخُإ في جدضًض اإلاك٩لت.  -1

 الخُإ في بٖضاص الاؾدباهت ؤو اؾخماعة الخدلُل   -2

 الخُإ في جدضًض اإلاجخم٘ ال٨لي الخاي٘ للضعاؾت  -3

 الخدّيز الظي ًبضًه بٌٗ الباخشين في بزغاط الىخاثج. -4

ب البُاهاث وجهيُٟها -5  الخُإ في جبٍى

 ؤهىاع العُىاث  

 العشىائُت( )العُىاث الاحخمالُت 

: العُىت العشىائُت البظُؼت
ً
 ؤوال

ت      ًدٓى ؤٞغاص اإلاجخم٘ في الُٗىاث الٗكىاثُت ؤو اإلابدىزين بٟغنت مدؿاٍو

بالٓهىع في ُٖىت البدض، مما ٌؿاٖض الباخض ٖلى جدضًض ؤزُاء اإلاٗاًىت بك٩ل ص٤ُ٢، 

٤ خهغ ٧امل إلاجخم٘ البدض، وجدضًض الُٗىت  خم ازخُاع الُٗىاث الٗكىاثُت ًٖ ٍَغ ٍو

٤ وي٘ ؤٞغ  خم طل٪ ًٖ ٍَغ بضؤ ازخُاع الُٗىت اإلاُلىبت، ٍو اص اإلاجخم٘ في ٦ِـ ٦بير، ٍو

٣ت بسلىها  ٤ ظضاو٫ ألاع٢ام الٗكىاثُت، وجخميز هظه الٍُغ  ؤو ًٖ ٍَغ
ً
اإلاُلىبت ٖكىاثُا

مً الخديز، وحؿخسضم في خالت وظىص ججاوـ في اإلاجخم٘ الّؾُما بطا ٧اهذ الضعاؾت 

 جسو ٞئاث مُٗىت.

 العُىت العشىائُت اإلاىخـمت.

ؿخسضم في اإلاجخمٗاث اإلاخجاوؿت و جخميز بىظىص ما ًمّيز الٗ   
ُ
ُىت اإلاىخٓمت ؤجها ح

مؿاٞاث مدضصة بين مبدىر وآزغ، ولىٟترى ٖىض الباخض ٢اثمت بإؾماء اإلابدىزين، 

بلٜ ٖضص ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ) ( 7000ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ َالب ؤو ماؾؿاث خ٩ىمُت، ٍو

% مً حجم اإلاجخم٘ ال٨لي، 7 ( مبدىر، بمٗجى700مبدىر، وحجم الُٗىت اإلاُلىبت )
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

خم هظا الازخُاع بٗضما  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي بمٗجى ؤهه ًخم ازخُاع مبدىر واخضة مً ٧ل ؾبٗت مبدىزين، ٍو

(، ٣ً7000ىم الباخض بةُٖاء ع٢م ل٩ّل مبدىر ًبضؤ بالدؿلؿل واخض ختى الغ٢م )

، ٞلى ؤهه ازخاع الغ٢م
ً
٣ىم ؤوال بازخُاع ع٢م واخض مً ألاع٢ام الؿبٗت ألاولى ٖكىاثُا  ٍو

... ؤلخ( وه٨ظا 40، 33، 26، 19، 12، 5)( ٞؿِخم ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت بدؿب ما ًإحي5)

ىضه ًبلٜ ٖضص ؤٞغاص الُٗىت )  (.700ونىال بلى آزغ ع٢م، ٖو

وال ًىٟ٘  اؾخسضام هظا الاؾلىب في ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت بطا ٧ان ؤًٖاء اإلاجخم٘ 

هاثو واخضة الّؾُما في جدلُل مغجبين بك٩ل هٓامي، ألهه ًدُذ ْهىع ُٖىت جخميز بس

اإلاًمىن، وفي ٖملُاث ازخُاع الصخ٠، ٞلى جم ازخُاع صعاؾت جدلُل مًمىن ٖلى 

(  خُٟت مً الؿىت 25) خُٟت مُٗىت إلاضة ؾىت واخضة، وجم جدضًض الُٗىت لخ٩ىن 

ىضها في الٗغا١   مً َغح ؤًام الُٗل التي ال جهضع ٞحها الصخُٟت، ٖو
ً
( 96)ٞالبض ؤوال

ًاٝ بلحها ُٖل ومىاؾباث صًيُت، ٩ُٞىن مجخم٘ ُٖلت بىا٢ ًُ ٘ ًىمين في ألاؾبٕى  

(  خُٟت ا بمٗجى ؤهه جم ازخُاع  خُٟت واخضة مً ٧ّل ٖكغ  خ٠ وهىا 250البدض)

(  ٞخ٩ىن ؤٖضاص 4ابضؤ بازخُاع ٖكىاجي مً ألاع٢ام الٗكغة ألاولى، ٞلى ازترث ع٢م )

.... الخ(، ختى  ًخم 94، 84، 74 ،64، 54، 44، 34، 24، 14، 4)الصخ٠ هي ٦ما ًإحي

( وهىا ًخم 244(  خُٟت ٞخ٩ىن آزغ  خُٟت بغ٢م )25ب٦ما٫ الُٗىت اإلادضصة البالٛت )

٣ت ٦ما ط٦غث مً اإلام٨ً ًدضر زُإ ٦بير، وهى ؤوي  ا٦خما٫ الُٗىت، ل٨ً في هظه الٍُغ

ا (، ٞهظ7ؤهضٝ بلى صعاؾت اإلاًمىن الؿُاسخي في  خُٟت ما وازترث الٗضص الٗكىاجي )

اث  ، ومً زم ٣ً٘ في الخديز، ألن ااإلاىيٖى ًاصي بلى ازخُاع الُىم هٟؿه مً ٧ّل ؤؾبٕى

ُا. ىهُت ج٩ىن ٞحها البرامج مىػٖت ؤؾبٖى  ؤو الضوعاث الخلٍٟؼ
ً
ُا  جىػٕ بك٩ل زابذ ؤؾبٖى

 العُىت الؼبلُت 

خم سخب وخضاث       ٤ َب٣اث مخجاوؿت، ٍو خم ٞحها ج٣ؿُم اإلاجخم٘ ٖلى ٞو ٍو

زخُاع الٗىُت( ل٩ل َب٣ت بمٗؼ٫ ًٖ الُب٣اث ألازغي، بدُض ًخم بظغاء ا)اإلاٗاًىت ؤو

ا٢خُإ الٗىُت مً ٧ّل َب٣ت، و٦إجها مجخم٘ بدض طاجه، وهسًٗه للًىابِ واإلاٗاًير 
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

 للمجخم٘، وهظه  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
اإلاىاؾبت في جدضًض حجم الُٗىت اإلاُلىبت التي جد٤٣ّ جمشُال

٣ت ألاوؿب بطا ٧ان اإلاجخم٘ ًخميز بال ٤ الٍُغ خم جدضًض حجم الُٗىت ٖلى ٞو دكذ، ٍو

  -زالزت ؤؾالُب:

ُه ًخم جىػَ٘ مٟغصاث الُٗىت ٖلى َب٣اث اإلاجخم٘ ؤوال: ا لخىػَ٘ اإلادؿاوي، ٞو

اث الض٢ت، ألهه  بٌٛ الىٓغ ًٖ ٖضص اإلابدىزين في ٧ّل َب٣ت، وهظا ًمشل ؤصوى مؿخٍى

( والشاهُت 1000) لى ٧اهذ ٖىض٥ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤعب٘ َب٣اث، ألاولى ٖضص ؤٞغاصها

( 40(، ولى جم جدضًض حجم الُٗىت بمؿخىي )50(، والغابٗت )100(، والشالشت )500)

 ل٩ل َب٣ت ِٞؿ٩ىن هىا٥ زلل ما، ألهىا ؾى٣خُ٘ مً الُب٣ت التي ٖضص 
ً
مبدىزا

 خالها خا٫ الُب٣ت التي ٖضص ؤٞغاصها )1000ؤٞغاصها )
ً
 (.50( ؤعبٗين مبدىزا

خم اٖخماص اليؿبت والخىاؾب في هظا ألاؾلىب، بدُض زاهُا: الخىػَ٘ اإلاخىاؾب: ً

ج٩ىن الُٗىت اإلا٣خُٗت جدىاؾب م٘ ٖضص اٞغاص ٧ّل َب٣ت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ لى ٧ان لضًىا 

( ؤل٠ مبدىر، واإلاجخم٘ م٣ؿم 1000مجخم٘ ٖضصه )ٖكغون ؤل٠( وحجم الُٗىت )

٤ ماًإحي:   ٖلى زمـ َب٣اث، ٩ُٞىن الازخُاع ٖلى ٞو

 %40مٟغصة بيؿبت      8000     الُب٣ت ألاولى   

 %25مٟغصة بيؿبت       5000الُب٣ت الشاهُت        

 % 20مٟغصة بيؿبت      4000الُب٣ت الشالشت         

 %10مٟغصة بيؿبت        2000الُب٣ت الغابٗت        

 %   5مٟغصة بيؿبت         1000الُب٣ت الخامؿت     

٣ىم الباخض في هظا ألاؾلىب  ( ٖلى 1000بخىػَ٘ مٟغصاث الُٗىت البالٛت )ٍو

 للمجخم٘ ال٨لي للبدض، ٞالُب٣ت ألاولى ٖضص 
ً
َب٣اث اإلاجخم٘ بدؿب ٖضصها ٢ُاؾا

( مٟغصة، وج٩ىن وؿبتها مً اإلاجخم٘ ال٨لي للُب٣اث 8000ؤٞغاص مجخمٗها ال٨لي هى )

اإلاجخم٘ ؤل٠( مٟغصة، ٞى٣ىم بخ٣ؿُم )%(، وألن ُٖىت اإلاجخم٘ ال٨لي هي40ظمُٗها هى )

%( ال٣ّؿام اإلاكتر٥ الظي بمىظبه جم اؾخسغاط الُٗىت 20ال٨لي لهظه الُب٣ت ٖلى )
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

( مٟغصة باليؿبت بلى الُب٣ت ألاولى، وبهظا 400ال٩لُت للُب٣اث ٧اٞت ٞخ٩ىن الىدُجت هي) ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

  -ألاؾلىب وؿخسغط باقي اإلاٟغصاث ل٩ل َب٣ت، وبدؿب الجضو٫ ألاحي:

عدد ؤفساد  الؼبلت 

 الؼبلت

بلى بجمالي اليظبت 

 اإلاجخمع

عدد 

مفسداث 

 العُىت

وظبت مفداث 

 العُىت للمجخمع

 %41 411 %41 8111 ألاولى

 %85 851 %85 5111 الثاهُت

 %81 811 %81 4111 الثالثت

 %01 011 %01 8111 السابعت

 %5 51 %5 0111 الخامظت

 %011 0111 %011 81.111 اإلاجمىع

 الخىشَع ألامثل: 

٤ جىػَ٘  ٣ىم هظا ٖلى ؤؾاؽ اؾخسغاط صعظت الخباًً في اإلاجخم٘ ًٖ ٍَغ ٍو

خم جىظُه ؤؾئلت ٖامت بدضوص ٖكغة ؤؾئلت واؾخسضام الخباًً، ًخم  اؾدباهت ؤولُت، ٍو

ت الُٗىت اإلاىاؾبت وباؾخسضام اإلاٗاصلت آلاجُت ًدضص ل٪ ٖضص الُٗىت اإلاىاؾبت  مٗٞغ

ت ج٣ل الُٗىت م٣اعهت باإلاجخم٘ ال٨لي للمبدىر، و٧لما ٧ا هذ صعظت الخجاوـ ٢ٍى

وال٨ٗـ  خُذ، ل٨ً هظا ألاؾلىب ال ٌؿخسضم في اإلاجخمٗاث ٦بيرة ألن صعظت الخباًً 

ج٩ىن ال٨بيرة، لٗضم اوسجامه مما ًى٨ٗـ ٖلى ٖضص ؤٞغاص الُٗىت بط ج٩ىن ٦بيرة. 

٤ اإلاٗاصلت آلاجُت م٨ً اؾخسغاط الُٗىت اإلاىاؾبت ًٖ ٍَغ  ٍو

  
(       

)
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

مجخمع البحث الىلي= دزجت الثلت مظسوبت في وظبت الخباًً وملظّمت على  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي

 الخؼإ اإلاعُازي 

 و٧اهذ وؿبت الخباًً له هي 8350وؤمامىا مجخم٘ بدض ٖضصه 
ً
 (     )مبدىزا

( 428)( و٧اهذ الىدُجت هي 0905)(، والخُإ اإلاُٗاعي 1996ومؿخىي الش٣ت زابذ هى )

٣ت في خالت اؾخسضام الاؾخبُان.  مٟغصة. وهظه الٍُغ

وحؿخسضم ؤًًا الُٗىت الُب٣ُت في خالت جدلُل اإلاًمىن ل٨ً في ألاؾلىبين ألاو٫ 

والشاوي بخىػَ٘ الٗىُت اإلادؿاوي وألاؾلىب آلازغ اإلاخىاؾب ؤو اإلاخ٩افئ، ؤي ج٩ىن مٟغصاث 

ما بطا ٧ان ٖ ًُ ىضها مىاص بٖالمُت أل٦نر مً ماصة الُٗىت مخىاؾبت م٘ ٖضص ٧ل َب٣ت الؾ

ت، ٣ُٞىم بخ٣ؿُمها ٖلى  خ٠ ومجالث  ؤو اطا ازخاع الباخض صعاؾت  خ٠ مُبٖى

 بدؿب 
ً
ُت، وؤزيرا ومً زم ٣ًؿم الصخ٠ بدؿب مًمىجها، ومً زم ًىمُت وؤؾبٖى

يرها بدؿب اإلاًمىن، وبٗضها ًسخاع  ؤؾمائها، ٦ما ٣ًؿم اإلاجالث بلى ٖامت ومىظهت ٚو

٣ت الٗكىاثُت.اإلاٟغصاث بدؿ  ب وؿبتها ؤو باألؾلىب اإلاخ٩افئ، مً ٧ّل  خُٟت بالٍُغ

 .العُىت العشىائُت مخعددة اإلاساحل

وفي الٛالب ًخم اٖخماص هظا ألاؾلىب ٖىضما ٌؿخىظب ٖلى الباخض بظغاء ٖضة 

 الزخُاع الُٗىت اإلاُلىبت، ٞلى ٢ام الباخض بضعاؾت َلبت الجامٗاث بك٩ل 
ً
مغاخل ونىال

٣ت الازخُاع الٗكىاجي  ؾىاء  ٖام، ٞةهه في البضء ًخم ازخُاع ٖضص مً الجامٗاث بٍُغ

ٖلى مؿخىي البلض او في اإلاداٞٓت الىاخضة ؤو في ؤلا٢لُم بدؿب ٖىىان البدض 

وؤهضاٞت، وبٗضها ًسخاع ال٩لُاث ومً زم ًسخاع ألا٢ؿام مً ال٩لُاث، ومً زم ًسخاع 

ا ٧ان ٖضص الُلبت ال ٨ًٟي لخُُٛت بٌٗ اإلاغاخل الضعاؾُت او ٣ًىم بالخهغ الكامل بط

الُٗىت اإلاُلىبت، ل٨ً ال بض مً مغاٖاة الى٣اٍ آلاجُت لضي ازخُاع الُٗىت في مجخم٘ مشل 

 . ٤ هظا اإلاشا٫ اإلاظ٧ىع في بضاًت اإلاىيٕى لى ٞو  اإلاجخم٘ الٗغاقي ٖو

مؿخىي البلض ٞؿ٩ُىن ؤلاظغاء في الازخُاع لىفترض ؤن دزاطدىا واهذ شاملت على 

 -ي:٦ما ًإح
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

٤ مٗاًير زابخت مجها جىٕى  اوال: ٌأنٌاعوًنظرٌاتي جدضًض اإلاداٞٓاث التي ًخم ازخُاعها ًٖ ٍَغ

يرها.  الجمهىع ووظىص الجامٗاث وجىاٞغ صعظت مً الاوسجام ٚو

زاهُا: بٗض جدضًض ٖضص اإلاداٞٓاث ٣ًىم الباخض باللجىء بلى جدضًض ٖضص 

٣ت الٗكىاثُت  ًسخاع ظامٗت الجامٗاث ألاهلُت والخ٩ىمُت في ٧ل مداٞٓت، وبالٍُغ

خ٩ىمُت واخضة وظامٗت ؤهلُت واخضة، وفي خالت ٖضم وظىص ؤ٦نر مً ظامٗت خ٩ىمُت 

 الجامٗت الىخُضة.
ً
 ٞإهه ًسخاع ٖمضا

زالشا: ٣ًىم بازخُاع ال٩لُاث اإلاُلىبت والاًٞل ؤن ج٩ىن ٧لُت ٖلمُت وؤزغي 

٣ىم باإلظغاء هٟؿه في ال٩لُاث ألاهلُت.  بوؿاهُت مً ال٩لُاث الخ٩ىمُت، ٍو

سخاع ٢ؿم ؤو  بُت وهىضؾُت، ٍو ٣ًىم بخ٣ؿُم ألا٢ؿام ؤو ال٩لُاث بلى ٖلمُت َو

ت، وبدؿب ٖضص ُٖيخه، وؤلاظغاء هٟؿه ًخم في الجامٗاث  ٢ؿمين مً ٧ل مجمٖى

 ألاهلُت.

، وبٗضها ًخم ج٣ؿُم 
ً
ًبضؤ بازخُاع اإلاغاخل الضعاؾُت اإلاىاؾبت بطا ٧اهىا َالبا

ؿُين ُٞخم  الُلبت بلى ط٧ىع وبهار بإخض ألاؾالُب التي ط٦غهاها، ؤما بطا ٧اهىا جضَع

:
ً
 ج٣ؿُم الُٗىت بلى ط٧ىع وبهار بدؿب ألاؾلىب الظي اٖخمضه الباخض ؤًًا

 العُىاث غير الاحخمالُت 

: العُىت العمدًت
ً
 اوال

لجإ الباخض  وهي الُٗىاث التي ًخم ا٢خُاٖها مً مجخم٘ البدض بهىعة ٖمضًت ٍو

البدض ٌؿخىظب ؤن ًخًمً هظا الىٕى مً الُٗىاث،  بلى اٖخماص هظا ألاؾلىب بطا ٧ان

٣ت في جدلُل اإلاًمىن، وصعاؾاث الغؤي الٗام، وختى مىهج البدض  وجُٟض هظه الٍُغ

٤ بٌٗ الظًً ٖانغوا  ست ًٖ ٍَغ خي، بط ًًُغ الباخض بلى صعاؾت مغخلت جاٍع الخاٍع

 هظه اإلاغخلت.

 زاهُا: الُٗىت الخههُت
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

٣ت في خالت وظ ٌأنٌاعوًنظرٌاتي ًُغ الباخض بلى ازخُاع وحؿخسضم هظه الٍُغ ىص مجخم٘ ٦بير، ٍو

  -وؿبت مُٗىت مً ٧ّل َب٣ت، وجخم في الخُىاث آلاجُت:

 جدضًض نٟاث اإلاجخم٘ الظي هغوم صعاؾخه.  -1

٤ ألاؾالُب اإلاٗغوٞت  -2  جدضًض حجم الُٗىت اإلاُلىبت ٖلى ٞو

جدضًض خهت ٧ل ٞئت مً الٟئاث التي جم ازخُاعها وبدؿب مخُلباث   -3

 الضعاؾت، مشال ج٩ىن ُٖىت خههُت للظ٧ىع وؤلاهار وه٨ظا.

٨خٟي با٢خُإ ُٖىت واخضة سخاع الباخض ؤما ُٖىت ٖلى مغخلت واخضة ٍو  ٍو

٣ىم الباخض باالزخُاع ٖلى وظبخين للخإ٦ض مً ؾالمت  ؤو ًسخاع الُٗىت اإلاؼصوظت ٍو

 ه.هخاثج

 
ً
٣ت اإلاخخابٗت بطا ٧ان ال ًىظض ججاوـ في اإلاجخم٘ ؤو ٧ان مدكدخا  ؤو ًسخاع الٍُغ

 زالثا: العُىاث العسطُت ؤو الصدفت 

٣ىم بازخُاع    و٢ض ًلجإ الباخض بلى هظا ألاؾلىب ٖىضما ال ًجض الى٢ذ ال٩افي ٍو

في هظا ؤي ُٖىت جهاصٞه في الكإع ؤو اإلا٣هى ؤو ٚيرها مً الخجمٗاث وهىا٥ مٗاًير 

ؤلاؾلىب ختى ًد٤٣ ؤ٦بر صعظت مً الض٢ت ٞالبض للباخض مً ؤن ًؼوع اإلا٩ان ؤعب٘ مغاث 

 ختى ًد٤٣ّ صعظت مً الض٢ت في اإلاٗلىماث.
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 انعاوًطرائقو  انعاو انرأي قٍاس أىًٍةانفصم انخايش: 

  ٌأنٌاعوًنظرٌاتي
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 ًانًراجع انًصادر

 اإلاصادز واإلاساجع

م. اللسآن  الىٍس

 
ً
 اإلاعاجم والفهازض :ؤوال

 .1988الباقي مدمض ٞااص، اإلاعجم أللٟاّ ال٣غآن، صاع الخضًض،  -1

الم اللٛىي، ال٣اهغة، صاع هىباع للُباٖت،  -2 ، ٖلم الٖا ؼ قٝغ  .2000ٖبض الٍٗؼ

ذ، صاع الغؾالت،  -3  .1982مدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي، مسخاع الصخاح، ال٩ٍى

اث  زاهُا: اإلاىؾٖى

ت  -4 ٨ُبُضًامىؾٖى  (Wikipedia dictionary)ٍو

بُضًا   -5 ت ٍو  (Wibopedia)مىؾٖى

ت  -6 ت مىؾٖى  (Investopedia)مىؾٖى

ت اإلاجالي ال٣ىمُت  -7  مىؾٖى

 
ً
 اإلاصادز العسبُت  :زالثا

الم ؤلال٨ترووي، ٖمان، صاع ؤمجض لليكغ  -8 اخمض مدمىص الُىبىع، زهاثو ؤلٖا

 .2014والخىػَ٘،

والانالح الؿُاسخي،  اؾماء مدمض ٖباؽ، الصخاٞت ؤلال٨تروهُت -9

ت الجامُٗت،  ت،صاع اإلاٗٞغ  .2015الاؾ٨ىضٍع

الم الغ٢مي والخغا٥ الؿُاسخي، ؤبى ْيي، صاع ال٨خاب  -10 اميرة مدمض، ؤلٖا

 .2015الجامعي،

احهاب زلُٟت خغوب ومىا٢٘ الخىانل الاظخماعي، ال٣اهغة، صاع الٗغبي  -11

 .2016لليكغ، 
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 ًانًراجع انًصادر

، 1لٗامت، ط ؤبى َالب مدمض ؾُٗض، ٖلم مىاهج البدض، الاؾـ ا -12

 . 1990اإلاىنل، صاع الخ٨مت للُباٖت واليكغ، 

ىه و٢ُاؾه وصوعه في الؿُاؾت  ،ؤخمض بضع، الغؤي الٗام -13 َبُٗخه وج٩ٍى

 . 1998الٗامت، ال٣اهغة، 

الم  -14 اث الٖا ا اخمض، هٍٓغ الم  -ؤخمض ػ٦ٍغ مضزل الهخماماث وؾاثل الٖا

ت لليكغ،   .2009وظمهىعها، ال٣اهغة، اإلا٨خبت الٗهٍغ

المُتاصًب  -15 ىوي، صمك٤، اإلا٨خبت الٖا  .2000، .زًىع، الخضًض الخلٍٟؼ

ىن، بيروث -16 صاع  ،ؤميرة الخؿُجي، ًٞ ال٨خابت لالطاٖت والخلٍٟؼ

 2005،الجهًت

اث الخإزير، ٍ -17 ، 2بغهان الكاوي، مضزل في الاجها٫ الجماهيري وهٍٓغ

 .2008اعبض، صاع ال٨ىضي، 

 .2011الخىػَ٘، بؿام ٖبض الغخمً اإلاكاب٣ت، ٖمان، اؾامت لليكغ و  -18

بؿُىوي ابغاهُم خماصة، الغؤي الٗام واهمُخه في نى٘ ال٣غاع، ابى  -19

 .2002ْيي، مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر الاؾخيراجُجُت، 

ً الٗغبي، ال٣اهغة،  ،اااااااااااااااااااااااااااااااا -20 الصخاٞت ونى٘ ال٣غاع الؿُاسخي في الَى

 .2012ٖالم ال٨خب، 

الم وج٨ىىلىظُا الاجها٫ والغاي الٗام، ال٣اهغة،  ،ااااااااااااااااااااااااااااااا -21 صعاؾاث في الٖا

 .2008ٖالم ال٨خب، 

الم وج٨ىىلىظُا الاجها٫ والغاي الٗام، ال٣اهغة،  ،اااااااااااااااااااااااااااااا -22 صعاؾاث في الٖا

 .2008ٖالم ال٨خب، 

عاث، بيروث، مغ٦ؼ صعاؾاث صوع وؾاثل الاجها٫ في نى٘ ال٣غا ،ااااااااااااااااااااااااااااا -23

 . 1993الىخضة الٗغبُت، 
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 ًانًراجع انًصادر

ً الٗغبي، بيروث،  ،اااااااااااااااااااااااااااااا -24 الم في نى٘ ال٣غاعاث في الَى صوع وؾاثل الٖا

 .1993مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة ؤلٗغبُت، 

ً الٗغبي،  -25 ٤ُ اإلاضًجي، اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت الؿُاؾُت في الَى جٞى

 . 1997ل٨خاب الٗغب، صمك٤، ميكىعاث اجداص ا

ت واإلاىهجُت)ظما٫ مجاهض، الغؤي الٗام و٢ُاؾه -26 ، (الاؾـ الىٍٓغ

ت الجامُٗت،  ت، صاع اإلاٗٞغ  .2010الاؾ٨ىضٍع

الم الغ٢مي، ٖمان،  -27 الم والهجغة بلى ؤلٖا خاعر ٖبىص ومؼهغ الٗاوي، ؤلٖا

 .2015صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، 

اث،  -28 ال٣اهغة، صاع الجهًت ظحهان ؤخمض عقتي، الاؾـ الٗلمُت لىٍٓغ

 .1978الٗغبُت، 

اجه اإلاٗانغة، ال٣اهغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  ،اااااااااااااااااااااااااااا -29 الم وهٍٓغ  .1971الٖا

اجه في الٗهغ الخضًض، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  ،ااااااااااااااااااااااااااا -30 الم وهٍٓغ  .1971الٖا

ؼ، مضزل بلى  -31 ٖلم الاجها٫، خؿً ابغاهُم م٩ي، بغ٧اث ٖبض الٍٗؼ

ذ، صاع الؿالؾل، 2ٍ  .2003، ال٩ٍى

الم، ال٣اهغة،  -32 اث الٖا خؿً ٖماص م٩اوي وؾامي الكٍغ٠، هٍٓغ

 .2000ظامٗت ال٣اهغة، 

اجه اإلاٗانغة، ٍ ،ااااااااااااااااااااااااااااا -33 ، ال٣اهغة، 8لُلي خؿين الؿُض، الاجها٫ وهٍٓغ

ت اللبىاهُت،   .2008الضاع اإلاهٍغ

مت في الاجها٫ الجماهيري، خىلي، م٨خبت خؿجي مدمض ههغ، م٣ض -34

 .2001الٟالح لليكغ والخىػَ٘، 

ذ، م٨خبت الٟالح،  -35 الم الجضًضة، ال٩ٍى  .2013ااااااااااااااااااااااا وؾاثل ؤلٖا

الم البضًل، ج٨ىلىظُا ظضًضة في ٖهغ اإلاٗلىماث  -36 خؿىين ق٤ُٟ، ؤلٖا

 ،ً  .2011مابٗض الخٟاٖلُت، ال٣اهغة، صاع ٨ٞغ ٞو
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 ًانًراجع انًصادر

37-  ،ً الم الخٟاٖلي، ال٣اهغة،صاع ٨ٞغ ٞو  .2014ااااااااااااااااااااااا ؤلٖا

38-  ،ً الم الجضًض والخدىالث اإلاؿخ٣بلُت، ال٣اهغة، صاع ٨ٞغ ٞو ااااااااااااااااااااااا ؤلٖا

2014. 

39-  ،ً الم وجُب٣ُاتها، ال٣اهغة، صاع ٨ٞغ ٞو اث ؤلٖا  .2014اااااااااااااااااااااا هٍٓغ

الم آلا -40  .2014لي وال٣اهىن، ٖمان، صاع واثل لليكغ، خ٨ُم ؾُاب، ؤلٖا

خمؼة مهُٟى اإلاهُٟى،اإلاجا٫ الٗام الاٞتراضخي في الشىعة  -41

 .2012الغوؾُت، بيروث، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لالبدار، 

ت الغاي الٗام، بٛضاص، صاع الكاون الش٣اُٞت،  -42 خمُضة ؾمِؿم، هٍٓغ

1992. 

ر اإلاىخٓمت خىان مدمض ال٣ِسخي، الىظيز في قغح ٢اهىن اإلاداٞٓاث ٚي -43

 .بٛضاص، م٨خبت الؿجهىعي. 2008لؿىت  21في ا٢لُم ع٢م 

زالض ولُض مدمض، قب٩اث الخىانل الاظخماعي وصًىام٨ُت الخُٛير في  -44

 .2011الٗالم الٗغبي، بيروث، صاع مضاع٥، 

لم الىٟـ، ٖمان، صاع اؾامت،  -45 الم ٖو  .2010زلضون ٖبض هللا، الٖا

هىمه اصواجه طو٢ان ٖبُضاث وآزغون. البدض الٗلمي مٟ -46

 .2009صاع ال٨ٟغ  .ٖمان 11وؤؾالُبه.ٍ

الم الضولي )الًبِ  -47 عاؾم مدمض الجما٫، هٓام الاجها٫ والٖا

ت اللبىاهُت، 2والؿُُغة  ٍ  .2009، ال٣اهغة، الضاع اإلاهٍغ

ت، ٍ ،عظاء ابى ٖالم -48 ، 6مىاهج البدض في الٗلىم الىٟؿُت والتربٍى

 . 2007ال٣اهغة، صاع اليكغ للجامٗاث، 

ت ،ااااااااااااااااااااااااااا -49 صاع  ،ال٣اهغة 2ٍ ،مىاهج البدض في الٗلىم الىٟؿُت والتربٍى

 .2007،اليكغ للجامٗاث ؾىت
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الم عئٍت ظضًضة، بٛضاص،  -50 اث ؤلٖا لي ٖبض الهاصي، هٍٓغ عقا ٖاص٫ ٖو

 .2014صاع ألاع٢م للُباٖت،

عيا ٖبض الىاظض امين، الصخاٞت ؤلال٨تروهُت، ال٣اهغة، صاع الٟجغ  -51

 .2007غ، لليك

الم والاجها٫، ٖمان، ٖالم  -52 عخُمت الُُب ِٖؿاوي، مضزل الى الٖا

 .2008ال٨خاب الخضًض، 

٤ُ ؾ٨غي، الغؤي الٗام بين ال٣ىة الىاٖمت وال٣ىة الخكىت، بيروث،  -53 ٞع

 .2012قغ٦ت اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، 

الم والضٖاًت، َغابلـ، صاع ظغوؽ بغ  ،اااااااااااااااااا -54 ؽ، الغاي الٗام والٖا

1991. 

ت  -55 ؾٗض لبِب و٦غم قليي، الصخاٞت الاطاُٖت، بٛضاص، صاع الخٍغ

 .1972للُباٖت، 

م٣ىماجه وازغه في الىٓم الؿُاؾُت  –الغاي الٗام  ،ؾُٗض ؾغاط -56

ت لل٨خاب،   .1978اإلاٗانغة، ال٣اهغة، الهُئت اإلاهٍغ

ىن والخٛير ألاظخماعي في الضو٫ الىامُت،  -57 ير، الخلٍٟؼ ؾُٗض مباع٥ آ٫ ٚػ

 . 2008، صاع وم٨خبت الهال٫، بيروث

ىوي -58 الم الخلٍٟؼ  .2010 ،ٖمان، صاع اؾامت ،ؾلُم ٖبض الىيي الٖا

، 2صعاؾاث في مىاهج البدض الٗلمي ، ٍ.ؾمير مدمض خؿين -59

 .1999 ،ظامٗت ال٣اهغة ،ال٣اهغة

الم وبالجها٫ بالجماهير والغؤي الٗام، ٍ ،ااااااااااااااااااااااااااا -60 ، ال٣اهغة، ٖالم 2الٖا

 .1993ال٨خب، 

الم، ٖالم ال٨خب، ال٣اهغة،  ،ااااااااااااااااااااااااا -61  .2000بدىر الٖا

الم والغؤي الٗام، ٖمان، صاع بؾامت،  -62  .2010ؾىاء الجبىع، الٖا
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الم والاجها٫ الا٢ىاعي، ال٣اهغة،  -63 الهُئت ؾهير ظاص، وؾاثل الٖا

ت الٗامت لل٨خاب،   2003اإلاهٍغ

المي -64 اإلاضازل الىٟؿُت لالٖالم،  -ؾىػان ال٣لُجي، ٖلم الىٟـ الٖا

 . 2003ال٣اهغة، صاع الجهًت الٗغبُت، 

ض مىير ؾلمان، الصخاٞت ؤلال٨تروهُت، ٖمان، صاع اؾامت،  -65  .2011ٍػ

ؾٗاص ظبر ؾُٗض، ؾ٩ُلىظُت الاجها٫ الجماهيري، ٖمان، ٖالم  -66

 .2008ال٨خب، 

الم الجضًض في الؿٗىصًت، بيروث، الجضاو٫  -67 ؾٗض بً مداعب، ؤلٖا

 .2011لليكغ والخىػَ٘، 

٣ها للؼوا٫، مجلت الخىمُت  -68 ت في ٍَغ ؾٗىص ٧اجب، الصخاٞت، اإلاُبٖى

ت، ٖضص   .2015، 128الاصاٍع

الم الجضًض في ٖهغ اإلاٗلىماث،مجلت ظامٗت  -69 ؾميرة قُساوي، ؤلٖا

 .2010، الٗضص ألاو٫، 36صمك٤، مجلض 

، مضًىت 3الؿُض بسُذ، الاهترهذ ٧ىؾُلتاجها٫ ظضًضة، ٍ -70

 .2012الٗين،صاع ال٨خاب الجامعي،

الؿُض  ٖلُىه، نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي في مىٓماث ؤلاصاعة الٗامت،  -71

 .1978ال٣اهغة، الهُإة الٗامت لل٨خاب، 

ت،  ،قاهُىاػ َلٗذ -72 الغؤي الٗام، ال٣اهغة، م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

1986. 

الم والخىمُت الاظخماُٖت، ٍ ،ااااااااااااااااااااا -73 ، ال٣اهغة، م٨خبت 2وؾاثل الٖا

ت،   .1986الاهجلى اإلاهٍغ

اث في حك٨ُل بججاهاث الغؤي الٗام،  -74 ُب، هٍٓغ قُماء طو ال٣ٟاع ٚػ

ت اللبىاهُت، 2ٍ  .2009، ال٣اهغة، الضاع اإلاهٍغ
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الغاي الٗام ْاهغة بظخماُٖت و٢ىة ؾُاؾُت، بٛضاص،  ،ناص١ الاؾىص -75

 .1993بٛضاص، ظامٗت 

الم، بٛضاص، مُبٗت الخىظُه اإلاٗىىي،  ،ااااااااااااااااااا -76  .1990الغؤي الٗام والٖا

نالح زلُل ؤبى ؤنب٘، الاجها٫ الجماهيري، ٖمان، صاع الكغو١،  -77

1999. 

الم في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ٍ ،اااااااااااااااااااااااااااااااااااا -78 صاع  ،، ٖمان5الاجها٫ والٖا

 .2005يكغ والخىػَ٘ مجضالوي لل

 .2005، ٖمان، صاع مجضالوي لليكغ، ٢2ًاًا اٖالمُت، ٍ ،اااااااااااااااااااااااااااااااااا -79

ت ٢ىاهين الا٢الُم  ،نباح ناص١ ظٟٗغالاهباعي  -80 الضؾخىع ومجمٖى

 .  2009واإلاداٞٓاث، اإلا٨خبت ال٣اهىهُت، بٛضاص، 

الىٟؿُت، ظامٗت ٖبض الجلُل ابغاهُم الؼوبعي، الازخباعاث واإلا٣اًِـ  -81

 .1981اإلاىنل، 

الم، بيروث صاع الهاصي للُباٖت  -82 ٖبض الخلُم خمىص، بٖالم يض ؤلٖا

 .2008واليكغ، 

هغ الخض٤ٞ ؤلازباعي،  -83 الم الجضًض ٖو ٖبض اإلادؿً خامض ٣ُٖلت، ؤلٖا

ت،   .2015اإلاىهىعة، اإلا٨خبت الٗهٍغ

الم الجضًض، ٖمان، صاع اؾامت،  -84  .2014ٖلي زلُل ق٣غة، ؤلٖا

ت ال٣ىاهين طاث الىهىم الجؼاثُتنبري ٖ -85 الجؼء  ،بض هللا، مجمٖى

 . 61، م1936الشاوي، بٛضاص، صاع الُباٖت الخضًشت، 

َاع١ ٖبض الخمُض الؿامغاجي. مىهجُت خضًشت في البدض الٗلمي  -86

 الا٧اصًمي، صاع الاهىاع. بضون ؾىت جإل٠ُ.

الم الجضًض، ال٣اهغة،ماؾؿت َُبت  -87 نالح مدمض ٖبض الخمُض، ؤلٖا

 .2012لليكغ، 
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الم الجضًض، اإلاٟاهُم والىؾاثل  -88 ٖباؽ مهُٟى ناص١، ؤلٖا

 .2008والخُب٣ُاث، ٖمان، صاع الكغو١ لليكغ، 

 –ٖا٠َ ٖضلي الٗبض وههى ٖا٠َ الٗبض، مضزل الى الاجها٫  -89

 .2009اهىاٖه، ال٣اهغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  –مجاالجه  –مٟاهُمه 

ااااااااااااااااااااااااا ههى ٖا٠َ الٗبض، الغؤي الٗام والًٟاثُاث، ال٣اهغة، صاع ال٨ٟغ  -90

 . 2007الٗغبي، 

ت والاؾهاماث  ،اااااااااااااااااااااااا -91 مضزل الى الاجها٫ والغؤي الٗام، الاؾـ الىٍٓغ

 .1999، ال٣اهغة، صاع ال٨ٟغ ؤلٗغبي، 3الٗغبُت، ٍ

الم، ال٣اهغة، الضاع ٖبض الجباع هانغ، ز٣اٞت الهىع  -92 ة في وؾاثل الٖا

ت اللبىاهُت،   .2011اإلاهٍغ

ٖبض الغخمً الىىيت، َب٣اث اإلاجخم٘، الغباٍ، الىاقغ ٖبض الغخمً  -93

 .1989الىىيت، 

ؼ الٛىام، مضزل في ٖالم الصخاٞت، الجؼء الشالض، اهخاط  -94 ٖبض الٍٗؼ

ىن، ال٣اهغة، م٨خبت الاهجلى مهٍغ  .1983ت، البرامج الاطاُٖت، عاصًى وجلٍٟؼ

ؾىؾُىلىظُا الخبر الصخٟي،  ،ٖبض الٟخاح ابغاهُم ٖبض الىيي -95

 .1989ال٣اهغة، الٗغبي لليكغ والخىػَ٘ 

م ٖلي الضبِسخي -96 غ١  ،ٖبض ال٨ٍغ ىه َو الغاي الٗام، ٖىامل ج٩ٍى

 .2011ٖمان، صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘،  ،٢ُاؾه،

، ٖمان، -97
ً
ىها  جلٍٟؼ

ً
صاع  ٖبض هللا الؿٗاٞين، ٠ُ٦ جهبذ مغاؾال

 .2011الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، 

الم، ال٣اهغة، ٖالم  -98 غقي، صعاؾت الجمهىع في بدىر الٖا ٖبض هللا الٍُى

 .1993ال٨خب، 
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ٖبض اإلال٪ مىهىع، الىسب والجماهير الٗغبُت، الكاع٢ت، صاثغة  -99

الم،   .204الش٣اٞت، الٖا

٣ُا الكغ١،  -100 ٖبض اإلاىٗم ؾامي، الغؤي الٗام والاقاٖت، ًبروث، اٍٞغ

2001. 

غ الازباع في الاطاٖاث الضولُت، ٍ -101 ل، ًٞ جدٍغ ، 2ٖبض الىيي زٖؼ

 .2011ٖمان، صاع الش٣اٞت، 

المُت، ال٣اهغة،  -102 ٖبض الىهاب ٦دُل، الغؤي الٗام والؿُاؾاث الٖا

 .1989م٨خبت اإلاضًىت، 

الم واإلاجخم٘، ٖمان، صاع اؾامت،  -103  .2008ٖؼام مدمض ابى الخمام، الٖا

، ٖمان، 6ي الاجها٫ الجماهيري، ٍٖهام ؾلُمان اإلاىسخى، اإلاضزل ف -104

 .2009ازغاء لليكغ والخىػَ٘، 

ٖهمذ ٖبض اإلاجُض ب٨غ، اإلاضزل الى البدض الٗلمي، بٛضاص، صاع  -105

 . 15، م 2001الكاون الش٣اُٞت، 

ُٖٓم ٧امل الجمُلي، زىاء اؾماُٖل الٗاوي، نىاٖت الازباع  -106

ىهُت، ٖمان، صاع نٟاء للُباٖت واليكغ والخ  .2012ىػَ٘، الصخُٟت والخلٍٟؼ

الم والغؤي، ٍ -107 ، بيروث، بِؿان لليكغ والخىػَ٘ 2ٖلي ٖىاص، ؤلٖا

الم،   .2010والٖا

ب مدمض ؾُض ؤخمض، جهمُم وجىُٟظ البدض الاظخماعي، ال٣اهغة:  -108 ٍٚغ

 .1981صاع الاهغام، 

ٞاَمت الؼهغاء ٖبض الٟخاح، اإلاضوهاث ؤلال٨تروهُت واإلاكاع٦ت  -109

 .2012ي، الؿُاؾُت، ال٣اهغة، صاع الٗالم الٗغب

الم والضًم٣غاَُت، ال٣اهغة، ٖالم ال٨خب،  -110 ض، الٖا  .2010ٞاعو١ ابى ٍػ
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ٟا٫،  -111 ىن ماله وما ٖلُه ومضي جإزيره في ألَا ٞايل خىا، الخلٍٟؼ

 .2002بيروث، ماؾؿت الغؾالت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، 

ىن، ال٣اهغة، م٨خبت  ،ٞخذ الباب ٖبض الخلُم ؾُض -112 الىاؽ والخلٍٟؼ

ت،  . 1963 الاهجلى مهٍغ

ت  -113 ام وال٣هُال، ٖمان، صاع اإلاٗٞغ الم والغؤي الٖا ٞخخي الابُاعي، الٖا

 .1991الجامُٗت، 

الم والغؤي الٗام والضٖاًت، ال٣اهغة، بضون صاع  -114 ٞالح ٧اْم اإلادىت، الٖا

 .2001وكغ، 

ىهُت، بٛضاص، صاع الخ٨مت،  ،اااااااااااااااااااااااااا -115  .19884البرامج الاطاُٖت والخلٍٟؼ

الم والغؤي الٗام، بٛضاص، مُبٗت الٗما٫ اإلاغ٦ؼي،  ،اااااااااااااااااااااااااا -116 بدىر الٖا

 .صون ؾىت جإل٠ُ

غ١ ٢ُاؾه، ال٣اهغة، مٗهض الغؤي الٗام  -117 ٞااص صًاب، الغؤي الٗام َو

الم،   .1992والٖا

الم الجماهيري، ٖمان، صاع  -118 ٞىاػ مىهىع الخ٨ُم، ؾىؾُىلىظُا الٖا

 . 2011بؾامت لليكغ والخىػَ٘، 

ًُٞل صلُى، الخ٨ىلىظُا الجضًضة لئلٖالم والاجها٫،ٖمان، صاع  -119

 .2010الش٣اٞت لليكغ، 

اى، م٨خبت  -120 امُت، الٍغ ٞهض بً ٖبض الغخمً الكمِكغي، التربُت ؤلٖا

 .2010ٞهض، 

اهج واؾالُب البدض الٗلمي في الضعاؾاث ٧امل خؿىن ال٣ُم، مى -121

 .2012الاوؿاهُت، مغ٦ؼ خمىعابي للبدىر والضعاؾاث الاؾتراجُجُت، بٛضاص، 

مىاهج واؾالُب البدض الٗلمي في الضعاؾاث الاوؿاهُت،  ،اااااااااااااااااااااااااا -122

 .2006الؿُماء للُباٖت والخهمُم، بٛضاص، 
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ٖالم، ٖمان، صاع اإلاؿيرة ٧امل زىعقُض، الاجها٫ الجماهيري والا  -123

 .2011لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، 

، ٖمان، صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ 2مضزل الى الغاي الٗام، ٍ ،اااااااااااااااااااا -124

 .2012والُباٖت، 

ىن،  –الخبر الاطاعي  ،٦غم قليي -125 ٞىىهه وزهاثهه في الغاصًى والخلٍٟؼ

1998. 

ىن، بيروث، صاع وم٨خبت الهال٫  ًٞ ال٨خابت للغاصًى  ،اااااااااااااا -126 صاع –والخلٍٟؼ

 .2008الكغو١، 

لجىت في ماؾؿت الش٣اٞت الٗمالُت، بٛضاص، مُبٗت ماؾؿت الش٣اٞت  -127

 .1976الٗمالُت، 

مجض الهاقمي، ج٨ىىلىظُا وؾاثل الاجها٫ الجماهيري، ٖمان، صاع  -128

 .2012بؾامت، 

الم الًٟاجي والجيـ، ٖمان، صاع  ،مدؿً ظلىب ال٨ىاوي -129 بؾامت الٖا

 .2012لليكغ والخىػَ٘، 

المي  ،ااااااااااااااااااااااااااااا -130 ، صاع بؾامت  –ج٣ىُاث الخىاع الٖا
ً
غة همىطظا ٢ىاة الجٍؼ

 .2012لليكغ والخىػَ٘، 

غاث٤ البدض الاظخماعي، ٖمان،  -131  .1992مدمض الهاظغي، انى٫ َو

مدمض ؾٗض ؤبى ٖامىص، الغؤي الٗام والخدى٫ الضًم٣غاَي،  -132

ت،  .2010صاع ال٨ٟغ الجامعي،  الاؾ٨ىضٍع

ىوي  -133 الم الخلٍٟؼ اإلادخىي  –وكغاث الازباع  -مدمض قُاح، الٖا

 .2007والجمهىع، ال٣اهغة، صاع ال٨خاب الخضًض، 

الم ٖلى قب٨ت ألاهترهِذ، ال٣اهغة،  -134 مدمض ٖبض الخمُض، الاجها٫ ،الٖا

 .2007ٖالم الٛض، 
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المُت، ال٣اهغة، ٖالم ال٨خب،  البدض الٗلمي في الضعاؾاث ،اااااااااااااااااااااااا -135 الٖا

2000. 

المُت، ال٣اهغة، ٖالم ال٨خب،  ،ااااااااااااااااااااااا -136 البدض الٗلمي في الضعاؾاث الٖا

2000. 

اث الاجها٫  ،اااااااااااااااااااااا -137 ، ال٣اهغة، ٖالم 3وبججاهاث الخإزير، ٍ –هٍٓغ

 .2004ال٨خاب، 

الم والضٖاًت، ٍمدمض ٖبض ال٣اصع خاجم، الغؤي الٗام وجإز -138 ، 2غه بااٖل

 .1989الجؼء الاو٫، بيروث، م٨خبت لبىان، 

مدمض ٞلخي، نىاٖت ال٣ٗل في ٖهغ الكاقت، ٖمان، الضاع الش٣اُٞت  -139

 .2002لليكغ والخىػَ٘، 

، اإلاىهىعة، 2مدمض مدمض الباصي، مضزل الى صعاؾت الغاي الٗام، ٍ -140

 .2006ظامٗت اإلاىهىعة، 

ؼوي، -141  .2000ال٣اهغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  مدمض مٗىى، الخبر الخلٍٟؼ

، ال٣اهغة، صاع الٟجغ 3مدمض مىير حجاب، ؤؾاؾُاث الغاي الٗام، ٍ -142

 .2007لليكغ والخىػَ٘، 

اث الاجها٫، ال٣اهغة، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘،  ،ااااااااااااااااااااااا -143  .2010هٍٓغ

مدمىص خؿً بؾماُٖل، الخيكئت الؿُاؾُت صعاؾت في صوع ازباع  -144

ىن، ال٣اهغة، صاع اليكغ للجامٗاث،   .1997الخلٍٟؼ

مخي الضًً ٖبض الخلُم، الاجها٫ بالجماهير والغؤي الٗام، ال٣اهغة،  -145

ت،   .1993م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

لؿٟت  -146 ىهُت ٞو مهُٟى خمُض ٧اْم، الٟىىن الاطاُٖت والخلٍٟؼ

اء للُباٖت واليكغ،  ت، صاع الٞى  .2007الا٢ىإ، الاؾ٨ىضٍع
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اث الاجها٫، ٖمان، صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ مىا٫ مؼاهغة -147 ، هٍٓغ

 .2012والُباٖت، 

ماظض ؾالم جغبان، الاهترهذ والصخاٞت ؤلال٨تروهُت عئٍت مؿخ٣بلُت،  -148

ت اللبىاهُت،   .2008ال٣اهغة، الضاع اإلاهٍغ

الم الجضًض، ال٣اهغة، مغ٦ؼ الاهغام لليكغ،  -149 ان، ؤلٖا مدمض ؾُض ٍع

2012. 

ال  -150 م مً اإلاىاصي الى ؤلاهترهذ، ال٣اهغة، صاع مدمض ؾُض مدمض، ؤلٖا

 .2009ال٨ٟغ الٗغبي، 

الم مً ظُل الغاصًى الى ظُل ؤلاهترهذ،  -151 مدمض ٣ٖاب، وؾاثل ؤلٖا

 .2010مجلت صعاؾاث اؾخيراجُجُت، الٗضص الٗاقغ، اطاع، 

الم واإلاجخم٘، ٍ -152 ، 3مجى ؾُٗض الخضًضي وؾلىي امام ٖلي، الٖا

ت اللبىاهُت  .2010، ال٣اهغة، الضاع اإلاهٍغ

ىن في لبىان والٗالم الٗغبي، بيروث، صاع  -153 مي الٗبض هلل ؾىى، الخلٍٟؼ

 .2001الجهًت الٗغبُت، 

مهٗب خؿام الضًً ٢خلىوي، زىعاث الِٟـ بى٥، ببيروث، قغ٦ت  -154

اث، للخىػَ٘ واليكغ،  .2015اإلاُبٖى

هاهض عمؼي، الغؤي الٗام وؾ٩ُىلىظُا الؿُاؾت، ال٣اهغة، م٨خبت  -155

ت،   .1991الاهجلى اإلاهٍغ

156-  ، هضًم مىهىعي، ؾىؾُىلىظُا الاهترهذ، بيروث، مىخضي اإلاٗاٝع

2014. 

المي، مٟاهُم  -157 اث  –هبحهت نالح الؿامغاجي، ٖلم الىٟـ الٖا  –هٍٓغ

 .2007جُب٣ُاث، ٖمان، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘. 
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الن في الؿِىما  -158 هجم ٖبض قهُب، هىع الضًً الىاصي، الضٖاًت والٖا

ىن، ٖمان، م٨  . 2006خبت اإلاجخم٘ ؤلٗغبي، والخلٍٟؼ

هؼاع مهُىب، الغاي الٗام، صمك٤، الا٧اصًمُت الؿىعٍت الضولُت، بضون  -159

 ؾىت جإل٠ُ.

الم والضٖاًت، بيروث،  -160 هاوي الغيا وعامؼ ٖماع، الغؤي الٗام والٖا

 .1998اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، 

لخازير، ٖمان، صاع هُشم هاصي الهُتي، الغؤي الٗام بين الخدلُل وا -161

 .2012اؾامت، 

الم ؤلال٨ترووي واإلادمى٫، ال٣اهغة، صاع الٟجغ لليكغ  -162 وؾام ٦ما٫، ؤلٖا

 .2014والخىػَ٘، 

الم الجضًض جدىالث اجهالُت وعئي  -163 وؾام ٞايل ومهىض خمُض، ؤلٖا

 .2017مٗانغة، بيروث، الٗين،صاع ال٨خاب الجامعي، 

ت في اإلاداٞٓا -064 ت في الا٢الُم، ًىؾ٠ ٞىاػ الهُتي، الالمغ٦ٍؼ ث والالمغ٦ٍؼ

 . 2011 ،بٛضاص، زاثغ ظٟٗغ للُباٖت الخضًشت

ًاؽ زًير البُاحي، الاجها٫ الغ٢م ؤمم ناٖضة وامم مىضهكت،  -165

 .2015ٖمان، صاع البضاًت، 

الم الال٨ترووي وصوعها في ؤلاهماء  -166 ٌؿغي زالض ابغاهُم، وؾاثل ؤلٖا

 .2011اإلاٗغفي، ٖمان، صاع الىٟاجـ، 

 
ً
 اإلاصادز اإلاترجمت  :زالثا

ان صظىع ظٟل، الغؤي الٗام في الىٓام الاقترا٧ي، )ث. ناص١  -167 ظٞى

 .1970الاؾىص( بٛضاص، قغ٦ت الُب٘ واليكغ الاهلُت، 
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الم والغؤي الٗام، ث: مدمض ٧امل اإلادامي،  -168 صاهُِل ٧اجؼ وآزغون، الٖا

ت،  ت ليكغ اإلاٗٞغ  .1982ال٣اهغة، الجمُٗت اإلاهٍغ

، بيروث، اإلااؾؿت الٗغبُت 2وه٣اصها، ٍعوبغث صا٫، الضًم٣غاَُت  -169

 .2005للضعاؾاث، ث، همير ٖباؽ، ٞاعو١ مىهىع، 

، ث، هاقم نالح، ٧3ىؾخاٝ لىبً، ؾا٩ًىلىظُت الجماهير، ٍ -170

 .2010بيروث، صاع الؿاقي، 

الم  -171 ٨ُت، م٨خب الٖا مُبٕى خ٣ى١ الاٞغاص، وػاعة الخاعظُت الامٍغ

 .2011الخاعجي، 

ي ال٣ٗى٫، ث، ٖبض الؿالم عيىان، ا. قلغ، اإلاخالٖبىن ف.هغبغث -172

ت،  ذ، ٖالم اإلاٗٞغ  .1986ال٩ٍى

هاقمُاػ، َغاث٤ البدض في الٗلىم الاظخماُٖت،  –زا٢ا ٞغاه٨ٟىعث  -173

ل، بترا لليكغ والخىػَ٘، صمك٤،   .2004جغظمت لُلي الٍُى

ما٦ـ ما٧ىمغ وآزغون، الازباع والغاي الٗام، ث: مدمض نٟىث  -174

 .2012والخىػَ٘، خؿً، ال٣اهغة، صاع الٟجغ لليكغ 

ؾُٛمىهض ٞغوٍض، ٖلم هٟـ الجماهير، ث: ظىعط َغابِصخي، بيروث،  -175

 .2006صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ، 

الم، ث: مدمض هاجي الجىهغ،  -176 اث الٖا م. صي ٞلىع و ؽ. با٫ عو٧ار، هٍٓغ

 .2010ؤعبض، صاع الامل، 

الم واإلاجخم٘  -177 غ، وؾاثل الٖا ذ، ٖالم وظهت هٓغ ه٣ضًت، ال٩ٍى –آعزغ ًؿا بيٚر

ت، ث  .2012نالح زلُل ابى بنب٘،  :اإلاٗٞغ

الم ٍ  -178 اث وؾاثل الٖا ، ث: ٦ما٫ 5ملٟين ٫. صًٟلير، ؾاهضعا عو٦ِل، هٍٓغ

 .1989ٖبض الغئٝ، ال٣اهغة، الضاع الضولُت لليكغ والخىػَ٘، 
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بُير بىعصًى، الخلٟاػ وهٟىط الصخاٞت، ث: مها مدمض خؿً، بٛضاص، صاع  -179

 .2010اإلاإمىن للترظمت واليكغ، 

ماعجين ظىلي، مضزل الى جدلُل الهىعة، ث ٖلحي اؾٗض، صمك٤، صاع  -180

 .2011الُىابُ٘، 

ىن، ث، اصًب زًىع،  -181 ت التي ٣ًضمها الخلٍٟؼ ما٩ًل ؤو هُل، َبُٗت اإلاٗٞغ

المُت،   .1998صمك٤، اإلا٨خبت الٖا

ىن بين الخدلُل والخىُٟظ، ث -182 ً، ازباع الخلٍٟؼ  –خمضي ٢ىضًل  :مىعي ظٍغ

ت، –الخلُم، ال٣اهغة اخمض ؾُٗض ٖبض  ىع٥، م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ  .1973هٍُى

اث الش٣اُٞت، ث، ٖالء ؤخمض نالح،  -183 ىن والٗىإلات والهٍى ٦َغـ باع٦غ، الخلٍٟؼ

ت الىُل الٗغبُت،   .2006ال٣اهغة، مجمٖى

ت الىُل  -184 ؾدُىاعث آالن، ز٣اٞت ألازباع، ث، هضي ٞااص، ال٣اهغة، مجمٖى

 .2008الٗغبُت، 

مغ وآزغون، -185 نالح  :م٣ضمت في اؾـ البدض الٗلمي، ث وج٣ضًم عوظغ ٍو

 .101، م1998، ٖمان، صاع ًغام للضعاؾاث واليكغ، 2زلُل ابى انب٘، ٍ
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189- Hinkle ,D wiersma,S. applied statistic for the behavioral science 
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190- JosephR.Dominck, the Dynamics of mass communication , third 
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 New Media and Society,originally published online, 15 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -201
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212- ZixueTao Sun, Media dependencies in a changing media 

environment the case of the 2003 SARS epidemic, new media Society 2007, 

Vol,9 no. 6. 

 
ً
ح  :خامظا  السطائل والاػاٍز

اث  -213 خُضع مدمىص مدؿً، صوع ال٣ىىاث الًٟاثُت الٗغا٢ُت في جغجِب ؤولٍى

اٞٓاث الٗغاقي، اَغوخت ص٦خىعاه ٚير الجمهىع الٗغاقي اػاء اهخساباث مجالـ اإلاد

الم  ىت، ظامٗت بٛضاص،  –ميكىعة، ٧لُت الٖا ٍى  . ٢2010ؿم الصخاٞت الاطاُٖت واللخلٍٟؼ

ت  -214 الهاث الخجاٍع ؾالم ههغ الضًً مدمض، اججاهاث الجمهىع ال٨غصي بػاء الٖا

الم /  ىهُت ال٩ىعصًت، عؾالت ماظؿخير ٚير ميكىعة، ٢ؿم الٖا ٧لُت في ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 .2008الٗلىم الاوؿاهُت / ظامٗت الؿلُماهُت، 

ٖلي با٢غ ؾلمان، اججاهاث الغؤي الٗام لؤلًٖاء الٗاملين في ه٣ابت  -215

، عؾالت 2009الصخُٟين الٗغا٢ُين بػاء اهخساباث مجالـ اإلاداٞٓاث في الٗام 

الم  -ماظؿخير ٚير ميكىعة  ظامٗت بٛضاص،  –٢ؿم الصخاٞت الاطاُٖت  –٧لُت الٖا

2009 . 

صعاؾت  –ٞاعو١ ٖلي ٖمغ، وؾاثل الاجها٫ الخضًشت والغؤي الٗام  -216

٨ُت اإلامهضة للخغب ٖلى الٗغا١ اَغوخت ص٦خىعاه ٚير  المُت الامٍغ مُت للخملت الٖا ج٣ٍى

الم  –ميكىعة  ىهُت، ظامٗت بٛضاص،  –٧لُت الٖا ٢ؿم الصخاٞت الاطاُٖت والخلٍٟؼ

2004. 

اث ال٣ًاًا ٞغاؽ ؾٗضون ابغاهُم، صوع الًٟاثُاث في ج -217 غجِب اولٍى

الؿاؾُت لضي اًٖاء مجلـ الىىاب، عؾالت ماظؿخير ٚير ميكىعة، عؾالت ماظؿخير 

الم  –ٚير ميكىعة   . 2011ظامٗت بٛضاص،  –٢ؿم الصخاٞت الاطاُٖت  –٧لُت الٖا

ت ٖلى الغؤي الٗام اإلادلي،  ،مدمض، نابغ خاعم -218 جإزير الصخاٞت اإلاهٍغ

،  عؾالت ماظؿخير ٚير ميكىعة، ٧لُت  . 1989آلاصاب بؿىهاط، ظامٗت ؤؾٍُى
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صوع وؾاثل الاجها٫ في حك٨ُل الغؤي الٗام في ا٢لُم  ،هُمً مجُض -219

غ ب٨ُغ  الم،  –٧ىعصؾخان ججاه ج٣ٍغ هُملخىن، عؾالت ماظؿخير ٚير ميكىعة، ٢ؿم الٖا

 . ٧2008لُت الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ؾلُماهُت، 

 اإلاجالث والاصدازاث:  –طادطا 

ىن،  -220 مجلت بجداص الاطاٖاث اؾخسضاماث الاهترهِذ في مجا٫ الاطاٖت والخلٍٟؼ

 . 2009، 68، جىوـ، اجداص اطاٖاث الضو٫ الٗغبُت، الٗضص 68الٗغبُت، الٗضص 

المي، حٗغى الىسب لالٖالم في  -221 اًمان ٖبض الغخمً، مجلت الباخض الٖا

الم / ظامٗت بٛضاص، 16ألاػماث، الٗضص )  .2012(، ٧لُت الٖا

ىن ٦مهضع مً مهاصع الخهى٫ ٖلى  ،دمض مدمىص مغسخيم -222 اهمُت الخلٍٟؼ

ىهُت، بٛضاص، الٗضص )  . 1985( 15الازباع، مجلت الضعاؾاث والابدار الاطاُٖت والخلٍٟؼ

الم، ظامٗت بٛضاص، الٗضص،   -883 المي، ٧لُت الٖا ه٣ال ًٖ مجلت الباخض الٖا

16 ،2012  

 .2013 -2012صلُل ظامت بٛضاص لؿىت  -224

 .2012 -2011ظامٗت البهغة لؿىت  صلُل -225

 .2012-2011صلُل ظامٗت ٦غ٧ى٥ لؿىت  -226

  
ً
 اللىىاث الفظائُت  :طابعا

٢ىاة البٛضاصًت، بغهامج اؾخىصًى الؿاٖت الؿاصؾت، الخمِـ،  -227

 .2012/ 11/ 8الؿاٖت الخاؾٗت، 

، ٢2012ىاة الخغة، بغهامج مً صازل واقىًُ، الكهغ الخامـ،  -888

 .الؿاٖت الغابٗت، ًىم الجمٗت
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 ًانًراجع انًصادر

: ملاالث ميشىزة في اإلاىاكع الالىتروهُت.
ً
 زامىا

ابغاهُم الصخً، الُىجُىب ٌؿخىلي ٖلى اإلاكاهضًً بما ٣ًضمه مً  -229

ت، الخمِـ،   .2013/  4/ 4اؾغاع، الى٧الت الازباٍع

230-   
ً
ىن وزل٣ذ ؾى٢ا ٖالء م٨خىم، الُىجُىب سخبذ البؿاٍ مً الخلٍٟؼ

 . 2012مى٢٘  خُٟت ٧ل الٗغب، ٧اهىن الشاوي / ظضًضة، 

تر،    -231  خُٟت ألاهباء ؤلا٦تروهُت، اإلاخٗاَٟىن م٘ صاٖل ًًٟلىن جٍى

1/3 /2016.. 

م٣ا٫ في  خُٟت  ،زهاثو الاػماث الؿُاؾُت ،َاع١ اخمض اإلاىهىب -332

 .2015/  4/ 14،اإلاُشا١ الال٨تروهُت

بداظت بلى ٖماع َاهغ، ٢غاع  خُذ ونُاٚت زاَئت في ٢اهىن  -533

ضة  الؼمان، ٕ   2015، 5028جدضًض، ظٍغ

ضة بالصي  - -530 ٚالب الضٖمي، خكضها ٖلى نٟداث الِٟؿبى٥، ظٍغ

غان، 7991الُىمُت، ٕ،   . 2015، خٍؼ

ٞاَمت ٞاًؼ ٖبضة ٢ُب، بٖالم الهاج٠ اإلادمى٫: ؾماث الخايغ وآٞا١  - 235

 2015/ 8/ 29اإلاؿخ٣بل، مضوهت اإلاُضًاث ؤلال٨تروهُت، الؿبذ 

هم الخإزير، م٣الت في  - 236 ٠ ٞو الم الجضًض مداولت للخٍٗغ ٞخخي ابى  خُب، ؤلٖا

 2010ًىلُى،  23مى٢٘ اإلالخ٣ى الضًم٣غاَي،

: اإلاىاكع ؤلالىتروهُت 
ً
 جاطعا

237- http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann. 

238- http://www.juhainanews.com. خُٟت ازباع ظهُىت   

839- www.uragency.net .ت  الى٧الت الازباٍع

240- https://www.sheridancollege.ca  ضان  مى٢٘ ظامٗت قٍغ

241- media.asp-http://www.investopedia.com/terms/i/interactive. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
http://www.juhainanews.com/
http://www.juhainanews.com/
http://www.uragency.net/
http://www.uragency.net/
http://www.investopedia.com/terms/i/interactive-media.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/interactive-media.asp
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 ًانًراجع انًصادر

  http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article73   مى٢٘ ظامٗت بىمضًً   -242

          

243- ?id=124280, sandy, 23/ 8/ 2015.ttp://dl.acm.org/citaion.cfmH,    

244- -http://www.businessdictionary.com/definition/electronic. 

sandy /  23 / 8/ 2015.    media.html 

245- https://en.wikipedia.org/wiki/Intertwingularity,  

246- http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_engli

sh/cyberspace  

247- -new-crosbies-http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin )

Tuesday,25/ 8/ 2015, definition.html-media 

248- -new-crosbies-http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin  

ldefinition.html-media  

249- http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_englis

h/cyberspace,.    

250- https://www.ted.com/speakers/nicholas_negroponte. 

251- -file:///C:/Users/name/Desktop/New%20media%20, 

, Tuesday, 26, 8, 2015.%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm  

252- idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=792-http://www.tanmia  

253- https://fatimahfayez.wordpress.com  

254- ewriters.com/?action=showitem&&id=3547-http://www.arab:  . 

255- net/news/news/-11065.htm خُٟت اإلاُشا١  

256- http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4405679  خُٟت الاهباء 

دُت   ال٩ٍى

http://dl.acm.org/citaion.cfm
http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-media.html
http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-media.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Intertwingularity
https://en.wikipedia.org/wiki/Intertwingularity
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html
http://ryanschaller.blogspot.com/2007/09/vin-crosbies-new-media-definition.html
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
https://www.ted.com/speakers/nicholas_negroponte
https://www.ted.com/speakers/nicholas_negroponte
file:///C:/Users/name/Desktop/New%20media%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm
file:///C:/Users/name/Desktop/New%20media%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=792
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=792
https://fatimahfayez.wordpress.com/
https://fatimahfayez.wordpress.com/
http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=3547
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4405679
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4405679
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لف   لمؤ 
ل
ة   ي  ات  رة  الذ   السي 

 الدهخىز غالب واؿم جُاد الدعمي 

 عليهم الظالم()جامعت ؤهل البِذ –ميان العمل: زئِع كظم الصحافت 

 جامعت بغداد –الخحصُل الدزاس ي: دهخىزاه فلظفت في ؤلاعالم 

ت  س صحُفت ؤصىاث ألاخباٍز  زئِع جحٍس

ت س صحُفت اإلاظماز الاخباٍز  زئِع جحٍس

 هخب زؤي في العدًد مً الصحف اإلاحلُت اإلاؼبىعت وؤلالىتروهُت 

س صحُفت هسبالء الُىم لغاًت العدد )  (007زئِع جحٍس

دة الؼلُعت  س جٍس  ماطع وزئِع جحٍس

 0998 –عظى هلابت الصحفُين العساكُين 

 جلع محافـت هسبالء اإلالدطتهاػم بعالمي إلا

 مظدشاز بعالمي لسئِع هُإة النزاهت ألاطبم زحُم العىُلي

 عظى مجلع محافـت هسبالء في دوزجه ألاولى

 زئِع مجلع كظاء الهىدًت بعد حغُير الىـام مباشسة

 زئِع فسع هلابت الصحفُين في دوزجه ألاولى

 اإلاالفاث

ىت باالشتران مع ىت والخٍص ً العابدًً ٍش  علي ٍش

 مىاهج ودوزاث

ىن وصىاعت السؤي العام  الخلفٍص

 ووطائل مخجددة -ؤلاعالم الجدًد اعخمادًت مخصاعدة

 وشٍس الىأبت في بلد الظعادة
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