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 واقع اإلشاعات يف منصات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة اجلامعة
 ) دراسة وصفية حتليلية ( 

The reality of rumors on social media platforms from the 
university students ’point of view 

 (Analytical descriptive study) 
 مللخصا

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع اإلشاعات يف منصات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة اجلامعة ، وقد  
استعان الباحثان ابملنهج الوصفي يف هذه الدراسة ، وقد مت االعتماد على استمارة االستبيان كأداة جلمع البياانت ، وطبق االستبيان 

،  2020-2019( املقيدين ابلعام اجلامعي 1150امعي بكلية اآلداب جامعة طربق البالغ عدد طالهبا )على عينة من الشباب اجل
%  من اجملتمع األصلي ، وتوصلت الدراسة إىل  6بنسبة ، ( طالبا  ( 72ومت اختيار العينة أبسلوب العينة العشوائية واليت كان قوامها 

نشر الفنت، وإحداث  أن هو تشويه خلرب معظمه صحيح، كماأفراد عينة البحث  لدىمفهوم اإلشاعة أن  جمموعة من النتائج أمهها
عينة انتشار اإلشاعة حسب وجهة نظر أهم دوافع  والتشكيك بنزاهة اآلخرين، تشويه شخصيات معينة يف اجملتمع، و بلبلة داخل اجملتمع

إمهال الشائعات ، و ات من جهات رمسية لنفي الشائعاتتصرحي، هي انتشار الشائعاتاملقرتحة  يف احلد من  احللولأهم ، و البحث
 وعدم نشرها مرة أخرى.

 اآلاثر السلبية، الشائعات، شبكات التواصل االجتماعي. الكلمات املفتاحية:

 

 

Abstract 

The study aimed at the reality of rumors in social communication from the 

viewpoint of university students, and the researchers used the descriptive method 

in this study, The questionnaire was used as a data collection tool, The 

questionnaire was applied to a sample of university youth at the Faculty of Arts, 

Tobruk University, whose number is (1150) students enrolled in the academic year 

2019-2020. The sample was chosen using a random sample method, which 

consisted of (72) students, 6% of the original community, and the study reached a 

set of results, the most important of which is that the concept of rumor among the 

members of the research sample is a distortion of news, most of which is true.  
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Also, spreading sedition, causing confusion within society, distorting certain 

personalities in society, and questioning the integrity of others are the most 

important motives for spreading rumors according to the viewpoint of the research 

sample, and the most important solutions proposed in limiting the spread of rumors 

are statements from official bodies to deny rumors, neglecting rumors and not 

spreading them. one more time.                                                                                                                                                                                                                

.rumors, social networks Keywords 

 مقدمة:
تعد الشائعات من الوسائل اخلطرية اليت تستهدف تدمري اجملتمعات ، حيث ظهرت مع ظهور اجملتمعات، ولكنها تطورت 
تزامنًا مع تطور الوسائل املستخدمة يف التواصل داخل اجملتمع ، وهي أحد أشكال احلرب النفسية اليت تستخدم لضرب الروح املعنوية 

اجملتمع  الواحد ومتزيق النسيج االجتماعي بني إفراده  وهذا ما يزيد الشائعات خطورة و سرعة وإحداث خرق وشق للصف داخل 
 تداوهلا وانتشارها.

ويف كثري من األحيان  يكون احد األسباب وراء انتشـار الشـائعات هي تداوهلا عبـر شـبكة التواصـل االجتماعي إلـى الطبيعـة  
املعلوماتية  ذات االستخدام الواحـد فقـط وابلتالـي فإهنـا تكـون معلوماتيـة وأكثـر تصديقـا، وتنــدرج  الفوريـة اليت تقدمهـا التحديثـات 

الشــائعات املتداولـة علـى شـبكة التواصـل االجتماعي حتـت تصنيـف العـرض االجتماعي آلراء الشـخصية، فمستخدم هذه التقنية يولـي 
ره اآلخرون خاصًة األشخاص ذوي نفــس الطبيعــة مــن التفكيــر وامليـول بـدون تدقيـق أثنـاء حبثهـم عـن أمهيـة كبيـرة للتعـرف علـى ما ينش

حيث تطورت وسائل االتصال يف العصر احلديث تطورًا أهبر اإلنسانية ، بعد أن كانت منحصرة يف وسائل املعلومـات املوثوقـة  ، 
السبب الذي  أدى بدوره إىل تغريات جذرية يف مناحي احلياة ابجملتمعات قاطبة ، حمدودة وبدائية تستهلك جهد ووقت كبريين ، 

هذه الوسائل قد ذللت املسافات وقربت بني األشخاص  املتباعدين وجعلت العامل قرية صغرية يف سهولة تواصله وتبادل  إنوابلرغم من 
 املعلومات واخلربات .

ليس على املستوى احمللي فقط بل تعدى نقلة نوعية يف حياة البشرية يف اجملاالت كافة ومما ال شك فيه أن هذا التطور أحدث        
ذلك إىل املستوى العاملي، حمدثة ظواهر جديدة وأتثريات مباشرة على خمتلف التنظيمات والبنية االجتماعية، وهذه التأثريات وصلت 

، ولكنه سالح ذو حدين، فإما أن يكون نعمة  صة الطلبة اجلامعينيإىل ما يسمى بتغيري السلوك ابلنسبة للناس عامة، وابلشباب وخا
على البشرية ومصدر سعادة ورفاهية إذا استخدم حسب األصول ، وإما أن يكون نقمة عليها ومصدر شقاء هلا إذا استخدم عكس 

 ذلك استخداما سلبيا كرتويج الشائعات مثاال ال حصرا . 
خالل هذه املواقع ، و تنوعت األساليب املستخدمة لنشرها عرب وسائل التواصل  حيث ان الشائعات ابتت تنشط من      

  .[23] االجتماعي ، وأصبحت متقدمة لدرجة صار يصعب على كثري من املتلقني متييزها
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بشكل جاد  وأتيت هذه  هذه الدراسة مكملة ملا سبقتها من دراسات حول هذا املوضوع عّلها تضيف شيئاً إىل األدب الرتبوي وتساهم
 لالرتقاء برتسيخ الكلمة الصادقة واملوضوعية يف طرح األفكار واملفاهيم املختلفة. 

 مشكلة الدراسة:
أصبحت الشائعات من أخطر األسلحة الفتاكة ابجملتمعات البشرية، حيث تلعب دوراً خطرياً يف تغيري الرأي العام أبي جمتمع  

والتغريات االجتماعية، وابتت وسائل التكنولوجيا احلديثة إحدى األدوات اليت يتم استخدامها خاصة يف أايم األزمات االقتصادية 
بشكل سليب يف نشر الشائعات، بدليل أن معدالت انتشار الشائعات تتناسب طرداًي مع التقدم التكنولوجي يف وسائل االتصال، 

ــا مــا يكــون لغــرض زعزعــة األمن أو إشــاعة اخلوف أو الكراهيــة أو فمنه [5] وانتشار وسائل التواصل االجتماعي بني أفراد اجملتمع
اصــل االجتماعي تدمـيـر الــروح املعنوية أو لبــث االحتقان بـيـن أفــراد اجملتمع أو حتــى بـيـن اجملتمعات ، فعالقــة الشــائعات مبواقــع التو 

صبحــت إحــدى وســائل االنتشار ألي معلومــة أو خــرب بسرعة فائقة ، بــل جتاوز انتشــارها مــن عالقــة قويــة تتمثــل يف أن تلــك املواقع أ
الذكيــة حيــث السرعة يف املواقــع والصحــف الرســمية ، فالشــائعات اإللكرتونية يف ظــل ما نشهده اليوم من تطور تقنــي ووجــود اهلواتف 

و عمــر زمنــي طويــل، بــل يف غضــون حلظات جتد هــذه الشــائعة قــد تــم تداوهلا بسرعة كبرية خاصــًة يف أصبحــت ال حتتاج إىل وقــت أ
تعديــل أو ظــل األعداد الكبيــرة التــي تســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي اليوم ، حيث تتميــز الشائعة االلكرتونية أبهنا ال ختضع لل

 [3] .هــو احلال يف الشــائعات ذات الطابــع التقليــدي خــارج مواقــع التواصــل االجتماعيالتغيــر كـمـا 

ي وتعــد مواقــع التواصــل االجتماعي إحدى تطــورات الثــورة التقنيــة التــي حتمل بداخلهــا  اجلانــب اإلجيايب والســليب والــذ 
ام هلــا ، ولعــل مــن االستخدامات الســلبية هلذه التقنية هي أحــد أســاليب وطــرق نـشـر الشــائعات يتحــدد بطبيعتهــا أو نوعيــة االســتخد

لشائعات التــي متس كافة جوانب احلياة يف اجملتمع، إضافة إىل تعــدد األهداف والصــور التــي تنقلهــا ، وخاصة يف اآلونة األخرية مل تعد ا
كاذبة ، أو معلومات مزيفة يروجها شخص، بل أصبحت أكثر من ذلك يقف خلفها مؤسسات متخصصة اإللكرتونية جمرد أخبار  

ووسائل إعالم احرتفت التالعب ابملعلومات وتقدميها هبدف إضعاف الدول ،وال يكاد ميضي يوم إال ونسمع عن مثل هذه املفاسد 
شكل عام واجملتمع اللييب علي وجه التحديد صورًا متعددة من والتجاوزات ، حيث يشهد الواقع االجتماعي يف اجملتمعات العربية ب

االحنراف الفكري لدي الشباب ، خاصة اهتزاز القيم واضطراب املعايري االجتماعية واألخالقية ، األمر الذي يتمثل بوضوح يف تزايد 
 [16] .قرار اجملتمعييهدد األمن واالست ألوان االحنراف، وانتشار صور من السلوك مل تكن مألوفة من قبل مما

ويف ضوء ما سبق من طرح ملشكلة الدراسة  يتضح أن انتشار الشائعات أصبح مسة العصر احلايل، مما دعي الباحثان إيل  
الوقوف علي اجلوانب النفسية واالجتماعية للشائعات املنتشرة عرب وسائل التواصل االجتماعي بني الشباب ، وهذا ما جيعل الدراسة 

سات يف هذا اجملال ، حيث ميكن صياغة تساؤهلا الرئيس ، الذي مؤداه : ما هي اإلبعاد النفسية احلالية مكملة ملا سبقتها من درا
 منه التساؤالت الفرعية التالية :واالجتماعية النتشار الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي ؟. والذي ينبثق 

 ما مفهوم اإلشاعة لدى طالب اجلامعة ؟. -1
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 ويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طالب اجلامعة؟.ما األسباب الدافعة لرت  - 2
 ما أنواع الشائعات على شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر الطالب؟. -3
 ما اإلبعاد النفسية لرتويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي؟. - 4
 كات التواصل االجتماعي؟.ما اإلبعاد االجتماعية لرتويج الشائعات عرب شب - 5
 ما احللول املقرتحة للحد من انتشار الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي؟. - 6

 أمهية الدراسة:
جريــات تكمــن أمهية الدراســة يف أهنا تلقــي الضــوء عـلـى موضــوع مهــم ذي صلــة بواقــع احليــاة بكافة نواحيها، يؤثــر ويتأثــر مب 

ائعات أن الواقــع االجتماعــي واملتعلق ابنتشار الشــائعات خاصــة عرب وســائل التواصــل االجتماعــي وحتديدا فيسبوك، وكيــف هلذه الشــ
شرحية  -ــدى   تؤثــر على واقــع احلياة االجتماعيــة واالقتصادية والسياســية والثقافيــة واألمنية، وذلــك مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي ل

ـلى املرتبصني ابجملتمع، الشباب اجلامعي يف التعامــل مــع هــذه الشــائعات بطريقــة صحيحــة، وســد الثغــرات ع -مهمة يف اجملتمع وهي 
غ والذيــن ال أيلــون جهدًا يف احملاولة يف أتجيــج اجملتمعات وخلــق الفوضى وخاصــة مــن خالل اســتخدام الشــائعات التــي تدغــد 

 مشــاعرهم الدينيــة أو حاجاهتم االقتصادية. 

 أهداف الدراسة:
 التعرف على مفهوم اإلشاعة لدى طالب اجلامعة. -1
 التعرف على األسباب الدافعة لرتويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طالب اجلامعة. -2
 التعرف على أنواع الشائعات على شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر الطالب. -3
 التعرف على اآلاثر النفسية لرتويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي. -4
 تعرف على اآلاثر االجتماعية لرتويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي.ال -5
 التعرف على احللول املقرتحة للحد من انتشار الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي. -6

 مصطلحات الدراسة:
 الشائعات:
النــاس : يشــيع شــيعا وشــيعاان ومشــاعا وشيوعه ، فهــو اإلشاعة لغًة كما جــاء يف لســان العــرب البن منظــور شــاع اخلرب يف  

 [1ع يف النــاس]شــائع، انتشـر وافرتق وذاع وظهــر، وأشــاعه هــو وأشــاع ذكــر الـشيء: أطــاره وأظهــره، وقوهلم: هــذا خـرب شــائع وقــد شــا 

يفهــا عـلى أهنا  روايــة تتناقــل عــن طريــق االتصال الشخصي، دون وقــد تعــددت التعريفــات ملفهوم الشــائعات، فيمكــن تعر  
مــة أو الرســم وجــود مصــدر يؤكــد صحتهــا، إذ إهنا اختالق لقضيــة أو خرب ليــس لــه أســاس يف الواقــع، وقــد يعبـر عــن هــذا اخلرب ابلكل

 [.4تـشـر يف األوقات التــي تــزداد فيهــا رغبــات اجلماهيـر واهتماماهتم]الكاريكاتريي أو النكتــة، وتظهــر الشــائعات وتن
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أما الشائعة اصطالح ترويج خلرب خمتلق ال أساس له ويعرفها الدكتور حممد منيـر حجاب أبهنا له من الواقع، أو تعمل للمبالغة  
افة معلومة كاذبة أو مشوهة خلرب معظمه صـحيح وذلك أو التهويل أو التشـويه يف سرد خرب فيه جانـب ضئيل من احلقيقة، أو إض

 .[15هبدف التأثيـر النفسي]

 شبكات التواصل االجتماعي:

مواقع الشبكات االجتماعية هي صفحات الويب اليت ميكن أن تسهل التفاعل النشط بني األعضاء املشرتكني يف هذه  
لف وسائل االهتمام، واليت من شأهنا أن تساعد على التفاعل بني األعضاء الشبكة املوجودة ابلفعل على اإلنرتنت وهتدف إىل توفري خمت

بعضهم ببعض، وميكن أن تشمل هذه املميزات املراسلة الفورية ، الفيديو ، الدردشة ، تبادل امللفات ، جمموعات النقاش ، الربيد 
 تسمح للمشرتك فيها نإنشاء موقع خاص به، و من م منظومة من  الشبكات اإللكرتونية اليت”اإللكرتوين ، املدوانت، وتعرف أبهنا: 

 [.14ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات، واهلواايت نفسها]

كما تعرف شبكات التواصــل االجتماعي أبهنا جتمعات ألشــخاص يف شــكل جمموعات تواصــل ذات طابــع اجتماعي على  
نت، حتاول أن تقــدم واقعًا افرتاضيًا جيذب األشخاص مــن خمتلف األعمار واألجناس، ومــن كافــة أحنــاء العــامل، وهــذه شــبكة اإلنرت 

 . [18اجملموعات تربطهــا اهتمامات ونشــاطات مشــركة برغـم اختالف أعمارهــم ووعيهــم وتفكريهــم وثقافتهــم وأماكــن تواجدهــم]

 السابقة:الدراسات 
قام الباحثان مبسح للكثري من الدراسات واألحباث السابقة اليت تناولت الشائعات، ونظرًا للتنوع الذي وجده الباحثان يف  

تلك الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، مت الرتكيز على تلك اليت تناولت آاثر الشائعات السلبية منها، وقد قام الباحثان برتتيب تلك 
وفق التسلسل الزمين إلجرائها، ابتداًء من األقدم إىل األحدث، مع إيضاح أهم ما اشتملت عليه تلك الدراسات، وأهم الدراسات 

 النتائج اليت توصلت إليها، م عقبنا على تلك الدراسات وكيف أفادتنا يف هذه الدراسة.

 

ماعية نفسية ملضمون اإلشاعات املنتشرة لدى "طلبة : بعنوان اإلشاعة لدى طلبة اجلامعة دراسة اجت2008دراسة أمحد أمرية سنة 
جامعة دمشق"وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة عوامل ظهور الشائعات وانتشارها يف قطاع التعليم، واملوضوعات اليت تركزت حوهلا 

هرة، ومت اختبار الشائعات وما الدوافع اليت وقفت خلفها. واستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي حيث وصفت الظا
فرضيات الدراسة ابستخدام ثالث طرق وهي الطريقة شبه التجريبية وطريقة املسح االجتماعي، وطريقة حتليل مضمون الشائعات و فق 
املوضوعات اليت تناولتها أوال، و من م حتليلها وفق الدوافع الكامنة خلفها، ووفق هذه املنهجية مت التوجه إىل ثالث عينات وفق كل 

ريقة، وأظهرت نتائج الدراسة العامة سرعة انتشار الشائعات يف األوساط املتجانسة كالوسط الطاليب، كما أظهرت تغري بنية الشائعة ط
  [.2عند انتقاهلا من شخص إىل آخر بسبب اإلضافات اليت طرأت عليها؛ فزادت معناها أو غريته كليا يف بعض األحيان ]
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الشائعات يف املواقع اإلخبارية األردنية و أتثريها يف نشر األخبار من وجهة نظر  الصحفيني األردنيني ، : 2015دراسة رضا كحيل 
وهدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إىل معرفة الشائعات ومدى أتثريها يف نشر األخبار يف املواقع اإلخبارية األردنية من وجهة نظر 

حماولتها معرفة مدى إدراك الصحفيني ملفهوم الشائعات وأهدافها وأخطارها، لدراسة يف الصحفيني األردنيني، حيث تكمن أمهية هذه ا
ومدى اعتمادهم وتعاملهم معها من خالل عملية نشر األخبار يف املواقع اإلخبارية األردنية واليت أضحت اليوم حافلة ابلكثري من 

نهج التحليلي من خالل عمع وتنظيم وعرض ووصف البياانت الشائعات، واعتمدت الدراسة على منهجني مها؛ املنهج الوصفي وامل
صحفيا واليت مبوجبها مت عمع  315حيث مت توزيع استبانة على عينة عشوائية بسيطة مكونة من  SPSSاملتاحة، وابستخدام نظام 

يف املواقع اإلخبارية من  وجهة  البياانت وحتليلها، وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود أتثري دال  إحصائيا للشائعات يف نشر األخبار
( وهي درجة 71,3نظر الصحفيني األردنيني من خالل درجة اعتمادهم على الشائعات يف نشر األخبار، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )

 .[21مرتفعة]

انتشار الشائعات،  : وعنواهنا اجتاهات طلبة االتصال حول دور القنوات الفضائية احمللية يف احلد من2015دراسة فوزية آل علي 
وتتحدد مشكلة البحث يف التعرف عن اجتاهات الشباب اإلمارايت . ومن انحية أخرى التعرف على تصوراهتم ملدى فعالية القنوات 
الفضائية يف التأثري على اجلمهور العام ، فضاًل عن رصد وقياس اجتاهاهتم إزاء جدوى وأمهية جتربة القنوات الفضائية يف تطوير أداء 

لنظام اإلعالمي يف اإلمارات واحلد من انتشار ظاهره الشائعات، وأوضحت النتائج أن للشائعات آاثر نفسية وحسية ابلغة فبمقدورها ا
القضاء على جمتمعات كاملة يف حني أهنا مل تواجه من قبل األطراف الواعية، وتزداد خطورهتا إذا كانت هناك جهة ما تزيد إسعار انر 

 
م
بتغياهتا، فالشائعة ببساطة جتعل من الصواب خطأ ومن اخلطأ صواب وقد يدعمها أحياانً بعض الوجهاء ورجال الدين، الشائعة طلباً مل

 وابنتشارها وسيطرهتا على عقول اجملتمع قد تغري يف السلوكيات ويف التعاطي مع أمور معينة ابلنسبة لألفراد، وقد يصعب إبطاهلا أحياانً 
   [.8اجملتمع هلا]لتفشيها يف اجملتمع وتشرب 

 

: الشائعات يف مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف إحداث العنف والصراع السياسي بني 2017دراسة ممدوح السيد عبداهلادي 
الشباب اجلامعي، وهدفت إىل التعرف على الشائعات يف مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف إحداث العنف والصراع السياسي بني 

اجلامعي. وقد استعان الباحث مبنهج املسح اإلعالمي ابلعينة، واعتمد على استمارة االستبيان كأداة جلمع بياانت الدراسة، ومت الشباب 
( مفردة موزعة ابلتساوي 400اختيار العينة أبسلوب العينة العمدية، وطبق االستبيان على عينة من الشباب اجلامعي املصري قوامها )

أكتوبر، اجلامعة األمريكية ابلقاهرة(. وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن أهم أوقات  ٦، األزهر، على جامعات )القاهرة
بروز الشائعات يف اجملتمع أثناء وجود عمليات إرهابية يف اجملتمع، ومن أهم أهداف الشائعات اليت تنشر عرب مواقع التواصل 

% من أفراد العينة يرون أن دور الشائعات اليت 65.5اسي داخل اجملتمع، وجاءت نسبة االجتماعي هو إاثرة العنف والصراع السي
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تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي يف إحداث العنف والصراع السياسي من الناحية السياسية هو البلبلة والفوضى يف اجملتمع يف 
من الدول العربية أو ما يعرف بثورات الربيع العريب يف الرتتيب % منهم يرون أنه احلراك السياسي يف كثري 65الرتتيب األول، ونسبة 

 . [20% منهم يرون أنه صناعة األزمات واالرتباك يف الدولة]57.9الثاين، ونسبة 

هدفت الدراسة واليت جاءت حتت عنوان اإلشاعة يف الصحافة اإللكرتونية العربية وأتثراهنا على :2017دراسة امساعيل الشمري 
ىل رصد اإلشاعة، وأتثريها يف اجملتمعات العربية ودور الصحافة اإللكرتونية يف انتشارها. و اعتمد الباحث على املنهج اجملتمع إ

الوصفي، لوصف وحتليل األدبيات والبحوث، حيث مت من خالل هذه الدراسة وصف وتوثيق اإلشاعة يف الصحافة اإللكرتونية 
بحوثني. و صمم الباحث استبانة كأداة للدراسة ومت َّ حتكيمها بواسطة حمكمني متخصصني يف وأتثرياهتا على اجملتمع وقياس اجتاهات امل

اجملال اإلعالمي. و يتمثل جمتمع الدراسة يف العينة قيد الدراسة اليت تتكون من صحف ورقية هلا مواقع إلكرتونية، وصحف عربية 
حواثً، وكانت أهم نتائج الدراسة يف أن َّ خطر اإلشاعة على اجملتمع؛ مب104إلكرتونية ليس هلا أصل مطبوع. وبلغ عدد أفراد العينة 

اً يكون أكثر خطورة عندما يتناول هذا اجملتمع ابألقاويل واإلشاعات؛ ما ميس عقيدته وقيمه. وأن َّ الصحافة اإللكرتونية تتيح هامشًا كبري 
ها بقية املؤسسات اإلعالمية األخرى. كما أن َّه يوجد عدد من من حرية التعبري للصحفي وتزيل كل أنواع القيود  والرقابة اليت تفرض

الصحف اإللكرتونية تروّ ج للشائعات من خالل صفحاهتا عرب ما توفره من معلومات وأحداث فورية وصور حية تمعترب مادة خام وسهلة 
 [. 7املنال للكثريين]

: اسـتهدفت هـذه الدراسـة حتديد مضمـون الشـائعة، وأنواعها، وأسلوهبا، وأغراضهـا، واملستهدفني منها، من خالل 2019دراسة التوم 
خدام االعتماد على تويرت كأحد وسـائل التواصـل االجتماعي. وتنتمـي هـذه الدراسـة إىل منـط الدراسـات الوصفيـة التحليليـة، وقـد مت اسـت

من خالل اسـتخدام أسـلوب حتليل املضمون جملموع التغريدات املكتملة العناصر اليت تـم حتديدها من قبل  املنهج الكيفي والكمـي
 12/ 28م حتـى 2016/ 1/ 7تغريده اخلاصة حبسـاب هيئة مكافحة اإلشاعات، وذلـك يف الفرتة مـن 62الباحـث وهي 

تائج الكمية للبحث. وتوصلت الدراسـة إىل أن مضمون الشائعة أيخذ م، وقد تـم حتويل البياانت إىل بياانت كميـة إلظهار الن2016/
ات أشكااًل وأنواعاً متعددة ترتبط بطبيعة الظـروف واملواقف اليت تظهر فيهـا، وتكون موجهه إىل أفـراد ورموز جمتمعية أو عماعات أو حـرك

أو حىت قضية متثل رابطا بينهم،  وتتعدد األغراض من الشـائعة أو تنظيمات أو جمتمعات تربطهـم عوامـل معينـة كعامل العـرق أو الديـن 
مـا بني أتجيج اجملتمع ضـد الدولـة، وأتجيج العاطفـة الدينية، وزعزعة األمن، كما تنوعت الشـائعات ما بني الشـائعات الدينية، 

ئعات العلمية، كما تنوع أسـلوب الشـائعة على والشـائعات االجتماعية، والشـائعات السياسـية، والشـائعات األمنية، وأخريًا الشـا
 [.3الرتتيب؛ أسـلوب االستفزاز، يليه أسـلوب التخويف، م أسـلوب االستغالل، وأخرياً أسـلوب السـخرية]

 

العالقة بني الشائعات اإللكرتونية واستقرار األمن الفكري للشباب من منظور العالج العقالين :  2020دراسة سامي الشربيين 
هدفت الدراسة إيل حتديد العالقة بني الشائعات اإللكرتونية واستقرار األمن الفكري لدي الشباب، والنفعايل السلوكي يف خدمة الفرد.ا
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وذلك من خالل االعتماد علي منهج املسح االجتماعي الشامل للشباب أعضاء اجلمعية العمومية مبركز شباب مدينة فاقوس حمافظة 
فردة، واملسح االجتماعي الشامل لألخصائيني االجتماعيني العاملني نإدارة الشباب والرايضة مبركز فاقوس م ٣٢٠الشرقية وعددهم 
أخصائي اجتماعي، وأشارت النتائج إيل أتثري الشائعات اإللكرتونية علي األمن الفكري لدي الشباب، وذلك  ٢٢شرقية، وعددهم 

 . [5شاركة اجملتمعية، وتدين مستوي االعتدال والوسطية لدي الشباب]من خالل ضعف دافع االنتماء للوطن، وضعف دافع امل

يف حتديد مشكلة الدراسة احلالية وصياغتها وبلورهتا، وكذلك يف  انمما الشك فيه أن الدراسات السابقة قد أفادت الباحثو 
من الدراسات السابقة  انكما أفاد الباحث،  حتديد أهدافها وتساؤالهتا، كما أسهمت يف توضيح اخللفية النظرية ملوضوع الدراسة احلالية

الية مع بعض الدراسات السابقة يف استخدام منهج واتفقت الدراسة احل، يف حتديد األسس العامة اليت انطلق منها يف اإلطار النظري
يف كيفية ، وأيضا الدراسة، حيث استخدمت أكثر الدراسات السابقة املنهج الوصفي والذي كان هو املنهج املستخدم يف هذه الدراسة

التوصيات اليت قد تفيد يف احلد من ، وأيمل الباحثان أن ختلص الدراسة احلالية إىل بعض اخلاصة جبمع بياانت اجلانب امليداين أداةبناء 
 هذه الظاهرة السلبية.

 مفهوم الشائعات:
ليست الشائعات ابلظاهرة اجلديدة، حيث بدء االهتمام بدراستها وحتليلها من قبل العلماء والدارسني منذ فرتة طويلة، غري  

أن الشائعة قد وجدت يف عميع احلضارات  أن نشوئها قد بدأ منذ نشوء اجملتمعات البشرية، حيث يوجد أمثلة واضحة تدل على
 .[ 19والثقافات، ولقد وجدت مع اإلنسان، وتبلورت يف كل احلضارات اإلنسانية القدمية منها واحلديثة]

وهي عبارة نوعية "أو موضوعية"مقدمة للتصديق تتناقل من شـخص آلخـر، وهي تعتمد على املبالغة يف أخبار معينة والرتويج  
ى نطاق واسـع أو خلـق أخبار ال أساس هلا من الصحة، كل ذلك هبدف التأثري على الرأي العام حتقيقاً ألهداف سياسية هلا ونشرها عل

أو اقتصادية أو عسكرية. ولذلك فان اإلشاعة قد ال تكون كلية معتمدة على اخليال، فقد تعتمد على جزء من احلقيقة من أجل 
وتـستخدم اإلشاعة وتنتشر يف وقت األزمات االجتماعية والوطنية، ولذلك فإن زمن   إمكانية تصديقها وتقبلها من قبل الناس،

األزمات هـو أنـسب وقت لتلك اإلشاعات ونشرها حيث يكون األفراد يف حالة استعداد نفسي لتصديق كثيـر مـن األخبار واألقاويل 
 . [13اليت يسمعوهنا نظراً حلالة التوتر النفسي الذي يعشونه]

عصران احلاضر العصر الذهيب لرواج الشائعات املغرضة، وما ذاك إال لتطّور التقنيات، وكثرة وسائل االتصاالت، اليت  وميثل 
هت إليه يف زمن قياسي.   مثّلت العامل قرية كونية واحدة، حبيث تصل الشائعة إىل من وج 

اختالف اجملتمعات واألفراد وثقافاهتم وقدراهتم  وتبدأ الشائعات عادة بكلمة صغرية، م يزيدها الناس من هنا وهناك، ومع 
العقلية والعلمية يف التحليل و الضبط والتحمل، تنبت الشائعة و تنمو و تتغري الكلمة يف احلجم والشكل وتصبح كلمات، وتعتمد 

ستعدون لتصديق الكذب الشائعات بتصنيفاهتا كافة على قاعدة أساسية توصل إليها خرباء علم النفس منذ سنوات وهي  إن الناس م
مهما بدأ زيفه، إذا ما صادف هواهم، وتكذيب الصدق مهما بلغ وضوحه إذا ما  خالف هواهم. و تشتمل اإلشاعة على شيء من 
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احلقيقة، لكن يعرتيه تلفيق ما، يهدف إىل نشر البلبلة يف اجملتمعات، ويؤدي إىل نتائج سلبية، لذا تعمل معظم الدول املتقدمة على 
خطط حملاربة الشائعات يف أوقات األزمات السياسية واالجتماعية و االقتصادية، إلدراكها اخلطر احلقيقي الذي  تلحقه إجياد 

 .[17الشائعات جببهتها الداخلية، من حيث إضعافها وضعضعتها]

 أنواع الشائعات:
 على سامعه ويتم على ضوئه استنتاج ما هي ذات مصدر موثوق وحقيقة مؤكدة تقال الستبيان أتثري اخلرباإلشاعة احلقيقية:  -1

 حيتاجه ذلك املوضوع من تعديالت وتغريات قبل إلزام تنفيذه أو تطبيقه.
: وهي نتيجة استقراء تطبيقات معينـة خـالل فتـرة حمـددة، وتصدر من أي شخص حبسب تعلمه وثقافته اإلشاعة االستنتاجية - 2

هذه اإلشاعة يف كثري من األحيان كلما زاد ذلك الشخص قرابً من املوضـوع إملاماً ومعرفة،  وإملامه جبوانب املوضوع وتبعاً لـذلك تصدق
 وختيب كلما زاد جهله فيه.

: وهي اليت تروح ببطء ويتم تداوهلا بني الناس مهساً وبطريقة سرية، وتنتهي يف هناية املطاف إىل أن يعرفها الناس اإلشاعة الزاحفة - 3
 شاعات عادة يف األنظمة االستبدادية على مستوى األفراد يف املؤسسات واجملتمعات. عميعاً وتنمو هذه اإل

: وهي نتيجة مشاعر نرجسية وأوهام ومتنيات تصدر عـن فئـة ال تعيش الواقع جبميع أبعاده ومعطياته وميؤوس من اإلشاعة احلاملة - 4
 صدقها.

ب والكوارث واألزمات احلادة ، وهذه اإلشاعة تعتمد بشكل أساسي على : وهي اليت يكثر حدثها أثناء احلرو اإلشاعات العنيفة -5
 العواطف اجلياشة كاخلوف والغضب والذعر. 

ومصدرها من نشأ يف بيئة غري صحية درج على إلقـاء الكـالم جزافا، ويكره من حيقق معه يف مصداقية كالمه، اإلشاعة الكاذبـة:  -6
 يه حىت ال يكون عرضة للمساءلة. وال حيب املواجهة، وجنده ينتقـي سامع

: وهذه أخطر أنواع اإلشاعات على اإلطالق بدءا من إشاعة يغرسها عدو البلد بني املواطنني لبلبلة الرأي العام إلشاعة احلاقدةا -7
  األمارة ابلسوء.وانتهاء مبا يتقوله البعض مـن أصـحاب النفوس املريضة يف حق إخواهنم وجرياهنم وزمالئهم إشباعا لرغبات النفس 

 

تصدر لعالج اإلحباط واليأس بتمرير أخبار ومهية ولكنها حمببة إىل نفوس اجلماهري وحيلمون هبا وهلم أولوية اإلشاعة العالجية: -8
 مطلقة يف حياهتم )خاصًة مبعجزات دينية( أو الصحة أو املال وهي شائعات قصرية املدى الزمين.  

طريق مصدر معلوم وحمدد يصدر قرار للجمهور وبعده مباشرة يصدر إشاعات للسيطرة على الرأي  تصدر عناإلشاعة التربيرية:  -9
 العام يربر فيها هذا القرار وحكمته ورشده التام. 

: تصدر عن الناس أنفسهم الذين صدموا من احلدث املفاجئ ويبحثون  ألنفسهم عن تفسري أو سبب اإلشاعة التفسريية -10
أة من أحداث دون معرفة للسبب احلقيقي العلمي املنطقي الغري معروف حىت ال تستمر احلرية هلم ، فالذهن وٕاجابة عما حدث فج

يقفز إىل أسباب ما حيدث ويفسرها حسب ما فيه من خلفية معلوماتية واليت غالباً ما تكون ضحلة غري منطقية على اإلطالق تسيطر 
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 .[7عليها اخلرافات]

 أهداف الشائعات:
العديد من الباحثني على جمموعة متداخلة من أهداف الشائعات واليت ال خترج عن كوهنا أهدافًا هدامة مدمرة، أحياانً  يتفق  

أتيت على كل جوانب احلياة، وأمهها: أهداف نفسية من خالل التأثري على الروح املعنوية وتفتيتها وتدمريها، وأهداف اجتماعية بغرض 
يق اخلالفات القائمة بني فئات اجملتمع املختلفة، وأهداف سياسية، وتعتمد هذه الشائعات على التضخيم إاثرة الفنت واخلصومات وتعم

والتشكيك، مثل الشائعات ذات الصلة ابلسياسيني وذممهم املالية واستغالل النفوذ، وأخطرها ما يطلق أثناء األزمات واالضطراابت 
انتشار البطالة، وارتفاع األسعار ونقص السلع، والرتكيز على البورصة والنفط الداخلية، وأهداف اقتصادية ابستغالل بعض ظروف 

وغريه من السلع اإلسرتاتيجية، بقصد إعاقة سري اإلنتاج والتنمية االقتصادية، وأهداف عسكرية نإلقاء الرعب واخلوف يف النفوس، 
وأهداف ال أخالقية ابلتشكيك يف أخالق األمة وقيمها،  وزعزعة الثقة ابلقدرات العسكرية، وأضعاف الروح املعنوية لدى املواطن،

 .[12وخاصة تلك اليت تتعرض لبعض الرموز واملعاين اليت تشكل جمد األمة عرب اترخييا املتواصل]

 وميكن ذكر بعض من أهداف اإلشاعة كما يلي:
متهيدًا لتدمري استقراره النفسي من خالل  تبدو خطورة الشائعات يف كوهنا تعمل على نشر اخلصومات بني أفراد اجملتمع ،وذلك -1

 نشر الفنت وتفكك وحدة اجملتمع.
العمل على تدمري القوى املعنوية لدى اخلصم، وبث الفرقة والشقاق والرعب، وتستعمل الشائعة كستارة دخان إلخفاء احلقيقة كما  -2

 ميكن استخدامها كطعم الصطياد املعلومات.
 أوقات األزمات ألهنا تثري عواطف اجلماهري، وتعمل على بلبلة األفكار ، إضافة إىل دورها املهم يف تقوم الشائعات بدور كبري يف -3

 الدعاية السوداء.
الشائعات وسيلة فاعلة ومؤثرة من وسائل الدعاية ويعتقد خرباء النفس واالجتماع أن للشائعة أتثري يعادل أتثري التلفاز والصحافة،  - 4

ة ميكن استخدامها إجيابياً لتقوية موقف من ينشرها أو لكسب األصدقاء، أما من الناحية السلبية فإهنا حتدث نوعا فمن الناحية اإلجيابي
 .[10من القطيعة بني اجلماهري وحكوماهتم وجتعلهم  يشكون يف عدالة قضيتهم ، خاصة حينما تؤثر الشائعة يف توجهاهتم]

 دوافع النفس اإلنسانية لرتديد الشائعات: 

القابلية لرتديد الشائعات تبدأ من الطفولة حيث ينشأ الطفل يف بيئة تعودت على ترديد األخبار، دون التحقق منها، فهذه هي  -1
 األرضية األوىل للشائعة اليت تؤهل الطفل أن يكون انقاًل هلا. 

يستكمل خيال  اإلنسان صورة ومالمح النفس اإلنسانية تلجأ إىل اخليال  لتفسري ما يقع من أحداث تفسريات مقبولة ومقنعة و  -2
 الواقع ليقدمها لنفسه ولغريه.

 حتتفظ  بصورة األشياء إىل زمن طويل.ٖ  الذاكرة وما حيدث فيها من االختزال، أو االنتقاص، أو الطمس، أو التشويه، وهي ال  -3
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 بت منها. تلهف اإلنسان وتعجله على األمور وفضوله، وعدم توفر الوقت لتقصي األخبار كالتث - 4
 التربير: ألن غموض الشائعات، تتيح للشخص تربير مواقفه من ترديد الشائعات.  - 5
 التوقع: ويعد عامالً قواي من عوامل إطالق الشائعات، خصوصا إذا كان هناك حدث متوقع من قبل اجلمهور.- 6
 اليت تعمني وتساعد على  الرتويج للشائعات وترديدها.الفراغ: ألهنا تستعمل مللء الفراغ بني اجملالس، وهي الثرثرة االجتماعية  -7
.احلقد على اخلصوم أو املنافسني واحلسد، فلها أهداف ال أخالقية، تقوم بدور ابلغ التأثري يف  التشكيك أبخالق األمة وقيمها  9

 ومقوماهتا وعاداهتا وتقاليدها. 
ص دون وعى منه يف تعبريه عن البيئة احمليطة، وهذا النوع من اإلسقاط: وهى حتدث نتيجة انعكاس احلالة االنفعالية للشخ-10

 .[22الشائعات يشبه أحالم اليقظة فإذا كان تفسريها يتفق مع ميولنا نصدقها ونقوم بنقلها]

 التفسريات النفسية لإلشاعات:
رة ملتوية عن طريق بعض يذهب أصحاب )مدرسة التحليل النفسي( إىل أن اإلشاعة تكشف عن حمتوايت الالوعي اجلماعي بصو  -1

احليل النفسية مثل اإلسقاط والرمزية والتكثيف والعزل وغريها، ويف تصورهم أن اإلشاعة تنجح حني تكون قادرة على حتريك كوامن 
 الالوعي واالنفعاالت املكبوتة.

ضبابية ومتلبسة كلما كان اجلو مهيئاً  أما أصحاب )املدرسة املعرفية( فيعزون اإلشاعة إىل عدم الوضوح املعريف فكلما كانت األمور -2
 النتشار اإلشاعات، ويرى أصحاب فكرة االحتجاجات )أن اإلشاعة حتقق ألصحاهبا إشباع احتياجات غري مشبعة. 

ويرى فريق كبري من علماء النفس أن انتشار اإلشاعة يعتمد جزئيًا على نظرية اجلشتالت  واليت تؤكد على أن اإلدراك احلسي  -3
لألشياء ينحو دائمًا حنو البساطة واالنتظام و اإلحساس ابالكتمال، و اإلشاعات تنبثق لتشرح املواقف املميزة اليت هتمنا ولرتحينا من 

 .[7التوتر واحلرية]

 

 دور وسائل التواصل يف نشر الشائعات: 
مع ظهور وسائل االتصال احلديثة مبا متتلكه من أدوات تفاعلية أصبح للمستقبل القدرة على املشاركة النشطة األكثر فعالية  

يف العملية االتصالية، حبيث أصبح اجلمهور يسعى للحصول على املعلومات واختيار املناسب منها، وتبادل الرسائل مع املرسل، بعدما  
 متلق للمعلومات.  كان دوره يف السابق جمرد

و تعد وسائل التواصل االجتماعي أبشكاهلا املتعددة، اجلماهريية منها واخلاصة أدوات أساسية النتشار الشائعات، ففي حني   
كانت عمليات التواصل يف املاضي مبنية على التواصل املباشر واحلديث الشفوي ابتت اآلن أكثر تعقيدا، فمع تطور اإلنرتنت أصبح 
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عدد كبري من األفراد واألحزاب السياسية والقوى االجتماعية والدول واملنظمات املختلفة نشر آية معلومات بسرعة كبرية  يف مقدور
دون إمكانية معرفة املصدر األساسي هلذه املعلومات، خاصة مع إمكانية حجب هوية املرسل، أو استخدام أمساء مستعارة واستخدام 

نقاش اليت تشرتك فيها جمموعة كبرية من األفراد واليت تؤدى إىل إفالس شركة أو اهنيار شخص إذا ما مت اجلماعات اإلخبارية وعماعات ال
، وتعترب   (KateStarbird : 2014,p.2[ )25توظيف معلومات خاطئة أو صحيحة يف موقع ما ومتت إشاعتها]

ا يف التأثري يف الناس و تشكيل الرأي العام يف الدولة.  الشائعات شكل من أشكال االتصاالت االجتماعية وانتشارها، وتلعب دورا مهم
كما أن هلا أتثريا كبريا على األسواق املالية، وتسبب الشائعات الرعب يف اجملتمع خالل احلروب ويف فرتات انتشار األوبئة واألمراض، 

 .[26كاذيب]واملعلومات اليت تتضمنها  الشائعات ميكن أن ترتاوح من النميمة إىل الدعاية ونشر األ

 :مسات وخصائص الشائعات اإللكرتونية
االنتشار: حيث تعرب احلدود الوطنية وال تتوقف عند الفضاء الوطين بل يصبح عمهورها الفضاء الكوين مما يزيد يف خطورهتا  -1

 وأتثرياهتا السلبية.
 منخفضة جدا. الكلفة: ال حتتاج الشائعات اإللكرتونية إيل أي نفقات لتوزيعها فهي ذات كلفة -2
 التأثري: أتثريها أقوي علي اجلمهور املستهدف من الشائعات التقليدية. -3
 التفاعل عن بعد: تتميز أبهنا متلك خاصية التفاعل عن بعد حيث ميكن تناقلها ابلصوت والدردشة والتغريدات. -4
إال أهنا ال تتحدد ببقعة جغرافية أو نظام سياسي  العاملية: علي الرغم من كوهنا قد تكون موجهه لشرحية معينه أو عمهور معني -5

 .[6معني]

 أتثري انتشار الشائعات اإللكرتونية علي الشباب اجلامعي: 

مع تزايد أعداد املستخدمني من الشباب لوسائل االتصال احلديثة، ابتت جوانب أتثري الشائعات أكثر وضوحًا وانعكاسًا عليهم، 
 -:وتتضمن أبرز هذه اجلوانب ما يلي

 أتثري شخصي: تدفع الشائعات الشباب حنو اختاذ قرارات شخصية خاطئة ألنفسهم وأسرهم. -1
أتثري عدائي: تدفع الشائعات الشباب إيل تكوين صورة سلبية عن شخصية، أو فكرة مستهدفة ابلشائعات لتشويهها وحشد  -2

 العدائية ضدها.
تدمر ثقة الشباب يف الثوابت واألسس اجملتمعية، وإضعاف املعنوايت  أتثري نفسي: تؤثر الشائعات يف نفسية الشباب، حيث -3

 والبناء الذايت للشباب.
أتثري معريف: يف الوقت الذي هتدف فيه وسائل االتصال احلديثة يف تعزيز التبادل املعريف بني الشباب، تسهم الشائعات يف تشويه  -4

 املعارف وزعزعة الثقة يف مصادرها.
عية: تساعد الشائعات علي نشر العداء واخلصومة بني الشباب، ومن م تدمري استقراره من خالل نشر تفكك أتثريات اجتما -5
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اجملتمع، كما تؤثر ابلسلب علي العالقات االجتماعية بني الشباب، وختلق الفوضى، كما تعمل علي تعميق الفجوة بني أفراد اجملتمع 
 نشر األفكار اخلاطئة واالحنراف بني الشباب.ونشر القلق واخلوف يف النفوس، كما تعمل علي 

ـى أتثريات سياســية: يعتبــر اجملــال السياســي بيئــة خصبــة ومناســبة النتشار الشـائعات   بيـن الشـباب. حيث تؤثـر الشـائعات عل -6
السياسـية للتأثيـر فـي البيئـة العامـة"ويتضمـن عميـع جماالت االتصال السياسـي بيـن الشـباب "الطـرق التـي يسـتخدمها أصحـاب الرسـائل 

يـص املـوارد ذلـك املناقشـات العامة مثـل الـكالم السياسـي، التغطيـات اإلخبارية العاملية، والـكالم املعتـاد بيـن الشـباب، والتـي تراعـي ختص
شــائعات تشــويه السمعة السياســية أيضــا للخصــوم، كمــا أن الــرد العامـة وصنـع القـرار وغريهـا. أيضاً فــي جمــال االنتخاابت، تسـتهدف ال

 .[27علــى الشــائعات فــي اجملــال السياســي يزيــد مــن قوهتــا وانتشارها]

امل، وهذا ما وميكن القول أن إشاعات اإلنرتنت تتميز ابلسرعة الفائقة واالنتشار الواسع غري احملدود الذي قد يصل إىل عميع أحناء الع
جيعلها أكثر خطرًا وأكثر فاعلية بل أصبحت فرصة لكل عدو ولكل حاسد وحاقد أن ينفث مسومه عرب اإلنرتنت ألي جهة يريدها 
بدون أي حواجز أو حدود، لذلك تنبهت كثريًا من الدول هلذا اخلطر العظيم، وأصبح هناك حجب لبعض املواقع اليت تثري الفنت يف 

أمكن الرد الفوري على كثري من اإلشاعات وٕاظهار أدلة بطالهنا وافرتاءاهتا، وهذا بال شك ساعد بعض الشئ على اجملتمع، وأيضًا 
 .[9مكافحة هذه اإلشاعات]

 آاثر اإلشاعة على اجملتمع:
األمن واالستقرار، تلعب الشائعات دورًا خطريًا يف خمتلف البيئات واجملتمعات اإلنسانية قدميًا وحديثا، لذا فأهنا تؤثر على  

السيما يف فرتات األزمات، والكوارث الطبيعية أو اإلنسانية، وكلما زاد الغموض زاد حجم الشائعات وعظم انتشارها، وأتخذ 
متاسك اجملتمع وأمنه، وحترك االنفعاالت والعواطف لدى ٖ  الشائعات أشكااًل خمتلفة تبعا لألوساط اليت تنتشر فيها، وهي هتدد 

تتنوع خطورة الشائعات مثل ما تتنوع أهدافها وأغراضها، فلها أخطار سياسية، واقتصادية، وعسكرية، واجتماعية، ونفسية، اجلماهري، و 
وتبدأ أخطار الشائعات من الفرد مروج الشائعة؛ فهو إنسان مهزوز الشخصية، يسعى من خالل ترويج الشائعات إىل ترقيع جوانب 

صفة الكذب؛ والشائعة هلا القدرة على تفتيت اجملتمع والصف والرأي الواحد، وتعمل على النقص يف شخصيته، وهو أيضا يتحلى ب
 .[24بعثرة الصفوف و تضارب اآلراء، فيغدو اجملتمع الواحد والفئة الواحدة أمامها فئات متعددة]

واجملتمع الذي تنتشر فيه الشائعة، معرض ألن يكون حاضنة النتشار تدين املعلومات كوهنا تؤسس حواجز حتجب احلقائق فيحدث 
غموض وبلبلة حتول دون التعرف على صحة وحقيقة الشائعة مما جيعلها خرباً صادقا تنقله وسائل اإلعالم مما يولد مناخا مربكا للناس 

العام ويفسح اجملال النتشار األكاذيب واألخبار املبنية على مقاصد سيئة ويبث طاقات سلبية يف اجملتمع، وإن ويؤثر يف مصداقية الرأي 
استشراء الشائعة هبذا املستوى اخلطري البد وأن توصل ابجملتمع إىل ذروة االهتزاز واالضطراب، وتشل من حركته، وفاعليته، وإنتاجه، 

عم الفساد، وتسود الفوضى وتنتشر اجلرمية، مما ينعكس سلبا على البلد برمته، ويشكل خطورة  وتستشري األمراض االجتماعية فيه وي
كبرية على مرتكزاته االقتصادية واألمنية واالجتماعية وحىت حراكه السياسي الداخلي واخلارجي، فهي الوسيلة الرئيسية خللخلة العالقات 



 

14 
 

يل فهي سبب رئيسي لتفشي االضطراابت االضطراابت النفسية اليت يعاين منها االجتماعية، وهدم األسر وبذر مسوم الفنت،  وابلتا
 .[10أعداد هائلة يف اجملتمعات اليت تستوعب الشائعة]

 كما ميكن أن تؤثر اإلشاعة على اجملتمع من عدة جوانب:

التفرقة والعداوة داخل اجلماعة واملنظمة مما  .أن اإلشاعات كثرياً ما تكون سبباً يف خلق التوتر والقلق والفنت والبغضاء اليت تؤدي إىل 1
 يؤثر على العمل املنسق اجلماعي. 

.تساعد على مظاهر التعقيد والعزلة واالنفصال اليت أصبحت تسود التنظيم احلديث على وضوح الدور الذي تلعبه اإلشاعات  2
 واجتاهات الرأي العام حياهلا. واألقاويل سواء يف إدخال التنظيم أو خارجه مما يزيد احلساسية االجتماعية

.يتحدد استقرار التنظيم مبدى التوافق بني العادات والقيم االجتماعية ورغبات األفراد يف التقبل ملراكزهم وأدوارهم االجتماعية، حيث  3
الف األهداف والوسائل،   أنه بوضع هذه األدوار واملراكز يتحدد اإلطار التنظيمي، واإلشاعات كفيلة أبن متس ذلك كله ابلنظر إىل اخت

 .[7كما أهنا كثريا ما تكون تعبرياً عن مشاعر التنافس والغرية واحلقد وغريها]

 دور اجلامعة:
يقع على عاتق اجلامعة عملية هتذيب األفكار واملعارف وجتارب األفراد وصقلها وأتصيل النافع منها، واجتثاث الغريب عن 

ظائف املنوطة ابجلامعة يف ظل عامل تسوده نريان احلروب والفنت مثل عاملنا العريب واإلسالمي أن روح األمة وأصالتها، ولعل من أبرز الو 
 تضطلع ابآليت: 

إجياد احللول آلاثر اإلشاعات واحلرب النفسية املدمرة وختصيص قدٍر واٍف من مناهجها وبراجمها ودراستها ملناقشة هذه الظاهرة  -1
حللول املناسبة ووضعها كأسلحة أبيدي شباب األمة املثقفني ذلك أن تبصري شباب وأبناء الوطن على حنو علمي موضوعي، وٕا جياد ا

 خبطورة اإلشاعات وتدريبهم على مقاومتها والرد عليها يدخل يف صميم العملية الرتبوية اليت ينبغي أن يقوم هبا عميع املؤسسات الرتبوية
 والتعليمية وخاصًة اجلامعات واملعاهد العليا. 

جيب أن تلقى احملاضرات داخل اجلامعة لتنوير البيئة احمللية أبخطار إفشاء األسرار خاصة يف مثل هذه الظروف اليت يواجه فيها  -2
 وطننا أكثر من عدو يهدد استقرارها العام. 

لية وخارجية وتنبه الشباب أن وجود مقرر دراسي على مستوى اجلامعة يتعلق ابحلرب النفسية ابت مطلباً ضروراي متليه عوامل داخ -3
 اجلامعي إىل مكر العدو وخبثه، وتعريفهم  ابألساليب اليت ميكن أْن ينفذ منها العدو إىل قلب اجملتمع.

يتعني على اجلامعة أن تسهم جبدية يف البحوث النظرية وامليدانية ملكافحة اإلشاعة، وأن يتوىل علماء النفس واالجتماع فيها   -4
 الدوافع الكامنة وراء ظهورها ومن م الوصول إىل أسباهبا، ووضع العالج للقضاء على هذه األسباب.  الوقوف على حقيقة

أن اجلامعة إحدى أبرز مؤسسات اجملتمع، وتستطيع أن تفتح أبواهبا لدعوة كل ذي اختصاص مبكافحة اإلشاعة من علماء الدين  -5
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 [.7ل األمن والقادة العسكريني وذلك للمسامهة يف اجلهد الوطين العام.]واالجتماع والنفس والسياسة واالقتصاد واإلعالم ورجا

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 منهج الدراسة:

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة ابعتباره منهج يهدف إىل وصف واقع املشكالت والظواهر يف ظل  
ذه الدراسة ، وذلك لتقد م إطار نظري ومفاهيمي عن مواضيع الشائعات،وانتشارها عرب معايري حمددة ، ويعترب هذا املنهج مناسبا هل

شبكات التواصل االجتماعي، وذلك اعتمادا على الكتب والدورايت والرسائل واملواقع اإللكرتونية اليت عاجلت هذه املواضيع، كما 
يدانية يف عمع املعلومات والبياانت حول موضوع الدراسة، وحتليلها يعتمد على االستبيان واملقابلة واملالحظة وغريها من األساليب امل

وفق أسس علمية منهجية للوصول إىل نتائج واقعية عن املشكلة اليت تتم دراستها، ويعد هذا املنهج مناسبًا للجانب امليداين من هذه 
خبار سواء أكانت متعلقة ابحلياة اليومية للمواطن الدراسة وذلك الستطالع آراء طالب اجلامعة حنو الشائعات وأتثريها يف نشر األ

 البسيط أم تلك اليت تتداول أخبار الوطن املثقل ابجلراح يف الوقت الراهن. 

 عينة الدراسة:
، والبالغ عددهم 2020 -2019أتلف جمتمع الدراسة األصلي من طلبة كلية اآلداب جبامعة طربق املقيدين ابلعام اجلامعي  

وطالبة ، ونظرا لصعوبة الوصول إىل جمتمع الدراسة أبسره ، قام الباحثان أبخذ عينة من الذين يستخدمون شبكات طالب  1150
( طالب وطالبة مبا نسبته  72التواصل االجتماعي ، بطريقة االختيار العشوائي إلفراد العينة ومت اعتماد عينة الدراسة واليت عددها  ) 

 دما أسلوب العينة العشوائية البسيطة ممثلة للمجتمع األصلي .%  من اجملتمع األصلي ، مستخ 6
 أداة الدراسة:

إعداد وبناء االستمارة من خالل: االطالع على مت استعان الباحثان ابالستبيان أداة جلمع البياانت يف هذه الدراسة ، حيث 
ع ، ومن م عمع األفكار واألسئلة من املصادر السابقة ، العديد من املراجع واألدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة ابملوضو 

، ومت تقسيم االستمارة إىل عدة عناصر رئيسية تتضمن جمموعة من األسئلة، و انابإلضافة إىل جمموعة أخرى من األسئلة وضعها الباحث
، موزعة على ستة أبعاد كلها النهائي بصياغة األسئلة يف ش انصيغت عناوين تلك العناصر يف ضوء أهداف الدراسة ،  م قام الباحث

مفهوم اإلشاعة لدى طالب اجلامعة، واألسباب الدافعة لرتويج الشائعات، ومواضيع الشائعات على شبكات التواصل االجتماعي هي 
الشائعات عرب  احللول املقرتحة للحد من انتشار، واألبعاد النفسية واالجتماعية لرتويج الشائعات عرب شبكات التواصل االجتماعي، و 

 شبكات التواصل االجتماعي.
 حدود الدراسة:

 احلدود املكانية: مدينة طربق. -
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 .2020 - 2019املقيدين ابلعام اجلامعي  احلدود البشرية: طالب كلية اآلداب جامعة طربق -

 .2020 – 2019احلدود الزمنية: العام اجلامعي  -

 :مناقشة نتائج الدراسة

 توزيع أفراد العينة حسب مفهوم اإلشاعة لديهم( يوضح 1جدول رقم )

فقراتال  
 الدالالت اإلحصائية

 الرتتيب
 النسبة% التكرار

 6 33.33% 24 . ترويج خلرب خمتلق ال أساس له من الصحة1
 3 58.33% 42 . املبالغة والتهويل يف نقل األخبار2
 7 25% 18 . معلومة تتسم ابألمهية والغموض3
 1 75% 54 معظمه صحيح. تشويه خلرب 4
 8 20.83% 15 . أخباز جمهولة املصدر5
 2 63.88% 46 . تزييف احلقائق وتشويه الواقع6
 5 45.83% 33 . أحد أساليب احلرب النفسية7
 9 16.66% 12 . أخبار الغرض منها حتقيق أهداف معينة8
 4 54.16% 39 .خرب يتناقله الناس دون التأكد من صحته9
 

؛ إذ بلغ عدد هو تشويه خلرب معظمه صحيحأفراد عينة البحث  مفهوم اإلشاعة لدىويتضح من اجلدول السابق أن 
الطالب الذين يرون أن يف املرتبة الثانية؛ إذ بلغ عدد الفقرة السادسة  % (، و جاء75بنسبة )  طالباً،54فقرة  ال ههلذ جيبنياملست

هاتني الفقرتني أبن اإلشاعة %( من عينة البحث. . ويلي (63.88، بنسبة طالباً 46للواقع ))اإلشاعة هي تزييف للحقائق وتشويه 
األخرية % (، أما يف املرتبة 58.33أي ما نسبته ) 42الطالب الذين يرون ذلك؛ إذ بلغ عدد هي املبالغة والتهويل يف نقل األحداث

% ( 16.66، وبنسبة ) طالباً  12دهمبلغ عد قيق أهداف معينة إذفكان مفهوم اإلشاعة لدى الطالب أبهنا أخبار الغرض منها حت
تكون حقيقية، ولكنها تلبسها كثريا من التحريف والتحوير الذي يشوه  وهذه النتائج تعطينا مؤشر إن اإلشاعة قدمن عينة البحث. 

جيعل اإلعالم املعادي يستغل هذه  اإلعالم الوطين عن تقد م تفسريات ، يفغموض وعجز خاصة إذا كان هناك  صورة احلدث األصلي
 الثغرات من اجل تنشيط اإلشاعات املدمرة واملخربة يف صفوف املواطنني خصوصا الذين تكثر فيهم األمية.

 ( يوضح دوافع انتشار اإلشاعة حسب وجهة نظر أفراد العينة2جدول رقم )
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فقراتال  
 الدالالت اإلحصائية

 الرتتيب
 النسبة% التكرار

 1 86.11% 62 الفنت. نشر 1
 4 56.94% 41 . إيذاء اآلخرين2
 6 44.44% 32 . زعزعة األمن واالستقرار3
 2 76.38% 55 . تشويه شخصيات معينة يف اجملتمع4
 1 86.11% 62 . إحداث بلبلة داخل اجملتمع5
 8 26.38% 19 . التسلية والرتفيه6
 7 36.11% 26 . بث اخلوف7
 3 59.72% 43 اآلخرين. للتشكيك بنزاهة 8
 5 50% 36 . ابتزاز شخصيات مهمة يف اجملتمع9

 
والتشكيك ، تشويه شخصيات معينة يف اجملتمع، و نشر الفنت، وإحداث بلبلة داخل اجملتمع يتضح من اجلدول السابق أن

%،  76.38%، 86.1186.11عينة البحث، بنسبة )%انتشار اإلشاعة حسب وجهة نظر أهم دوافع  بنزاهة اآلخرين
 %( . 26.38) التسلية والرتفيه أبقل نسبة، وهي تلك اليت بلغت  جاء دافع% ( على الرتتيب، يف حني  59.72

يف أهنا تساعد على نشر اخلصومة والبغضاء بني أفراد تكمن اإلشاعات  ومن خالل العرض السابق ميكن القول أن خطورة
من خالل نشر الفنت وتفكك وحدة اجملتمع حبيث يصبح ممزقا وشعبا وتضعف تماعي واالجاجملتمع متهيدا لتدمري استقراره النفسي  

 .معنوايته
 ( يوضح أهم مواضيع اإلشاعة املتداولة يف مواقع التواصل االجتماعي3جدول رقم )

 

فقراتال  
 الدالالت اإلحصائية

 الرتتيب
 النسبة% التكرار

 2 80.55% 58 . سياسية1
 4 68.05% 49 . اقتصادية2

 3 73.61% 53 .اجتماعية3
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 7 23.61% 17 . علمية4
 6 29.16% 21 . دينية5
 5 45.83% 33 . جتارية6
 1 87.5% 63 . العسكرية7

 
املواضيع املتداولة يف اإلشاعات أهم  واالقتصادية، االجتماعية، و ملواضيع العسكرية، والسياسيةيتضح من اجلدول السابق أان

% ( على  68.05%،  73.61%، 80.55(%، 87.5عينة البحث ، بنسبةاالجتماعي، كما رأهتاعرب شبكات التواصل 
 .( % (23.61قل نسبة، وهي تلك اليت بلغت كانت املواضيع العلمية هي األالرتتيب، يف حني  

ومن خالل هذه النتائج جند أن الشائعات العسكرية هي األكثر تداواًل لدى أفراد عينة البحث، وميكن القول أن يف الوقت  
هدف هذا النوع من اإلشاعات هو التأثري على املقاتلني يف ساحة القتال؛ الراهن الذي يعاين فيه الوطن من صراع على السلطة إن 

جمموعة من العمالء واملأجورين للطرف اآلخر عن موقف معني للدولة ،وتكون مواكبة مع غارات إلضعاف الروح املعنوية بواسطة 
عسكرية مدسوسة، رمبا يشنها العدو على األهداف املدنية واالقتصادية لزرع اخلوف والرعب يف النفوس، حيث أن اإلشاعة تعد هي 

ن أتثر قوي، و مباشر على حالة اجلنود املعنوية ، و قدرهتم على مواصلة ذلك السالح القوي الفتاك يف النزاعات، و احلروب ملا متلكه م
 القتال، ومن م يسهل السيطرة عليهم، و هزميتهم نتيجة ما أحدثته اإلشاعات الكاذبة من فقد للروح املعنوية.

 

 

 

 

 

 

 

 ينة( يوضح توزيع أفراد العينة آلاثر اإلشاعة النفسية حسب وجهة نظر أفراد الع4جدول رقم )
 

فقراتال  
 الدالالت اإلحصائية

 الرتتيب
 النسبة% التكرار

 1 9583% 69 . تؤثر على احلالة النفسية بشكل عام1
 3 72.22% 52 . إضعاف الروح املعنوية للفرد2
 4 56.94% 41 . تفشي االضطراابت النفسية مثل القلق واإلرهاق3
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 7 26.38% 19 . تسبب التوتر العاطفي4
 2 88.88% 64 مشاعر اإلحباط لدى الفرد. تولد 5
 5 47.22% 34 . اهلروب من املسؤولية6
 8 15.27% 11 . انتشار الالمباالة بني الشباب7
 6 34.72% 25 . خلق نوع من حب الذات8

 

احلالة  تؤثر على، النفسية النتشار الشائعات كما تراها عينة البحثويتضح من اجلدول السابق أن أشهر اآلاثر السلبية 
%،  88.88% ،  ( 95.83، بنسبة إضعاف الروح املعنوية للفرد، و وتولد مشاعر اإلحباط لدى الفرد، النفسية بشكل عام

، انتشار الالمباالة بني الشبابلدى عينة البحث،  النتشار الشائعات% ( على الرتتيب، يف حني كانت أقل اآلاثر السلبية  72.22
 % ( .  15.72بنسبة بلغت ) 

 
ويتضح لنا من ذلك إن اإلشاعة تلحق الضرر النفسي ابألفراد؛ فقد يكون الفرد الذي تلقى اإلشاعة يعاين من ضعف اإلميان وقلة 
الصرب وحتمل األخبار السلبية، فيلجأ إىل اعتزال الناس واجللوس وحيداً، وقد تؤثّر اإلشاعة يف نفسيته لدرجة إضرابه عن الطعام 

 .ىل املرض أو الوفاةوالشراب مما قد يؤدي إ
 
 
 
 
 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة آلاثر اإلشاعة االجتماعية حسب وجهة نظر أفراد العينة5جدول رقم )
 

فقراتال  
 الدالالت اإلحصائية

 الرتتيب
 النسبة% التكرار

 6 18.05% 13 . تؤثر على العالقات االجتماعية1
 1 91.66% 66 . إشاعة البلبلة والفوضى داخل اجملتمع2
 5 37.5% 27 . تعمل على إضعاف القيم والعادات السائدة يف اجملتمع3
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 2 86.11% 62 . أتجيج العصبية القبلية4
 3 72.22% 52 . بذر مسوم الفنت5
 4 65.27% 47 . تعميم مشاعر اإلحباط يف اجملتمع6

 

أتجيج ، وإشاعة البلبلة والفوضى داخل اجملتمع لإلشاعة هييتضح من اجلدول السابق أن أكثر اآلاثر السلبية اجتماعيًا 
% ( على  72.22% ،  86.11% ،  91.66، بنسبة )بذر مسوم الفنت حسب وجهة نظر عينة البحث، و العصبية القبلية

وهذا  % ( ،18.05أبقل نسبة، وبلغت )  هو أتثريها على العالقات االجتماعيةالرتتيب، يف حني كان أقل اآلاثر السلبية اجتماعياً 
يؤكد أن اإلشاعة تظهر و تنتشر يف املواقف احملرجة، وىف حاالت االضطراب وخاصة عندما يسود القلق والفوضى حياة األفراد، 

ضعف اجملتمع ، و تفككه ، و ذلك يكون من خالل جعل العالقات القائمة بني أفراده ضعيفة، وهشه بل أهنا واجلماعات أو اجملتمع، 
تنقلب إىل الصراع املباشر فيما بينها من خالل القيام بنشر األكاذيب، و الفنت مثلما تقوم بعضًا من أجهزة  يف بعض من األحيان ما

 املخابرات املعادية ، وابلتايل يتصدع اجملتمع ويضعف، و يكون من السهل السيطرة عليه أو حىت إضعافه بشكل عايل .

 

 

 

 

 

 

 املقرتحة ملواجهة الشائعات ( يوضح توزيع أفراد العينة للحلول6جدول رقم )
 

فقراتال  
 الدالالت اإلحصائية

 الرتتيب
 النسبة% التكرار

 2 16%79 57 . إمهال الشائعات وعدم نشرها مرة أخرى1
 6 36.11% 26 . معاقبة مروجي الشائعات2
 3 66.66% 48 . مواجهة الشائعات ابملعلومات احلقيقة3
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 1 84.72% 61 الشائعات. تصرحيات من جهات رمسية لنفي 4
 4 54.16% 39 . عدم نشر الشائعات اليت تغذي الكراهية5
 5 38.88% 28 . التعليق ابلنفي على األخبار الكاذبة6
. التوعية واإلرشاد ابملؤسسات االجتماعية خبطر الشائعات على 7

 اجملتمع
 
23 

 
%31.94 7 

تصرحيات من جهات رمسية لنفي ، هي انتشار الشائعاتاملقرتحة  يف احلد من  احللوليتضح من اجلدول السابق أن أهم 
عدم نشر الشائعات اليت تغذي ، و ومواجهة الشائعات ابملعلومات احلقيقية، إمهال الشائعات وعدم نشرها مرة أخرى، و الشائعات

من قبل أفراد املقرتحة  احللول، يف حني كانت أقل % ( 54.16% ، 66.66% ،  79.16، % 84.72، بنسبة )  الكراهية
عينة البحث للحد من انتشار الشائعات هو التوعية واإلرشاد ابملؤسسات االجتماعية خبطر الشائعات على اجملتمع إذ بلغت نسبتهم 

 (31.94.) % 

الكثري   ومن النسب السابقة يتضح أن اجلهات الرمسية مسؤولة عن التصدي للشائعات عرب وسال اإلعالم املختلفة،  ألن
منا من أيخذ معلوماته وأخباره من شبكات التواصل االجتماعي قبل أن مينح لنفسه فرصة التواصل مع املصادر للتأكد من صحة 
املعلومات من عدم، وهنا جيب أن يكون هناك حذر شديد، فيجب أن يعي اإلعالميون دورهم جيدا، فإذا ظهرت قضية ما أاثرت 

م فالبد من النزول إىل مكان الواقعة للتحقق، فمثالً إذا كانت الشائعة ختص الشأن السياسي أو االقتصادي  جدال كبريا أمام الرأي العا
 أو العسكري، جيب نشر التحقيقات امليدانية املصورة أو املسجلة وغريها لكشف احلقائق.

 

 

 نتائج الدراسة:

 ههلذ جيبني؛ إذ بلغ عدد املستهو تشويه خلرب معظمه صحيحأفراد عينة البحث  مفهوم اإلشاعة لدىأن  بينت نتائج الدراسة -1
األخرية فكان مفهوم اإلشاعة لدى الطالب أبهنا أخبار الغرض منها حتقيق % ( ،  أما يف املرتبة 75بنسبة )  طالبًا ،54فقرة ال

 % ( من عينة البحث.16.66) ، وبنسبة طالباً 12دهمبلغ عد أهداف معينة إذ

والتشكيك بنزاهة ، تشويه شخصيات معينة يف اجملتمع، و نشر الفنت، وإحداث بلبلة داخل اجملتمع أن الدراسةأتضح من نتائج  -2
% (  59.72%،  76.38%، 86.1186.11عينة البحث، بنسبة) %انتشار اإلشاعة حسب وجهة نظر أهم دوافع  اآلخرين
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 %(. 26.38تلك اليت بلغت )التسلية والرتفيه أبقل نسبة، وهي  جاء دافععلى الرتتيب، يف حني 

املواضيع املتداولة يف اإلشاعات عرب شبكات التواصل أهم  واالقتصادية، االجتماعية، و ملواضيع العسكرية، والسياسيةأان تبني -3
كانت %( على الرتتيب، يف حني   68.05%،  73.61%، 80.55( %،87.5عينة البحث،بنسبةاالجتماعي، كما رأهتا

 % ( . 23.61قل نسبة، وهي تلك اليت بلغت ) ي األاملواضيع العلمية ه

تؤثر على احلالة النفسية بشكل ، النفسية النتشار الشائعات كما تراها عينة البحثأن أشهر اآلاثر السلبية توصلت الدراسة إىل  -4
%  ( على  72.22، % 88.88% ،  ( 95.83، بنسبة إضعاف الروح املعنوية للفرد، و وتولد مشاعر اإلحباط لدى الفرد، عام

، بنسبة بلغت انتشار الالمباالة بني الشبابلدى عينة البحث،  النتشار الشائعاتالرتتيب، يف حني كانت أقل اآلاثر السلبية 
15.72 ) . ) % 

، العصبية القبليةأتجيج ، ولإلشاعة هي إشاعة البلبلة والفوضى داخل اجملتمعأن أكثر اآلاثر السلبية اجتماعياً بينت نتائج الدراسة  -5
% ( على الرتتيب، يف حني كان  72.22% ،  86.11% ،  ( 91.66، بنسبة بذر مسوم الفنت حسب وجهة نظر عينة البحثو 

 % ( .( 18.05أبقل نسبة، وبلغت  هو أتثريها على العالقات االجتماعيةأقل اآلاثر السلبية اجتماعياً 

إمهال الشائعات وعدم ، و تصرحيات من جهات رمسية لنفي الشائعات، هي ار الشائعاتانتشاملقرتحة  يف احلد من  احللولأن أهم  -6
، %84.72، بنسبة ) عدم نشر الشائعات اليت تغذي الكراهية، و ومواجهة الشائعات ابملعلومات احلقيقية، نشرها مرة أخرى

ينة البحث للحد من انتشار من قبل أفراد عاملقرتحة  احللول( ، يف حني كانت أقل  %54.16%، %66.66،  79.16
 ( % (. 31.94الشائعات هو التوعية واإلرشاد ابملؤسسات االجتماعية خبطر الشائعات على اجملتمع إذ بلغت نسبتهم 

 

 

 التوصيات:

اضيــة جبميــع تنميــة الوعــي الثقــايف اجملتمعي مــن خالل إقامــة الــدورات والربامج التدريبيــة املرتبطة ابلعامل اجلديد واجملتمعات االفرت  -1
 اخلرب قبــل نشـره. مرافــق الدولــة السيما التعليميــة واألمنية منهــا؛ كاجلامعات واملعاهد واملدارس، والتوعيــة أبمهية التحقــق مــن 

قيام وسائل اإلعالم الرمسية بسرعة نقل األخبار اهلامة وتوضيح تفاصيلها، مما يقلل من انتشار الشائعات عرب شبكات التواصل  -2
 االجتماعي. 

ء اجملتمع من أخطار التشديد عمى وسائل اإلعالم بضرورة التأكد من األخبار قبل نشرها وبذل املزيد من اجلهود العاملية لتوعية أبنا -3
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 تناقل الشائعات عرب وسائل االتصال. 
 نشر احلقائق وعدم التعتيم اإلعالمي على األخبار إال ما كان يتعلق  بقضااي األمن الوطين. -4
ف الكشــف ضــرورة القيـام برصـد وتوصيــف وحتليل مــا ينشـر على وسـائل التواصـل االجتماعـي وإخضاعه للدراســة املتعمقة هبـد -5

 عــن اجتاهــات الــرأي العــام فــي العديـد مــن الشــائعات. 
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