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"دور اإلعالم واإلعالم الجديد في صناعة الرأي العام وتوجيهه"
مقدمة
منذ فجر التاريخ واإلنس ان يبتك ر وس ائل مختلف ة لالّتص ال ليتمكن من التواص ل م ع من حول ه
وليتب ادل معهم األخب ار والمعلوم ات؛ وك ذلك لُي ِّلبي حاجت ه في التعب ير عن أفك اره ،ويس عى
لتوثيقها؛ وهو يطور بشكل مستمر تلك الوسائل؛ وأساليب الرسائل التي يقوم بتمريره ا عبره ا؛
وما زال العقل البشري يطور تلك الوسائل واألساليب ويبحث في سبل جديدة لتوظيفها في خدم ة
أهداف المرسل لتوجيه المستقبل نحو تلك األهداف.
في خضم التطور الحاصل في وسائل اإلعالم واإلعالم الجديد وبرامجهم ا؛ وال ذي تنعكس على
تطور األهداف وتوسعها ،يرى المختصون أن صناعة الرأي العام أصبحت أكثر سرعة وتشك ً
ال
من ذي قب ل وذل ك بس بب انتش ار وس ائل اإلعالم الجدي د ،وس هولة وص ول معظم الن اس إليه ا
ومش اركتهم في إدارة محتواه ا ،وه و م ا يجع ل من الض روري دراس ة الظ واهر والنظري ات
والبرامج المتعلقة بصناعة ال رأي الع ام به دف تس ليط الض وء على إيجابياته ا وتجنب س لبياتها
ومعالجتها.
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دراسة النظريات والظواهر والبرامج الحديثة المعنية باإلعالم واإلعالم الجديد ،للوصول
إلى معالجات وحلول إلشكالياتها.
توظي ف الوس ائل والدراس ات العلمي ة الحديث ة في عملي ة ص نع ال رأي الع ام لتجنب
المؤثرات اإلعالمية فيها.
تب ادل اآلراء والمعلوم ات من قب ل المتخصص ين إليج اد أفض ل الس بل في بن اء قواع د
ونظريات وأنظمة تعنى بتوجيه اإلعالم واإلعالم الجديد نحو ما ينفع ال رأي الع ام ويزي د
من وعيه.
تمكين مراكز صنع القرار من تبني سياسات سليمة في مجال قوانين وأنظمة عمل وسائل
اإلعالم واإلعالم الجديد عبر تقديم دراسات علمية رصينة تختص بهذا الشأن.
تثقيف المجتمعات اإلنسانية ح ول مخ اطر التوجه ات والمناف ذ الس لبية لإلعالم واإلعالم
الجديد وتمكينهم من التمييز الختيار القنوات البناءة التي تساعد في نهضة اإلنسان علمي ًا
ومعرفيًا وثقافيًا.
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وسائل التواصل االجتماعي وبرامجه وتطبيقاته ودورها في صناعة الرأي العام.
الصحف اإلليكترونية وكيفية التمييز بين توجهاتها وأهدافها.
المجموعات والغرف المغلقة عبر شبكة اإلنترنت وحجم تأثيرها في صناعة الرأي العام.
النم اذج والوس ائل الحديث ة المص ممة لتوجي ه ال رأي الع ام مث ل (ال ذباب اإلليك تروني -
الصفحات المستأجرة – المؤسسات االفتراضية) وحجم تأثيرها في صناعة الرأي العام.
تأثير اإلعالم الجديد في التغيرات الثقافية واالجتماعية.
البيئة التفاعلية ودور اإلعالم الجديد في إيجادها وإدارتها.
التأثير والتأثر المتبادلين بين الخطاب اإلعالمي واإلعالم الجديد.
تطور وسائل اإلعالم التقليدي وتأثرها باإلعالم الجديد.
اإلعالم الجديد دوروه في تقليل قيود الزمان والمكان والحجم المتوقع لهذا الدور مستقبال.
برامج وآليات تطبيقية لمعالجة توجيه الرأي العام نحو أهداف تتعارض مع القيم اإلنسانية
المشتركة.
استراتيجيات وخطط عمل مقترحة لتوظيف الرأي العام في برامج التنمية والتطوير عبر
وسائل اإلعالم واإلعالم الجديد.
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