
االعالم والدیمقراطیة : 
جماھیر اإلعالم ونموذج تارد



جماھیر اإلعالم

الجمھور المھتم: بناًء على ھذا المعیار الجمھور یھتم في •
الموضوع المطروح ولكن غیر مجبور عن یكون ملم بھ 

وعلى معرفة. أي ھنا االھتمام في الموضوع ولیس 
المعرفة. 

الجمھور المشارك: الجمھور المشارك الفعلي من أجل •
الموضوع أي الجمھور الذي یشارك في مظاھرات 

وعرائض



أربعة أنواع الجماھیر االعالم حسب الباحث دان كاسبي

الجمھور الخامل: غیر فعال یستوعب الرسالة ویتأثر منھا 1.
بسھولة، ودون انتقائیة والقدرة على التفكیر المستقل.  غیر مھتم 

وغیر مشارك. 
الجمھور الفعال: ھو جمھور مشارك ویرد على المحتوى ولھ 2.

 أھمیة في العملیة االتصالیة-أي انھ جمھور مھتم ومشارك. 
الجمھور المصغي: ھو جمھور مھتم وغیر مشارك. یكتفي في 3.

   متابعة المواضیع المطروحة في وسائل االعالم. 
الجمھور الُمفّعل: ھو جمھور یجر رغما عنھ، أي أنھ جمھور 4.

غیر مھتم ومشارك. 



العوامل التي تؤثر على تصرف/ نوع الجمھور:

المبنى االجتماعي:1.
معطیات شخصیة مثل التعلیم , الدخل , الجنس , مكان •

السكن 
ظروف "اللحظة" ,مثل : كمیة وقت الفراغ, القدرة على •

المشاركة, ظروف شخصیة, تأثیر المحیطین.....
ھدف استھالك االعالم: معلومات، استرخاء , تواصل •

اجتماعي....
مبنى مؤسسة االعالم:1.
طبیعة المحتوى وتوفر الوسیلة.•



نموذج دي تارد (من المحادثة الى الفعل) : 

دي تارد كان عالم اجتماع وعالم في علم الجریمة من فرنسا.►
وھو أحد كبار مؤسسي الدراسة حول تأثیر اإلعالم على الجماھیر في ►

القرن التاسع عشر.
 في إطار بحثھ، درس كیف یتم إنشاء رأي وطني-قومي أو عالمي ومن ►

أین تولد الجماعات ذات أیدیولوجیة مشتركة؟
قارن دي تارد مقارنة  بین الخطاب بین الشخصي الذي یسمح بتنمیة ►

اآلراء المحلیة وبین الخطاب الوطني الذي نشأ بمساعدة وسائل اإلعالم ، 
والتي بدورھا  تمكن من خلق رأي عام أوسع على المستوى الوطني 

وحتى على المستوى الدولي.



ادعاء  دي تارد:

في الواقع ال وجود للرأي العام، إنما فقط رأي على المستوى ►
الشخصي الفردي، حتى یقوم شخص ما بإعطاء ھذا الرأي 
صدى في وسائل اإلعالم بشكل منظم ومتطور ومفھوم وُمفَّسر 
بشكل جید، حینھا تتحول لرأي العدید من الناس. وابتداء من 
ھذه اللحظة تتحول الى الرأي العام الذي بتصرف بحسبھ 
الجمھور. وبھذه الطریقة یتحولون األفراد الى جماعة لدیھم 

فكرة موحدة كما لم یحدث من قبل-ذات أیدیولوجیة مشتركة. 



اقترح دي تارد نموذًجا مكونًا من أربعة مكونات:

.1 المنطق –یعتمد على العنصر العقالني الموجود لدى اإلنسان خالل ►

المراقبة والبحث.
2. التقالید -تراث األفكار المسبقة التي ینتقل عن طریق التربیة وتؤثر على ►

الحاضر.
3. الرأي -مزیج من المنطق والتقالید. لكي یتحول الرأي الشخصي لرأي ►

عام، ھنالك حاجة إلى محادثة.
4. المحادثة -العملیة التي یتم خاللھا صیاغة الرأي وتشمل االصغاء ►

والتمتع واالختیار الطوعي للمشاركة فیھا (ال یتم فرض المحادثة على 
الشخص).


