
:استنتاجات البحث

ي ويشككان بقوة تأثير و  ي عملية االتصال الجماهير
ن
ن ف ن مركزيير .سائل اإلعالمأشار البحث إىل عاملير

فرضية رسيان 
المعلومات عىل 

ن  مرحلتير

التعرض 
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االنتقائ 
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التعرض االنتقائ

إعالميهلهوسيأليةيختارفردكل,انتقائيبشكلاإلعالملوسائلالجمهور أفرادتعرض
وليسحزبهملاالنتخابيةللحملةالتعرضالناخبون يفضلفمثال.مضامينوأليةيتعرض

.املنافسللحزب

ي وسائل اإلعالم المخت
لفة يتلقاها وجد الباحثون أيضا أن الدعاية االنتخابية ف 

امج سياسيه, األشخاص المهتمون بالسياسة ي الراديوالذين يستمعون لبر
,  ف 

ي الصحف والمجالت
 
ه. ويقرؤون عن السياسة ف م بموضوع بينما لم يهتم غبر

ي ويشكك. الحملة االنتخابية
ي النظرة هذا األمر يؤكد عامل التعرض االنتقائ 

ف 
ة األبحاث, لوسائل اإلعالم صاحبة قوى خارقه ي فبر

األمر الذي ساد ف 
.السابقة



ن  فرضية رسيان المعلومات عىل مرحلتير

فلذلك تأثبر . ومنهم إىل عامة الناس, تدعي هذه الفرضية أن األفكار والمعلومات ترسي من وسائل اإلعالم إىل أشخاص معينير  
".قادة رأي"ة تضعف قوته بسبب تأثبر هؤالء األشخاص الذين يسمون حسب هذه الفرضي, اإلعالم هو تأثبر غبر مباش  

وسائل االعالم

قائد رايقائد راي

ن • ي مرحلتير
ن
:  يكون رسيان المعلومات ف

اشخاص لهم عالقة اجتماعية بقائد الراي•

قائد راي





ات قائد الرأي :ممبر 

.تعرض كثيف لوسائل اإلعالم•

ي موضوع معير  الذي يكبر قائد الرأي التحدث فيه بوضوح•
الع واسع ومعرفه عامه ف 

ّ
.ودقه أكبر اط

.يتبع لمجموعة اجتماعية معينة  ومركزه فيها مساويا وليس أعىل من اآلخرين•

.عالقاته الشخصية تشكل وسيلة لنقل آرائه داخل مجموعته•

ي مجاالت مختلفة •
...(الفن, األدب, الرياضة, السياسة) هنالك قادة رأي مختلفير  ف 



ي مجال معير  
 
صفات األشخاص الذين يتلقون المعلومات من قائد الرأي ف

ون التعرض لوسائل اإلعالم حول هذا الموض• وإذا . وعأنهم أشخاص ال يهتمون بموضوع معير  وال يكبر

ي حاجه التخاذ قرار له عالقة بهذا الموضوع فهم يتوجهون لقائد الرأي الذي يساع
دهم بواسطة كانوا ف 

ياسة إىل فمثال يتوجه األشخاص الذين ال يهتمون بالس. االتصال البير  شخصي وخاصة الوجاهي 

.أصدقائهم وأقربائهم قبل االنتخابات وبمساعدتهم يمكنهم اتخاذ القرار لمن يصوتون



ي التأثبر عىل أف
 
راد هنالك عوامل عديدة تعزز قدرة  قائد الرأي ف

مجموعته

ي مجال معير  ولذلك يعتبر مصدرا ل•
 
.لثقةال يوجد لقائد الرأي مصلحه أو فائدة معينة من خالل كونه قائدا للرأي ف

ن قائد الرأي مالئمة نفسه لمجموعته•
ّ
.االتصال البينشخصي يمك

يظهر اهتماما وجود الرجع الفوري  بير  قائد الرأي وأفراد مجموعته يمكن قائد الرأي من مكافأة الشخص الذي يوافقه الرأي و •

كه", "عرفت أنك إنسان ذكي "بعبارات مثل  ".عرفت أن لنا اهتمامات مشبر



ي تشكيل الرأي العام
 
أهمية وسائل االعالم ف

ي • وط لتكوين الرأي العام حسب الباحث دان كاسبر الرس 

ة للجدل يمكن تشكيل الرأي العام: موضوع مثبر للجدل• .  فقط إذا كان هناك قضية مثبر

يجب أن يكون الموضوع مالئًما للجمهور المعرب عن رأيه: ارتباط وصلة الموضوع•

ي المجتمع•
 
ي المجتمع ، مثل السياسيير  والقضاة الم: التعببر عن الرأي من قبل جهات مهمة ف

 
شاهبر جهات مهمة ف

ة .  والمنظمات الكببر

.  كل شخص يجب أن يشعر الجميع أنه جزء وينتمي اىل جماعة: الوعي الجماعي للجمهور•

ابات عن ال: التعببر العام\التعببر المكشوف• .  طعامالتعببر العام ، مثل المظاهرات وتقديم االلتماسات واإلض 


