
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعبم معبمل الخأثٍر العربً                                                                                                                        
 7102 ديسوبر / أكتىبر  - عشر السابعالعذد  - الخاهستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصذرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 

 
  

 

     يالجسائر فً السٍبق الصمج دوامتخخببر نظرٌت الخعبٍر العلنً عن الرأي: محبولت المحدداث 
 

 

 9ص  ... (الجزائر)جامعة  سعٌد لوصٌفد/ أ.                                                                               
 جامعة الجياللي بو نعامة() نعٌم بلعموري                                                                         

 

     دراسة كٌفٌة –اإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته بتشكٌل القٌم االجتماعٌة لدى المرأة العربٌة  
 
 
 

 39ص...    (جامعة األزهر) محمود عبد الجلٌل ىمن /دأ.م.                                                                        
                                                        

 

    احجبهبث الجمهىر السعىدي نحى أداء إداراث العالقبث العبمت ببلهٍئبث الحكىمٍت السعىدٌت 

 ببلخطبٍق على وزارة العمل نمىذًجب    

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                           
                                            

 

 االستماالت اإلقناعٌة المستخدمة فً اإلعالن التلٌفزٌونً التجاري واتجاهات الجمهور نحوها 
 " دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة "

 129ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 
 

 بلعالقبث العبمت  فً دولت اإلمبراث العربٍت بدراست مٍدانٍت على عٍنت من العبملٍن ) خالقٍبث العالقبث العبمت أ

 المخحدة (
 167ص( ...  العلوم الحديثة بدبي)جامعة مثانً حسن أبشر د/                                                           

 

 

 التنظٌمٌة للمؤسسات عبر الثقافة االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة ودورها فً تعزٌز                     
 مواقع التواصل االجتماعً

 203ص...   (جامعة جنوب الوادي) د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد                                                                
 
 
 

  التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونٌة للجامعات وانعكاساتها على تشكٌل صورة
 دراسة مٌدانٌة  - المؤسسة لدٌهم

 243ص...  ( جامعة الملك سعود) رٌم فاطم المطٌري                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 إلعالمعلوم اوعميد معهد الجزيرة العالي لأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -مجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة الل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2017 دٌسمبر/  أكتوبر - الخامسةالسنة  - عشر السابعالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحوذ عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهذيـر

 / هحوذ هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعذو التحرير                   

 د/ رزق سعذ عبذ الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحوذ السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 هحوذد/ سهاد عادل 
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الذيي عبذ القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  

 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بذرعلي حوذ أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ستةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
جتمع العممي بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لمم -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 معاتالجا اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية في السنة الخامسة؛  واألخيرعشر من المجمة  السابعوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

، (الجزائر)من  – 2الجزائرجامعة  – سعيد لوصيفد/ أ.: من امقدمً  مشترًكا ثًاففي البداية نجد بح      
محددات التعبير "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  –جامعة الجياللي بو نعامة  - نعيم بمعموري

 ".يالجزائر  في السياق الصمت دوامةختبار نظرية العمني عن الرأي: محاولة ال
         عن: كيفية دراسة تفقدم( مصر) من -جامعة األزىر –منى محمود عبد الجميل /دأ.م.: أما      

  ".  اإلعالن في العصر الرقمى وعالقتو بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربية"
والذي قدم  ،(السعودية)من  - كمية الممك خالد العسكرية –سممان فيحان فيصل بن لبده د/  وقدم:     

بالييئات الحكومية السعوديةاتجاىات الجميور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامة دراسة عن: "  
 ".بالتطبيق عمى وزارة العمل نموذًجا    

 ميدانية تحميمية دراسة ،(مصر)من  - سوىاججامعة  – مرزوق عبد الحكم العادليد/  قدمبينما      
 ."االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن التميفزيوني التجاري واتجاىات الجميور نحوىا عن: "



               عن:دراسة  تقدم( السودان)من  - العموم الحديثة بدبيجامعة  – مثاني حسن أبشرد/ أما       
ي دولة اإلمارات دراسة ميدانية عمى عينة من العاممين بالعالقات العامة فأخالقيات العالقات العامة )"

 ".العربية المتحدة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  -جامعة جنوب الوادي  – د/ شيماء عبد العاطي سعيد تبينما قدم     
االتصالية لمعالقات العامة ودورىا في تعزيز الثقافة التنظيمية لممؤسسات عبر                      االستراتيجيات"

 ". مواقع التواصل االجتماعي
       

           ا بعنوان:بحثً ، )السعودية(من  –ريم فاطم المطيري /تقدم –جامعة الممك سعود ومن       
التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل "

 .الدكتوراهعمى درجة  اوذلك ضمن متطمبات حصولي"، دراسة ميدانية  -صورة المؤسسة لدييم 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  لمترقي التقدمألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

عة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاض
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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  الصمت في دوامةمحددات التعبير العلني عن الرأي: محاولة الختبار نظرية 
 السياق الجزائري

 
 أ.د. سعيد لوصيف                                                                 

                                               saidloucif@gmail.com                    
 3جايعت انجسائر                                                                                                         

      

 نعيم بلعموري            
                                                                                                  naimbelamouri@yahoo.fr 

  جايعت انجيالني بونعايت، خًيس يهيانت                                                                                                                     

    :خصلمال
من أشهس النظسياث املفسسة لظاهسة السأي   Neumannالصمذ لصاحبتها  دوامتحعخبر هظسيت            

( 1) عىامل:ثالثت أن السأي العام هى هخاج الخفاعل بين   Neumannججادل  حغيرا وجأثيرا. العام: حشكال،

إدزاك مدي  (2خىف العزلت )العامل النفس ي: امليكاهيزم املسبب(، الباعث على مساقبت و من ثم )

( الاسخعداد 3) الخىافق مع مناخ السأي السائد حىل القظيت)العامل الاحخماعي( والري ًؤثس على 

العالقت بين العىامل الثالثت  ههر ًدناول البحث الحاليللخعبير العلني عن السأي)العامل الاجصالي(. 

الثقافيت وإلاعالميت التي هفترض و  ، الاحخماعيت ألاساسيت، باإلطافت إلى بعع العىامل النفسيت

من  222ي النظسيت( لدي عينت شملذ ازجباطها بالخعبير العلني عن السأي )املخغير الخابع ألاساس ي ف

لم ًخلص  اججاه  السئيس بىجفليقت وسياساجه في وطعياث مخفاوجت العالهيت. أساجرة حامعت الجزائس،

خشيت الاجصال  إال إلى جأًيد محدود لفسوض النظسيت، اقخصس على الخىف من العزلت، هرا البحث

 ومسخىي الاهخمام بىسائل إلاعالم.

  الخىف من العزلت. -الصمذ_ الخعبير العلني عن السأي دوامت :الكلمات املفتاحية

 :مقدمة
ا تأثير إدراكات مناخ الرأي ، والتي تناولت أساسً  Neumannتعتبر نظرية دوامة الصمت لصاحبتيا

االستعداد لمتعبير العمني عف الرأي إزاءىا، مف أىـ النظريات الحديثة وأكثرىا  مىالسائد حوؿ قضية ما ع
ا، إباف نصؼ القرف األخير في مجاؿ الرأي العاـ، وبحوث االتصاؿ واالتصاؿ السياسي تحديدً  اتأثيرً 

يت بو ظباإلضافة إلى حقوؿ معرفية أخرى. ولعؿ ما يؤكد ىذه المالحظة، ىو حجـ االىتماـ الذي ح
رحتيا النظرية الذي تجّسد، مف جية، في كـ اإلشارة في المجالت العممية المتخصصة لمقالتيا التي ط

ولكتابيا المعنوف ''الرأي العاـ: بشرتنا  ،)Donsbach et al ,2014فييا (أنظر: 
واالختبارات التي  المعتبر مف التطبيقات الميدانية )"، و مف جية  العددNeumann,1984االجتماعية(

قانوف أصحاب خضعت ليا النظرية في سياقات مختمفة وعمى مواضيع عديدة عمى غرار 
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) بالو.ـ.أ، الشذوذ الجنسي و  Affirmative Action,Moy & Domk &Stamm,2001الحقوؽ(
) بسنغافورة، التدخؿ العسكري في الصوماؿ Lars,Waipeng,Benjamen,2001الزواج بيف األعراؽ(

)، االنتخابات الرئاسية بالمكسيؾ Huang,2005وتوقيت االنتخابات الرئاسية في تايواف: دراسة مقارنة(
)Neuwirth,2000)مستقبؿ األراضي المحتمة ،(Shamir,1997 في إسرائيؿ، مشروع توحيد (

) 3002) في كوريا الجنوبية، التطبيع مع إسرائيؿ(عادؿ عبد الغفار خميؿ، Kim et al,2004الكوريتيف(
 بمصر،... إلخ. 

 

تتضافر وقد أفضت ىذه االختبارات، في مجمميا، إلى نتائج متباينة، ومتناقضة في بعض األحياف،      
 ) لنتائج ىذه االختبارات لمعالقة األساسية فيmeta-analysisمع ما خمصت إليو مراجعتاف شاممتاف(

ف كاف ذا داللة بيف إدراكات مناخ الرأي السائد والتعبير  النظرية، إذ لـ تبف إال عف ارتباط صغير وا 
ا ليتوجيا كأحد أكثر دات واسعً ما فتح عمييا باب االنتقا-ربما ضمف عوامؿ أخرى-العمني عف الرأي. وىو

النظريات الخالفية ضمف الحقوؿ السالفة الذكر. وأماـ ىذه الحالة، تبرز الحاجة إلى مزيد مف االختبارات 
ا أو وفي سياقات مغايرة، وبخاصة إذا عرفنا أف أغمب ىذه الدراسات أجريت في الواليات المتحدة أساسً 

 قؿ في أوربا الغربية.أبدرجة 
و، تيدؼ الدراسة الحالية إلى اختبار ىذه النظرية في السياؽ الجزائري، حيث طبع الحياة فييا وعمي     

نظاـ الحزب الواحد لسنوات عديدة، مع ما صاحبو مف أحادية عمى كؿ المستويات وفي مختمؼ الجوانب: 
عالمية...الخ، لتخوض بعدىا تجربة تعددية مقتضبة، لـ تفمت ىي األ خرى مف قبضة اقتصادية، ثقافية وا 

). وفي ىذا اإلطار، تجدر اإلشارة أف موضوع ـ1;;5ىيمنة سمطة مؤسستي الرئاسة والجيش (عنصر، 
البحث في الموقؼ مف الرئيس عبد العزيز بوتفميقة وسياساتو حاؿ عزمو تعديؿ  ىذااالختبار يتحّدد في 

 لعيدة ثالثة. ) لدى اقتراب نياية عيدتو الثانية، ليتسنى لو الترشحـ:300الدستور (
 

 :مراجعة األدبيات
ا لمرأي العاـ كشكؿ مف أشكاؿ الضبط االجتماعي، وتشرح كيؼ يتشكؿ ىذا تطرح النظرية مفيومً       

عالمية. وفيما يمي عرض ممخص ألىـ األخير ويتغير وِيؤثر تبعً  ا لتفاعؿ عوامؿ نفسية واجتماعية وا 
) في دراستو المتميزة التي تضمنت ـscheufele & moy )3000مقوالت وفروض النظرية كما قدميا 

ومراجعاتيا  Neumannا ألحدث إصدارات قً نة مف اختبارات ىذه األخيرة، ووفمراجعة لخمس وعشريف س
 threat of)أ( التيديد بالعزلة)المتكررة، اشتمؿ عمى خمسة فروض، جاءت مرتبة كمايمي: 

isolation :) تشيرNeumann )1991إلى أف: " التماسؾ االجتماعي يجب أف يؤمف :31، ص(
باستمرار مف خالؿ مستوى كاؼ مف االتفاؽ حوؿ القيـ واألىداؼ". ولضماف ىذا االتفاؽ، ييدد المجتمع 

تتسـ عممية (: fear of isolation)ب(الخوف من العزلة)بالعزلة األفراد الذيف يخرقوف ىذا اإلجماع. 
ا. تنبثؽ ىذه المقولة الثانية لدوامة اجتماعيً  شية الفرد مف أف يصير معزوالً تكويف رأي الفرد وسموكو بخ
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). ويمكف لمكونفورميا االجتماعية أف conformityالصمت عف الدراسات التجريبية عف الكونفورميا (
)، يتجمى في قبوؿ األفراد informational social influenceا(ا معموماتيً ا اجتماعيً تكوف إما: تأثيرً 

) normative social influenceا (ا معياريً ا اجتماعيً المعمومات مف الغير كأدلة عف الواقع؛ أو تأثيرً 
ىذا األخير لتشرح  )ـNeumann )5;;2يتجمى فيو توافؽ األفراد مع توقعات الغير. وقد استخدمت

إلى  Neumannعمى األثر المفترض لخوؼ العزلة عمى االستعداد لمجير بالرأي. وتحيؿ  وتقدـ دليالً 
ا، ) مع األغمبية لدى القياـ بأعماؿ بسيطة نسبيً subjectsتجارب يتماىى فييا األفراد مواضيع التجربة(
)، أو اختيار األطوؿ بيف نوتتيف Asch,1955,1965كاختيار خيط مماثؿ آلخر في الطوؿ(

" قد أبصروا بأـ Aschمف كوف األفراد في تجربة Neumann ). وتتخذMilgram,1961(صوتيتيف
عمى أف خوؼ العزلة ىو  أعينيـ أف الخيط المختار مف األغمبية كأفضؿ مماثؿ لـ يكف األفضؿ " دليالً 

 quasi-statisticalكفاءة أو حاسة شبو إحصائية) العامؿ المؤثر األىـ في الكونفورميا. (ج)
sense)(1) : كنتيجة لخوؼ العزلة، يعمد األفراد إلى مراقبة محيطيـ باستمرار، وذلؾ لرصد كيفية توزع

اآلراء في الحاضر، باإلضافة إلى محاولة استشراؼ ما ستؤوؿ إليو في المستقبؿ. ىذه المراقبة يمكف أف 
اشر تأخذ شكؿ تعرض لتغطية وسيمة إعالمية لقضية ما، أو مالحظة مباشرة لممحيط، أو نقاش مب

 willingness to speak)د( االستعداد لمتعبير العمني والميل اللتزام الصمت)لمقضايا مع الغير. 
out and tendency to remain silent :) يميؿ األفراد لمتعبير عمنا عف آرائيـ ومواقفيـ إذا

ؿ، إذا لمس األفراد أف ا. وبالمقابا ورواجً أدركوا أف آراءىـ ىي السائدة بيف اآلراء، أو أنيا تشيد اتساعً 
ا، ويميموف إلى ا وتحفظً ا، فإنيـ يصيروف أكثر حذرً ا وانكماشً آراءىـ تنتمي إلى األقمية، أو أنيا تشيد تراجعً 

تفاعؿ ىذه العوامؿ األربعة يؤدي إلى سيرورة (: spiral of silence)ه( لدوامة الصمت)الصمت. 
إلى التعبير العمني عف رأيو، وميؿ اآلخر إلى التزاـ  تكويف، تغيير، وتعزيز الرأي العاـ. فميؿ الواحد

رأيا كمييمف  -وبتسارع مطرد-) تتوج spiraling process(دوامةالصمت يطمؽ(أو يفجر) سيرورة 
). فمع مرور الوقت، يؤثر تغير إدراكات األفراد لمناخ الرأي عمى استعدادىـ Neumann,1974سائد(

يدركونيا كذلؾ)، وىو ما يكرس ىيمنة رأي مف اآلراء. لمتعبير عف آراء األقمية(أي ما 
)أف ثمة ثالثة عوامؿ إضافية يتوجب مراعاتيا قصد تفسير واؼ scheufele & moy)2000ويضيؼ

 moral component of()أ( المكون األخالقي لمرأي العاملسيرورة دوامة الصمت، وىي كاآلتي: 
public opinionي القضايا ذات المكوف األخالقي، أو القضايا ): ال تسري دوامة الصمت إال ف
) "والتي بواسطتيا يعزؿ الفرد، أو يمكف لمفرد أف يعزؿ moral-ladden issuesا (المشحونة أخالقيً 
). إنما يصدر تيديد الرأي العاـ بالعزلة ويتأكد، فقط 325، ص.ـNeumann) ،5;;2نفسو في العمف"

                                                           
( يف كتاباهتا quasi-statistical organمصطلح "عضو شبو إحصائي ) Neumannأنو بينما استخدمت Scheufele & Moy(2000)الحظ(0)

نبها إىل وجوب فهم مصدري .و (45 .ص ،4773(إلدراك مناخ الرأي )quasi-statistical ability"كفاءة شبو إحصائية :تناولت يف أعماهلا املتأخرة ،(4794األوىل)
 .(227 .ص ،4773من جهة أخرى) ،املالحظةو واالتصال الشخصي(  ،اإلدراكات ىذين هبذا املعىن الواسع كإدراكات للواقع عرب وسائل االتصال اجلماىًنية
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 time(عامل الوقت). (ب)545، ص. Neumann) ،1993مف خالؿ ىذا العنصر األخالقي المعياري 
factor(3)يعتبر مناخ الرأي المدرؾ :perceived opinion climate وتطوره المستقبمي عامالف (

دراؾ أي مف  دوامةحاسماف في  الصمت. فإدراؾ أية وجية نظر وأي رأي يرجح أف يصبح مييمنا، وا 
ذا اإلدراؾ، بصرؼ النظر عف مدى دقتو، يؤثر عمى مدى اآلراء تتبناه األقمية ويرجح أف يخسر... ، ى

يـ، والذي بدوره يؤثر عمى إدراكاتيـ لمناخ الرأي السائد. والنتيجة ئاستعداد األفراد لمتعبير العمني عف آرا
)ج( دور وسائل ). Neumann,1979,1992أف يتكرس رأي ويتخذ صفة الرأي العاـ المييمف (

ال يمكف لمصيرورة الموصوفة أعاله أف تحدث دوف أف تتخذ وسائؿ  ):role of the media(اإلعالم
ية مقاربة عممية لدوامة الصمت تتجاىؿ وسائؿ اإلعالـ كعامؿ آا في الصراع. فا واضحً اإلعالـ موقفً 

حاسـ، تنقض نظرية دوامة الصمت متى كاف اتجاه وسائؿ اإلعالـ يختمؼ بشدة عف الرأي العاـ          
) Neumann ،5;:2 .300، ص .( 

يقتصر مسعانا في ىذا البحث عمى اختبار العالقة األساسية لمنظرية بيف إدراكات مناخات الرأي       
السائدة في مؤسسات اجتماعية مختمفة مف جية، والتعبير العمني عف الموقؼ مف الرئيس بوتفميقة 

إلى تفسيرات منافسة ذىب باحثوف وسياساتو في وضعيات متفاوتة العالنية مف جية أخرى؛ باإلضافة 
إلى أحقيتيا باالعتبار مف قبيؿ خشية االتصاؿ، مركب الفردانية/الجماعانية، حجـ التعرض لوسائؿ 

 اإلعالـ ومستوى االىتماـ بيا.
 

 :فروض البحث
 

ىناؾ عوامؿ عدة اىتـ بيا الباحثوف عمى افتراض تأثيرىا أو عمى األقؿ ارتباطيا بالمتغير التابع      
األساسي في النظرية: االستعداد لمتعبير العمني عف الموقؼ مف قضية ما. إال أف نتائج تمؾ الدراسات 

ا يؤكد الحاجة التي عكفت عمى اختبار تمؾ المتغيرات اتسمت بشيء مف التبايف واالضطراب، وىو م
قصد حسـ مسألة تأثيرىا أو ارتباطيا  اإلمبريقيةالماسة إلى إخضاعيا لمزيد مف االختبارات 

)relevance مف عدمو. وبجانب ىذه، عوامؿ أخرى وردت اإلشارة إلى قمة االىتماـ بيا، وىو ما يفسر (
). Scheufele & Moy, 2000;Ross,2007( قادمةدعوة عدد مف الباحثيف إلى اعتبارىا في دراسات 

 وتماشيًا مع ىذا التوجو، جاءت فروض بحثنا عمى النحو التالي: 
 :(fear of isolation)الخوف من العزلة

يحتؿ الخوؼ مف العزلة مكانة مركزية بيف فروض نظرية دوامة الصمت، سواء في طبعتيا األولى 
)Neumann, 1974) وحتى في آخر إصداراتيا (Neumann,2004 وتشرح (Neumann  ىذه

المتمثؿ  ا بالقياس إلى الخطرا بخسً المكانة إذ تقوؿ: "الجيد الذي يبذلو الفرد في مراقبة محيطو يعتبر ثمنً 
                                                           

 .( 39 .ًنورة ذات بعد زمين" )صصأي أمهية " النظر إىل الظاىرة ك ،( للرأي العامprocess characterًنورايت )صإىل أمهية الطابع الAllport (1937)يشًن(2)
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، Neumannفي فقده حب الناس واحتراميـ، أو أف يصير الفرد عرضة لمنبذ واالحتقار والوحدة (
ا، إذ اكتفي دراسات التي بحثتو ميدانيً ). ورغـ محورية ىذا المتغير، إال أنيا قميمة ىي ال45، ص. 1984

)  theoretical assumptionبتناولو كفرض نظري ( - Neumannكما قدمنا حتى عند  -في الغالب
 ال كمتغير يخضع لالختبار والقياس. 

) في تايواف، عدـ وجود عالقة بيف التعبير العمني والخوؼ مف sun )1991مف جية أخرى، سجؿ      
ا عكسيًا بيف التعبير ارتباطً Scheufle(1999) بالمقابؿ، وجد . استعمالو ضوابط متعددةالعزلة لدى 

دراؾ " ا بالجمع بيف بعديف: العمني عف الرأي والخوؼ مف العزلة. وعرؼ ىذا المفيوـ إجرائيً  وعي وا 
د، كونو ال رغـ تعرض قياسو لالنتقا توزعات الرأي" و"الصراع الداخمي حوؿ التعبير العمني عف الرأي". و

يقمؽ الناس مف أف  ": Neumann(1984)ا عف جوىر الخوؼ مف العزلة كما صاغتويعبر تمامً 
الخوؼ )Glynn & Park )1997عرؼ، . مف جيتو"يتعرضوا لمعزلة أو االحتقار أو النبذ مف اآلخريف 

مف قبميـ". ووجدا أف مف العزلة إجرائيا بصفتو: "القمؽ مف تجنب األفراد ليـ، أو التعرض لمعاممة مختمفة 
ا بيف ىذا األخير والتعبير العمني عف الرأي. وأخيرًا، في دراسة لمرأي العاـ بمكسيكو قدـ ا عكسيً ثمة تناسبً 

Neuwirth)3000الخوؼ العاـ (5) تعريفًا ليذا المفيوـ ذا بعديف:(ـ(general fear والذي تناوؿ (
) 3يرتبط بتناسب عكسي ميـ مع التعبير العمني.("القمؽ حياؿ العالقات االجتماعية"، وقد وجد أنو 

) والذي عكس " التشبث بالرأي رغـ النتائج السمبية "، وقد وجد أنو discussion fearالخوؼ مف النقاش(
 ا مع التعبير العمني. ال يرتبط بعالقة ذات أىمية إحصائيً 

ة بين الخوف من العزلة لدى األفراد ىناك عالقعمى ما سبؽ، يمكننا صياغة الفرضية التالية:  بناءً       
 .واستعداداتيم لمتعبير العمني عن آراءىم

  

 ):communication apprehension(خشية االتصال
مف بيف الجوانب التي رأى فييا بعض الباحثيف مواطف خمؿ وقصور في النظرية، حصرىا لممتغيرات      

النفسي  اثنيف: خوؼ العزلة عمى المستوى النفسي(أوالمتحكمة في التعبير العمني عف الرأي في عامميف 
االجتماعي) كمفجر لمسيرورة؛والرأي العاـ عمى المستوى االجتماعي، كقوة ضاغطة تفرض الكونفورميا أو 
الصمت. ومع تراكـ االختبارات لمنظرية، وما أسفرت عنو نتائجيا مف تأييد محدود (عمى األقؿ لفرضيا 

إلى دراسة عوامؿ رأوا أنيا قد تقؼ وراء التعبير العمني عف الرأي، بمعزؿ عف األساسي)، اتجو باحثوف 
السمات  -ضمف متغيرات أخرى–إدراؾ مناخ الرأي السائد (رأي األغمبية). وكاف مما عنيوا ببحثو 

اقية الشخصية لمفرد، التي تتسـ في رأييـ بالثبات واالستقرار، مقارنة بالعوامؿ اإلدراكية، الوضعياتية والسي
)perceptual, situational and contextual factors  التي تتسـ بالتغير. فجرى بحث عوامؿ (

 Cheek)(shyness)، الخجؿ( Willnat & lee,2004؛ Willnat et al,2002مثؿ خشية االتصاؿ(
& buss,1981)والرقابة الذاتية ،(self-censorship) (Hayes,Glynn & Shanahan,2005 (
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)...الخ. كما يأتي التركيز عمى الفوارؽ الفردية كرد فعؿ Csikszentmihaylyi,1991النفس ( والثقة في
لعامؿ الخوؼ مف العزلة االجتماعية في الميكانيـز المفضي إلى كتماف الرأي في  Neumannعمى طرح 

ع بال ) يستوي حيالو كؿ أفراد المجتمsocial constant) كثابت اجتماعي(Hostileمناخ رأي عدائي (
اختالؼ وال استثناء. غير أنيا تقر في سياؽ آخر، أف ليس كؿ الناس يمتزموف الصمت حاؿ شعورىـ أف 

-avanant، والطميعة hardcoresأغمب الناس في محيطيـ ال يشاطرونيـ الرأي (النوى الصمبة
gardeف كيفية إدراكيـ ). فيي تستثني مف مقوالتيا بعض األفراد الذيف يمكف أف يجيروا بآرائيـ بمعزؿ ع

إذا اعتقدوا أنيا آراء أقمية. مف جية لرأي األغمبية. كما أف ثمة أفراد آخروف يزداد احتماؿ جيرىـ بآرائيـ 
ا مف مدى قابمية الشخص إلى إمكانية التنبؤ بالتعبير العمني عف الرأي انطالقً  Neumannأخرى، ذىبت 

وىو إقرار آخر منيا عمى اختالؼ األفراد ، )general susceptibility to embarassmentلمحرج(
 Hayes, Glynn). وفي ىذا االتجاه، يسجؿNeumann,1991في قابميتيـ لمتيديد بالعزلة االجتماعية (

& Shanahan)2005( أف الفشؿ في اعتبار الفوارؽ الفردية فيما يتعمؽ باستعداد األفراد لمرقابة الذاتية
)self-censorshipقة، كاف الواجب، حدسًا، أف تكوف قوية، تبدو ضعيفة نسبيًا ) يمكف أف يجعؿ عال

 spirals silenceالصمت ( لدواماتأو غير موجودة...ليخمصوا إلى القوؿ بوجود أفراد مسيميف 
facilitators) وىـ الذيف يستخدموف المعمومات والمالمح ،(information cues عف مناخ الرأي، حاؿ (

 spirals silenceالصمت ( لدواماتىميـ باتخاذ قرار الجير بالرأي، كما يوجد آخروف ممانعوف 
inhibitorsعف التبعات  )، وىـ الذيف يقولوف ما يعتقدوف بقطع النظر عف مناخ الرأي السائد، أو

 المحتممة لمجير بآراء األقمية ومناصرتيا.
لدى عمماء النفس، أف نطؽ أحدىـ بالرأي ليس عماًل  -أو يكاد –المسممات ورغـ كونو في حكـ      

، إال فيما  دوامة، إال أف دراسات ) MC croskey & Beaty, 1998سياًل ( الصمت ال تزاؿ إلى اليـو
ندر، تتجاىؿ ىذه الحقيقة. وال أدؿ عمى ذلؾ مف ندرة الدراسات التي تناولت متغير خشية االتصاؿ، والتي 

 ) في حدود عممنا.03تعدى اثنتيف (ال ت
ف  -وينظر عدد مف الباحثيف إلى خشية االتصاؿ كإحدى سمات الشخصية التي يعانييا كؿ األفراد      وا 

التي و  )McCroskey & Beaty,1998في المواقؼ االتصالية الشخصية المختمفة(-بدرجات متفاوتة
). واألفراد الذيف ال يحسنوف psychological disconfortربما تفرز متاعب أو صعوبات نفسية (

التعاطي مع ىكذا صعوبات، قد يتجمى ذلؾ لدييـ في سموؾ مف قبيؿ: تجنب موقؼ أو وضعية اتصالية، 
أو االنسحاب مف نقاش، ...الخ. وىذا ربما ما يجعؿ كثيرًا مف األفراد ال يعبروف عف آرائيـ لمجرد 

، Neumannمفيوـ الخوؼ مف العزلة كما طرحتو  خشيتيـ مف الكالـ في مأل. وىو خوؼ مختمؼ عف
والذي يركز عمى مخاوؼ لدى األفراد حياؿ التعبير عف آراء خالفية. أي أف ما ألجأ ىؤالء إلى الصمت 
ىو خوفيـ مف االتصاؿ، ال خوفيـ مف العزلة. وبناء عمى العرض السابؽ، نقترح صياغة الفرضية 

 . لدى األفراد واستعداداتيم لمتعبير العمني عن آراءىم: ىناك عالقة بين خشية االتصال التالية
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 :(individualism/collectivism)التوجو الفرداني/الجماعاني
لالختبار في عدد مف الدوؿ مثؿ: ألمانيا  تسبقت اإلشارة إلى أف نظرية دوامة الصمت تعرض      

)Neumann,1993) كندا ،(Glynn & Park,1997) الواليات المتحدة ،(Moy et al,2001 (
)، Shamir,1997)، إسرائيؿ(Willnat,1996كونغ( )، ىونغNeuwieth,2000المكسيؾ(
)...الخ. ورغـ تعدد السياقات ـ3002)، مصر (عادؿ عبد الغفار خميؿ، Takinoya,1993الياباف(

ة مثمت أكثر الثقافية التي جرت محاولة التنبؤ بالتعبير العمني عف الرأي فييا، إال أف الفوارؽ الثقافي
العوامؿ عرضة لمتجاىؿ، رغـ تنويو كثير مف الباحثيف بأىميتيا ووثيؽ صمتيا بالتعبير العمني عف الرأي. 

تجاه ا. وكرد فعؿ ا ثانويً وىكذا، لـ يحتؿ بحث دور الثقافة في صيرورة دوامة الصمت إلى اآلف إال حيزً 
لى وجوب عناية االختبارات القادمة وغيرىما إ )Scheufele & Moy )2000ىذا الواقع، جاءت دعوة

الخصائص المشتركة "ا لكوف )، نظرً cross-cultural studiesبالخصائص الثقافية لممجتمعات (
ا أكبر لمتنبؤ بالتعبير العمني عف الرأي وعمى المدى الطويؿ مقارنة لمواطنيف مف ثقافة ما، قد توفر فرصً 

 ).;5ة" (ص. مع متغير مناخ الرأي السائد، المتسـ بالظرفي
 ، متجمياً "الكونفورميا"نا، ارتباط دوامة الصمت بشكؿ كبير بمفيوـ ويعزز أىمية العامؿ الثقافي ى      

ا معيا في يـ التوافؽ مع األغمبية إذا أدركوا تعارضً ئفي نصيا عمى نزوع األفراد إلى الصمت أو ادعا
فيوـ الفردانية/الجماعانية مالرأي. بؿ مف بيف ىذه العوامؿ الثقافية، تتعزز، ومف باب أولى، أىمية 

ا في ا أساسيً )، ومتغيرً Hofsted,1980ا في وصؼ الفوارؽ الثقافية (ميمً  الذي يعتبر عامالً ، اتحديدً 
 Gudycunst etتحديد السموؾ االجتماعي، وبشكؿ أساسي سموؾ االتصاؿ ضمف الثقافات (مثؿ: 

al,1992; Ito,1993; Tin Toomey,1996  ذكر عندscheufele & moy ,2000 وتتعيف ىذه .(
األىمية في دوامة الصمت لدى مالحظة أف التعبير العمني عف الرأي كسموؾ اجتماعي يتبايف الموقؼ 

مف ثقافة إلى أخرى، فبينما تقؼ منو المجتمعات الغربية (الفردانية) موقؼ اإلعجاب والتشجيع، ترى  منو
 فيو المجتمعات الشرقية (الجماعانية) سمة سمبية وسموكًا غير الئؽ.

 

) ىذا المفيوـ لوصؼ العالقة بيف الفرد والجماعة أو المؤسسة Hofsted,1980وقد استخدـ (     
وثيؽ عالقتو بكونفورميا الفرد تحت  و )، وىو ما يدؿ عمى مالءمة المفيـوthe collectiveاالجتماعية(

)الذيف خمصا Bond & Smith,1990تأثير األغمبية. وىي العالقة التي أكدىا عدد مف الباحثيف (مثؿ: 
ى لدى مراجعتيما لمدراسات السابقة عف الموضوع إلى أف البمداف الجماعانية تنزع إلى إظيار مستو 

أف العالقات  )Triandis )1990كونفورميا يفوؽ ذاؾ الذي تبديو البمداف الفردانية. مف جيتو، يرى
) المختمفة في الثقافات الفردانية والجماعانية ذات تأثير بالغ self-other relationshipsاآلخر( -الذات

األخر -العالقات الذات عمى كونفورميا األفراد تحت تأثير الجماعة. وىنا يجب اإلشارة إلى أف ىذه
المختمفة في الثقافات ىي نتاج اختالؼ تصورات "الذات"و"اآلخر" في كؿ مف الثقافات الفردانية 
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يميموف إلى تأكيد اليات المتحدة، ). فاألفراد في الثقافات الفردانية مثؿ الو Hofsted, 1980والجماعانية (
تمايز كبير وفصؿ واضح بيف اليويتيف في ىذه اليوية الفردية عمى حساب اليوية الجماعية، وىناؾ 

الثقافات؛ فالذات كياف مستقؿ متميز عف المجتمع، كما أف اليوية تحددىا اإلنجازات الشخصية. أما في 
ا يضـ الفرد نفسو ومحيطو االجتماعي الثقافات الجماعانية مثؿ المجتمع الصيني، فالذات تعتبر كيانً 

. واألفراد في ىذه الثقافات يعيروف اليوية الجماعية أىمية أكبر )intimate)(Hofsted,1980القريب(
 Triandis etوالمؤسسات ( بالمنظمات-عاطفياً –وعمى حساب اليوية الفردية وىـ أكثر ارتباطًا 

al,1988 وىو ما يرفع مف احتماالت وقوع الكونفورميا في مجتمعات كالصيف مقارنة بمجتمعات .(
 ).Huang,2005ية، وقد أثبتت ىذا عدة دراسات (مثؿ: كالواليات المتحدة األمريك

 

 allocentcism/ idiocentrismعانية عمى المستوى الثقافي مفيـواويقابؿ مفيـو الفردانية/الجم     
عمى المستوى الفردي)  الثقافية(الموافؽ لمفردانية  Idiocentrismعمى المستوى الفردي. ويشير مفيـو 

)، األىداؼ الشخصية، الحقوؽ، وتحميؿ independenceإلى توجو الفرد نحو تأكيد االستقاللية (
. بينما يشير مفيـو cost-benefit analysis (of relationships)فائدة –العالقات القائـ عمى الكمفة 

Allocentrism  ردي ) إلى توجو األفراد نحو تأكيد االرتباط عمى المستوى الف الثقافية(الموافؽ لمجماعانية
 ,Triandis)، األىداؼ المشتركة، الواجبات، والحفاظ عمى العالقات (Interdependenceالمتبادؿ (

1995 ; Huang,2005  ًا بيف مفيوـ ا إيجابيً ). وقد أثبتت دراسات تناسبAllocentrism  الدعـ و
ما أفادت دراسات أخرى عف وجود تناسب بيف مفيـو ومستويات متدنية مف االغتراب. ك، االجتماعي

Idiocentrism ) والتأكيد عمى اإلنجازTriandis et al, 1985 ; Huang,2005.( 
 

مثاؿ  )،(عمى المستوييف الثقافي والفردي دراسات دوامة الصمت ىذه المتغيرات عدد مف وقد تناولت     
أظيرت وجود عالقة بيف عامؿ االرتباط المتبادؿ في سنغافورة، والتي  )Willnat et al , 2002ذلؾ(

)Interdependence) والتعبير العمني عف الرأي. كذلؾ دراسة (Huang, 2005 المقارنة بيف تايواف (
والواليات المتحدة، والتي خمصت إلى دعـ لمنظرية فقط في تايواف (ثقافة جماعانية)، وأظيرت أف 

إلى األقمية بدافع الحفاظ عمى انسجاـ الجماعة التي  باالنتماء التايوانييف يمزموف الصمت لدى شعورىـ
) ال بدافع الخوؼ مف العزلة. وعميو، يسعى بحثنا إلى دراسة مدى تأثير ىذه Conformityينتموف إلييا (

التباينات الثقافية عمى التعبير العمني عف الرأي عمى المستوى الفردي، ولذلؾ سنصطمح بشيء مف 
بمفيوـ الفردانية/ الجماعانية  Allocentrism / Idiocentrismمية مفيـوعمى تس -التجوز

)Individualism/collectivismوبناءًا عمى ما سبؽ، يمكننا صياغة الفرضية التالية .( : 
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 .يمئىناك عالقة بين توجيات األفراد الفردانية والجماعانية، واستعداداتيم لمتعبير العمني عن آرا
  

 ):mass media(الموسائل اإلع
الصمت، بوصفيا المصدر الذي يتمقى  دوامةذكرنا فيما سبؽ محورية دور وسائؿ اإلعالـ في سيرورة     

تمؾ القضايا.  حوؿ منو األفراد معموماتيـ عف القضايا المختمفة، كما يدركوف مف خاللو توزعات اآلراء
ا بدوره بيا ىذا المتغير في االختبارات اإلمبريقية لمنظرية قياسً  ظىكما أشرنا إلى العناية القميمة التي ح

 التي تعاطت معو كافتراض نظري ال كمتغير يخضع لالختبار. Neumannالمذكور، حتى عند 
بصرؼ النظر عف دقة  –ورغـ توالي تنويو الباحثيف بتأثير وسائؿ اإلعالـ عمى إدراؾ الرأي العاـ       

ليس واضحًا تمامًا كيؼ يمكف لوسائؿ اإلعالـ أف Gunther(1998)نو وكما يشيرإال أ -ىذه اإلدراكات
تمعب ىذا الدور. ومف بيف األسئمة الممحة بيذا الخصوص: إلى أية درجة تؤثر وسائؿ اإلعالـ عمى 
إدراكات األفراد لمرأي العاـ؟ وما طبيعة أو نوع مضاميف وسائؿ اإلعالـ المسؤولة عف إحداث ىذا األثر 

دراكي؟ وما الميكانيزمات(أو اآلليات) التي يمكف لوسائؿ اإلعالـ مف خالليا التأثير عمى إدراكات اإل
 مناخات الرأي؟

 و مف بيف دراسات دوامة الصمت التي بحثت العالقة بيف التعرض لوسائؿ اإلعالـ واالىتماـ بيا      
التي بحثت تأثير استعماؿ وسائؿ ) Eveland,1995نذكر: دراسة( -عمى قمتيا –إدراكات الرأي العاـ 

اإلعالـ عمى إدراكات دعـ الجيور األمريكي لحرب الخميج الثانية، وأظيرت تأثيرًا صغيرًا لمشاىدة أخبار 
التمفزيوف دوف غيره. كما وجدت الدراسة لدى تحميميا لمضاميف وسائؿ اإلعالـ المختمفة أنيا زودت 

إذا ما كاف ثمة فرؽ بيف  Scheufele (1999)حث بمضموف مؤيد لمحرب.مف جانبو، ب يفالمشاىد
)  Tv & paper hard newsالمكثريف والمقميف مف استعماؿ وسائؿ اإلعالـ (األخبار والبرامج السياسية

فيما يتعمؽ بإدراكاتيـ لدعـ الجميور إلعالف النيكوتيف كمخدر. ولـ تشر بياناتو إال إلى تأثير محدود 
راكات؛ غير أنو حذر مف أخذ ىذه النتيجة عمى إطالقيا، كوف القضية لمشاىدة التمفزيوف عمى اإلد

بتغطية واسعة، وىو ما حـر المواطنيف مف اإلحاطة بيا وبطبيعة الرأي العاـ  ظموضوع الدراسة لـ تح
لالنتخابات الرئاسية في المكسيؾ،  (Neuwirth, 2000)حوليا مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ. وفي دراسة 

بحث أثر استعماؿ وسائؿ اإلعالـ (حجـ التعرض ومستوى االىتماـ) عمى إدراؾ رأي األغمبية، 
واالستعداد لمتعبير العمني عف الموقؼ مف كال المرشحيف، فوجد عالقة بيف استعماؿ وسائؿ اإلعالـ 

دراؾ رأي األغمبية (عمى تفاوت بيف وسيمة وأخرى تعرضًا واىتمامًا). ونفس النتيجة  (ماعدا اإلذاعة) وا 
ف لـ يعثر عمى تأثير  سجمت بخصوص االستعداد لمدخوؿ في مناقشة حوؿ أحد أو كال المرشحيف، وا 

 مباشر.
) لدى مراجعتيـ لمدراسات السابقة التي خمصت Kim et al)2003وتجدر اإلشارة إلى مالحظة       

اإلعالـ عمى إدراكات الرأي العاـ، ومف ثـ إلى التعبير العمني عف  إلى تأييد محدود لفرض تأثير وسائؿ
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اآلراء إزاء قضية ما. وقد فسر ىذه النتيجة بكوف ىذه الدراسات قد تناولت بالقياس االستعماالت العامة أو 
 unable to)الكمية لوسائؿ اإلعالـ، ورأى في ىكذا تعريؼ إجرائي قصورًا عف المسؾ أو اإلحاطة

capture)  ) مقارنة بمستوى االىتماـ بالمضاميف اإلعالمية ذات الصمة بإدراكات توزيعات اآلراء
) عف الرأي العاـ)، وبالتالي فإف حجـ استعماؿ وسائؿ cuesاستطالعات الرأي، ومختمؼ المعمومات (ب

نتائج  كقياس، ومفتقر إلى الدقة، وىو ما قد يحجـ too) (crudeاإلعالـ الكمي قد يكوف جد عاـ أو خاـ
 تأثيرات وسائؿ اإلعالـ عمى اإلدراكات مقارنة بما ىي عميو في الواقع.

 

يت استطالعات الرأي كمضاميف إعالمية مف نوع خاص، باىتماـ الفت مف ظوفي ىذا السياؽ، ح      
اـ في الباحثيف، خاصة أثناء االستحقاقات االنتخابية، فتـ تناوؿ تأثيراتيا المحتممة عمى إدراكات الرأي الع

). وقد نقؿ عدد مف الباحثيف وجود تأثيرات الستطالعات الرأي عمى Mutz,1994الدراسات االنتخابية(
.غير أنو )Scheufele & Moy,2000 Kim,et al,2003تنبؤات الناخبيف بنتائج االنتخابات (انظر: 

السياسية الستطالعات الرأي وفي الغالب األعـ، ال توفر الدراسات السابقة إال تأييدًا محدودًا لمتأثيرات 
)Mutz,1994; Dashman,2000 وربما يرجع ىذا إلى كوف الجميور العاـ يجد صعوبة في فيـ .(

بيانات استطالعات الرأي، والتي كثيرًا ما تحتوي مصطمحات إحصائية كالنسب والتكرارات واالحتماالت. 
ى دومًا ظى إف وجدت، فيي ال تحكما أف كثيرًا مف القضايا ال تتوفر بخصوصيا استطالعات، وحت

 ).Kennamer,1990بالمصداقية بيف أعضاء الجميور (
أي: القصص التمثيمية أو المحاكية examplarsىناؾ دراسات تناولت دور مواد بعينيا (مثؿ      

لمواقع، أو التصريحات الشخصية في النشرات اإلخبارية) في تشكيؿ ادراكات الرأي العاـ. وقد وجدت 
) في القصص الخبرية تمارس vivid and illustrative examplarsت تجريبية أف ىذه المواد (دراسا

تأثيرًا قويًا عمى تقديرات الناس لمناخ الرأي، إلى حد يضاىي أو يفوؽ تأثيرات نتائج استطالعات الرأي أو 
 .(Dashman,2000; Kim,et al,2003)أنماط أخرى مف المعمومات الموضوعية 

، يقوـ تقييـ األفراد لمناخ الرأي Neumannأنو حسب  Kim et al (2003الصدد، يسجؿ( بيذا     
 relevantعمى أساس "حاسة شبو إحصائية"، ال عمى أساس فحص مجيد معرفيًا لدليؿ ذي عالقة (

evidence)(Neumann, 1984 وىذا قد يستمـز أف األفراد ال يقيموف مناخ الرأي، بالضرورة، مف .(
)عف تغطية وسائؿ اإلعالـ  toneنبرةيف إعالمية محددة، بؿ مف خالؿ انطباع عاـ(أو خالؿ مضام
 لقضية ما.

وفي األخير، توفر بعض األدبيات دلياًل عمى تأثيرات مباشرة لوسائؿ اإلعالـ عمى التعبير العمني عف 
؛ Rimmer & Howard,1990الرأي، وقد تبيف ذلؾ سواء في دراسات مسحية أو دراسات تجريبية (

Stevenson &Gozenbach,1990 ؛Keenan,1990  :ذكر في(Neuwirth,2000. 
 :وضمف ىذا المنظور العاـ، يمكف أف نصوغ الفرضية التالية
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دراكاتيم لمرأي  )أ( ىناك عالقة بين إدراكات األفراد التجاىات وسائل اإلعالم نحو الرئيس وسياستو وا 
 القضية.العام السائد، أو اتجاه الرأي إزاء ىذه 

)ب( حجم التعرض لوسائل اإلعالم ومستوى االىتمام بيا يرتبطان بعالقة مع االستعداد لمتعبير العمني 
 عن الرأي. 

 

 ):opinion congruence(توافق الرأي
 

إدراكاتيـ لمناخ الرأي  الرأي العاـ كصيرورة تفاعمية بيف آراء األفراد و )ـNeumann)5;94قدمت      
) أي األغمبية الحالية، و/أو اتجاىات الرأي perceived current majority opinionالسائد حاليًا(

). وىذا تماشيًا مع اعتماد نموذج الرأي perceived future majority opinionالمتوقعة مستقباًل (
العاـ كقوة تحقؽ الضبط االجتماعي، وتتغذى بوقود الخوؼ مف العزلة االجتماعية. وقد برز ىذا 

نفسيا، أو  Neumannالعامؿ(إدراكات رأي األغمبية الحالي / أو المتوقع مستقباًل) سواء في كؿ أعماؿ 
مما جعمو عمميًا المتغير المستقؿ األساسي. وأسفرت نتائج في أعماؿ مف اختبر نظريتيا مف الباحثيف، 

عف تأثير محدود ليذا العامؿ عمى االستعداد لمتعبير العمني عف الرأي، ربما  -كما تقدـ –تمؾ الدراسات 
 &Glynn)  ثـ 1997( Glynn et al) الذيف قاما بيماmeta-analysisمف أبرزىا التحميميف الكمييف(

Huge )3055إحصائيًا ( ذو داللةيف أظيرا تأثيرًا صغيرًا لكنو والذ)، ـr=54 وفي ردىا وتفسيرىا ليذه .(
الباحثيف لدى اختبارىـ لنظريتيا أف يأخذوا  Neumannالنتائج الناقضة والمشككة في نظريتيا، دعت 

اتجاه ىذه األخيرة  -حسبيا–بعيف االعتبار اتجاه وسائؿ اإلعالـ مف خالؿ إجراء تحميؿ لمضامينيا، ألف 
المؤيد آلراء األقمية قد يجعؿ أصحابيا يجيروف بآرائيـ بمعدالت تضاىي جير أصحاب األغمبية 

أف اختالؼ النتائج يمكف أف يفسر في جزء منو، Neuwirth (2000)). كما رأى,2000Neumannبيا(
المستخدمة مف قبؿ الباحثيف. ويضيؼ أف -) وعاطفيةcogntiveبيف عقمية ومعرفية (-بطبيعة اإلجابات

مراجعة متأنية فاحصة لمدراسات تكشؼ، عمى األقؿ في بعضيا، عف سوء تصميـ لألسئمة وطريقة 
 اختيار العينة، وكذا التحميؿ.

 

في ىذا البحث االقتصار عمى مناخات الرأي المجتمعية ( المكونة مف: سنتالفى مف جية أخرى،       
غفاؿ المناخات الجزئية والصغيرة( ) المتمثمة في الجماعات micro-climatesجماىير مجيولة)، وا 

تي قد يكوف المرجعية، والتي تعكس إدراكات الفرد عمى مستوى شبكاتو االجتماعية اليومية المباشرة، وال
ليا ( أي ىذه اإلدراكات) تأثيرات تفوؽ تمؾ الصادرة عف المجتمع في عمومو. وقد أثبتت جدارة ىذا 

 Moy et) عف تأثير األقراف في صفوؼ المراىقيف، و(Lashbrook,2000االعتبار نتائج دراسات مثؿ(
al,2001)عف تأثير اآلراء المدركة في صفوؼ العائمة واألصدقاء، و (Glynn & MC leod,1984 (

حوؿ تأثير االنتماء السياسي واالنخراط في الجماعات بشكؿ عاـ، كما أف المدرسيف بإمكانيـ الدفع باتجاه 
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). بالتوازي مع ىذا، لـ تظير نتائج دراسات أخرى Eckstein & Turman,2002إلزاـ الطمبة الصمت (
المرجعية لمفرد واستعداده لمتعبير العمني عف وجود أية عالقة بيف إدراؾ مناخ الرأي السائد في الجماعات 

 & Glynn)، وما يعتبره الفرد جماعة مرجعية(Huang,2005رأيو، مثؿ: ما تعمؽ بالعائمة واألصدقاء (
Park,1997.( 

وبناء عميو، سنتناوؿ في بحثنا مناخات الرأي السائدة في عدد مف المؤسسات       
واألصدقاء، المجتمع في عمومو، وسائؿ اإلعالـ: جرائد، إذاعة، ): العائمة collectivesاالجتماعية(

دراكو لمناخ الرأي  وتمفزيوف. وسنسمؾ ما درجت عميو دراسات سابقة لبحث التفاعؿ بيف رأي الفرد ذاتو، وا 
 perceivedالسائد في المؤسسات السالفة، ممثاًل في البناء(المفيوـ المركب)التوافؽ المدرؾ(

congruenceالتوافؽ المدرؾ () أو الperceived incongruence دراؾ الرأي ) بيف رأي الفرد وا 
 ا أو المتوقع مستقباًل في كؿ مف المؤسسات االجتماعية السالفة.السائد حاليً 

وقد بينت دراسات وجود عالقة إيجابية واضحة بيف التوافؽ والتعبير العمني عف الرأي      
)Neuwirth,1990; Glynn & MC leod,1984 غير أف بحوثًا أخرى أفادت نتائج وأدلة متفاوتة .(

). وبناء عميو Neuwirth,1988;Sun,1990ومتباينة ومنيا حتى مف أفاد نتائج ناقضة لالفتراض(
 يمكننا صياغة الفرضية اآلتية: 

دراكاتيم آلراء األغمبية الحالية أو المتوقعة التوافقىناك عالقة بين  مستقباًل في  بين آراء األفراد وا 
لمتعبير  استعداداتيمو المؤسسات االجتماعية المختمفة) العائمة واألصدقاء، المجتمع، وسائل اإلعالم( 

 العمني عن آراءىم. 
 

  :البحث ومنيجيتو سياق
 

 :مجتمع البحث وعّينته
عمى عينة عرضية مف أساتذة جامعة  ـ:300جواف  20إلى  05أجري البحث في الفترة الممتدة مف     

ا وأستاذة موزعيف عمى أستاذً  300الجزائر لتعذر اعتماد العينة العشوائية. وقد شممت ىذه العّينة عمى 
% مف مجموع 51% إلى 50خمس كميات مختمفة مف الجامعة، وقد تحرينا تحقيؽ نسبة تتراوح مابيف 

 أساتذة كؿ كمية. 
 

 القياس: 
) سؤااًل، سعينا 20تـ جمع بيانات ىذا البحث مف خالؿ مؿء المبحوثيف الستمارة تضمنت ثالثيف(      

بواسطة إجابتيـ لقياس متغيرات البحث التي وردت في الفرضيات، وفيما يمي تفصيؿ ىذه األسئمة في 
 شأف كؿ متغير: 
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 :)أ(االستعداد لمتعبير العمني عن الموقف من بوتفميقة وسياستو
لقياسو في وضعيات متباينة، تـ سؤاؿ المبحوثيف خمسة أسئمة بعدد الوضعيات المعتبرة، وذلؾ وفؽ 

=ال استعداد إطالقًا)، وتـ ترتيب ىذه الوضعيات بشكؿ تصاعدي 1=استعداد كمي، Likert)(5نموذج (
 : أخذت منيامف األسئمة مرفقة بالدراسات التي  ا). وفيما يمي بعضً Publicnessحسب درجة عالنيتيا (

 ما مدى استعدادكم لمتعبير العمني عن رأيكم اتجاه الرئيس بوتفميقة وسياستو في المواقف التالية: 
 ). Huang , 2005إذا كنتـ مع عائمتكـ وأصدقائكـ وأثير الموضوع ( -
 , Huangإذا كنتـ جالسيف مع أشخاص ال تعرفونيـ في حافمة أو قطار وكانوا يناقشوف الموضوع ( -

2005 .( 
إذا قاـ صحفي في التمفزيوف أو جريدة باستجوابكـ، مع العمـ أف اسمكـ ورأيكـ سيتـ نشرىما أو بثيما.  -
)Baldassare & Katz, 1996 .( 

ويرجع قياس االستعداد لمتعبير العمني عف الرأي في وضعيات مختمفة ( مناخات متعددة)، لتحديد أي مف 
ستعداد السائد فيو أكثر تأثيرًا، وما مدى تأثير درجة العالنية عمى اىذه المناخات، يكوف إدراؾ الرأي 

 يـ. ئالمبحوثيف لمتعبير عف آرا
 

 :)ب(الخوف من العزلة
 ) الذي ميز بيف: Willnat, 2002بيدؼ قياس ىذا المتغير تـ اعتماد طريقة قياس (

 Fear of( العزلة االجتماعيةخوف . خوؼ الناس العاـ مف أف يعزلوا أنفسيـ اجتماعيًا، وىو ما دعاه 5
social isolation ،( 

خوف . خوفيـ الخاص مف أف يعزلوا أنفسيـ بسبب ما يعتقدوف إزاء شخص أو قضية، وىو ما دعاه 3
). وتـ قياس "خوؼ العزلة االجتماعية" بتطبيؽ نموذج Fear of opinion isolation( عزلة الرأي

LiKert )5 ،موافؽ جدًا) عمى أربعة بنود نذكر منيا: 1= معارض جدًا = 
 في بعض األحياف، أخشى أف أكوف وحيدًا. -
 في بعض األحياف، أخشى أف ال يتقبمني اآلخروف. -

) المستعمؿ في ىذا البحث يمتمؾ معامؿ ثبات composite measureوقد وجد أف القياس المركب (
 . ). 93)، أما في دراستنا فقد قدر بػ: (Cronbach's alpha. :8مقبوؿ إلى حد ما (

 فيما يخص قياس "خوؼ عزلة الرأي" فقد تـ تطبيؽ نفس النموذج عمى البنود التالية: 
 ال يؤمنوف بيا حتى يتقبميـ اآلخروف.  في كثير مف األحياف، يبدي الناس آراءً -
 إذا اعتقدت أف آراء اآلخريف في قضايا ميمة تختمؼ عف آرائي، فمف المحتمؿ جدًا أف ال أجير بآرائي. -

)، بينما قدر في بحثتنا Cronbach's alpha. 23وقد وجد معامؿ ثبات ىذا المقياس متدنيًا نوعًا (
)45 .( . 
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 خشية االتصال: )ج(
يـ ئاد األفراد لمتعبير عمنًا عف آراالفردية المتعمؽ باستعدلقياس متغير خشية االتصاؿ، أحد الفروؽ     

) باعتباره الوحيد الذي Willnat,2002بقطع النظر عف إدراكيـ لمناخ الرأي السائد، تـ اعتماد مقياس (
=أساند 1=أعارض بشدة، Likert )5توفر لدينا. وقد طمب مف المبحوثيف تحديد مواقفيـ وفؽ نموذج

 منيا:بشدة) مف بنود نذكر 
 أخاؼ الحديث بصوت عاؿ في النقاشات.  - 
 ال أرغب في المشاركة في النقاشات الجماعية.  -

 Cronbach's alpha. 11وقد جاء معامؿ ثبات المقياس في ىذه الدراسة متدنيًا نوعًا ما ولكف مقبواًل (
 . )49كما جاء معامؿ ثباتو في البحث الحالي (. )

 نية/الجماعانية:دا)د(الفر 
قياس ىذا المتغير بواسطة تسعة بنود مستخرجة مف مقياس الفردانية/الجماعانية الذي صممو  تـ
)Triandis et al,1986) وتـ نقمو عف ،(Huang,2005 الذي طبؽ نموذج ،(Likert  السابؽ لقياس

 درجة موافقة المبحوثيف عمى بنوده، التي نذكر منيا:
 يـ في البيت. ئمع أبناالديف المسنيف أف يعيشوا ينبغي عمى الو  - 
 عندما تواجو صعوبات مف األحسف أف تقرر بنفسؾ ما ينبغي أف تقـو بو.  -
ف كاف ذلؾ قد يسخط عائمتو.  -  عمى المرء الذىاب في رحمة يرغب فييا بشّدة، حتى وا 
 عمى المرء أف يعيش حياتو مستقاًل عف اآلخريف.  -

)، بينما قدر في البحث Cronbach's alpha. ;1ا(في دراستو مساويً وقد جاء معامؿ ثبات المقياس 
 . )85الحالي بػػػػػػػ (

 (:mass media exposure and attention)ه(التعرض لوسائل اإلعالم واالىتمام بيا ) 
بالنسبة ليذا المتغير فقد تـ قياسو باعتبار بعديف اثنيف: حجـ االستعماؿ لوسيمة ما، ومستوى االىتماـ 

لألخبار السياسية في تمؾ الوسيمة. وقد استخدـ لذلؾ سؤاؿ لكؿ بعد، عمى نحو ما  الذي يوليو الفرد
): ىؿ يمكنؾ أف تخبرني عف عدد أياـ األسبوع الماضي التي شاىدت فييا ـNeuwirth)3000سمؾ

 ).9....،  ،0،5،3األخبار في التمفزيوف / استمعت فييا لإلذاعة/ قرأت فييا الجريدة؟عدد أياـ األسبوع: (
ا ما، قميؿ، ال اىتماـ ما مدى االىتماـ الذي أوليتو لألخبار السياسية الوطنية؟ (اىتماـ كمي، كثير، نوعً 

 ا). إطالقً 
 (:opinion congruenceتوافق الرأي ) )و(

باالستناد إلى النظرية، ال يستقؿ مجرد رأي الفرد الشخصي، أو إدراكو لرأي األغمبية، بتحديد       
ر العمني عف رأيو. بمعنى آخر، تنص ىذه األخيرة عمى أف األفراد يزيد احتماؿ تعبيرىـ استعداده لمتعبي

ا بيف آرائيـ الشخصية وما يدركوف أنو رأي األغمبية. واألمر ذاتو يتكرر عف آرائيـ عمنا متى أدركوا توافقً 
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العكس مف ذلؾ، متى متى أدركوا أف الرأي العاـ يتحرؾ في اتجاه آرائيـ الشخصية (توافؽ مرتفع). وعمى 
(يتعارض) عف آرائيـ الشخصية، أو يتحرؾ في اتجاه  أدراؾ األفراد أف رأي األغمبية يختمؼ

ا. وإلنشاء قياس مخالؼ(معاكس) آلرائيـ الحالية (توافؽ منخفض)، فسيقؿ احتماؿ تعبيرىـ عف آرائيـ عمنً 
القضية (الرئيس بوتفميقة وسياساتو) عمى لتوافؽ الرأي ىذا، جرى أوال سؤاؿ المبحوثيف تحديد موقفيـ مف 

ا، معارض تمامً  =5(: " بشكل عام، كيف تصف نفسك اتجاه الرئيس بوتفميقة وسياساتو؟ىذا النحو
ا)". بعدىا، لقياس إدراكات الرأي العاـ الحالي عف القضية في عدد مف المؤسسات =مساند تمامً 1

بغض النظر عن رأيك الشخصي، ما ىي في اعتقادك )، تـ سؤاؿ المبحوثيف: "collectivesاالجتماعية (
نسبة )%( األفراد في المؤسسات االجتماعية التالية)العائمة واألصدقاء، المجتمع، وسائل اإلعالم: 
التمفزيون، اإلذاعة، الجرائد الناطقة بالعربية، الجرائد الناطقة بالفرنسية()مساندون: ..%، معارضون: 

وفنا مف لجوء المبحوثيف إليو ساوي نسبتي التأييد والمعارضة في السؤاؿ، لختعمدنا تغييب خيار ت...%(. 
ا مف اإلفصاح عما يدركوف حقيقة. كما جرى سؤاؿ المبحوثيف تقدير اتجاه الرأي العاـ المتوقع صً تمم

ىل لديك انطباع بأن مستقبال في المؤسسات االجتماعية المذكورة حوؿ القضية، عمى ىذا النحو: "
ألفراد في المؤسسات االجتماعية التالية: ) العائمة واألصدقاء، المجتمع، وسائل اإلعالم: مساندة ا

التمفزيون، اإلذاعة، الجرائد الناطقة بالعربية، الجرائد الناطقة بالفرنسية( لمرئيس بوتفميقة وسياساتو 
. تتزايد( =3= تبقى نفسيا، 2=تتناقص، 1ا؟)ا/تبقى نفسيا/تناقصً ستعرف في المستقبل: تزايدً 

المبحوثوف الذيف رفضوا اإلجابة أو قالوا أنيـ "ال يعرفوف"، تـ اعتبارىـ غير مدركيف ألي اتجاه(أي "تبقى 
 )2(نفسيا"). 

 

 :النتائج
يتبيف مف نتائج الدراسة أف الرئيس بوتفميقة وسياساتو يشكالف قضية خالفية بامتياز وسط       

متوسط  ). أباف أفراد العينة عف استعداد   10205.المعياري=االنحراؼ  M= .9603المبحوثيف (المتوسط
ا عف مواقفيـ مف القضية عمى خالؼ غير كبير بيف الوضعيات، إذ تراوح بيف استعداد لمتعبير عمنً  إجماالً 

) M3=440. أقرب إلى الضعيؼ في الوضعية األكثر عالنية (التصريح لتمفزيوف أو لجريدة: المتوسط 
 ).M 2= 670.وسط في الوضعية األقؿ عالنية(أماـ العائمة أو األصدقاء: المتوسط واستعداد فوؽ المت

                                                           
)األغلبية تساند  :يف السؤال الثاين .مساند ( =3يرمزان  4 ،5 ،=حمايد2يرمز  3 ،معارض=4يرمز  4 ،2) :يف السؤال األول :حسابية حبتة قمنا بإجراء التكييفات التالية لدواع(2)

 .تتناقص( =4 ،تبقى نفسها =2 ،تتزايد=3) :ويف السؤال الثالث.=معارض(4األغلبية تعارض يرمز  ،حمايد =2تعادل النسبتٌن يرمز  ،مساند=3يرمز  %55أي أكثر من 
منخفض( لتحديد ما إذا كان األفراد يعتقدون أهنم يف األغلبية أو يف األقلية)أي =2 ،متوسط =4 ،مرتفع=5مت إنشاء قياس ملتغًن التوافق احلايل يف الرأي متكون من ثالث نقاط) 

اد ومت إنشاء قياس دماثل ملتغًن التوافق املستقبلي يف الرأي مبقارنة اآلراء الشخصية لألفر  .من خالل حساب القيمة املطلقة للفارق بينهما( ،السؤال الثاينو مبقارنة إجابيت السؤال األول 
 .مع إدراكاهتم الجتاه الرأي العام يف املستقبل)من خالل حساب القيمة املطلقة للفارق بٌن إجابيت السؤال األول والثالث(

أما الذين أدركوا أنو  ،(5=جةتياملبحوثون الذين يشعرون أن التأييد اجلماىًني للرئيس وسياساتو ينحو يف اجتاه آرائهم الشخصية سيعتربون على توافق عال يف الرأي )الن ،بعبارة أخرى
فسيعتربون على توافق غًن  ،املبحوثون الذين ال يدركون يف أي اجتاه ينحو التأييد اجلماىًني .(2 =فهؤالء على توافق رأي منخفض)النتيجة ،ينحو يف اجتاه خمالف آلرائهم الشخصية

 .(4 =حمدد)النتيجة
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بخصوص إدراكات مناخ الرأي السائد، تبيف لدى سؤاؿ أفراد العينة تقدير مناخ الرأي السائد وسط      
%) منيـ أف األغمبية 41%) و(29(والعائمة واألصدقاء مف جية، وعموـ المجتمع مف جية أخرى، نقؿ 

منيـ أف األغمبية  %)24%) و(48ي ىذيف الوسطيف عمى التوالي تؤيد الرئيس وسياساتو. فيما نقؿ (ف
بيف جماعات الرأي  اممفتً  افي ىذيف الوسطيف عمى التوالي تعارض الرئيس وسياساتو. إال أنو سجؿ تباينً 

الرأي السائدة في ىذيف ف) في إدراكاتيـ لمناخات يف، المحايديف لمرئيس وسياساتو، المعارضيمؤيد(ال
%) مف المؤيديف أف األغمبية في الوسطيف عمى التوالي تؤيد الرئيس 82%) و(19الوسطيف:إذ قدر (

%) مف المعارضيف أف األغمبية في ىذيف الوسطيف عمى التوالي ;1%) و(93وسياساتو، بينما رأى (
بحوثيف وجماعات الرأي التجاه تتكرر بخصوص إدراكات الم -اتقريبً  –تقؼ عكس ذلؾ. والصورة ذاتيا 

في ىذيف الوسطيف، وىو ما يبعث عمى االعتقاد أف األغمبية مف كال  المساندة/المعارضة المتوقع مستقبالً 
). ويتأكد projection effectsرائيـ الشخصية عمى اآلخريف في ىذيف الوسطيف(آ الفريقيف بصدد إسقاط

دراكات الرأي العاـ حاليً ىذا لدى مالحظة قوة االرتباط بيف الرأي الش ا وسط العائمة خصي وا 
)، وكذلؾ بيف الرأي الشخصي r=. 473,p<. 01) وفي المجتمع ( r=. 455,p<. 01واألصدقاء(

 .>r=. 424,p( والمجتمع) r=. 455,p<. 01وسط العائمة واألصدقاء(  واتجاه الرأي العاـ مستقبالً 
01.( 

%) مف أفراد 5;التجاه وسائؿ اإلعالـ نحو القضية، تبيف أف (أما بخصوص إدراكات أفراد العينة       
العينة لدييـ انطباع عف تأييد كبير لمرئيس بوتفميقة وسياساتو في التمفزيوف، ويوازييـ في نفس االتجاه 

%) فيما يتعمؽ بالصحافة الناطقة بالعربية. ولـ يسجؿ بيذا 18%) فيما يخص اإلذاعة، و(;:(
ر بيف جماعات الرأي، وينسحب األمر ذاتو عمى إدراكاتيـ لما ستؤوؿ إليو الخصوص فارؽ ذو اعتبا

اتجاىات وسائؿ اإلعالـ ىذه في المستقبؿ. بمقابؿ ىذا مثمت الصحؼ الناطقة بالفرنسية االستثناء، إذ 
% العكس)،  :2% قدرت تأييدىا و 43سجؿ انقساـ بيف أفراد العينة في تقديرىـ التجاىيا نحو القضية (

. كما ر األمر فيما يتعمؽ بإدراكاتيـ لما ستؤوؿ إليو اتجاىات ىذه الصحافة نحو القضية مستقبالً وتكر 
مف الطرفيف كاف يسقط  سجؿ تبايف شديد بيف جماعات الرأي إزاء ذات األمر في الحاؿ والمآؿ، وكأف كالً 

 عمى ىذه الصحؼ. موقفو
جماالً       الجزائرية، التمفزيوف واإلذاعة وبدرجة أقؿ الجرائد الناطقة ، يمكف القوؿ أف وسائؿ اإلعالـ وا 

بالعربية، عؿ األقؿ حسب إدراكات المبحوثيف، قد زودت المتعرضيف ليا بمضاميف متسقة نسبيا، مساندة 
لمرئيس بوتفميقة وسياساتو. بينما تميزت مضاميف الجرائد الناطقة بالفرنسية، عمى األقؿ حسبيـ، بحياد 

 إلى معارضة لمرئيس وسياساتو. يالً نسبي أميؿ قم
العربية مف بالنتائج عف ارتباط ذي داللة إحصائية بيف االتجاه المدرؾ في الجرائد الناطقة  ا، أبانتختامً 

دراؾ اتجاه المساندة في r=. 174,p<. 05ا وسط المجتمع ( جية، وكؿ مف مناخ الرأي المدرؾ حاليً  )، وا 
 )r=. 157,p<. 05المجتمع( 
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 الصمت: دوامة
بارتباط توافؽ الرأي  -اأساسً -الصمت المختبرة في حالتنا ىذه دوامةتبيف مف نتائج الدراسة أف       

إدراكات الرأي السائد في أوساط مختمفة إزاء الرئيس بوتفميقة وسياساتو -الشخصي الحالي والمستقبمي
إذ كما يبدو مف ا جد محدود. تأييدً والتعبير العمني عنو في وضعيات متفاوتة العالنية ال تمقى إال 

 ) ال وجود ألية عالقة ذات داللة إحصائية بيف توافقي الرأي الحالي (بيف أراء المبحوثيف5الجدوؿ(
دراكاتيـ المستقبمي(بيف آراء المبحوثيف  لمناخات الرأي السائدة في عدد مف المؤسسات االجتماعية )أو وا 

دراكاتيـ لمناخات الرأي المتوقعة في عدد مف المؤسسات االجتماعية) واالستعداد لمتعبير العمني عف  وا 
المجتمع مع االستعداد لمتعبير عف -الرأي في أي مف الوضعيات، باستثناء توافؽ الرأي المستقبمي الذات

ومنو ال تمقى الفرضية األساسية لمنظرية (افتراض ). r=.149, p<. 05( الرأي عبر التمفزيوف أو جريدة
 ا.) تأييدً الكونفورميا

أما بخصوص المتغيرات المستقمة األخرى المفترض تفسيرىا لمتعبير العمني عف الرأي في وضعيات      
مختمفة، فقد تباينت نتائجيا بيف عدـ وجود أي ارتباط أو وجود ارتباط محدود في وضعيات بعينيا كما 

واالستعداد لمتعبير العمني عف ): إذ ثبت ارتباط سمبي بيف الخوؼ مف عزلة الرأي 5يبدو مف الجدوؿ(
أو  )r=-. 128, p<. 01(الرأي عف بوتفميقة وسياساتو بالحديث إلى غرباء في حافمة أو قطار

. كما ثبت ارتباط سمبي بيف )r=-. 183, p<. 01(باإلمضاء عمى عريضة أو المشاركة في مظاىرة
 .-=r(ؿ دراسي أو ضمف فريؽ بحث الخوؼ مف العزلة االجتماعية واالستعداد لمتعبير عف الرأي في فص

412, p<. 05(  أو عبر التمفزيوف أو جريدة)r=-. 412, p<. 05.( بالنسبة لمتغير خشية االتصاؿ فقد
ا بالتعبير العمني عف الرأي في مختمؼ الوضعيات ماعدا أماـ العائمة واألصدقاء. بينما ثبت ارتباطو سمبً 

لجماعانية واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي في أي مف لـ يسجؿ أي ارتباط بيف متغير الفردانية/ا
ف كاف جد  -ا، سجؿ ارتباط إيجابي بيف كؿ مف حجـ التعرض لوسائؿ اإلعالـالوضعيات. أخيرً  وا 

ومستوى االىتماـ بيا مف جية، واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي في وضعيات مختمفة مف  -محدود
 بيف حجـ التعرض لمتمفزيوف واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي بيف جية أخرى: فمـ يثبت ارتباط إال

 دوف غيرىا مف الوضعيات. ) r=. 194, p<. 01(العائمة واألصدقاء فقط
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 (0الجدول)
 العالقة بين التعبير العلني عن الموقف من بوتفليقة وسياساته في الوضعيات المختلفة ومتغيرات الدراسة 

الوضعية  

1 

الوضعية 

2 

الوضعية  3الوضعية 

4 

 5الوضعية 

 063 .- **183 .- **128 .- 079 .- 007 .- الخوف من عزلة الرأي

 *167 .- 058 .- 138 .- *159 .- 114 .- الخوف من العزلة الاجتماعية

 **226 .- **220 .- **232 .- **182 .- 064 .- خشية الاثصال

 095 .- 106 .- 112 .- 056 .- 022 .- الفرداهية/الجماعاهية

 121. 097. 002. 128. **194. حجم التعرض التلفزيون 

 **266. **212. 107. **209. **270. مستوى الاهتمام

 121. 074. 004 .- 019. 017. حجم التعرض إلاذاعة

 **187. 138. 035. 040. 128. مستوى الاهتمام

 095. 118. 072. 095. 105. حجم التعرض الجرائد

 *153. **215. 132. 079. *143. مستوى الاهتمام

 ثوافق

 الرأي 

 الحالي

 

 

 034 .- 118 .- 005 .- 057 .- 057 .- العائلة وألاصدقاء

 024. 008 .- 088. 051. 030. املجتمع

 03O .002. 068. 050 .- 112 .- التلفزيون 

 022 .- 003. 049. 045 .- 131 .- إلاذاعة

 072. 050. 039. 024 .- 035 .- الىاطقة بالفروسيةالجرائد 

 026. 013 .- 057. 006 .- 055 .- الجرائد الىاطقة بالعربية

 ثوافق 

 الرأي 

 املستقبلي

 

 

 

 090 .- 086 .- 008 .- 051 .- 018 .- العائلة وألاصدقاء

 *O74 -. 149 .- 086 .- 078 .- 009. املجتمع

 053. 017. 032 .- 087 .- 061 .- التلفزيون 

 040 .- 036. 008. 092 .- 063 .- إلاذاعة

 078 .- -051 .- 100 .- 106 .- 070 .- الجرائد الىاطقة بالعربية

 085 .- 096 .- 135 .- 080 .- 008 .- الجرائد الىاطقة بالفروسية

 052.* الازجباطاث ذاث داللت عند مسخىي                   21.2** الازجباطاث ذاث داللت عند مسخىي 

بالمقابؿ، سجؿ ارتباط إيجابي بيف مستوى االىتماـ بوسائؿ اإلعالـ و االستعداد لمتعبير عف الرأي       
في كافة الوضعيات ماعدا بالحديث مع غرباء في حافمة أو قطار. في حيف لـ يسجؿ ارتباط بيف مستوى 

العمني عف الرأي إال في وضعية واحدة أال وىي بالمشاركة في حوار تمفزيوني االىتماـ باإلذاعة والتعبير 
)r=. 153,p<. 05 كما سجؿ ارتباط إيجابي بيف مستوى االىتماـ بالجرائد والتعبير العمني عف الرأي .(

 .>r=. 215, p()، بالحديث إلى غرباء في حافمة أو قطارr=. 143,p<. 05أماـ العائمة واألصدقاء(
 . )r=. 153, p<. 05(عبر التمفزيوف أو جريدة  )،01
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 النتائج: مناقشة
 

يجدر بنا أف نسجؿ بيف يدي ىذه المناقشة أف أغمب أفراد العينة (عمى اختالؼ سنيـ وجنسيـ       
ا عف أرائيـ إزاء الرئيس بوتفميقة وسياساتو، وخاصة في وآرائيـ) أبدوا استعدادات ضعيفة لمتعبير عمنً 

،  Mean=2.255 /2الثالثة األخيرة ذات الطابع العمني المرتفع(الوضعيةالوضعيات 
). وبالنظر إلى طبيعة العينة المكونة مف Mean =2.444 /1، الوضعية=Mean 4/3.321الوضعية

خالؼ ما توصمت إليو كثير مف االختبارات الميدانية لمنظرية،  أساتذة جامعييف، أتت ىذه النتيجة عمى
مميا عالقة طردية بيف المستوى العممي لممبحوثيف واستعدادىـ لمتعبير العمني عف التي أثبتت في مج
كما  -في عدد مف أوجييا عمى األقؿ-ا في المشاركة السياسيةنوعيً  اتعكس تراجعً  آرائيـ. وىي نتيجة

غير ا عف حالة يمكف اعتبارىا مؤشرً عكست نتائج االستحقاقات االنتخابية األخيرة تراجعيا الكمي. كما 
ا بمستقبؿ الديمقراطية فيو، إذ المعيود في صحية في ىذا المجتمع، األمر الذي ال يبعث عمى التفاؤؿ كثيرً 

سائر المجتمعات أف يشكؿ أفراد ىذه الطبقة أو الشريحة االجتماعية الخزاف الذي يزود المجتمع بقادة 
ؾ بالنظر إلى رصيدىـ المعرفي الذي الرأي في مختمؼ أوجو النشاط السياسي، والنقابي، والمدني، ...وذل

ا، كما يزودىـ بأدوات تؤىميـ يكسبيـ مناعة نسبية ضد الحوائؿ االجتماعية دوف التعبير عف الرأي عمنً 
إلدراؾ الرىانات الحقيقية في مجتمعاتيـ، والتعاطي معيا بما تستوجبو مف عقالنية. مف جية أخرى، ال 

ا بالقضية محؿ البحث، وبالتالي ال يصح بشأنيا قيدة حصرً يمكننا استبعاد أف تكوف ىذه النتيجة م
اإلطالؽ السابؽ. بعبارة أخرى، جاءت استعدادات األساتذة عمى ىذا النحو إزاء ىذه القضية بالذات، ربما 

)، وربما أتت عمى شكؿ political efficacyألنيـ ال يروف أي جدوى مف التعبير عف آرائيـ إزاءىا(
قضية، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى بحث استعدادات أفراد ىذه الشريحة لمتعبير عف مغاير لو اختمفت ال

 ا إزاء قضايا أخرى.آرائيـ عمنً 
ا، الصمت. فأساسً  دوامةإلى تأييد جزئي لنظرية  يمكف القوؿ أف البحث الحالي قد خمص إجماالً      
بيف توافؽ الرأي -األساسية لمنظرية-لمعالقةا ، لـ تظير نتائجنا تأييدً Neumannا لما افترضتوخالفً 

الحالي (بيف رأي المبحوثيف ورأي األغمبية المدرؾ في مؤسسات اجتماعية مختمفة) أو توافؽ الرأي 
المستقبمي(بيف رأي المبحوثيف واتجاه الرأي في تمؾ المؤسسات)، واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي 

أي مف الوضعيات المفترضة، ماعدا في حالة واحدة، حيث سجؿ  حوؿ الرئيس بوتفميقة وسياساتو، في
المجتمع واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي -ارتباط ذو داللة إحصائية بيف توافؽ الرأي المستقبمي الذات

وتعود ىذه النتيجة في اعتقادنا إلى أف  ).1)(الوضعية 5في التمفزيوف أو الصحافة كما يبدو في الجدوؿ(
نحو التوافؽ مع أرائيـ  مستقبالً  ) يروف أف رأي األغمبية في المجتمع ستتجو%13أفراد العينة(أغمبية 

مف المسانديف  %)82) منيـ ىذا التوافؽ حاليا. بموازاة ىذا، يرى(%41الشخصية، في حيف ال يرى إال (
اندة ستبقى نفسيا في )منيـ أف ىذه المس%:9ا الرئيس وسياساتو، كما يتوقع(أف أغمبية المجتمع تؤيد حاليً 
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)مف المعارضيف أف األغمبية في المجتمع تعارض الرئيس %93المستقبؿ، إف لـ تتزايد. كما يرى(
منيـ أف مساندة الرئيس وسياساتو تتجو نحو التناقص. ىذه المعطيات  )%95وسياساتو حاليا، كما يتوقع(

 في إقباؿ األفراد عمى الجير بآرائيـ.يمكف أف تفسر كيؼ يؤثر ارتفاع توافؽ الرأي المستقبمي  مجتمعة
ف كانت ىي ذاتيا شددت عمى وجوب قياس االستعداد Neumannا الفتراضوىو ما يمثؿ تأييدً       ، وا 

 ). ألنو1لمتعبير العمني عف الرأي أماـ جميور ذي حجـ ثابت وصغير ما أمكف(عكس حالة الوضعية 
الوضعية المفترضة، زاد احتماؿ تأثير ) كمما كبر حجـ الجميور في Neumann )1994حسب

الخصائص الشخصية(األمف، الثقة في النفس، التمرس عمى الكالـ، التكويف، الدور) عمى أجوبة 
عف كونيا تشكؿ  المبحوثيف، بمعزؿ عف مناخ الرأي. لذلؾ يجب الحذر مف التسميـ بيذه النتيجة، فضالً 

 )4(ية. استثناءا بيف سائر النتائج المتعمقة بيذه الفرض
 وتأتي ىذه النتيجة(عدـ تأييد الفرضية ) في تناغـ مع نتائج دراسات سابقة عديدة مثؿ: التحميميف     

ا، والذيف تناوال نتائج ىذه العالقة في دراسات سابقة. كما ) المذكوريف سمفً  meta-analysisالكمييف(
ا لدراسات أخرى أظيرت عدـ تأثر استعدادات األفراد لمجير بآرائيـ بإدراكاتيـ لمرأي العاـ تأتي تأكيدً 

الحالي أو المستقبمي كمما ارتفعت مستوياتيـ التعميمية. وكتفسير ليذه النتائج يمكف اإلشارة إلى الطبيعة 
نا عف أرائيـ مف الرئيس المبحوثيف لمتعبير عم استعداداتاالفتراضية لموضعيات العمنية التي جرى قياس 

). مف ناحية أخرى، يمكف إيعاز ىذه Petrič & pinter,2002وسياساتو فييا (ال تعبيرىـ الحقيقي)(
) والتعبئة األخالقية والعاطفية ليذه value-loadingالنتيجة إلى ضعؼ الشحنة القيمية (

ـ سمطتو عمى األفراد فيمزميـ )، وىو المكوف الذي يستمد منو الرأي العاmoral-ladden issueالقضية(
 إف لـ يدفعيـ إلى الكونفورميا.، الصمت
ا لمفرضية التي تنص عمى ا جزئيً ت نتائج بحثنا تأييدً ظير بخصوص متغير الخوؼ مف العزلة، أ     

عالقة عكسية بيف كال مكوني الخوؼ مف العزلة واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي، إذ اختمفت ىذه 
ا نتائج متسقة مع نتائج دراسات ا وشدة حسب المكوف، ومف وضعية إلى أخرى. وىي عمومً دً العالقة وجو 

 Shamir, 1997 ; Moy et تمؾ التي اكتفت في تناوؿ ىذا المتغير بمكوف واحد( سابقة لمنظرية، سواءً 
al ,2000)أو تمؾ التي تناولتو في مكونيف(Neuwirth,2000 باالستعداد )، أو تمؾ التي اختبرت عالقتو

) أو Willnat,2002في وضعية واحدة( لمتعبير العمني عف الرأي
 ).Huang,2005 ;Shamir,1997أكثر(
داللة ألي مف المكونيف باالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي ارتباط ذي يالحظ أوال عدـ تسجيؿ      

ا عف أرائيـ في بحوثيف لمتعبير عمنً وسط العائمة واألصدقاء (الجماعة المرجعية)، وىو ما ينـ عف إقباؿ الم
ىذا الوسط دوف اعتبار لمدى اتفاقيـ أو اختالفيـ مع اآلخريف حوؿ الرئيس وسياساتو(الخوؼ مف عزلة 

                                                           
 & Katzوقال أنو األكثر مالءمة لقياس ىذا املتغًن) ،(Shamir, 1997للتعبًن العلين يف مثل ىذه الوضعية)أن بعض الباحثٌن قام بقياس االستعداد غًن (3)

Baldassare,1996). 
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الرأي). كما أف المبحوثيف الذيف يبدوف مستويات عالية مف الخوؼ مف العزلة االجتماعية لـ يكونوا أقؿ 
سياساتو في ىذا الوسط. األمر الذي يمكف تفسيره عمى أف األفراد ا لمجير بآرائيـ حوؿ الرئيس و استعدادً 

يجدوف راحة وحميمية وطمأنينة تستند إلى قوة ومتانة عالقاتيـ ضمف ىذا الوسط، تحفزىـ لمتعبير عف 
). خاصة إذا تعمؽ األمر بقضية ال تعني Glynn & Park,1997آرائيـ دونما خوؼ مف أي نوع كاف(

فال نتصور أف يفضي االختالؼ في الرأي  -كالتي نحف بصددىا -اشر وشخصيأفراد العينة بشكؿ مب
 3:حوليا إلى تيديد ىكذا عالقات، والتي تشتد قوتيا لطابع الجماعانية الذي يميز أغمبية المبحوثيف(

بيف جماعاتيـ المرجعية (أو جماعة  )، وىو ما يجعميـ أحرص عمى حفظ روح التناغـ واالنسجاـ%
ادي كؿ ما مف شأنو تيديدىا. وتأسيًسا عمى ىذا، وعمى عكس ما ذىب إليو عدد مف االنتماء) وتف

ا أكبر مف العزلة إذا أدركوا الباحثيف مف أف الجماعة المرجعية تمثؿ السياؽ الذي يعاني فيو األفراد خوفً 
ر مجيوؿ، ا بينيـ وبيف اآلخريف في وسطيـ، مقارنة بذاؾ الخوؼ الذي يمكف أف يعانوه أماـ جميو تعارضً 

يمكف القوؿ أف الجماعة المرجعية يرتبط تأثيرىا المذكور بعدد مف العوامؿ قد يكوف مف بينيا طبيعة 
قد تمثؿ وضعية  -أي الجماعة-القضية محؿ البحث، ومكانتيا لدى الفرد، ووسط الجماعة. كما أنيا

ا يعرفيـ، وبالتالي ال يجد أي حرج الفرد أشخاصً  ) ال عمنية، يواجو فيياprivate situationخصوصية(
بعدـ صالحية ىكذا وضعيات كتعريؼ إجرائي  Neumannفي الجير برأيو أماميـ. وليذا قالت 

لالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي، ألف التعبير عف الرأي "عمنا" ىو مف يؤثر حسبيا عمى سيرورة الرأي 
 العاـ.
بخصوص الخوؼ مف عزلة الرأي وسط فريؽ بحث أو فصؿ وفي نفس المنحى، تكرر نفس الوضع      

دراسي(الوسط الميني: أماـ الطمبة أو الزمالء األساتذة)، وربما يعود ذلؾ إلى طبيعة الوسط الجامعي 
أف يتسع الحتضاف وتداوؿ الرأي والرأي اآلخر، أيا كانت القضية، وميما  -باألصالة -الذي يفترض فيو
ا بخصوص الخوؼ مف العزلة راء حوليا. بالمقابؿ، لقيت الفرضية تأييدً وشذوذ اآل بدا أو بمغ تطرؼ

ا كامتداد ليذه الوضعية، لـ تمؽ الفرضية االجتماعية في ذات الوضعية. إال أنو وعكس ما كاف منتظرً 
بخصوص ىذا المكوف أي تأييد في الوضعيتيف الثالثة والرابعة، رغـ درجة عالنيتيما المرتفعة، واتساـ 

يما عمى شيء مف الخطورة، السيما ئ)، باإلضافة إلى انطواanonimityفي كمييما بالمجيولية ( الجميور
ا بالتأييد في ذات المكوف لممتغير في الوضعية الخامسة. وىنا ى الفرضية مجددً ظالرابعة منيما. ثـ لتح

القة، بؿ األمر عائد يجدر بنا التذكير أف ال دخؿ لموقؼ األفراد مف القضية المدروسة في تحديد ىذه الع
عمى سبيؿ الحصر إلى خوؼ ىؤالء، الفطري أو الناشئ عف تراكـ تفاعالت سابقة وتجارب ماضية، مف 

 أف تطاليـ العزلة االجتماعية.
بموازاة ىذا، تبيف أف عامؿ الخوؼ مف عزلة الرأي عمى ارتباط ذي داللة باالستعداد لمتعبير العمني      

لثالثة والرابعة، ويمكف تفسير ذلؾ بارتفاع درجتي عالنيتيما، عمى عكس عف الرأي في الوضعيتيف ا
تميزىا أكثر مف سابقاتيا بدرجة عالنية أكبر، لـ يسجؿ فييا ارتباط ذو داللة  الوضعية الخامسة التي رغـ
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بيف ىذا العامؿ واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي. وىو ما يمكف إرجاعو، مقارنة بالوضعيتيف 
) التيديد االجتماعي المحتمؿ، ودرجة خطورتو immediacyبقتيف، إلى الفارؽ في آنية أو وشوؾ(السا
)riskiness)(Shamir, 1997.( 

ليس ثابتا يشترؾ فيو البشر عمى اختالفيـ كما يمكف  يستنتج مف ىذه النتائج أف الخوؼ مف عزلة     
)أو personal traitيكوف سمة شخصية(، بؿ األدؽ أنو يتراوح بيف أف Neumannأف يفيـ مف كالـ 

) يتفاوت نصيب كؿ فرد منو، وتتفرع إلى أبعاد عدة( خوؼ مف individual differenceا(ا فرديً فارقً 
عزلة الرأي، خوؼ مف العزلة االجتماعية)، أو حالة ظرفية يفرزىا تفاعؿ بيف كؿ مف القضية المراد بحث 

قؼ منيا، والوضعية المفترضة لقياس ىذا االستعداد، والموقؼ محددات االستعداد لمتعبير العمني عف المو 
دراكو لمناخ الرأي السائد أو اتجاه الرأي  حوؿ القضية، ...إلخ. الشخصي لممبحوث، وا 

)صفة ثابتة trait): "عمى اعتبار أف السمة(Neuwirth)2000ا مع ما ذىب إليووىذا يتماشى تمامً       
الصمت يبدو  دوامةرفي أو انتقالي، فإف الخوؼ مف العزلة في ظحدث ذىني  )stateعند الفرد، والحالة (

). ذلؾ أف إدراؾ رأي more state-like than trait-likeالسمة(إلى في طبيعتو أقرب إلى الحالة منو 
األغمبية مع الخوؼ المتولد عف التعارض بيف الرأي الشخصي ورأي األغمبية متغير أكثر منو ثابت. لكف 

إلى استشراؼ النتائج المتوقعة  جالء أف األفراد عندما تسنح ليـ فرصة لمتعبير عف آرائيـ يعمدوفيظير ب
مف جية، بالتضافر مع  في ماضييـ منتفاعالت (المنعكسة في السمات) ا إلى ما تحصؿ لدييـاستنادً 

بالباحثيف القياـ  مثؿ الخوؼ مف العزلة. وعميو يحسف (الحاالت) العوامؿ الوضعياتية اآلنية أو الوشيكة
)، specification errorلسمة والحالة بيدؼ تجنب خطأ التحديد(ا بقياس الخوؼ مف العزلة في بعدييا

 state-like fear ofأف بعد "الحالة" لمخوؼ مف العزلة( -وبشكؿ حاسـ -وحتى يتأتى إثبات
isolation( معرفة ما -عمى سبيؿ المثاؿ-ىو المرتبط بالجير بالرأي، وسيكوف حينئذ مف األىمية بمكاف

نتاج  إذا كاف مصدر امتناع الفرد عف االنخراط في نقاش ما ىو ماض حافؿ بالتفاعالت السمبية، أو
 إدراؾ رأي األغمبية".

ىذا، ورغـ ثبوت عالقة عكسية في بعض الوضعيات بيف الخوؼ  Neuwirthمف تحميؿ  اوانطالقً       
مف العزلة واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي، إال أف ىذه العالقة، وعمى خالؼ ما نصت عميو 

Neumann)ال دخؿ إلدراؾ مناخ الرأي السائد أو المتوقع فييا في أي مف الحاالت ،Pitric & 
Pinter,2002 دراكات مناخات الرأي ) (لـ يسجؿ أي ارتباط ذي داللة بيف الخوؼ مف العزلة بمكونيو، وا 

 -ولو جزئيا-). وعميو، يمكف القوؿ أف الخوؼ مف العزلة الذي أيد بحثناا أو المتوقعة مستقبالً السائدة حاليً 
 ية.عالقتو باالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي ىو مف نوع السمة الثابتة لدى المبحوثيف ال الحالة الظرف

باالستعداد لمتعبير  -ال كحالة ظرفية-باإلضافة إلى خوؼ العزلة، الذي تبيف ارتباطو كسمة شخصية 
العمني عف الرأي في عدد مف الوضعيات، تناوؿ بحثنا متغير خشية االتصاؿ كنموذج عف السمات 

ني عف الرأي بمعزؿ (الفوارؽ الفردية) التي افترض باحثوف تأثيرىا عمى االستعداد لمتعبير العم الشخصية
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، وقالوا بأولويتيا باالعتبار بالنظر إلى اتساميا ا أو المتوقع مستقبالً عف مناخ الرأي السائد حاليً 
باالستقرار، وظرفية ىذا األخير. أظيرت نتائج البحث أف المبحوثيف الذيف يبدوف مستويات عالية مف 

، وفي أغمب الوضعيات المفترضة(انظر خشية االتصاؿ تقؿ استعداداتيـ لمتعبير العمني عف الرأي
ا لمفرضية. وكما لـ يسجؿ أي ارتباط بيف عامؿ خوؼ العزلة(بمكونيو) ) )، وىو ما يمثؿ تأييدً 5الجدوؿ(

دراكات مناخات الرأي الحالية أو المستقبمية، كذلؾ لـ يسجؿ أي ارتباط ذي داللة ليذا العامؿ مع  وا 
بالنظر إلى قوة االرتباط مع المتغير التابع مف  -ة يمكف اعتبارىاالعوامؿ اإلدراكية المذكورة. وىي نتيج

 -جية، وانتفاء االرتباط بالعوامؿ اإلدراكية مف جية أخرى، ثـ بمراكمتيا بنتيجة الخوؼ مف العزلة السالفة
كمؤشر عف أىمية اعتبار السمات الشخصية (الفوارؽ الفردية) في تفسير االستعداد لمتعبير العمني عف 

 أي.الر 
كما لـ تثبت دراستنا وجود أي ارتباط ذي داللة بيف متغير الفردانية /الجماعانية، الذي يعكس      

)، واالستعداد لمتعبير العمني Idiocentrism/Allocentrismالفردي( الخصائص الثقافية عمى المستوى
تتسؽ مع عف الرأي حوؿ الرئيس وسياساتو في أي مف الوضعيات المفترضة. وىي نتائج 

ا، لـ تسجؿ ). مف جية أخرى، وعمى خالؼ ما كاف متوقعً Willnat , 2002)و(Huang ,2005نتائج(
المؤسسات االجتماعية الحالي كما المستقبمي، عند أي مف -أية عالقة بيف متغيرات توافؽ الرأي الذات

ي مف الوضعيات المفترضة. الجماعانييف)، واالستعداد لمتعبير العمني لدييـ في أ الفريقيف(الفردانييف و
ا بيف رأييـ ا لمتعبير عف أرائيـ لدى مالحظتيـ تعارضً ا أف يكوف الجماعانيوف أقؿ استعدادً وكاف منتظرً 

ا، بموازاة أف يجير الفردانيوف ورأي األغمبية السائد أو المتوقع وسط العائمة واألصدقاء أو المجتمع عمومً 
). بيد أنو وجد تقارب كبير بيف الفريقيف external validityرجي(برأييـ دونما حاجة لتأييد أو تصديؽ خا

 فيما يتعمؽ باالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي في كافة الوضعيات.
)، r=. 412, p<. 01بالمقابؿ، سجؿ ارتباط ذو داللة بيف ىذا العامؿ والخوؼ مف عزلة الرأي (      

 .>t=2. 265, df=4 , pيات مختمفة مف خشية االتصاؿ (كما أف الجماعانييف والفردانييف يبدوف مستو 
فرضية تأثيرىما عمى االستعداد لمتعبير العمني عف الرأي في عدد  )، وىما العامالف الذيف أيد بحثنا05

مف الوضعيات. وىو ما يوحي باحتماؿ وجود عالقة غير مباشرة لمتغير الفردانية/الجماعانية (عمى 
عداد لمتعبير العمني عف الرأي. نشدد في ىذا السياؽ، وبخصوص العامؿ المستوى الفردي) مع االست

ا، أف ىذه النتائج خاصة بيذه القضية، وبيذه العينة في السياؽ الجزائري، وال تعكس الثقافي تحديدً 
بالضرورة أىمية ىذا العامؿ الذي تكررت الدعوة إلى التركيز عميو في عدد مف الدراسات، مثؿ الدراستيف 

)، وىو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى مزيد مف Scheufele & Moy,2000ا، وخاصة (ورتيف أخيرً المذك
 اختباره عمى المستوييف الثقافي والفردي.

فيما يتعمؽ بمتغير وسائؿ اإلعالـ، عني بحثنا باختبار افتراضيف، تناوال ما يمكف أف ندعوه العالقة      
مع االستعداد لمتعبير العمني عف الرأي. وتتمثؿ العالقة غير  المباشرة وغير المباشرة لوسائؿ اإلعالـ
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مف كوف وسائؿ اإلعالـ ىي المسؤولة بشكؿ أساسي عمى تشكيؿ  Neumannالمباشرة فيما ذىبت إليو 
حوؿ قضية أو شخصية ما، ثـ لتؤثر ىذه  ا أو المتوقع مستقبالً إدراكات األفراد لمرأي العاـ السائد حاليً 

 ا عف أرائيـ إزاءىا.ا عمى استعدادات األفراد لمتعبير عمنً اإلدراكات بدورى
اإلذاعة -بيذا الصدد، لـ تظير نتائجنا أية عالقة بيف إدراؾ المبحوثيف التجاه وسائؿ اإلعالـ الثقيمة     

دراكات المبحوثيف لمرأي العاـ، وال اتجاه الرأي في المستقبؿ، عمى المستوييف: الجماعة  -والتمفزيوف وا 
جعية، والمجتمع. بعبارة أخرى، ال يثبت التحميؿ أي دور لإلذاعة أو التمفزيوف في تشكيؿ إدراكات المر 

المبحوثيف لمرأي العاـ، وال اتجاه الرأي في المستقبؿ، عمى المستوييف: العائمة واألصدقاء، والمجتمع. ىذا 
ا. وىو ما يتعارض مع افتراض عمى الرغـ مف اتساؽ مضامينيا واحتكارىا لمممارسة اإلعالمية محميً 

Neumann تؤثر عبر مضامينيا المتسقة في تشكيؿ إدراكات  -االتمفزيوف تحديدً  -أف وسائؿ اإلعالـ
األفراد لمرأي العاـ. بؿ عمى النقيض مف ىذا، أثبت التحميؿ وجود عالقة عكسية بيف اتجاه التمفزيوف 

يف وجود اختالؼ ذي داللة بيف المكثريف والمقميف مف واتجاه الرأي العاـ وسط العائمة واألصدقاء. كما تب
 .t=-2مرأي العاـ في المستوييف السابقيف عمى التوالي(لالتعرض ليذا األخير في إدراكيـ 

691,df=2,p<0. 01 ،(t=-3. 062,df=2,  (p< 0. 01  ومع وجوب أف يؤخذ بعيف االعتبار تدني
كف أف تفسر ىذه النتيجة عمى أف تغطية التمفزيوف ليذه حجـ التعرض ومستوى االىتماـ بيذه الوسيمة، يم

ا مع ذاؾ الذي ا يتناقض تمامً عمى نحو ال يفتقر إلى مجرد التوازف والموضوعية، بؿ تصور واقعً  القضية
يعيشو المبحوث، وىو ما ينـ عف اعتماد تضميؿ ممنيج مفضوح يستفز المشاىد كمما زاد حجـ تعرضو، 

 ا لذاؾ الذي يصوره التمفزيوف.القضية مغايرً  مؾا لمرأي العاـ حوؿ تراكً ليشكؿ لديو، أو يعزز، إد
أو ىكذا -اإال أنو يحد مف داللة ىذه النتيجة الميمة طبيعة العينة المكونة مف أساتذة يعمموف يقينً      

 -اكما صرح بو ىو شخصيً -يف الوسيمتيف ال تعدواف أف تكونا جيازيف بيد الرئيساتأف ى -يفترض
ضعؼ اآلثار اإلدراكية الراجعة إلى ىاتيف الوسيمتيف.  -إلى حد ما -يفتيما الدعاية لو. وىذا ما يفسرظو 

عميو، ال يستبعد أف يكوف ليذيف الوسيمتيف أثار إدراكية أقوى لو تعمؽ األمر بعينة عشوائية،  وبناءً 
 ى بتغطية أوسع.ظتستجوب عف قضية تح

 

 خالصة:
أف اتجاه الجرائد الناطقة بالمغة العربية يرتبط بعالقة مع إدراكات  أظير البحث الحالي مجمالً      

المبحوثيف لمرأي العاـ السائد وسط المجتمع، وىو ما يؤشر لدور محتمؿ ليذه األخيرة في تشكيؿ كؿ مف 
أف ثمة  في المجتمع، واتجاه الرأي العاـ فيو. فإذا بدا لألفراد مثالً  -حاليا-إدراكات المبحوثيف لمرأي العاـ

مساندة لمرئيس وسياساتو في ىذه الجرائد، فإنيـ سيدركوف الرأي العاـ عمى ذات النحو، وكأننا أماـ حالة 
: " يبدو أف األفراد يستدلوف عمى الرأي العاـ بقراءتيـ لتغطية وسائؿ قائالً  )Gunther )1998يصفيا 
 اإلعالـ".
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ا ذا داللة بيف إدراكات أثبت فييا التحميؿ ارتباطً وفي سياؽ متصؿ، نسجؿ أنو في كؿ الحاالت التي      
الرأي العاـ واالتجاه المدرؾ في وسيمة إعالمية ما، تبيف أف اآلراء الشخصية لممبحوثيف ترتبط بارتباط ذي 
داللة إحصائية مع االتجاه المدرؾ في تمؾ الوسيمة اإلعالمية نحو الرئيس وسياساتو. وىو ما يدفعنا إلى 

دراكات  افتراض أف ىذه العالقة المسجمة بيف االتجاه المدرؾ في عدد مف وسائؿ اإلعالـ نحو القضية، وا 
الرأي العاـ إزاءىا عمى المستوييف: الجماعة والمجتمع، ال تعدو أف تكوف عالقة وىمية، عمى اعتبار أف 

حوثيف عمييما. كال طرفي العالقة (اإلدراكات في المحميف) قد يكوناف نتاج إسقاط اآلراء الشخصية لممب
ا لكؿ لبس، يتوجب أف تعكؼ الدراسات القادمة عمى تحديد دقيؽ لدور ىذيف العامميف في لذلؾ، ودفعً 

 تشكيؿ إدراكات الرأي العاـ، األمر الذي يخرج عف نطاؽ ىذا البحث.
ة حجـ ا كمتغير بداللالذي عرؼ إجرائيً  -أما االفتراض المتعمؽ بالتأثير المباشر لوسائؿ اإلعالـ      

عمى االستعداد لمتعبير -التعرض ليا ومستوى االىتماـ المولى لألخبار السياسية الوطنية التي تتضمنيا
ا بيف مكوني المتغير. إذ تبيف أف مستوى االىتماـ باألخبار ا متفاوتً العمني عف الرأي، فقد لقي تأييدً 

طردية مع االستعداد لمتعبير العمني عف الرأي السياسية الوطنية الواردة في التمفزيوف والجرائد يرتبط بعالقة 
 في أغمب الوضعيات المفترضة. وعمى النقيض منو، ومف دراسات سابقة كثيرة لطالما أثبتت تأثير

، لـ Hoffmann,2007)؛Moy,et al,2005استعماؿ وسائؿ اإلعالـ عمى المشاركة السياسية والمدنية(
التعرض ليذه األخيرة واالستعداد لمتعبير العمني عف الرأي يسجؿ أي ارتباط ذي داللة إحصائية بيف حجـ 

 ). 5كما يبدو في الجدوؿ( إال في وضعية واحدة
 Kim et alبما ذىب إليو  ويمكف تفسير ىذا الفارؽ الكبير في التأثير المسجؿ بيف المكونيف      

االستعماؿ لوسائؿ اإلعالـ )مف كوف التعريفات اإلجرائية التي تفضي إلى قياس التعرض العاـ أو 2004(
ا إلى تقدير تأثيرات ىذه األخيرة، مثؿ )أو االىتماـ بمضامينيا عامة، سعيً overall media usesعامة (

) بحجـ االىتماـ الذي unable to capture( ىذه التعريفات اإلجرائية ال يمكنيا أف تحيط أو تمسؾ
العالقة بيا، في تغطية وسائؿ اإلعالـ. كما ال يت بو القضية محؿ البحث، أو بالمضاميف ذات ظح

تقدير حجـ االىتماـ الذي أواله المبحوثوف ليذه القضية بالذات في وسائؿ اإلعالـ. وليذا يمكف  يمكنيا
)، وقد يفضي إلى التقميؿ مف تأثيرات وسائؿ اإلعالـ crudeالقوؿ أف مثؿ ىذا القياس جد عاـ أو خاـ(

لمرأي العاـ أو عمى استعداداتيـ لمتعبير العمني عف آرائيـ. وىذا ما يفسر إف عمى إدراكات المبحوثيف 
التأييد القوي المسجؿ بخصوص مستوى االىتماـ باألخبار السياسية الوطنية في وسائؿ اإلعالـ (تحديد 
القياس بمضموف ذي عالقة بالقضية)، كما يفسر بالمقابؿ، الالتأييد الذي لقيو استعماؿ وسائؿ 

 عامة )(قياس خاـ). اإلعالـ(
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Abstract 

        The spiral of silence is one of the most famous theories explaining the 

public opinion phenomenon: its formation, change and effects. Neumann argues 

that the public opinion as a process is the product of the interactions of three 

factors: (1) Fear of isolation leading to scan the opinion climate and thereby (2) 

Perceive the extent of harmony with the preceded opinion climate regarding the 

case (Social Factor), which eventually will affect our (3) Willingness to express 

our opinion publicly. In this study, we will address the relationship between 

these factors, and a few others like communication apprehension, media use and 

attention… and their effect on a sample of 200 Algerian university teachers on 

their position toward the president Bouteflika and his policies. Our results 

showed a partial support for the theory, limited to fear of isolation, 

communication apprehension, and attention to the media. 
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