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 مكافحة الشائعات والوقاية من مخاطرها  في دول مجلس التعاون الخليجي 

 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم / دكتور
 مستشار التخطيط االستراتيجي

 وقياس األداء المؤسسي  
  

 مقدمة:

وبدأ ظهورها مع ظهور  تعتبر الشائعات من أخطر الوسائل التي تستهدف تدمير المجتمعات ،

المجتمعات ولكنها تطورت نتيجة  لتطور الوسائل المستخدمة في التواصل داخل  المجتمع، وتعتبر الشائعات 

أحد أشكال الحرب النفسية  التي تستخدم للتأثير على الروح المعنوية وإحداث أضرار بالمجتمعات. وترجع 

ر وزادت خطورة الشائعات على المجتمع نتيجة التطو  شارها.الخطورة األكبر للشائعات في سرعة تداولها وانت

الكبير في االعالم و وسائل االتصال وخاصة مع ظهور وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت مسرحا 

 كبيرا إلطالق الشائعات وأصبح من الصعب تحديد مصدرها وتحديد من يقف ورائها. 

على  مواجهة وتحليل مدى قدرة األساليب الحالية    من هذا المنطلق ركز البحث على  دراسة

 الشائعات والتعامل معها في ظل التطور التكنولوجي  والتغيرات المعاصرة.  

وتوصل البحث إلى أن خطورة الشائعات تكمن في سرعة تداولها ونشرها وساهم في ذلك الدور الكبير 

را حقيقيا تمثل خطادل المعلومات، وأن الشائعات الذي تلعبه وسائل التواصل االجتماعي في سرعة نشر وتب

 .لها تأثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ونفسياو على المجتمع 

طر ، وتناولت التوعية والتثقيف بمخارؤية لوقاية المجتمع من الشائعات والحد من أخطارهاوأوصت الدراسة ب

اعي، واإلجراءات القانونية ضد مصدر الشائعة ، والتنمية الشائعات وكيفية  متابعة وسائل التواصل االجتم

 البشرية  لرفع كفاءة المسئولين عن رصد ومتابعة الشائعات.
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 مشكلة الدراسة 

عات أحد أساليب الحرب النفسية في وقت السلم ووقت الحرب  وتتميز بقدرتها  على االنتشار ئتعتبر الشا

د ظهرت قدم المجتمعات ، وق ةالشائعات ليست ظاهرة حديثة وإنما قديمالتأثير بدرجة كبيرة على الجمهور، و و 

التأثير إلى  تهدف الشائعات، و على المعنويات والتأثيرالحرب النفسية  ساليب فيفي جميع العصور كأحد األ

وجعله ينقاد إلى ما يريده الخصوم ، وهى أحد األساليب التي يستخدمها األشخاص او نسان على فكر اال

وترجع خطورة الشائعة في أن من يرددها  روح المعنوي  لدى الطرف المستهدف.لل في  بهدف إضعاف االدو 

ي لليس العدو ولكن المجتمع الذي وجهت إليه الشائعة وبالتالي يقوم بخدمة الجهة المضادة دون أن يدري وبالتا

  .يلحق آثارا سلبية على المجتمع

ت وسائل االنترننتيجة ظهور شبكة  في العصر الحديث  لسلبية زادت خطورة الشائعات وتأثيراتها اكما 

وغيرها، حيث تعمل هذه األدوات على  Facebook, Twitter, WhatsAppالتواصل االجتماعي مثل 

 .سرعة انتشار الشائعات

التساؤل التالي، هل األساليب التي تستخدمها المجتمعات حاليا  ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة البحث  في

في مواجهة الشائعات كافية للتعامل معها في ظل التطور التكنولوجي وكفاءة وسائل االتصال المعاصرة  

 والتغيرات التي تشهدها المجتمعات وخاصة التحوالت السياسية.

 

 أهمية الدراسة وأهدافها:

تناول بالدراسة والتحليل  موضوع الشائعات  وخطورتها على المجتمع كونها  ت أهمية الدراسة في ترجع 

ي وسائل االتصال الحديثة ودورها في ترويج الشائعة وكيفية استخدامها ف وتأثير، وتحليل آثارها السلبية، 

 ن تأثيرها.معالجة  المشكلة وتعزيز دور المجتمع في محاربتها والحد م
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للتعامل مع الشائعات وكيفية الحد والتقليل من سرعة  المقترحة في الرؤية   كما تبرز أهمية الدراسة

انتشارها، وكيفية توظيف وسائل اإلعالم التقليدية وشبكات التواصل االجتماعي وغيرها من األدوات التي 

 يمكن أن تعمل على توعية المجتمع وتمكن الجهات المسئولة من السيطرة على مخاطر الشائعات.

لراهن تشخيص الوضع او ،دراسة وتحليل أسباب الشائعات وكيفية التعامل معهادف الدراسة إلى كما ته

قليل تحديد دور مؤسسات المجتمع في توسائل التواصل.  وانتشارللشائعات في ظل التطور التكنولوجي 

 .ةمن الشائعات والحدث من آثارها السلبي وضع تصور لكيفية  الوقاية الشائعات ووقاية المجتمع منها. 

 

 الدراسة:تساؤالت 

 عن التساؤالت التالية: تجيب الدراسة 

 ما هى األثار السلبية للشائعات على تماسك ووحدة  المجتمع؟ -1

 ما مدى تأثير وسائل التواصل االجتماعي في ترويج الشائعات؟  -2

 محاربة الشائعات؟كيف يمكن االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في  -3

 ما هو التأثير النفسي للشائعات على الرأي العام في المجتمع؟   -4

 كيف يمكن لمؤسسات  وقاية المجتمع من الشائعات ؟ -5

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوال اإلطار النظري:

ا كبيرا من قبل المؤسسات والدول نظرا لخطورتها وتأثيراتها السلبية سياسيا وعسكري تلقي الشائعات  اهتماما

واقتصاديا ،  ومن التتبع التاريخي في الكتابات  يتضح أن الشائعات لعبت دورا كبيرا ومؤثرا أثناء الحروب 

ا  وأنشأت ت بهواألزمات بهدف التأثير في الروح المعنوية والعمل على ضعفها. والكثير من الدول اهتم
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لها أقساما ومكاتب متخصصة لدراستها وتتبعها ومحاولة التخفيف من آثارها. واصبح هناك اهتماما كبيرا 

 بها من قبل علماء النفس واالجتماع لدراستها.  

 

 تعريف الشائعة

 وَشَيعاًنا فهو وَشْيعوًعة، وَمَشاًعا، شيوًعا، و َشْيًعا، يشيع   الناس في الخبر العرب: )شاع( لسان في جاء

 . ( 75، ص 01منظور، د. ت، ج ابن) ةالمنتشر  األخبار والشاعة وظهر، وذاع وافترق  انتشر بمعني شائع،
ويعرفها البعض بانها إصطالح يطلق على رأي موضوعي معين كي يؤمن به من يسمعه، وهى تنتقل عادة 1

فل، )نو  مستوى من البرهان او الدليلمن شخص إلى آخر عن طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك 

والشائعة هي عملية ترويج لخبر  مختلق ال أساس له من الصحة بقصد التأثير في . 2. (07، ص 7115

   3  .(051، ص7112) الدعجة،  الرأي العام

ت نجد والتي جاءت في معظم األدبيا هذه الدراسة  ومن تحليل التعريفات السابقة للشائعة  التي وردت في 

ذا المصدر شخصا أو مؤسسة أو لها مصدر يقوم بإرسالها قد يكون هأن جوهرها يركز على أن الشائعة 

تظهر في أوقات األزمات و  أنها تتصف بالغموض  وتعمل على ترويج معلومات غير واضحة.دولة. و 

ي تنتشر فيه الشائعة أو أن األزمات والتوترات  في والتوترات سواء  كانت هذه األزمات داخل  المجتمع الذ

نفسية أو اجتماعية في الجهة او األفراد  امن يقوم بإطالقها يركز على استغالل أبعادو  مجتمعات أخرى.

 غالبا ما تخاطب رغبات أو نوايا أو موضوعات في إطار اهتمام األفراد. والشائعة الموجه لهم الشائعة.

بالتالي يمكن و  شائعات هو سرعة انتشارها وتداولها وخاصة في ظل التقنيات  الحديثة.الجانب األخطر في الو 

                                                           
 . 75، ص 01منظور، د. ت، ج ابن 1
 07، ص 0221، الطبعة الرابعة، عمان: دار الفرقان، ،  اإلشاعةأحمد نوفل 2
لندوة دور مؤسسات المجتمع  هايل ودعان الدعجه، التحصين األمني للرأي العام ضد الشائعات ، ورقة عمل مقدمة 3

، نظمنها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع الحسين بن طالل  المملكة األردنية  المدني في التوعية األمنية

 173،  ص14/2002-12الهاشمية ، الرياض 
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تعريف الشائعة بأنها "قيام طرف ما بإحداث تأثير نفسي يترتب عليه نتائج سلبية مادية أو معنوية على طرف 

 قية".أخر ، سواء كان هذا الطرف فردا أو مؤسسة أو دولة، وذلك من خالل نشر معلومات غير حقي

 الفرق بين الشائعة والدعاية:

تحرص و عملية منظمة تهدف إلى التأثير في الرأي العام ولم تظهر إال في أوائل القرن العشرين،  تعتبر الداعية

على عدم شعور الفرد المستهدف بها ، لذلك السرية من أساسياتها. وهى تستهدف تغيير موقف األفراد 

ف إلى خير، ولكنها سلبية عندما ترتبط باألنظمة السياسية،  اما الشائعة والجماعات. والدعاية الدعاية تهد

 4.(21-20، ص ص2001) الحارثي، غالبا ما تكون سلبية الهدف

 

  :في منظور االسالم  الشائعة

في تخريب المجتمع فقد تعرض لها اإلسالم  وحذر من خطورتها وتأثيراتها  نظرا لخطوة الشائعة  وتأثيرها

السلبية  في مواضع كثيرة ، فنجد أن  القرآن الكريم يشير إلى الشائعة التي  أطلقها إبليس آلدم وزوجته كما 

ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَماجاءت في اآلية "  اَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن ِمن َسْوَءاِتِهَما َوقَ  َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ

َجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِدينَ  كما تعتبر الشائعة نوعا من .(20". ) األعراف: آيه َهـِذِه الشَّ

لظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ اَوَما َلُهْم الظن ، ولهذا نهى عنها سبحانه وتعالي كما جاء في اآليه 

 (.22، ) النجم آية: اَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِ  َشْيًئا

ومن أخطر الشائعات  التي ذكرت في االسالم هى شائعة حادثة االفك التي أطلقها عبدالله بن سلول كبير   

كان  للتشكيك في زوجته السيدة عائشة رضي الله علنها ، وكيفالمنافقين ضد الرسول صلي الله عليه وسلم 

ْفِك ُعْصَبٌة مِ لهذه الحادثة أثارا نفسية على الجميع حتى نزلت اآلية الكريمة "  ْنُكْم   اَل ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباإْلِ

                                                           
،  أكاديمية نايف العربية مقدمة لندوة أساليب مواجهة الشائعاتد. عمر عرابي الحارثي، اإلسالم والشائعة، ورقة عمل   4

 21-20، ص ص2001للعلوم األمنية، 
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ْثِم   َوالَِّذي َتَولَّ  ى ٰ ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم ۖ َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم   ِلُكلِ  اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ

 (.11". )سورة النور: اآلية َعِظيمٌ 

ى من اآليات واألحاديث، باإلضافة إل يتضح مما سبق ومن مراجعة المنظور الديني للشائعة أن هناك الكثير

كثير من المواقف التي جاءت في السيرة النبوية حول الشائعة، تؤكد على أن االسالم حرم الشائعة لما لها 

 .من أضرارا نفسية واجتماعية، وجرم من يرتكبها ومن يقوم بتردديها

  

 تصنيف الشائعات:

ة مؤكدة وهى ذات مصدر موثوق وحقيقلشائعة الحقيقية ا هناك عدة تصنيفات للشائعات من هذه التصنيفات

عينة خالل فترة م أشياءوهى نتيجة استقراء ، الشائعة االستنتاجية تقال الستبيان تأثير الخبر على سامعه

وتمنيات تصدر عن فئة ال تعيش  الواقع بجميع  وهى نتيجة مشاعر نرجسية  وأوهام، الشائعة الحالمة محددة

وهى تطلق من اشخاص تعودوا على الكذب وال ، الشائعة الكاذبة  أبعاده  ومعطياته وميؤوس من صدقها

ربوي، ، المنتدى التإلشاعةنشرة بعنوان ايحبون المواجهة. الشائعة الحاقدة وهى تهدف إلى بلبلة الرأي العام  )

03/7/6332 )  :5 

:  ئعة الغائصةالشا :  هي التي تسير ببطيء وبدرجة من السرية.الشائعة الزاحفة :تصنف الشائعات إلى  كما 

 هي النوع الذي يظهر خالل فترة معينة ثم تغوص وتختفي  لتظهر في الوقت المناسب الذي يتالءم معها.

ت األزمات ذلك في أوقا: تظهر وتنتشر  في الفترات التي يسيطر فبها الخوف على الناس و شائعة الخوف

                                                           
 .30/7/2006، المنتدى التربوي، إلشاعةنشرة بعنوان ا 5
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: وهذا النوع موجه ضد العدو  بهدف التشكيك في امكانياته  والتأثير على حالته الشائعة الهجومية والحروب.

 6 .(683، ص 6333) الخنجي  النفسية

 

 أسباب ودوافع إنشار  الشائعات:

 7:(232، ص 2002) الفتوح،  ويرجع البعض مجموعة من الدوافع النتشار الشائعات وهى

 ويريد بذلك أن من شأن الشائعات أن تهدئ التوترات االنفعالية القائمة تهدئة التوترات االنفعالية ،

 من خالل التعبير عنها بهذا الشكل. 

 وهى تحدث نتيجة انعكاس الحالة االنفعالية للشخص  دون وعى منه  في تعبيره عن البيئة االسقاط ،

يشبه  أحالم اليقظة فإذا كان تفسيرها يتفق مع ميولنا نصدقها  المحيطة ، وهذا النوع من الشائعات 

 ونقوم بنقلها.

 تشير بعض األبحاث إلى ميل األشخاص الذين يصدقون شائعة معينة اإلفالت من الشعور بالذنب ،

تتصل بالتبذير وباالمتيازات الخاصة لبعض المسئولين أن يكونوا أناسا ممن يستبيحون الغش في 

 ينكرون في الوقت نفسه أي شعور باإلثم أو العار نتيجة لذلك.حياتهم وممن 

  

 مصدر ومروج اإلشاعة: 

                                                           
، ص 6333ة للعلوم األمنية ، ، الرياض جامعة نايف العربياإلعالم األمني والوقاية من الجريمةعلي بن فايز الجنحي،  6

683. 

عبدالقادر الفتوح، الشائعات من المنظور التكنولوجي في عصر المعلومات، ورقة عمل مقدمة لندوة الشائعات في عصر  7
 . 15، ص232العدد ا بمجلة األمن والحياة، منشورة 17/4/2002-15المعلومات ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، 
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وراء كل شائعة تتنقل بين الناس وتنتشر بين األفراد والمجتمعات البشرية مصدرا مستفيدا  ومروجا  ناقال، 

حزبا ون وقد يك والمروج قد يكون مصدر الشائعة فردا واحدا خلف إشاعته ورواجها ضد شخص أخر ينافسه.

نب من جايمكن أن تخرج الشائعة  سياسيا أطلق الشائعة ضد حزب آخر مضاد له في حملة انتخابية ما.

خبرا إعالميا على مستوى الدولة ضد دولة أخرى ، خاصة ممكن أن تكون  المعارضة البائسة لنظام حكم ما.

معسكرات الدولية كما كان يحدث في قد يكون مصدر الشائعة ومروجها على مستوى الو  في أيام الحروب.

ديا لكرة اقد يكون مصدر الشائعة  فريقا أو ن الحرب الباردة بين الشرق والغرب  وحلفي األطلسي ووارسوا.

 8( :20-12، ص ص 2001) الحارث، فنانا في حرب الشهرة بين الفنانين القدم ضد العب ناد آخر، أو 

 ترويج الشائعاتتأثير وسائل التواصل االجتماعي على  

مع  التطور في عالم مجال االتصاالت  ظهر ما يسمي باإلعالم الجديد ويعرف بأنه : "انواع االعالم الرقمي 

الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي، ويعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضال عن استخدام 

ي يميزه رض، أما التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيسي الذالكومبيوتر كآلية رئيسية له في عملية االنتاج والع

  9.(2، ص 7110صادق، ) "وهي أهم سماته

 إال آلنا حتى منها يظهر لم كامنة وقدرات التأثير ثورية كأدوات البزوغ في االجتماعية  بدأت الشبكاتو 

 تفكير ثورة لتأشع ولكنها الثورات،فتيل  بإشعال رأينا كما فقط تقم لم االجتماعية الشبكات هذه إن. القليل

 10. (2، ص 7107)كاتب،  بأكمله العالم في ملهم

                                                           
، الرياض ، مركز  أساليب مواجهة الشائعاتواالشاعة،  ورقة عمل مقدمة في ندوة د. سعد العرابي الحارث، اإلسالم  8

 .20-12. ص ص 2001الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 
 

البوابة العربية لعلوم د. عباس مصطفى صادق، "االعالم الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة"،  9

 .9م، ص6322، واالتصال اإلعالم
 
المؤتمر العالمي  د. سعود صالح كاتب، اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع، التحديات والفرص،ورقة عمل مقدمة في   10

 2، ص2012ديسمبر  15-13، الثاني لإلعالم اإلسالمي
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ويمكن أن تعمل مواقع التواصل االجتماعي على تفعيل الطاقات المتوافرة لدى اإلنسان وتوجيهها للبناء واإلبداع 

وزيادة مجاالت المعرفة للجمهور، وازدياد قدرتهم على وتقبلهم للتغيير، وبهذا فإن االتصال له دور مهم،  ،

ليس في بث معلومات، بل في تقديم شكل الواقع، واستيعاب السياق االجتماعي والسياسي الذي توضع فيه 

  11.(52،ص 5002)العبدالله،  "األحداث

 ات:دور وسائل التواصل في نشر الشائع

المشاركة  مع ظهور وسائل االتصال الحديثة بما تمتلكه من أدوات تفاعلية  أصبح للمستقبل القدرة على

النشطة األكثر فعالية في العملية االتصالية، بحيث أصبح الجمهور يسعى للحصول على المعلومات واختيار 

بان، )الل مجرد متلق للمعلومات المناسب منها، وتبادل الرسائل مع المرسل، بعدما كان دوره في السابق

 12.(6، ص7115

بأشكالها المتعددة، الجماهيرية منها والخاصة أدوات أساسية النتشار  االجتماعي  تعد وسائل التواصلو 

 الشائعات، ففي حين كانت عمليات التواصل في الماضي مبنية على التواصل المباشر والحديث الشفوي باتت

أصبح في مقدور عدد كبير من األفراد واألحزاب السياسية والقوى   تطور االنترنتفمع ، أكثر تعقيدا  اآلن

االجتماعية والدول والمنظمات المختلفة نشر آية معلومات بسرعة كبيرة دون إمكانية  معرفة المصدر األساسي  

 دام الجماعاتلهذه المعلومات ، خاصة مع إمكانية حجب  هوية المرسل، او استخدام أسماء مستعارة  واستخ

ركة او لى افالس شإاإلخبارية وجماعات النقاش التي تشترك فيها مجموعة كبيرة من األفراد والتي  تؤدى 

، 7110)البداينة شخص إذا ما تم توظيف معلومات خاطئة او صحيحة في موقع ما وتمت إشاعتها انهيار

 13.( 75ص

                                                           
 62م، ص6332بيروت، دار النهضة العربية، ،االتصال والديمقراطية ،. مي العبد الله، د 11

نانية، ، القاهرة: الدار المصرية اللبدراسات في التفاعلية وتصميم المواقع-الصحافة اإللكترونية د. شريف درويش اللبان،  12 

 . 67، ص 2007الطبعة الثانية،

اكاديمية  ،أساليب مجابهة الشائعاتذياب موسى البداينة، استخدام التقنيات الحديثة في الشائعات، ورقة عمل مقدمة لندوة  13
 .47، ص 2001نايف العربية للعلوم األمنية 
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لوماتية استخدامات متعددة لوسائل التواصل وقد حدد الباحثين في مجال العاملين في مجال أزمة المع

االجتماعي وقت األزمات تمثلت في مشاركة المعلومات والمشاركة في تكوين تحالفات راي عام، واالستجابة 

 KateStarbird) لجهود العمل التطوعي لتقديم خدمة للمتضررين في حالة الطوارئ، ونشر شائعات حول األزمة

2014,P2,and others  Rumors  ) .14 

وتعتبر الشائعات شكل من أشكال   لالتصاالت االجتماعية وانتشارها ، وتعلب دورا مهما في التأثير في 

الناس  و تشكيل الرأي العام في الدولة.  كما ان لها تأثيرا كبيرا على األسواق المالية،  وتسبب الشائعات   

ئة واألمراض . والمعلومات التي تتضمنها الرعب في المجتمع  خالل الحروب وفي فترات انتشار األوب

 15.(P.571Galam,2003,) الشائعات يمكن أن تتراوح من النميمة إلى الدعاية ونشر األكاذيب

وكثرة الشائعات وخطورتها من خالل شبكة التواصل دفع الكثير من الباحثين لعمل دراسات في هذا الموضوع 

الشائعات  على شبكات التواصل االجتماعي  من خالل اقتراح  حيث  قام عدد من الباحثين بدراسة دينامكية

نموذج جديد النتشار الشائعة  ومقارنة النتائج التي يحققها بالنماذج السابقة في دراسة الظاهرة  وتبين من 

 ,Nekovee and others) خالل الدراسة سرعة انتشار وتأثير الشائعة على شبكات التواصل االجتماعي

470)-72007, PP. 45.16 

 

 

 

                                                           
14KateStarbird and others, Rumors, False flags, and digital Vigilantes: Misinformation on 

Twitter after 2013 Boston Marathon Bombing, IConference  2014,p.2. 
15 Serge Galam, Modelling rumors: the no plane Pentagon French hoax case,  Physica A 320 

(2003), P.571  
16 M. Nekovee  and others ,  Theory of rumour spreading in complex social networks, Physica 

A 374 (2007) 457–470 
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 تفعيل شبكات التواصل في مواجهة الشائعات:

لالستفادة من  توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية ضد مخاطر الشائعات فإن األمر يحتاج إلى 

تطوير المقررات الدراسية  وتضمينها تحذيرات من مخاطر الشائعات وما يترتب عليها من سلبيات تزعزع 

يعيشون فيه ، مع ضرورة استخدام التقنية في رصد وتتبع مصادر ترويج الشائعات للتعرف امن واستقرار من 

على مواقعهم وإغالقها  وإلقاء القبض عليهم مع الحرص على استضافة العلماء والمتخصصين لتبصير 

يل بمستخدمي الشبكات بالمخاطر الدينية واالجتماعية واالقتصادية  لنشر الشائعات حتى لو كانت على س

المزاح والفكاهة، أيضا يمكن االستعانة بالمؤسسات الدينية في مكافحة نشر الشائعات الهدامة وتوضيح إثم 

هذه الشائعات من الوجه الشرعي مع عدم إغفال الدور التربوي للمؤسسات التعليمية  لكى تساهم بفعالية في 

 17غرس القيم المناوئة لنشر الشائعات.

لى التوعية بمخاطر الشائعات وتأثيراتها السلبية على المجتمع، فإن األمر يتطلب إويضيف  الباحث باإلضافة 

أن تكون هناك عقوبة رادعة لمن يقومون بترويج الشائعات، وأن يكون هناك آليات اكثر كفاءة في التعامل 

رحة تمع شبكات اإلنترنت، وهذا ما سيتم توضيحه بشكل تفصيلي في آخر الدراسة من خالل الرؤية المق

 لتعزيز دور مؤسسات المجتمع في التعامل مع  الشائعات. 

 

 الشائعات وتأثيرها على الرأي العام:

من الذكور   (740)( فردًا، منهم 0172شملت ) في دراسة  أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 

 18تبين:  ( من عينة الدراسة112في حين شكلت النساء )

                                                           
 .072ص المرجع السابق 17
  مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، 2014يونيو  1صحيفة الوئام اإللكترونية  18

  http://www.alweeam.com.sa/273343 
 

http://www.alweeam.com.sa/273343
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بة  ونسبالشائعات،  أن الرأي العام السعودي يتأثر يرون من المشاركين في الدراسة  %17أن أكثر من  

( يرون %05.0( من أفراد العينة أكدوا على أن الشائعة تسهم في التأثير على الرأي العام، بينما )17.2%)

 الشائعاتأفراد عينة الدراسة أن ( من %62.7ويرى نحو ) .عدم إسهام الشائعة في التأثير على الرأي العام

من   (%5.5أنها متوسطة االنتشار، ونحو) (%23.1) واسعة االنتشار بين أفراد المجتمع ، في حين يرى نحو 

 الشائعاتوكشفت الدراسة عن تأثير  .بين أوساط المجتمع قليل الشائعات أفراد عينة الدراسة يرون أن انتشار 

من العينة أنهم  %71أكثر من  وافق  وع أو قضية أو شخص ما، فقدعلى وجهات نظر المجتمع نحو موض

بأنهم لم يعيدوا إرسال أو تداول خبر أو  (%73.8) وأكد  ، شائعةنحو موضوع ما بسبب  همنظر  غيروا 

( منهم بأنهم تداولوا معلومات غير %76.7معلومة غير موثوقة خالل السنة الماضية، في حين أكد )

 19.موثوقة

وهناك عالقة تبادلية بين الشائعة والرأي العام ، فكالهما يشكل اآلخر بمنطق جدلي تفاعلي، ووفقا للدراسات  

التي أجريت حول  الشائعة ، فإن أبرز شروط ظهورها يعود ألهمية الموضوع الذي تقدمه للجمهور ، وهو ما 

لعام ي اأي العام، وهذا ما يجعل من الرأيشير إلى أنه ال يمكن ألي إشاعة أن تستمر إذا لم تلق اهتمام الر 

 20.أحد ركائز تشكيلها

وبصفة عامة تهدف  الشاعة إلى التأثير في الرأي العام من خالل نشر وترويج خبر مختلق ليس له أساس 

 من الصحة  وخلق نوع من التوافق حوله من أجل تحقيق أهدافها.

 

 طرق مواجهة الشائعات عند علماء النفس:

                                                           
 .  160ص  مرجع سبق ذكره،د. عبدالفتاح عبدالغني الهمص و د. فايز كمال شلدان،  19

 .32،  ص مرجع سبق ذكرهخلف جمال يوسف خلف،  20
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يلعب اإلعالم دورا في توعية األفراد بالمخاطر التي تهدد مصالح األمة وتعرضها للخطر بسبب الشائعات ، 

وذلك من خالل مساعدة المجتمع على فهم الشائعة وأساليبها وطرق  ترويجها وطبيعة القائمين عليها ووسائلهم 

 21األوساط االجتماعية.المستخدمة ومعرفة الظروف الباعثة على انتشارها وتتبع حركتها في 

 22يتفق العلماء المعنيون بموضوع الشائعات وبخاصة علماء النفس على أن طرق مواجهة الشائعات هي:

 :وهذه الطريقة تعتمد على تخصيص مساحة معقولة في صحيفة يومية، أو برنامج  عيادة الشائعات

ها بطريقة علمية عيا، ومنطقيا وتفنيدإذاعي أو تليفزيوني لتحليل الشائعات تحليال متكامال نفسيا واجتما

 وحجج قوية.

  :ويتم من خالل وسائل اإلعالم وعدم استخدام األلفاظ نفسها  التي وردت في الشائعة التكذيب

 وتقوم شخصية بارزة بالتكذيب.

 :وهذا يحتاج إلى قدرة عقلية وجهد عال وأناس يستطيعون التأثير في الرأي  إطالق شائعات مضادة

 العام.

  :مثل قطع االتصاالت بالعالم الخارجي، ولكن يمكن أن عرقلة الوسائل التي يستخدمها المنافس

 يؤدي هذا إلى فقدان الثقة  في الوسيلة اإلعالمية الوطنية. 

 ثنيا الدراسات السابقة:

الدراسات  لانطالقا من االستفادة من الجهود التي قام بها الباحثين في هذا المجال يركز هذا المبحث على تحلي

التوصيات و السابقة التي تناولت الشائعات ، ودراسة أهدافها والمناهج التي استخدمتها في الدراسة وأهم النتائج 

 :ثالثة محاورتقسيم الدراسات التي تناولت موضوع الشائعات إلى  وتم.  التي توصلت إليها

                                                           
عدد لة اإلرهابية ، دراسة تحليل محتوى هرمدى اسهام اإلعالم األمني في معالجة الظاالحقباني، تركي بن صالح عبدالله  21

هـ، رسالة ماجستير، قسم العلوم  1/6/1241هـ إلى 1/1/1241سعودية، خالل الفترة من من الصحف المحلية اليومية ال

 55ص.2006، الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
الطبعة األولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،  الشائعات في عصر المعلومات ،عبد القادر بن عبدالله الفنتوخ،  22

 .175، ص 2003مركز البحوث والدراسات ، 
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  واالجتماعيمن المنظور النفسي  دراسات تناولت دراسة الشائعةالمحور األول: 

 األبعاد،  شلدان كمال فايز .د و الهمص الغني عبد الفتاح عبد .د 23( 4212دراسة الهمص وشلدان )

 إسالمي منظور من عالجها وسبل اإلعالم وسائل عبر اإلشاعات ترويج في واالجتماعية النفسية

 وسبل اإلعالم وسائل عبر اإلشاعات ترويج في واالجتماعية النفسية األبعاد عن الكشف الدراسة  استهدفت

 عليها يبني والتي للمعلومة، األساسية المصادر من اإلعالم وسائل تعتبر حيث إسالمي، منظور من عالجها

 لوصف وتحليل الظاهرة.  التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم الدراسة أهداف  ولتحقيق. مواقفه الفرد

عن  ةيد الرأي العام بالمعلومة الصادقو ز النهاية بضرورة التماسك بين المسلمين وت الدراسة فيوأوصت 

 .االشاعة

محمد على حسن الجدول الدوسري، العالقة بين مستوى الصحة النفسية . 24(1211ة الدوسري )دراس

 ديد الشائعات.وتصديق وتر 

النفسية  ودرجة تصديق الشائعات  والتعرف على العالقة بين مستوى الصحة  توضيحهدفت الدراسة إلى 

في واعتمدت الدراسة على  المنهج الوص  الشائعات.  ومردديالخصائص السوسيومترية  والشخصية لمصدقي 

ق سالبة بين مستوى الصحة النفسية وبين تصديعالقة وتوصلت الدراسة إلى أن هناك  في دراسة الموضوع.

إجراء المزيد من  األبحاث للتعرف على الخصائص السوسيومترية لألفراد  ت الدراسة بضورةصو وأ .االشاعات

 األكثر تصديقا وترديدا للشائعات.

  

                                                           
 وسائل عبر اإلشاعات ترويج في واالجتماعية النفسية األبعاد،  شلدان كمال فايز .د و الهمص الغني عبد الفتاح عبد .د 23

 عشر، الثامن المجلد ، اإلنسانية الدراسات سلسلة،  ةاإلسالمي الجامعة مجلة، إسالمي منظور من عالجها وسبل اإلعالم

 ٠٧٤ ص - ٠٤١ ص ،٠٢٠٢ الثاني، يونيو العدد

 

 –يد الشائعات، رسالة ماجستير دمحمد على حسن الجدول الدوسري، العالقة بين مستوى الصحة النفسية وتصديق وتر  24
 .4141جامعة أم القري  كلية التربية، قسم علم النفس،



 

15 
 

اإلشاعة وتأثيرها   طالل محمد الناشري و امال عمر السايس 25(1212دراسة الناشري والسايس ) 

 .علي المجتمع

وماهي ، مع في المجت الشائعاتهدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن اإلبعاد االجتماعية والنفسية وراء انتشار  

في تلفيقها والحرص علي انتشارها بين قطاعات معينة من أفراد المجتمع  الشائعاتاألسباب الدافعة لمروجي 

  .الشائعاتي تتسبب فيها وماهي اآلثار االجتماعية والنفسية والسياسية واالقتصادية الت ؟

شرت بسبب زيادة استخدام نتا الشائعات من العينة توافق على أن   %26نسبة  توصلت الدراسة إلى أن و 

غيرة حولت العالم إلي قرية ص، وان القنوات اإلعالمية المفتوحة ومواقع التواصل االجتماعي ،مواقع التواصل 

 ت عالمية تنتشر متجاوزة الحدود اإلقليمية والعرقية.  بل أصبح، فلم تعد الشائعة في معظمها محلية

 المحور الثاني: دراسات تناولت دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الشائعات:

صور استراتيجي لمكافحة الشائعات في مواقع ، ترائد بن حزام الكرناف. 26(4212دراسة الكرناف )

 : تويتر أنموذجا،  التواصل االجتماعي بالمملكة العربية السعودية 

وهدفت  .خطورة انتشار الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي وتهديد األمن المجتمعيالدراسة على ركزت 

إللكترونية وكيفية مكافحتها، ومعرفة اآلثار االجتماعية االدراسة إلى  التعرف على طبيعة الشائعات 

ماية لمكافحتها على مواقع التواصل االجتماعي بهدف ح استراتيجيواالقتصادية والنفسية لها، ووضع تصور 

وأوصت الدراسة بإنشاء فرق إلكترونية من الشباب لمراقبة وتحديد إطالق الشائعات،    .المجتمع السعودي

                                                           
 1434، اإلشاعة وتأثيرها علي المجتمع طالل محمد الناشري و امال عمر السايس  25
 

لسعودية : اصور استراتيجي لمكافحة الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي بالمملكة العربية ت ،رائد بن حزام الكرناف26 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم االستراتيجية، قسم الدراسات االستراتيجية، رسالة ماجستير ،  تويتر أنموذجا،

7107. 
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ومن ثم مكافحتها إلكترونيًا، وذلك بالتعاون بين المؤسسات االجتماعية في المجتمع. ووضع تشريعات رادعة 

 .ماتيةللجرائم المعلو 

 Doerr and Fouz (2012) 27 .Benjamin Doerr ,Mahmoud Fouz ,Whyدراسة 

Rumors Spread Fast in Social Networks 

 ,Face book مثل  الشائعات علي انتشار تأثير مواقع التواصل االجتماعي معرفة ركزت الدراسة  على 

Twitter ,    المعلومات بطريقة سريعة على عكس وسائل االعالم التقليدية ، وتبين أن هذه الشبكات تنقل

، وعلى الرغم من انه من الناحية الظاهرية قد يبدوا عدم التجانس فيما بين هذه الشبكات إال أن الواقع يشير 

 إلى ان  بينهم أرضية مشتركة  يقوم عليها نشر المعلومات.  

 

ز السديري، توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تركي بن عبد العزي. 28 (4102) ي دراسة السدير   

)دراسة مسحية على العاملين في إدارات العالقات العامة بقطاعات  التوعية األمنية ضد خطر الشائعات

 .(وزارة الداخلية

مدى توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية  عن  ماهدفت الدراسة إلى الوصول إلى إجابة 

الدراسة على العاملين ببعض قطاعات وزارة الداخلية بالمملكة العربية . تم إجراء  ضد خطر الشائعات؟

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  الباحث المنهج الوصفي التحليلي. واستخدمالسعودية ، 

                                                           
27 Benjamin Doerr ,Mahmoud Fouz , Why Rumors Spread Fast in Social Networks , Saarland's university, 

Germany ,2012 

 

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر الشائعات)دراسة مسحية تركي بن عبد العزيز السديري،  28 
رسالة ماجستير، كلية العدالة الجنائية جامعة نايف العربية  على العاملين في إدارات العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخلية(،

 7107للعلوم األمنية،  ،
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إلفساد هي الوقوف بحزم ضد كل تيارات او ة لشبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية اإليجابيات المهم

 الديني  واالجتماعي والفكري  التي يتعرض لها المجتمع السعودي.  

وجونها وير األفراد الشائعات ينشر لماذا  تحليلالدراسة  استهدفت.  Liu and others  29 2014)(  دراسة 

نشر الشائعة  في، وتم دراسة العوامل المؤثرة  في الفترات بعد حدوث الكارثة  التواصل االجتماعيعلى وسائل 

يد هذه وخاصة في الكوارث الكبيرة. ولتحدبعد تداولها الشائعة  تم دراسة ما يحدث علىو ،  مباشرة بعد الكارثة

راسة إلى خلصت الدو  ،ل الكوارثالفجوة تم تطوير نموذج لنشر الشائعة في وسائل التواصل االجتماعي خال

   .الشائعة  في وسائل التواصل االجتماعي وقت الكوارث انتشارنموذج لتفسير العوامل المؤثرة في لالتوصل 

  

 دراسات تناولت الشائعات  في بعض المجاالت المتخصصةالمحور الثالث: 

التربية اإلسالمية بالمرحلة إسهامات معلم حسين بن صديق حسين عقيل، . 30( 1241دراسة عقيل )

الثانوية في مواجهة الشائعات من وجهة نظر مشرفي التربية اإلسالمية ومديري المدارس الثانوية بمكة 

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة ام القرى المكرمة

توضيح مفهوم الشائعات وبيان أضرارها على المجتمع ، والتعرف على درجة إدراك معلم  الدراسة  على تركز 

اوصت و التربية اإلسالمية في مواجهة الشائعات، وأهم إسهاماته في كيفية تعامل الطالب مع الشائعات ، 

ت  من خالل ئعاالدراسة بضرورة تفعيل إسهامات معلم التربية االسالمية بالمراحل الثانوية في مواجهة الشا

                                                           
29 Liu, Fang; Burton-Jones, Andrew; and Xu, Dongming, "RUMORS ON SOCIAL MEDIA IN DISASTERS: 

EXTENDING TRANSMISSION TO RETRANSMISSION" (2014). PACIS 2014 

 

إسهامات معلم التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في مواجهة الشائعات من وجهة نظر حسين بن صديق حسين عقيل،  30
، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة ام القرى، مشرفي التربية اإلسالمية ومديري المدارس الثانوية بمكة المكرمة

 .ـه1422
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تربية الطالب على حسن الظن بالمسئولين والمعلمين  وجميع أفراد المجتمع  ، والتنسيق مع إدارة المدرسة 

 الستضافة شخصيات أمنية للحوار مع الطالب حول موضوع الشائعات.

 اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على اإلشاعةخلف جمال يوسف خلف، . 31   (4112دراسة خلف )

رسالة ماجستير، كلية  وأثرها على التنمية السياسية في قطاع غزة ) حركتا فتح وحماس نموذجا(،

هدفت الدراسة إلى محاولة الكشف عن شكل وطبيعة العالقة بين  .الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

على فحص  تومن ثم التنمية السياسية ، وركز  الشائعة في الصحافة الحزبية الفلسطينية واالستقرار السياسي،

فرضية أساسية  وهى أن الشائعة في الصحافة  الحزبية الفلسطينية تؤثر سلبا على التنمية السياسية  في 

عبت أن الصحافة الحزبية ل مجموعة من التوصيات أهمها  وتوصلت الدراسة إلىالضفة الغربية وقطاع غزة، 

بين األحزاب   ادئمبوترويج العداء في المجتمع ، وأوصت الدراسة بتوقيع وثيقة  دورا كبيرا في توتر النفوس 

نظيم دورات ، وتالسياسية الفلسطينية  أو وميثاق شرف إعالمي  فيجاد قانون ينظم عمل الصحافة الحزبية.

 .أ المساءلةدتدريبية للصحفيين وتفعيل مب

Berinsk (2012)   32 .Adam J. Berinsk, ,Rumors ,ruthsT  and :ealityR A tudy of S دراسة

Political  Misinformation,  ,Massachusetts Institute of Technology, Department of Political 

Science 

لذين ا عرضت هذه الدراسة استقصاء برلماني لسؤالين مهمين لها عالقة بالشائعة السياسية، األول من  هم

 يصدقونها، والثاني  ما الذي يمكن عملة لتصحيح المعلومات الخاطئة  في المجتمع الديمقراطي؟

                                                           
إعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على اإلشاعة وأثرها على التنمية السياسية في قطاع خلف جمال يوسف خلف،  31

  . 2002ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، رسالة  غزة ) حركتا فتح وحماس نموذجا(،
 

32 Adam J. Berinsk, Rumors, Truths, and  Reality: A Study of Political  Misinformation,   

,Massachusetts Institute of Technology, Department of Political Science, May 22 , 2012, 

Version 3.1, 
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، 7101والثانية في أكتوبر ونوفمبر  7101وقام الباحث بدراسة االستجابة للشائعتين المرة األولى في يوليو 

 أشارت الدراسةو ما انخفض تأثيرها.  وتبين في النهاية أنه كلما تم توفير معلومات وحقائق حول الشائعة كل

 مهمة صعبة.يعتبر إلى أن التصدي للشائعات  في نتائجها 

 من تحليل هذا الدراسات يتضح اآلتي:

 .الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على المجتمع ألنها تستهدف الجانب النفسي في المجتمع  -1

أخطر الوسائل واألدوات الحالية في نشر الشائعات، نظرا  يتضح أن شبكات التواصل االجتماعي هى -2

 كانية في سرعة وتداول البيانات.متع به من إمتتلما 

الشائعات هى أداة من األدوات التي تستخدمها القوى المعارضة والحاقدين في إحداث تأثيرات سلبية  -3

 .في المجتمع

،  والتي مععلى الجوانب السياسية في المجتاالعالم للشائعات له تأثيرات سلبية كثيرة  ترويج  وسائل  -4

 بدورها يمكن أن تحدث تأثيرا سلبيا على حالة االستقرار المجتمعي.

من  ستفادهذا البحث  ايمكن القول أن  البحث الحاليالتحليل بموضوع  تحليل الدراسات السابقة ومقارنةومن 

 ديديمكن تح و وفي صياغة التوصيات.وخاصة في صياغة اإلطار النظري  ه الدراسات كل ما جاء في هذ

دور مؤسسات المجتمع ككل في على  يركز  كونهعن الدراسات السابقة في  البحث في هذه  االختالف 

ت في نشر الشائعات وفي نفس الوقدور شبكات التواصل االجتماعي  مواجهة الشائعات، مع التركيز على 

صفة خاصة العربية ب نطقة وخاصة في الفترة الحالية التي  يشهد فيها العالم بصفة عامة والم ، ربتهامحا

مجموعة  تقديم مقترح في شكل خطة تنفيذيه تتضمن . ايضا يهدف البحث إلى الكثير من التوترات السياسية

اية وهو كيفية تقوية دور مؤسسات المجتمع في الوق البحث  جل تحقيق أهدافأآلية للتنفيذ من  ومن األهداف 

 من الشائعات والتعامل مع آثارها السلبية.
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 :وإجراءاتهامنهج الدراسة 

 منهج الدراسة:

يعتمد البحث عن المنهج الوصفي ، من خالل التركيز على دراسة البيانات المنشورة والدراسات التي صدرت 

، هامخاطر  للحد من الشائعات والوقاية من إلى رؤية مقترحة  في مجال البحث وتحليلها بهدف الوصول

 باإلضافة إلى تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من االستبيان.

 مجتمع   الدراسة:أوال: 

إن  ، فاية من الشائعات والحد من آثارهادور مؤسسات المجتمع في الوق لإنطالقا من موضوع الدراسة  حو 

، وإستهدفت الدراسة فئات محددة داخل أفرد المجتمع  في دولة قطر  عليه الدراسة همالمجتمع الذي ركزت 

 المجتمع كما جاء في عينة الدراسة.

 عينة الدراسة:ثانيا: 

 طالبعدة فئات عمرية داخل المجتمع وشملت العينة تم إختيار عينة الدراسة من خالل توزيعها على 

( إستمارة 017) هاعدد والمدارس الثانوية، وأصحاب المؤهالت المتوسطة والجامعية وفوق الجامعية،  

 إستبيان.

، كما     WhatsAppعلى العينة من خالل   وتوزيعه  Formsiteتم تصميم اإلستبيان  من خالل موقع 

   تم توزيع جزء من اإلستمارات عن طريق اإليميل.  
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 العينة:ثالثا: تصنيف 

 :النوع 

 ( 1جدول رقم )

 النوع

 أنثى ذكر

12 13 

71% 29% 

 :الفئة العمرية 

 (2جدول رقم )

الفئة 

 العمرية

 المجموع 12أكبر من  12-21 22-11 12-41من 42أقل من 

12 42 12 14 6 114 

41% 42% 43% 42% 1% 122% 

 

 :المستوى التعليمي 

المستوى 

 التعليمي

 المجموع فوق جامعي جامعي متوسط طالب

41 44 11 42 114 

11% 13% 21% 42% 122% 
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 أدوات جمع البيانات: 

 يعتمد البحث على جمع البيانات على مصدرين وهما:

 البيانات الثانوية:

 . من خالل الكتب والمراجع التي تناولت موضوع الشائعات 

 تناولت هذا الموضوع وتحليل النتائج التي توصلت إليها  الدراسات السابقة  تحليل الدراسات  التي

ومقارنتها  لتحقيق هدف الدراسة وهو الوصول إلى رؤية تساعد مؤسسات المجتمع في  الوقاية من 

الشائعات والحد من آثارها السلبية،  وتحليل نتائج  الدراسات السابقة هي األساس الذي اعتمدت عليه 

 بهدف تحقيق التكامل واالستفادة من جهود اآلخرين.   الدراسة

 البيانات األولية:

 قائمة االستبيان:

 www.formsite.com ( سؤال تم تصميمها  بإستخدام موقع 00تم صياغة إستمارة استبيان مكونة من )

وهو موقع مجاني يساعد الجمهور في عمل إستطالعات رأي مجانية ، ويمكن إستقبال ردود تصل إلى 

( في شكل  132حوالي ألف إستمارة. تم سحب االستمارات بعد اإلجابة عنها والتي وصل عددها )

 ة. في صياغة نتائج وتوصيات الدراس  نتائجها واستخدام الجدواول اإللكترونية "إكسل" وتم تحليلها 

 رابط االستبيان: 

http://fs30.formsite.com/abdulraheem/form3/index.html  
 

 

 

 

http://www.formsite.com/
http://www.formsite.com/
http://fs30.formsite.com/abdulraheem/form3/index.html
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 ثانيا: المقابالت: 

ومدرسين، وموظفين ، وأساتذة تم إجراء عدد من المقابالت ، شملت طالب في المدارس الثانوية، 

المقابالت المباشرة، وبعض المقابالت تمت من خالل  ، تم تنفيذ بعض منها من خالل جامعات

WhatsApp   . :وركزت المقابالت على األسئلة التالية 

 لماذا تعتبر وسائل التواصل اإلجتماعي أكثرالوسائل نشرا للشائعات؟  -0

 كيف يمكن االستفادة من وسائل التواصل في التوعية بمخاطر الشائعات؟   -7

 لماذا يصدق الناس الشائعات؟  -1

 ما هى أكثرا المؤسسات تأثيرا في الحد من الشائعات؟ -7

 بياناتلأسلوب معالجة ا

 لبيانات(انظرا لحجم العينة ونوعية البيانات تم استخدام  برنامج الجداول اإللكترونية )اإلكسل( في تحليل 

 نتائج الدراسة الميدانية:تحليل 

 المبحث على  إستطالع رأي إنطالقا من خطورة الشائعات وتأثيرها على المجتمع والراي العام ، يركز هذا

الشائعات وأسبابها ودوافعها وكيفية التعامل معها والحد  من مختلف الفئات  حول مجموعة من أفراد المجتمع 

ع نتائج م الوصول إلى بعض النتائج التي يمكن االستعانة بها  ها، وذلك بهدفمن آثارها في حال حدوث

الخاصة بالبحث  النتائج والتوصياتفي صياغةتحليل الدراسات السابقة والكتابات التي تناولت موضوع الشائعة 

رها وآثارها مخاط مع الشائعات والتقليل من في صياغة تصور مقترح يساعد مؤسسات المجتمع في التعامل و

  .السلبية على المجتمع

 مدى تصديق الجمهور لما يبث في وسائل اإلعالم: -1

 (2جدول رقم )
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تصديق ما يبثه  

 اإلعالم

 مجموع اصدق أصدق إلى حد ما ال أصدق

16 33 3 114 

42% 62% 6% 122% 

تبثه وسائل اإلعالم،  و  (  من العينة لديهم االستعداد لتصديق ما %67( أن ) 4يتضح من الجدول رقم )

( يصدقون، ويتضح من هذه البيانات أن احتمالية تصديق  الشائعات %6( ال يصدقون ، في مقابل )27%)

ل اإلعالم نشر في وسائلتصديق ما يما  إلى حد كبيرة نظرا ألن الغالبية العظمي من العينة لديها االستعداد

ندما ع من يصدقها. وهذا ما اكدته المقابالت في هذا السؤالخطورة الشائعة نظرا لوجود  وهذا يشير إلى مدى

طرح سؤال آخر  ما الذي جعل الناس تصدق  الشائعات، كانت االجابات أن الشائعات غالبا ما تخاطب 

دوافع كامنة داخل الجمهور وتتعمد إضافة جزء من الحقيقة التي يعرفها الناس للشائعة وبالتالي يكون االنسان 

 لتصديق الشائعة.  أكثر  تقبال

 الشائعات: ترويج في االجتماعي  التواصل مساهمة وسائل -4

 (1جدول رقم )

وسائل التواصل 

ونشر 

 الشائعات

 لم تساهم
ساهمت بشكل 

 محدود
 ساهمت بشكل كبير

 مجموع

1 31 100 114 

1% 23% 76% 
122% 

( من العينة يوافقون على أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت %76( أن )5الجدول رقم ) منيتضح  

( يرون أنها لم تساهم. يتضح %1( ساهمت بشكل محدود ، مقابل )%23بشكل كبير في نشر الشائعات ، و)

من لمن هذا مدى خطورة وسائل التواصل االجتماعي في نشر الشائعات وضرورة أن تكون إجراءات رادعة 
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ه المقابالت  والدراسات السابقة أن خطورتها في سرعة نشر تيستخدمونها في غير أغراضها. وهذا ما أكد

  وتداول الخبر وسهول استخدامها.  

 :أكثر الوسائل التي ساهمت في نشر الشائعات -1

أكثر الوسائل 

نشرا 

 للشائعات

اإلعالم المرئي 

 والمسموع

وسائل التواصل 

 االجتماعي

أجهزة 

 الموبايل

 كل ما

 سبق

 لمجموعا

5 57 27 43 114 

4% 43% 20% 33% 122% 

 للشائعة هى وسائل التواصل اوسائل اإلعالم نشر أكثر ( أن العينة تتفق على أن 6يتضح من الجدول رقم )

( الموبايل، %20جميع وسائل االعالم ، ونسبة ) أن المسئولية على ( يرون %33) ( ، و%43االجتماعي )

( لوسائل االعالم المرئية والمسموعة،  وهذا السؤال يؤكد أهمية وسائل التواصل االجتماعي في %5مقابل )

ق استخدامه  أتي من منطلساعد في نشر الشائعات تأيضا نسبة الموافقين على  أن الموبايل ي .شائعاتالنشر 

 على وسائل التواصل أكثر من تلقي رسائل نصية  تنشر شائعات. بشكل كبير في الدخول

 الهدف من نشر الشائعات: -2

 (2جدول رقم )

الهدف من 

نشر 

 الشائعات

نوع من 

الحرب 

 النفسية

ة سلبي تأثيراتإحداث 

 على المجتمع

المرض 

 النفسي

كل ما 

 سبق

 المجموع

6 47 26 53 114 

4% 36% 20% 40% 122% 
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( من العينة يرون أن الهدف من الشائعة هو كل االحتماالت %40( أن نسبة )7يتضح من الجدول رقم )

(  %4( مرض نفسي، و)%20)داث تأثيرات سلبية في المجتمع، و( إح%36)والتي طرحت في السؤال، 

ها العوامل  هدفالتي أكدت أن كل هذه  والمقابالت حرب نفسية. وهذا يؤكد ما جاء في الدراسات السابقة

 يسبب اضرار للمجتمع. االتأثير السلبي بم

 

 

 

 

 الشائعات من الحد في المجتمع مؤسسات تقوية في االجتماعي التواصل مساهمة وسائل -1

 (3جدول رقم )

مساهمة وسائل 

التواصل في الحد 

 من الشائعات

 المجموع إلى حد ما ال نعم

77 18 37 114 

58% 14% 28% 122% 

( مع عينة الدراسة يتفقون على أن وسائل التواصل االجتماعي يمكن %52( أن )2تبين من الجدول رقم )ي

( يرون أنها يمكن أن تقوم بهذا الدور إلى %22أن تكون وسيلة فعالة في  وقاية المجتمع من الشائعات، و)

، وفي سؤال المقابلة هل ( يرون أنها ال تساهم في وقاية المجتمع من الشائعات%14حد ما، في مقابل )

على الرغم من أنها أكثر الوسائل نشرا  يمكن ان تساهم وسائل التواصل االجتماعي في الحد من الشائعات

كانت اإلجابة بأنه يمكن ذلك في حالة التوعية الصحيحة  واستخدام األسلوب الصحيح في  للشائعات؟. 

 توجيه الرسالة اإلعالمية من خاللها.

 :في وقاية المجتمع من الشائعاتدور التوعية  -6



 

27 
 

 (1جدول رقم )

دور التوعية في 

وقاية المجتمع 

 من الشائعات

 محايد موافق  موافق تماما

غير 

 موافق

غير موافق  

 على اإلطالق

 المجموع

32 80 20 0 0 114 

24% 61% 15% 0% 0% 122% 

ا مهما في الحد من ر و لعب دالتوعية ت( من عينة الدراسة يتفقون على أن %65( أن )2يوضح الجدول رقم )

( يرون أنها مفيدة إلى حد ما. وهذا يشير إلى %20الشائعات وتعزيز دور المجتمع في الوقاية منها، و)

االتفاق الكبير على أهمية التوعية نظرا ألنها هي الوسيلة التي يمكن استخدامها قبل حدوث الشائعة وأثناء 

ن الضوابط األخرى للحد من الشائعات، مثل القواني معمعززة لدور المجتمع حدوثها وبعد حدوثها، فهي وسيلة 

 واإلجراءات.

 وينشرها الشائعة يطلق لمن صارم قانون  خالل من وترويجها الشائعة من التقليل -2

 (12جدول رقم )

وجود قانون صارم 

 يقلل الشائعة

 ال نعم

إلى حد 

 ما

 المجموع

71 23 38 114 

54% 17% 29% 122% 

 انتشاريحد من  م( من العينة توافق على ان وجود قانون ونظام صار %54( أن )10يوضح الجدول رقم )

في   ( يرون أنه غير مفيد%17( يرون أنه يمكن أن يحقق الهدف إلى حد ما، مقابل )%22الشائعات، و)
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جراءات أو قانون أو إ نظامالمجتمع وحمايته من الشائعات. يتبين من ذلك أن هناك ضرورة لوجود  دور قوية ت

 صارمة لمن يروجون الشائعات.

 أكثر المؤسسات التي تلعب دورا في تقليل الشائعات -3

 (11جدول رقم )

المؤسسات التي 

تلعب دورا في تقليل  

 الشائعات

المؤسسات 

 التعليمية

المؤسسات 

 الدينية

المؤسسات 

 اإلعالمية

 آخرى 

 المجموع

70 46 83 8  

53% 35% 63% 6% 122% 

(، %53(  ان المؤسسات التعليمية تلعب دروا في التقليل من الشائعات بنسبة )11يبين الجدول رقم )

ن يكون هناك تكامل بين هذه المؤسسات في ( ، وهذا يدل على أهمية أ%35(، والدينية )%63واإلعالمية )

عض أن كما أشار البضوع الشائعات بحيث تصل للجميع وتكون أكثر تأثيرا. و توجيه رسالة  موحدة في م

قليل من التفي المؤسسات األخرى مثل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورا 

 .(%2الشائعات بنسبة )

 وجود جهة مختصة للرد على  الشائعات -1

 (14جدول رقم )

وجود جهة 

مختصة للرد 

 على  الشائعات

موافق 

 تماما

 محايد موافق 

غير 

 موافق

موافق غير 

 على االطالق

 المجموع

54 43 27 4 4 114 

41% 33% 20% 3% 3% 122% 
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( من عينة الدراسة تتفق على أن وجود جهة مختصة بمتابعة الشائعات %74( أن )12يتبين من الجدول رقم )

( ترى أن وجودها  لن %6يرون أنها تلعب دروا إلى حد ما، مقابل ) %20و والرد عليها مهمة وضرورية ،

أن وجود جهة يتمثل دورها في رصد ومتابعة الشائعة والرد عليها وتوضيح  ذلكيحقق شيئا، ويتضح من 

 الحقائق للجمهور عملية ضرورية.

 

 النتائج والتوصيات:

 النتائج: أوال: 

 يتضح من تحليل ما جاء في هذا البحث ما يلي: 

 تمثل الشائعة خطرا حقيقيا على المجتمع لها تأثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ونفسيا، 

وان الهدف من نشرها هو نوع من الحرب النفسية ، وإحداث تأثيرات سلبية في المجتمع، وأن من 

 نفسية. يقومون بها في الغالب مصابون بأمراض

  ر نظرا لسرعة نش،  مخاطرها  منوالزيادة  شبكات التواصل االجتماعي في نشر الشائعاتساهمت

 الشائعات أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية.

   ه مصدر الشائعة.ديوتعمل على تشكيله بالتصور الذي ير تؤثر الشائعات تأثيرا كبيرا على الرأي العام 

 حد من الشائعة وتقليل آثارها السلبية، من خالل برنامج مخطط بشكل التوعية عملية مهمة جدا في ال

 .علمي 

  يتضح من تحليل الدراسات أن الخطر األكبر في الشائعة يكمن عند تداولها نظرا لسرعتها وسهولة

 تحريفها مما يزيد من خطورتها.
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   ات الوقاية من الشائعوجود قانون أو نظام صارم عملية ضرورية لتقوية دور مؤسسات المجتمع في

 والحد من آثارها.

  وجود جهة مختصة بمتابعة الشائعات والرد عليها وتعريف الجمهور بالحقائق أحد الحلول الذي

 يجب تبنيها لمواجهة الشائعات. 

 

 

 التوصيات 

استراتيجية تتضمن كيفية التعامل مع الشائعات التي تواجهه المجتمعات  يركز التصور على طرح  رؤية

وخاصة المجتمعات العربية، تهدف الرؤية إلى الحد من إنشار الشائعات، و تقليل انتشارها وتداولها  

والتخفيض من  آثارها السلبية على المجتمع سواء كانت هذه األثار اجتماعية او نفسية أو سياسية أو 

 أو غيرها. وذلك من خالل المحاور التالية :أمنية 

 المحور األول:  التوعية والتثقيف بمخاطر الشائعات.

ينطلق هذا المحور من أن التوعية عملية أساسية ومهمة في تقليل الشائعات والحد من آثارها السلبية، وذلك 

وعي بمخاطرها، ايضا من انطالقا من أن الكثير من الذين يصدرون هذه الشائعات قد يكون لديهم عدم 

يقومون بإعادة نشرها وتداولها دون التأكد من مصداقية ما يتم تداوله يعتبر السبب الرئيسي في  عدم الوعي 

بخطورة الشائعات. من هنا يتم التركيز على تشكيل وعى الجمهور حول كيفية التعامل مع الشائعات والتأكد 

  تم تناول هذا المحور من خالل  المنظورات الثالثة التالية:من مصداقية أى شيء قبل نشره وتداوله.  وي

 

 

 



 

31 
 

 أوال: المنظور اإلعالمي والمؤسسات االعالمية:

 يتم تنفيذ هذا المنظور من خالل المشروع التالي:

 المشروع: 

 إنشاء مرصد إعالمي لرصد ومتابعة الشائعات 

 الهدف الرئيسي:

 المجتمع او خارجة وتحليلها ومعرفة أسبابها للحد من انتشارها.رصد ومتابعة الشائعات التي تظهر داخل 

 األهداف الفرعية المتوقع أن يحققها المشروع:

 المساهمة في زيادة الوعي عند الجمهور بمخاطر الشائعات وتأثيراتها السلبية على المجتمع.  -1

و تقديم  الشائعاتيساهم في منع بعض الشائعات قبل وقوعها  من خالل تحليل البيانات الخاصة ب -2

 توعية وقائية  بهدف التنبؤ بالشائعات.

يساعد المسئولين ومتخذي القرار على  سرعة اتخاذ القرارات للتعامل مع الشائعة قبل انتشارها بشل  -3

 كبير. 

 

 اختصاصات المركز:

  توجيه وتعريف الجمهور بالحقائق حول الشائعة من خالل ظهور المسئولين والمتخصصين في مجال

 الشائعة والرد عليها.

  التعاون بين وسائل اإلعالم و المراصد اإلعالمية المتخصصة ومراكز بحوث الرأي العام لتزويدها

بأي معلومات تتعلق بالشائعة فور ظهورها والتنسيق مع هذه المراكز لتوفير المعلومات للرد على 

 الشائعة، نظرا لوجود المتخصصين داخل هذه المراكز.
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  الجهات المناظرة والمراكز المتخصصة في الرصد اإلعالمي بهدف تبادل المعلومات التنسيق مع

 والخبرات في هذا المجال.

 .التنسيق مع مختلف الجهات داخل الدولة والتي يمكن االستفادة منها في الحد من مخاطر الشائعات 

 ول ة ما ينشر حالتنسيق مع الصحافة ووسائل اإلعالم في تبادل المعلومات والتأكد من مصداقي

 بعض القضايا.

  .إعداد تقارير وإصدارات دورية  تتعلق بالشائعات 

  .عمل بحوث ودراسات تخصصية عن مخاطر الشائعات 

 .مساعدة الجهات المعنية في اتخاذ القرارات بشأن الشائعات 

  

 الجهات المسئولة والمشاركة:

 .كلية اإلعالم 

  اإلعالم وزارة االعالم او الجهات المسئولة عن. 

 .القنوات التليفزيونية والفضائية واإلذاعات والصحف 

 

 ثانيا: منظور التعليم والمؤسسات التعليمية:

 تحسين ثقافة الطالب  بالشائعات و مخاطرها وتأثيرها على المجتمع. المشروع:  

 الهدف الرئيسي للمشروع :

رفع كفاءة الطالب والعاملين في المؤسسات التعليمية في فهم ما ينشر ويتداول في وسائل اإلعالم 

وكيفية التصدي للشائعات. ووضع تصور لما يجب إضافته في المناهج التعليمية ونوعية المسابقات التي 

 تهدف إلى تنمية الوعي بخطورة  الشائعة وتأثيراتها السلبية.
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 المشروع: األهداف الفرعية من

 .رفع كفاءة العاملين في المؤسسات التعليمية بمخاطر الشائعات 

 .رفع المستوى الثقافي للطالب في مختلف المراحل التعليمية بكيفية التعامل مع الشائعات 

 .توعية الطالب بمخاطر وسائل التواصل في تداول الشائعات 

 وسائل وآليات التنفيذ:

 الدراسة المرحلة األولي: مرحلة التحضير و 

يتم فيها عقد اجتماع بين الجهات المسئولة  والمشاركة في تنفيذ المشروع،  يركز االجتماع على دراسة 

 مناقشة الموضوعات التالية من خالل العصف الذهني:

   .اهم الدراسات التي تناولت الشائعات وتأثيرها على المجتمع 

  .أهم الشائعات التي يتم تداولها 

  في الحد من الشائعات والتقليل من آثارها. الجهود المبذولة 

 .تحديد الجهات التي يمكن التعامل معها ومشاركتها في مراحل المشروع 

  .العائد المتوقع الحصول عليه من المشروع 

 

 المرحلة الثانية: تخطيط وتصميم الحملة اإلعالمية 

 وتشمل الخطة ثالثة أقسام :

 القسم األول: وسائل اإلعالم 

  البرامج التي سوف يتم توجيهها للجمهور.تحديد 

  .تحديد الفئات المستهدفة بالتوعية 

 .تحديد الوسائل اإلعالمية التي سوف يتم  من خاللها مخاطبة الفئات المستهدفة بها 
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 .تصميم المادة اإلعالمية بأسلوب غير تقليدي بحيث يكون لها تأثير على المتلقي 

 لمادة اإلعالمية. تحديد التوقيتات المناسبة إلذاعة ا 

 

 القسم األول:  التوعية  داخل المدراس  

 ويشمل هذا القسم محاضرات موجهة للمدرسين والمسئولين بالمدرسة، وتكون التوعية في شكل:

 .محاضرات توعية بالمدارس للطالب في جميع المراحل التعليمية 

  .محاضرات للمسئولين في المدراس والطالب 

 ب حول مخاطر شائعات وتأثيراتها السلبية من خالل  تناولها سنويا من عقد مسابقات بين الطال

 منظور محور من المحاور.

 

 وزارة التعليمالقسم الثالث:  دور 

 .تضمين المناهج الدراسية وخاصة مواد الشرعية دروسا عن الشائعات وتأثيراتها السلبية 

 ا يم التي يتم تعريف الطالب بهتوجيه المدارس بتعريف الطالب بمخاطر الشائعات من خالل الق

 أسبوعيا.

  تنظيم مسابقات بين طالب المدراس داخل الدولة حول موضوعات تتعلق بالمصداقية وضرورة تحري

 الدقة وعدم تداول أى معلومات إال بعد التأكد من حقيقة مصدرها. 

 تكنولوجيا المعلومات وتعريف الطالب بمخاطرها  تدريس وسائل التواصل االجتماعي ضمن  مقررات

 وكيفية تجنب الشائعات التي يتم نشرها على هذه الشبكات.
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 المرحلة الثالثة:  التنفيذ  والمتابعة ومؤشرات القياس

 ويتم في هذه المرحلة اآلتي: 

  .يتم وضع الخطة موضع التنفيذ 

  يتم تحديد آلية متابعة تنفيذ الخطة 

  وضع مؤشرات أداء تقيس عدد البرامج التي تم تنفيذها 

 .مؤشرات تقيس عدد الذين حصلوا على توعيه 

 .مؤشرات تقيس مدى التغير في السلوك بعد تنفيذ الحملة اإلعالمية 

 الجهات المشاركة والمسئولة عن التنفيذ:

  وزارة التعليم . 

 والخاصة. الحكومية  المدارس 

 ب االجتماعية والنفسية من الجامعات.أساتذة متخصصون في الجوان 

 

 ثالثا: المنظور الديني والمؤسسات الدينية:

 

 المشروع: دور القيم  في  الحد من الشائعات 

 

 الهدف من المشروع:

 تنمية القيم الدينية لدى الجمهور حول المصداقية وتحري الصدق عند تداول أى بيانات أو معلومات.

 

 األهداف الفرعية للمشروع:
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 .التوعية بخطورة الشائعة وتأثيرها  السلبي على المجتمع 

 .توضيح الجزاء والعقاب على  مروجي البيانات والمعلومات الخاطئة 

  تفعيل دور أئمة المساجد في تنمية قيم المصداقية والتحقق من المعلومات  بحيث تكون جزءا من

 الخطاب الديني.

 

 آليات التنفيذ: 

 ساجد من خالل تناول الشائعة من المنظور الديني وحكم الدين والشرع التوعية من خالل أئمة الم

 في التعامل معها.

  التوعية و التثقيف بالشائعة و مخاطرها  قبل حدوثها من خالل ترسيخ المفاهيم والقيم في حالة

 والتكنولوجيا في التعامل مع المشكلة.انتشار الشائعات من خالل االستفادة من وسائل اإلعالم 

 اعة وتوزيع مطبوعات ومطويات  بأكثر من لغة وخاصة لغة األوردو نظرا لوجود نسبة كبيرة من طب

 السكان يتحدثون هذه اللغة. 

 

 الجهات المسئولة و المشاركة: 

  وزارة األوقاف 

  المؤسسات الخيرية 

  وزارة التعليم 

  وسائل االعالم 

  

 مالحظة:
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اإلعالم غير المباشر بشكل كبير ألنه األكثر تأثيرا في يجب أن تركز الحملة  اإلعالمية على أسلوب 

الجمهور ، بمعنى أن يتم عرض الموضوع من خالل قصص واقعية وقضايا حدثت للجمهور وتسببت 

في مشكالت نتيجة نشر شائعات، أو عرض دراسات تم تنفيذها وأظهرت اآلثار السلبية المترتبة على  

ام . باإلضافة إلى استخدوضوع المحور الذي تطرحة الحملةالشائعات، بحيث تتناسب كل قضية مع م

ها الرسالة اإلعالمية سريعة وفورية وقصيرة وكلماتالتحفيز مثل الجوائز والمسابقات لجذب الجمهور، وأن 

واضحة ومحدودة لسهولة االطالع عليها، ألن الموضوعات الطويلة ال تلقي قبوال عند مستخدمي هذه 

 المواقع.

 

 المقترحة قياس هذا المحور:المؤشرات 

 يتم تصميم مؤشرات تقيس هذه  النقاط:

 عدد برامج التوعية التي يتم تنفيذها  .1

 عدد الذين  شاركوا في محاضرات التوعية .2

 عدد المدارس المشاركة في برامج التوعية  .3

 نسبة التغير في السلوك بعد تنفيذ برامج التوعية  .4

 

 اعي واإلنترنت المحور الثاني: وسائل التواصل االجتم

يركز هذا المحور على كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحد من الشائعات، وتوظيفها 

كوسيلة إيجابية بدال من كونها من أكثر الوسائل ترويجا ونشرا للشائعات نتيجة الصفة التفاعلية التي تتميز 

 بها.
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التوعية بمخاطر وسائل التواصل اإلجتماعي  و تنمية الوعي والحس األمني لدى الجمهور المشروع:    

 للحد من الشائعات 

 

نشر المعلومات  واألخبار التي تساعد على  تخفيض الشائعات وتخفيض  اآلثار  الهدف الرئيسي:

 السلبية لشبكات التواصل االجتماعي .  

 

 األهداف الفرعية:

 طر وسائل التواصل االجتماعي  نشر وتداول الشائعات.تعريف الجمهور بمخا -

 التعامل اآلمن مع هذه الوسائل وكيفية مواجهة الشائعات. -

 كيفية التواصل مع  الجهات األمنية والجهات المسئولة  في حالة الشائعات. -

تعريف الجمهور بمخاطر الشائعات  على المجتمع ، من خالل نشر برامج توعية غير مباشرة على  -

سائل التواصل التي تحكي قصص لضحايا وسائل التواصل االلكتروني نتيجة عدم  درايتهم بالتعامل و 

 مع الشبكة.

 رفع مستوى الوعي لدى الشاب بمخاطر الشائعات. -

 االستفادة من إمكانيات شبكة اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي في محاربة الشائعات. -

 مواقع التواصل من خالل سرعة الرد عليها. تقليل سرعة تداول الشائعات  في -
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 آليات التنفيذ:

إنشاء حسابات للمؤسسات األمنية  واإلعالمية والمؤسسات المسئولة عن متابعة الشائعات  على  -1

شبكات التواصل اإلجتماعي، يتم من خاللها الرد على الشائعات وتكذيبها ونشر المعلومات 

 الجمهور في كل ما يتعلق  بهذه الشائعات.الصحيحة، واإلجابة عن إستفسارات 

خاص بالشائعة  يمكن تنزيله مجاني على أجهزة الموبايل واإليباد  Applicationتصميم تطبيق  -2

 وغيرها يمكن من خالله اإلستفسار والحصول على المعلومات الصحيحية حول الشائعات.   

إلقاء محاضرات توعية موجهة لطالب الجامعات والمدارس اإلعدادية والثانوية، ولقاءات مع الجاليات  -3

، ومع الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، واستخدام القنوات اإلعالمية التقليدية مثل اإلذاعة 

 والتليفزيون والجرائد ، والرسائل النصية. 

بثها عبر مواقع التواصل اإلجتماعي، بشكل دوري تتعلق باألحداث يقترح أن يكون هناك  رسائل يتم  -4

 الجارية والتوعية بالشائعات المحتمل ظهورها.

رة يتم إطالقها عبر مواقع التواصل الشهي تيأن تكون هناك جهة متخصصة في متابعة الشائعات ال -2

 لرصد الشائعات بمجرد ظهورها. Facebook, Twitter, WhatsAppمثل 

حة أو موقع متخصص للرد على الشائعات من خالل عرض الشائعة التي يتداولها إنشاء صف -6

 مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وتوضيح حقيقة هذه الشائعة ومصدرها والهدف من إطالقها.

 

 الجهات المسئولة والمشاركة:

 والجهات المعنية بهذا الخصوص. وزارة االتصاالت 

 من  الجامعات  متخصصون في تكنولوجيا المعلومات  

  الداخلية  ةمركز أمن المعلومات  بوزار 



 

40 
 

 فرع مكافحة الجريمة اإللكترونية بوزارة الداخلية 

 

 مؤشرات األداء:

 يتم تصميم مؤشرات تقيس هذه  النقاط:

 عدد المؤسسات التي أنشأت حسابات لها على  مواقع التواصل االجتماعي. .1

 عدد المؤسسات التي وضعت تطبيقات لها للتعامل مع الشائعات  .2

 عدد برامج التوعية التي تم تنفيذها  فيما يتعلق بالتوعية بمخاطر الشائعات .3

 عدد الشائعات التي تم التعامل معها والحد من انتشارها. .4

 عدد الشائعات التي تم تحديد مصدرها.   .5

 

 مصدر )صاحب( الشائعة:المحور الثالث: االجراءات القانونية ضد 

نظرا لتطور الوسائل المستخدمة في نشر الشائعات وصعوبة تتبع مصدرها، فإن  األمر يحتاج إلى 

تشريعات رادعة، للحد منها وتأثيراتها السلبية على المجتمع. ومن هذا المنطلق فإن األمر يحتاج أن يكون 

    هناك تشريعات رادعة للتعامل مع مصدر الشائعة ومروجيها.

 

 المشروع: مشروع وضع آليات قانونية  لمواجهة الشائعات     

 

 تخفيض الشائعات التي يتم نشرها من خالل وجود ادوات قانونية رادعهالهدف الرئيسي: 
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 األهداف الفرعية:

 وجود إجراءات وآليات واضحة لمرتكبي الشائعات 

   تسهيل عملية التحقيق وسرعة إصدار األحكام 

  وضع ميثاق شرف يلتزم به من يتعاملون مع شبكات التواصل االجتماعي واإلعالميين  ومن يخالفه

 يتعرض للمسائلة 

  وضع قوانين رادعه لمن يسيء استخدام  شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم 

 

 آليات التنفيذ:

 للتعامل مع هذه المشكلة المشكلة التي تواجه الكثير من الدول هى عدم وجود قانون او أدوات  موحدة

 وهى الشائعات وبالتالي يتطلب تنفيذ المشروع ما يلي:

  .دراسة التشريعات القانونية المستخدمة في التعامل مع الجريمة اإللكترونية 

 .صياغة مشروع قانون أو أدوات تشريعية لمواجهة الشائعات في المجتمع 

 ة ت قانونية  تجرم  نشر وتداول الشائعات  وخاصالتنسيق والتعاون بين الدول  لوضع قانون أو ادوا

 التي يتم بثها عبر شبكة اإلنترنت.

  وضع إجراءات وضوابط لمقاهي اإلنترنت حيث أنها أكثر األماكن التي يمكن من خاللها إطالق

 الشائعات.

 

 الجهات المسئولة والمشاركة:

  وزارة العدل 

  وزارة الداخلية 
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  وزارة االتصاالت 

  متخصصون  في جرائم اإلنترنتقانونيون 

 مؤشرات األداء:

 يتم تصميم مؤشرات تقيس هذه  النقاط:

 عدد التشريعات التي تم تقديمها في شكل مشروعات العتمادها. .1

 عدد البروتكوالت واالتفاقيات التي تم االتفاق عليها. .2

 نسبة تأثير هذه التشريعات في الخفض من عدد الشائعات. .3

 

 

 التنمية البشرية ورفع كفاءة المسئولين عن رصد ومتابعة الشائعاتالمحور الرابع: 

يركز هذا المحور على العنصر البشري وعلى القائمين على التعامل مع الشائعات في المؤسسات األمنية 

واإلعالمية أو أى كانت صفتهم طالما أنهم طرفا في رصد الشائعات وتتبعها وذلك من خالل تنفيذ دورات 

 نشيطية للجهات التالية:تدريبية وت

 العاملون في وسائل اإلعالم 

 .العاملون  في األجهزة األمنية والمسئولين عن الشائعات 

 .لألئمة والخطباء والعاملين في المؤسسات الدينية 

 .مسئولي التوجيه داخل المدراس من مدرسين ومدراء ومنسقين وأخصائيين 
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 افحة الشائعاتالمشروع:  تنمية مهارات العاملين في مجال مك

المؤسسات التعليمية و الدينية واإلعالمية واألمنية  او رفع مهارات وقدرات العاملين في  الهدف الرئيسي:

 أي مؤسسات مسئولة عن مواجهة الشائعات داخل الدولة.

 

 األهداف الفرعية:

 تنمية مهارات  العاملين  على التعرف على الشائعات  وأنواعها و مخاطرها 

 .القدرة على التنبؤ بالشائعات  لمواجهتها قبل إطالقها 

 .إعداد كادر متخصص مجال مكافحة الشائعات 

 .تقليل اآلثار السلبية المترتبة عليها في حالة حدوثها 

 تدريب وتوعية القائمين باالتصال في مجال اإلعالم 

 

 آليات التنفيذ:

  ية في األمن والمؤسسات الدينية والتعليمتنفيذ دورات تدريبية في للمسئولين في مجال اإلعالم و

 مجال الشائعات ومخاطرها وتأثيرها على األمن القومي.

  تبادل الخبرات في التعامل مع الشائعات مع المؤسسات المهتمة بموضوع الشائعات ودراسة

 التجارب التي تعاملت معها هذه المؤسسات واالستفادة منها.

 تي يقوم بها المرصد اإلعالمي  للتتبع الشائعة المقترح في االستفادة من الدراسات والتجارب ال

 هذه الدراسة واالستفادة منه ما يتوصل إليه من نتائج.
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  ،تدريب الشباب على التنمية الذاتية وبناء القدرات وتوظيف أوقات الفراغ لديهم في أعمال مفيدة

ذي لديه طلقه بعض الشباب النظرا ألنه كما تشير الكثير من الدراسات ان الكثير من الشائعات ي

 وقت فراع.

 

 الجهات المسئولة والمشاركة في التنفيذ: 

  وزارة األوقاف والشئون االسالمية 

  المؤسسات اإلعالمية 

  المؤسسات األمنية 

  المؤسسات التعليمية 

 لتدريبلإلعالم و ا  مركز الجزيرة 

 

 مؤشرات األداء:

 يتم تصميم مؤشرات تقيس هذه  النقاط:

 عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها  .1

 عدد من حصلوا على دورات تدريبية في مجال التعامل مع الشائعات. .2

 نسبة تحسن مستوى األداء عند الحاصلين على دورات تدريبية. .3
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 مراجع الدراسة:

 

 أساليباستخدام التقنيات الحديثة في الشائعات، ورقة عمل مقدمة لندوة (7110)البداينة، ذياب موسى ، 

 .، اكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية مجابهة الشائعات
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شرطية، جامعة نايف العربية هـ، رسالة ماجستير، قسم العلوم ال 0/6/0241هـ إلى 0/0/0241

 للعلوم األمنية .

اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على اإلشاعة وأثرها على التنمية  (7111خلف، جمال يوسف ، )

رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا،  السياسية في قطاع غزة ) حركتا فتح وحماس نموذجا(،

 جامعة النجاح الوطنية. 
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(  العالقة بين مستوى الصحة النفسية وتصديق وترديد 0201لى حسن الجدول )محمد عالدوسري، 

 قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة أم القري . –الشائعات، رسالة ماجستير 

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد ( 7107تركي بن عبد العزيز ، )، السديري 
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 بيروت، دار النهضة العربية.االتصال والديمقراطية،  ( 4111) العبدالله، مي  ،
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