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 تعريف الرأي العام

الرأي العام من اكثر المفاهٌم الشائعة االستعمال الٌوم فً العلوم االجتماعٌة وفً اللغة السٌاسة 
الرأي العام اتجاه . ٌصعب تعرٌفه رغم كثره استخدامه( زئبقٌا)الٌومٌة على السواء ٌظل مفهوما

فكري ٌشترك فٌه اكثر افراد الجماعة فً المجتمع الكبٌر فً وقت معٌن بالنسبة لموضوع خاص او 
 .مشكلة قائمة او قضٌة هامة

وال ٌشترط فً تكوٌن الرأي . فالرأي العام هو حكم اكثرٌة الجماعة على فكرة او قانون او قضٌة  
وٌشترط فٌه اشتراك , العام وجود تعلٌل منطقً واضح وانما هو عموما تبرٌر منطقً لحاله قائمه 

غالبٌه افراد الجماعة المعنٌة بذلك لكن لٌس كل افراد الجماعة الكبٌرة فالمجتمع ٌضم جماعات 
الحكم الذي تصل الٌه الجماعة : فالرأي العام هو. داخلٌة متعددة لكل منها احٌانا رأي عام تختص به

الحكم الذي تصل الٌه الجماعة فً مسألة ذات " بأنه( كنج كلورٌدج)عرف .  فً مسألة ذات بال
ضرورة ان تكون المسألة ذات اهمٌه ( ولٌم البٌج)واضاف " اعتبار عام بعد مناقشات علنٌة وافٌة 

للجماعة كما اضاف التأكٌد على ضرورة وسائل االعالم حٌث عرف الرأي على انه تعبٌر اعضاء 
الجماعة نتٌجة تفاعلهم معا ومناقشاتهم بشأن مسألة او مشكالت موضع اهتمامهم وعادة ما تلعب 

 .  وسائل االعالم دورا فً هذا التفاعل



اسماعٌل علً )فعرفه الدكتور , ومن ناحٌه ثانٌه حاول المفكرون العرب االسهام فً تعرٌف الرأي العام 

حصٌلة افكار ومعتقدات و مواقف االفراد والجماعات ازاء شان او شئون تمس النسق "انه ( سعد

والتً قد تؤثر نسبٌا او كلها فً مجرٌات امور الجماعة , االجتماعً كأفراد وتنظٌمات ونظم 

 " .االنسانٌة على النطاق المحلً او الدولً

 
او ٌشغل , فأنه ٌمكن القول ان الرأي العام هوا رأي اغلبٌه الشعب تجاه قضٌة ما تمسه بشكل او اخر 

فالرأي موجود داخل كل من االفراد الذٌن ٌعتبرون . بالها وٌحتدم فٌه الجدل والنقاش فً فترة معٌنة 

جزءا من مجتمع اوسع وكذلك على المستوى الفردي االجتماعً االوسع للشعب وٌمكن ان تتم مراقبة 

ٌتمحور الرأي العام حول , واكثر من ذلك , الرأي العام وجمع البٌانات على المستوى الفردي والجماعً 

قضاٌا انٌة محددة او ٌمكن النظر الٌه على انه االدارة الجماعٌة لمجتمع او امه بعٌنها ومن المهم اٌضا 

االقرار بأن التوصل الى وفاق ال ٌعنً االتفاق التام بشأن موضوع ما بالرغم من انه ٌشٌر الى رأي 

 .ٌمكن النظر للرأي العام على انه معقد ومتعدد االبعاد ,داخلٌا واجتماعٌا  االراءفتتشكل , االغلبٌة 



 :فأنه للتعامل مع مفهوم الرأي العام وفهمه صحيحا البد من أخذ المالحظات التالية في االعتبارباختصار 

 

 .الرأي العام لٌس برأي خاص ألنه ال ٌقتصر على فرد واحد  -1 

 .الرأي العام ٌقتضً عنصر العالنٌة وبدون هذا العنصر ال تنطبق على الرأي صفه العمومٌة  -2

صفه العمومٌة فً اطار الرأي العام ال تتعارض بأي حال من االحوال مع احتمال وجود اراء معارضة  -3
 .تخالف الرأي العام 

 

الرأي العام بالوعً السٌاسً لدى شعب من الشعوب فٌنشأ الرأي العام نتٌجة نشأه الوعً السٌاسً لدى ٌرتبط 
الجماهٌر الذي ٌساعدها فً اعمال الفكر والرأي و ابداء وجهات النظر تجاه ما ٌثور من جدل ونقاش حول 

 . القضاٌا العامة التً تمس المصالح الجوهرٌة للشعب 

 

العام اهمٌته الكبرى فً حاالت السلم وفً تشرٌع القوانٌن والغائها المتصلة بالمرور او الموظفٌن او  فاللرأي
لذا الرأي العام عامال هاما فً نجاح . ألن القوانٌن انا وجدت اصال لتحقٌق مصالح االمة , العمالة 

والشرٌعة االسالمٌة . المشروعات والتشرٌعات ألنه تعبٌر تلقائً عن المصالح العامة والخاصة للجماعة 
مصادر تشرٌعٌة بعد كتاب هللا والسنة ( اراء عامة)اعتبرت االجماع واالعراف والمصالح المرسلة وهً 

النبوٌة الصحٌحة والقٌاس علٌا فالرأي العام فً حٌاة الفرد والجماعة  اشبه ما ٌكون الضغط بالضغط الجوي 
 . الذي ال نراه ولكنه موجود وٌؤثر عمقا فً حٌاة االفراد والجماعات نفسٌا وسلوكٌا 

 



:انواع الرأي العام   

 

. هو رأي الفرد ذاته الذي ٌكونه بعد تفكٌر او مناقشة او خبرة وٌستطٌع المجاهرة به : الشخصًالرأي -1  

  50الشخصٌة ألفراد كثٌرٌن ٌمثلون اغلبٌة الجماعة بما ٌزٌد عن  االراءهو نتٌجة تجمع : الرأي العام -2

. من افرادها %   

. من افراد الجماعة % 50الشخصٌة ألفراد ٌمثلون ما ٌقل عن  االراءمجموعة : رأي االقلٌة -3  

وقد ٌظهر الرأي الخاص . هو الذي ٌتخذه الفرد لنفسه ولكنه ال ٌبوح به اال لمن ٌثق به : الرأي الخاص -4

.كتابٌا دون ذكر ألسم كاتبها  االراءاذا ضمنت الحرٌة او كان تقدٌم   

.أي المستقر غٌر المتحرك : األستاتٌكًالرأي العام  -5  

هذا النوع مع المجتمعات  ٌتالئمو , الذي ٌنشأ عن الرغبة فً التغٌٌر: الرأي العام الدٌنامٌكً -6

.واالقتصادٌة الصناعٌة المتقدمة   

 



: الجغرافي تصنيف الرأي العام حسب النطاق   

. الرأي الذي ٌسود غالبٌة افراد الشعب الواحد حول قضٌة عامة : الرأي العام المحلً او الوطنً-1  

الرأي السائد بٌن مجموعة من الشعوب المتجاورة فً فترة معٌنة نحو قضٌة او قضاٌا : الرأي العام االقلٌمً -2

. تهم هذه الشعوب وتربطها اهداف ومصالح مشتركة   

االتجاهات التً تسٌطر على اكثر من مجتمع واحد او التً تعكس توافقا فً الموقف : الرأي العام العالمً -3

.بٌن اكثر من وحده سٌاسٌة ومن وحدات النظام الدولً القائم   

 

:الرأي العام حسب درجة تأثيره تصنيف   

ٌنص هذا النوع رأي صفوة المجتمع من القادة والمفكرٌن حٌث ٌستطٌعون توجٌه الرأي : الرأي العام القائد-1

.وافكارهم  ارائهمالعام للجماهٌر وٌقودونه من خالل   

من  ارائهمهو رأي السواد االعظم من المجتمع الذٌن ٌمٌلون الى تكوٌن : الرأي العام المنساق او المنقاد -2

.خالل ما تبثه وسائل االعالم فٌما ٌتعلق بمختلف القادة  

 



 :  عناصر تكوين الرأي العام 

 

الرأي العام هو احد نتائج التفاعل النفسً االجتماعً بٌن االعضاء الراشدٌن والذي ٌتم بواسطة المناقشات مع 
 .  حرص كل االفراد على صٌانه الوحدة الجماعٌة دون استبداد

   

 :  اهم عناصر تكوين الرأي العام

 

بنٌة الجماعة ذاتها فً افرادها واهدافها ونوع القٌادة فٌها ومستوى وسائل االعالم واالتصال االجتماعً بٌن -1
.االعضاء   

.او فتح طرٌق او مدرسة ... من حرب او كارثة... قضٌة عامةبروز نشوء مشكلة عامة او  -2  

. القضٌة واطراف المشكلة وشعور االفراد بها واثر ذلك فً مشاعرهم او تفكٌرهم او معاشهم ألبعاد ادراك  -3  

او  االراءواختالف ... وقٌام المناقشات حول االهمٌة واالمكانٌة وطرائق العمل  واالراءظهور المقترحات  -4
. تقاربها   

اتفاق جماعً او اغلبً وعموما ٌكون الرأي العام حول الرأي الوسط بعٌدا عن التطرف السلبً او  -5
. االٌجابً    

 



 الخاتمة

 

من غموض تعقٌد مما دفع الى تعدد التعرٌفات التً قدمها  مافٌهرغم كل  –مفهوم الرأي العام ان 
الباحثون فً مجال الرأي العام ٌعتبر واحدا من اهم المفاهٌم التً تحتل مساحة واسعة من النقاش فً 

وهو االمر , مجال العلوم السٌاسٌة واكثر المفاهٌم شٌوعا على ألسنة الساسة والمفكرٌن والجماهٌر 
فالرأي العام ٌعاصر وجود الجماعات االنسانٌة او الظاهرة البشرٌة . الذي ٌكسب هذا المفهوم اهمٌته

فمتى تكون مجتمع فال ٌمكن اال ٌكون هناك رأي عام بصرف النظر عن , فً صورة مجتمعات 
ان . الٌه ٌعتبر مفهوما حدٌثا نسبٌا  االشارهفأن الرأي العام بمعناه السابق , المظهر الذي ٌظهر علٌه 

عوامل كثٌره تتدخل فً عملٌه تشكٌل وتكوٌن الرأي العام ٌرجع  فثمه, الرأي العام ال ٌتشكل فً فراغ 
بعضها الى البٌئة المحٌطة مثل االطار السٌاسً واالقتصادي للمجتمع ووسائل االتصال الجماهٌري 

وٌرجع بعضها الى االفراد أنفسهم , الموجودة به ومدى قدرتها على توجٌه الرأي العام فً اتجاه معٌن 
من خصائصهم الدٌموغرافٌة من حٌث التعلٌم والمستوى االقتصادي واالقلٌم الذي ٌسكنون فٌه 

وبعض , ومؤسسات التنشئة االجتماعٌة مثل االسرة وهنالك دور فعال للدٌن فً تكوٌن اراء الجماهٌر 
. العوامل المتعلقة بالقضٌة   

  

 


