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)*(محمد بن عائض التوم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)هـ1439/12/29  وقبل للنشر يف، هـ1439/06/15 (قدم للنشر يف
 من خلال االعتامد على تويرت كأحد، واملسـتهدفني منها، وأغراضهـا، وأسـلوهبا، وأنواعها، اسـتهدفت هـذه الدراسـة حتديد مضمـون الشـائعة:ملخـص البحـث
 وقـد تم اسـتخدام املنهـج الكيفي والكمـي من خالل اسـتخدام. وتنتمـي هـذه الدراسـة إىل نمـط الدراسـات الوصفيـة التحليليـة.وسـائل التواصـل االجتامعـي
، تغريدة) اخلاصة بحسـاب هيئة مكافحة اإلشـاعات62( أسـلوب حتليـل املضمون ملجمـوع التغريدات املكتملـة العنارص التي تـم حتديدها من قبل الباحـث وهي
 وتوصلت الدراسـة إىل أن. وقد تـم حتويل البيانات إىل بيانات كميـة إلظهار النتائج الكمية للبحث.م2016/12/28 م حتـى2016/1/7 وذلـك يف الفترة مـن
 وتكون موجهه إىل أفـراد ورموز جمتمعيـة أو مجاعات أو، ترتبط غالبـ ًا بطبيعة الظـروف واملواقف التي تظهر فيهـا،مضمـون الشـائعة يأخذ أشـكا ًال وأنواعـ ًا متعددة
 وتتعدد األغراض من الشـائعة مـا بني تأجيج.حـركات أو تنظيمات أو جمتمعـات تربطهـم عوامـل معينـه كعامل العـرق أو الديـن أو حتى قضية متثـل رابط ًا بينهـم
، والشـائعات السياسـية، والشـائعات االجتامعية، كام تنوعت الشـائعات ما بني الشـائعات الدينية. وزعزعة األمن، وتأجيج العاطفـة الدينية،املجتمـع ضـد الدولـة
، ثم أسـلوب االسـتغالل، يليه أسـلوب التخويف، كام تنوع أسـلوب الشـائعة عىل الرتتيب؛ أسـلوب االسـتفزاز. وأخير ًا الشـائعات العلمية،والشـائعات األمنيـة
. وأن أكثر املسـتهدفني؛ الدولـة ثم العرب،وأخري ًا أسـلوب السـخرية
*****

. تويرت، وسائل التواصل االجتامعي، الشائعات:كلامت مفتاحية

Rumors in Social Media: Twitter as a Model
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Abstract: This study aimed to determine the content of rumor, its types, its style, its purposes, and its targets, by taking Twitter as an
example of a social media. This study is analytical descriptive. A qualitative and quantitative approach was adopted by using a content
analysis method for the total completed tweets (62 tweets). The items were retrieved from the Anti-Rumor Authority account, over a period
from 7/1/2016 to 28/12/2016. The study found that the content of the rumor takes many forms and types, often related to the nature of
circumstances and situations in which they appear, and are directed to individuals and symbols of the community, groups, movements,
organizations, or communities that have in common certain factors such as race, religion, or even shared issues among them. The purpose
of the rumor are multiple and range from inciting members of society against the state, to inciting to religious passion and destabilization of
security. There is a wide variety of rumors that range from religious rumors, to social rumors, political rumors, security rumors, and finally
scientific rumors. Besides, the rumor has different styles and methods: there is first the provocation method, followed by the intimidation
method, the exploitation method, and finally the ironic method. The main target of rumors is the state and then the Arabs.
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مشكلة الدراسة:
تواجــه جمتمعاتنــا العديــد مــن املخاطــر جــراء
انتشــار الشــائعات يف مواقــع التواصــل االجتامعــي
بصــورة غــر مســبوقة ،وخاصــة عــى موقــع تويــر،
حيــث أتاحــت تلــك املواقــع نوافــذ إعالميــة تصــل
لقطــاع عريــض مــن اجلامهــر مــن ماليــن املتابعــن
هلــذه املواقــع.
حيــث تعــد مواقــع التواصــل االجتامعــي إحدى
تطــورات الثــورة التقنيــة التــي حتمــل بداخلهــا ويف
اســتخداماهتا اجلانــب اإلجيــايب والســلبي والــذي
يتحــدد بطبيعتهــا أو نوعيــة االســتخدام هلــا ،ولعــل
مــن االســتخدامات الســلبية ملواقــع التواصــل
االجتامعــي عندمــا تكــون أحــد أســاليب وطــرق
نــر الشــائعات التــي منهــا مــا يمــس اجلانــب
االجتامعــي أو الســيايس أو الثقــايف أو االقتصــادي أو
الدينــي يف املجتمــع ،باإلضافــة إىل تعــدد األهــداف
والصــور التــي تنقلهــا فمنهــا مــا يكــون لغــرض
زعزعــة األمــن أو إشــاعة اخلــوف أو الكراهيــة
أو تدمــر الــروح املعنويــة أو لبــث االحتقــان بــن
أفــراد املجتمــع أو حتــى بــن املجتمعــات.
الشــائعات معلومــات يتناقلهــا األفــراد وقــد
تكــون يف جمتمعــات معينــة ذات انتشــار واســع ،وقد
يعــود طبيعــة ذلــك االنتشــار إىل عــدة عوامــل مــن
أمههــا الوعــي الثقــايف الــذي يف ارتفاعــه أو تدنيــه
يســاهم يف نــر الشــائعة وتداوهلــا أو العكــس،
حيــث إن الشــائعات هــي بمثابــة الســاح الــذي قــد
ينــر الفــوىض املجتمعيــة أو التذمــر أو حتــى عــى

ســبيل إشــعال فتيلــة الغضــب املجتمعــي خاصــ ًة
وأن الشــائعات تتعــدد اجتاهاهتــا بحســب حمتواهــا
فعــى ســبيل املثــال ال احلــر قــد تكــون الشــائعات
ذات اجتــاه اقتصــادي أو ســيايس أو اجتامعــي أو
دينــي أو أمنــي وغريهــا.
فالعالقــة بــن الشــائعات ومواقــع التواصــل
االجتامعــي عالقــة قويــة تتمثــل يف أن تلــك املواقــع
أصبحــت إحــدى وســائل االنتشــار ألي معلومــة
أو خــر أو حــدث أو حتــى فربكــة األحــداث
واألخبــار ،بــل جتــاوز انتشــارها مــن حيــث
الرسعــة املواقــع والصحــف الرســمية ،فالشــائعات
اإللكرتونيــة يف ظــل التطــور التقنــي ووجــود
اهلواتــف الذكيــة أصبحــت ال حتتــاج إىل وقــت أو
عمــر زمنــي طويــل ،بــل يف غضــون ثــواين أو دقائــق
وجتــد هــذه الشــائعة قــد تــم تداوهلــا خاصــ ًة يف ظــل
األعــداد الكبــرة التــي تســتخدم مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،كــا أن الشــائعة اإللكرتونيــة تتميــز
بأهنــا ال ختضــع للتعديــل أو التغيــر كــا هــو احلــال
يف الشــائعات ذات الطابــع التقليــدي خــارج مواقــع
التواصــل االجتامعــي.
ومــن هــذا املنطلــق تســعى هــذه الدراســة إىل

اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة :مــا مضمــون
الشــائعة؟ ومــا نوعهــا؟ ومــا أســلوهبا؟ ومــا الغرض
منهــا؟ ومــن هــم املســتهدفون منهــا؟ وذلــك مــن
خــال حتليــل املضمــون ،واالنطــاق مــن تويــر
نموذجــ ًا كأحــد مواقــع التواصــل االجتامعــي
والــذي يعــد مــن أكثرهــا شــهر ًة واســتخدام ًا.
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
• التعرف عىل مضمون الشائعة.
• الكشف عن نوع الشائعة.
• التعرف عىل أسلوب الشائعة.
• معرفة املستهدفني من الشائعة.
• الكشف عن الغرض املتوقع من الشائعة.
أمهية الدراسة:
تكمــن أمهيــة الدراســة يف أهنــا تلقــي الضــوء عــى
موضــوع مهــم ذي صلــة بواقــع احليــاة االجتامعيــة
يؤثــر ويتأثــر بمجريــات الواقــع االجتامعــي أال وهــي
(الشــائعات) وخاصــة املنتــرة مــن خــال وســائل
التواصــل االجتامعــي وحتديــد ًا تويــر ،وكيــف هلــذه
الشــائعات أن تؤثــر عــى واقــع احليــاة االجتامعيــة
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة واألمنيــة،
وذلــك مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي لــدى
رشائــح املجتمــع يف التعامــل مــع هــذه الشــائعات
بطريقــة صحيحــة ،وســد الثغــرات عــى املرتبصــن
باملجتمــع والذيــن ال يألــون جهــد ًا يف املحاولــة يف
تأجيــج املجتمعــات وخلــق الفــوىض وخاصــة مــن
خــال اســتخدام الشــائعات التــي تدغــدغ مشــاعرهم
الدينيــة أو حاجاهتــم االقتصاديــة.
مفاهيم الدراسة:
 -1مفهوم الشائعات:
اإلشــاعة لغــ ًة كــا جــاء يف لســان العــرب البــن
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منظــور (ابــن منظــور1997 ،م ،ص« )76 :شــاع
اخلــر يف النــاس :يشــيع شــيعا وشــيعانا ومشــاعا
وشــيوعة ،فهــو شــائع ،انتــر وافــرق وذاع وظهــر،
وأشــاعه هــو وأشــاع ذكــر الــيء :أطــاره وأظهــره،
وقوهلــم :هــذه خــر شــائع وقــد شــاع يف النــاس».
وقــد تعــددت التعريفــات ملفهــوم الشــائعات
ولعــي هنــا أقــوم بعــرض البعــض منهــا ،فيمكــن
تعريفهــا عــى أهنــا « روايــة تتناقــل عــن طريــق
االتصــال الشــخيص ،دون وجــود مصــدر يؤكــد
صحتهــا ،إذ إهنــا اختــاق لقضيــة أو خــر ليــس
لــه أســاس يف الواقــع ،وقــد يعــر عــن هــذا اخلــر
بالكلمــة أو الرســم الكاريكاتــري أو النكتــة ،وتظهــر
الشــائعات وتنتــر يف األوقــات التــي تــزداد فيهــا
رغبــات اجلامهــر واهتامماهتــم « (الســيد1997 ،م،
ص.)130 :
كــا أن « اإلشــاعة هــي معلومــات أو أخبــار
شــفهية أو كتابيــة غــر مؤكــدة املصــدر ،وتظهــر
اإلشــاعة لتفســر موقــف يكتنفــه الغمــوض نتيجــة
لغيــاب األخبــار الدقيقــة واملوضوعيــة والشــاملة،
ويــدور موضــوع اإلشــاعة حــول شــخص أو فكــرة أو
يشء مــا ،ويعتمــد مــدى انتشــار اإلشــاعة عــى أمهيــة
موضوعهــا يف حيــاة النــاس ووجــود وضــع غامــض
حيتــاج إىل تفســر» (الفــار2010 ،م ،ص.)24 :
ويعــرف بعــض العلــاء والباحثــن يف علــم
االجتــاع الشــائعة بأهنــا « :خــر أو جمموعــة مــن
األخبــار الزائفــة التــي تنتــر يف املجتمــع بشــكل
رسيــع ويتــم تداوهلــا بــن العامــة ظنــ ًا منهــم يف

139

حممد بن عائض التوم:الشائعات يف وسائل التواصل االجتماعي (توتري منوذجًا)

صحتهــا ،ودائ ً
ــا مــا تكــون هــذه األخبــار شــيقة
ومثــرة ،وتفتقــر الشــائعة عــادة إىل املصــدر املوثــوق
الــذي حيمــل أدلــة عــى صحتهــا وهتــدف هــذه
األخبــار إىل التأثــر عــى الــروح املعنويــة والبلبلــة
وزرع بــذور الشــك ،وقــد تكــون هــذه الشــائعة ذات
طابــع عســكري أو ســيايس أو اقتصــادي أو اجتامعــي.
ــرف ريــر ) (Reberالشــائعة يف قاموســه
وقــد َع َّ
لعلــم النفــس بأهنــا «تقريــر غامــض أو غــر دقيــق أو
قصــة أو وصــف يتــم تناقلــه بــن أفــراد املجتمــع عــن
طريــق الكلمــة املنطوقــة غالبــ ًا ومتيــل الشــائعات إىل
االنتشــار يف أوقــات األزمــات يف املجتمــع وتــدور
دائ ً
ــا حــول أشــخاص أو أحــداث ممــا يمثــل أمهيــة
ألفــراد املجتمــع يف ظــل توفــر معلومــات غامضــة
عــن هــؤالء األشــخاص أو األحــداث » (الكلبــاين،
2017م ،ص.)12 :
التعريف اإلجرائي ملفهوم الشائعات:
1 .1هي خرب غري موثوق ومل يتأكد من صحته.
2 .2ال يستند ملصدر مسؤول.
3 .3يتــم تناقلــه بــن النــاس عــن طريــق مواقــع
التواصــل االجتامعــي (تويــر).
4 .4يــدور حــول شــخص أو فكــرة أو موضــوع
مــا.
5 .5هلــا عــدة أنــواع قــد تكــون سياســية أو دينيــة
أو علميــة ...إلــخ.
 .2مفهوم مواقع التواصل االجتامعي:
يعــرف (عبداللطيــف2012 ،م ،ص)139 :
مواقــع التواصــل االجتامعــي بأهنــا « عبــارة عــن

جتمعــات ألشــخاص يف شــكل جمموعــات تواصــل
عــر مواقــع إلكرتونيــة ذات طابــع اجتامعــي عــى
شــبكة اإلنرتنــت ،حتــاول أن تقــدم واقعــ ًا افرتاضيــ ًا
جيــذب األشــخاص مــن خمتلــف األعــار واألجنــاس،
ومــن كافــة أنحــاء العــامل ،وهــذه املجموعــات تربطهــا
اهتاممــات ونشــاطات مشــركة برغــم اختــاف
أعامرهــم ووعيهــم وتفكريهــم وثقافتهــم وأماكــن
تواجدهــم ».
ويمكننــا تعريــف مواقــع التوصــل االجتامعــي
بأهنــا « تلــك الربامــج القائمــة عــى شــبكة اإلنرتنــت
والتــي تســمح بإنشــاء وتبــادل حمتــوى .وتقــدم املــزج
بــن التكنولوجيــا والتفاعــل االجتامعــي ،حيــث تتيــح
هــذه التجمعــات التــي كوهنــا مســتخدموها بربامــج
عــده ،منهــا برنامــج تويــر الــذي يســهم يف تشــكيل
عالقــات وحــوارات وتبــادل أراء وأفــكار فيــا بينهم.
تويرت:
هــو « موقــع اجتامعــي يقــدم خدمــة تدويــن
مصغــر ،والتــي تســمح ملســتخدميه بإرســال تغريدات
عــن حالتهــم بحــد أقــى ( )140حرفــ ًا للرســالة
الواحــدة ،وذلــك مبــارش ًة عــن طريــق موقــع تويــر»
(اجلبــور2014 ،م ،ص.)267 :

التعريف اإلجرائي لتويرت:
هــو أحــد مواقــع التواصــل االجتامعــي وأكثرهــا
شــهرةً ،يســمح ملســتخدم املوقــع بفتــح حســاب
املعــرف إمــا باســمه
خــاص بــه ويمنحــه حريــة وضــع
ّ
احلقيقــي أو باســم مســتعار ،ويمكــن للمســتخدم
التغريــد أي الكتابــة فيــا يريــد بعــدد أحــرف كحــد
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أقــى  140حر ًفــا ،ويمكــن للمســتخدم متابعــة
حســابات اآلخريــن مــن أشــخاص أو حتــى جهــات
ومؤسســات عــى مســتوى العــامل.
النظرية املفرسة للدراسة:
نظرية انتشــار املســتحدثات لروجــرز (Diffusion
):of innovation
حيــث تقــوم النظريــة األوىل بتفســر املتغــر
املســتقل والتــي قــام فيهــا (ايفــرت روجــرز) بدراســة
الكيفيــة واملــدى النتشــار املســتحدثات اجلديــدة يف
املجتمــع ،ومــا مــدى إحــداث هــذه املســتحدثات
خللــق وعــي جمتمعــي الســتخدامها وبالتــايل تشــكل
الوعــي املجتمعــي نحــو ظاهــرة مــا.
وقــد قــام إيفــرت روجــرز )(Everett Rogers
بدراســات عديــدة يف هــذا املجــال ووجــد أن هنــاك
عالقــة بــن انتشــار املســتحدثات وحــدوث تغــر
اجتامعــي كــا وجــد بــأن املرحلــة التــي يتــم فيهــا
حــدوث بدائــل بنائيــة ووظيفيــة داخــل النســق
االجتامعــي والســبب يف ذلــك يرجــع لوجــود
ابتــكار اتصــايل جديــد تــم ذيوعــه وانتشــاره وانتهــت
هــذه املرحلــة إىل حــدوث درجــة مــن التبنــي أو
حمدثــة بذلــك عــدة تبعــات أدت إىل حــدوث التغــر
االجتامعــي (بيــل1998 ،م  ،ص.)86 :
ولنظريــة االنتشــار عنــد روجــرز أربعــة عوامــل
فرس هبــا نظريتــه وهــي :الــيء املســتحدث أو املبتكر،
قنــوات االتصــال ،الوقــت ،النســق االجتامعــي.
والــيء املبتكــر :يمكــن أن يكــون فكــرة أو
ممارســة جديــدة أو اســتحداث يشء حتــى يدخــل
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مرحلــة التبنــي وال تقتــر مرحلــة التبنــي فقــط عــى
درجــة معرفــة الفــرد بالــيء املبتكــر وإنــا تتطلــب
وجــود اجتاهــات مــع أو ضــد هــذا االخــراع.
ويف ضــوء ذلــك ختضــع عمليــة انتشــار
املســتحدثات إىل وجــود درجــات مــن املعرفــة
والوعــي ،واالقتنــاع واختــاذ القــرار لتبنــي االســتخدام
هلــذا الــيء اجلديــد (بيــل1998 ،م ،ص.)87 :
وتتميــز هــذه املبتكــرات بعــدة خصائــص حددهــا
«روجــرز» وأوهلــا ميــزة هــي:
• النســبية واملقصــود هنــا مــدى الفائــدة املتحققة
للفــرد الــذي يتبنــى هــذا املســتحدث.
• ثــم درجــة املالءمــة وتتســم بمــدى توافــق
الفكــرة مــع القيــم الســائدة داخــل النســق
لــدى مســتخدمي هــذا االبتــكار .وكلــا
زادت هــذه مــن التوافــق زادت درجــة تبنــي
االســتخدام ويف ضــوء اخلاصيــة األوىل وهــي
امليــزة النســبية يمكــن اختبــار هــذه اخلاصيــة
يف نســق مــا باســتيضاح تبعــات هــذه
اخلاصيــة مــن حيــث النواحــي االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،درجــات قبــول والرضــا الناجتــة
عــن تبنــي اســتخدام ابتــكار جديــد لــدى
األفــراد ،واألهــم مــن ذلــك شــعور الفــرد
بأمهيــة هــذا الــيء اجلديــد.
ويتأسس عىل ذلك الفرض البحثي التايل:
كلــا زاد شــعور الفــرد بأمهيــة اســتخدام االبتــكار
اجلديــد ،زادت معــدالت تبنــي اســتخدام هــذا
االبتــكار.
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وترتبــط نظريــة روجــرز لالنتشــار ارتباطــا وثيقــا
بمــدى تأثــر املســتحدثات عــى عمليــة خلــق الوعــي
لألفــراد حيــث افرتضــت هــذه النظريــة :أنــه كلــا زاد
الوعــي للفــرد باســتخدام املســتحدثات اجلديــدة كلــا
زاد اجتاهــه نحــو اســتخدام هــذه املســتحدثات ،وهــي
بالتــايل تفــرض زيــادة وعيــه وقناعتــه ودرجــات
معرفتــه نحــو قضايــاه االجتامعيــة املختلفــة.
وقــد اعتمــدت النظريــة عــى أربــع عوامــل وهــي
الوقــت والــيء املســتحدث أو املبتكــر وقنــوات
االتصــال ،والنســق االجتامعــي ،ومــا مــدى تأثــر
هــذه العوامــل ببعضهــا البعــض.
كــا أن اختيــار برنامــج تويــر كنمــوذج هلــذه
الدراســة يرتبــط بحداثــة الربنامــج وكونــه األبــرز
واألكثــر انتشــارا وشــيوع ًا ،باإلضافــة إىل كونــه يتميــز
بالعامــل الثالــث مــن عوامــل النظريــة وهــي قنــوات
االتصــال ،والتــي مــن املفــرض أن ختلــق وتشــكل
الوعــي بمــرور الوقــت لــدى عينــة الدراســة يف
االجتــاه نحــو الشــائعات.
الدراسات السابقة:
الشــائعات ظاهــرة اجتامعيــة ال خيلــو منهــا أي

جمتمــع إنســاين ،كــا أهنــا ترتبــط بجوانــب عــدة
عــى مســتوى اإلطــار الثقــايف ألي جمتمــع وأيضــ ًا
عــى مســتوى الســات الشــخصية لألفــراد ،وهنــاك
العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت الشــائعات،
منهــا دراســة (اجلهنــي1991 ،م) بعنــوان « الشــائعات
وعالقتهــا ببعــض ســات الشــخصية لــدى عينــة مــن

طــاب الطائــف» وهدفــت الدراســة إىل الكشــف عن
العالقــة بــن تصديــق وترديــد الشــائعات وبعــض
متغــرات الشــخصية كالــذكاء والقلــق واملســتوى
التعليمــي لــدى عينــة مــن طــاب الطائــف ،ولقــد
توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن
أمههــا :وجــود عالقــة ارتباطيــه ســلبية ذات داللــة
إحصائيــة بــن الــذكاء وتصديــق وترديــد الشــائعات
فكلــا زاد الــذكاء قــل تصديــق وترديــد الشــائعات
باإلضافــة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة دالــة
إحصائيــ ًا بــن القلــق وتصديــق وترديــد الشــائعات
فكلــا زاد القلــق زاد تصديــق وترديــد الشــائعات،
أيضــ ًا وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا بني الطــاب ذوي
املســتوى التعليمــي املرتفــع والطــاب ذوي املســتوى
التعليمــي املنخفــض يف تصديقهــم وترديدهــم
للشــائعات لصالــح الطــاب ذوي املســتوى التعليمــي
املرتفــع فكلــا زاد املســتوى التعليمــي زاد تصديقهــم
وترديدهــم للشــائعات ،كــا أتــت دراســة (الســامه،
2000م) بعنــوان «تصديــق وترديــد الشــائعات
وعالقتهــا بمفهــوم الــذات واألنــاط املزاجيــة لــدى
عينــة مــن طــاب الصــف الثالــث ثانــوي (رشعــي
وطبيعــي) يف مدينــة الريــاض» وقــد هدفــت الدراســة
إىل التعــرف عــى بعــض جوانــب الشــخصية ملصــدق
ومــردد الشــائعة مــن خــال حتديــد العالقــة بــن
تصديــق وترديــد الشــائعات وكل مــن مفهــوم
الــذات واألنــاط املزاجيــة ،ولقــد اســتخدم الباحــث
املنهــج الوصفــي االرتباطــي ،وتوصلــت الدراســة إىل
جمموعــة مــن األهــداف مــن أمههــا :وجــود عالقــة
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موجبــة دالــة إحصائيــ ًا بــن مفهــوم الــذات (النفســية)
والــذات (االجتامعيــة) والــذات (األرسيــة) والــذات
(التعامليــة) وتصديــق وترديــد الشــائعات .كــا
درس (الــدورسي1993 ،م) «العالقــة بــن مســتوى
الصحــة النفســية وتصديــق وترديــد الشــائعات».
وقــد هدفــت الدراســة إىل جمموعــة مــن األهــداف
كان منهــا حتديــد العالقــة بــن مســتوى وبــن درجــة
تصديــق وترديــد الشــائعات ،وقــد توصلــت الدراســة
إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن أمههــا وجــود
عالقــة ســالبة ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى
الصحــة النفســية وبــن تصديــق الشــائعات ،فكلــا
قــل مســتوى الصحــة النفســية كلــا زادت درجــة
وتصديــق الشــائعات ،باإلضافــة إىل وجــود عالقــة
ســالبة ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى الصحــة
النفســية وبــن ترديــد الشــائعات فكلــا قــل مســتوى
الصحــة النفســية كلــا زاد ترديــد الشــائعات .كــا
درس (املليــان2012 ،م) «االســتجابة للشــائعات
وعالقتهــا بســات شــخصيات مروجيهــا مــن وجهــة
نظــر الفئــات االجتامعيــة بمنطقــة اخلمــس ،دراســة
إمربيقيــة» .وقــد هدفــت الدراســة إىل اختبــار فرضيــة
البحــث التــي مؤداهــا :توجــد عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة بــن االســتجابة للشــائعات املغرضــة
وعالقتهــا بســات شــخصية مروجيهــا مــن وجهــة
نظــر الفئــات االجتامعيــة بمنطقــة اخلمــس ،وقــد
توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن
أمههــا :أن  88.7%مــن املبحوثــن يــرون أن اإلشــاعة
تنتــر يف حالــة قلــة املعلومــات وأن  83.65%مــن
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املبحوثــن يــرون أن الشــائعة تنتــر عنــد حــدث كبــر
وأن  77.97%مــن املبحوثــن يــرون أن الشــائعة هــي
تفســر حلــدث هيــم النــاس كثــر ًا ،كــا أن 84.85%
مــن املبحوثــن يــرون أن مــردد الشــائعة حيــرص
عــى فربكتهــا بطريقــة يقبلهــا املنطــق والعقــل عنــد
ترديــده هلــا .كــا توصلــت الدراســة إىل أن 94.15%
مــن املبحوثــن يــرون أن غيــاب املعلومــات الصحيــة
وســيلة الزدهــار الشــائعات.
كــا أن هنــاك مــن الدراســات التــي تناولــت
الشــائعات مــن حيــث نوعيتهــا وانتشــارها
ومصدرهــا ،وهــل للشــائعات أزمنــة وأوقــات تظهــر
فيهــا .ففــي دراســة (املعيــذر1995 ،م) بعنــوان
«ظاهــرة الشــائعة يف املجتمــع الســعودي ـ مصدرهــا ـ
أنواعهــا ـ رسعــة وأوقــات انتشــارها» والتــي هدفــت
إىل التعــرف عــى مصــدر الشــائعات ورسعة انتشــارها
يف املجتمــع ،والكشــف عــى أكثــر فئــات املجتمــع
تقبــ ً
ا للشــائعة يف املجتمــع الســعودي ،والتعــرف
عــى األزمنــة واألوقــات التــي تكثــر فيهــا الشــائعات
وعالقتهــا بنمــط الشــائعة .وقــد توصلــت الدراســة
إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن أمههــا أن الشــائعات
ذات الطابــع الســيايس واالقتصــادي والعســكري
غالبــ ًا مــا تكــون مصادرهــا مــن خــارج البــاد ،بينــا
يكــون منشــأ الشــائعة الدينيــة واالجتامعيــة مــن داخل
البــاد ،وأن أكثــر الشــائعات رسعــة يف االنتشــار يف
أوســاط املجتمــع الســعودي هــي الشــائعة السياســية
واالقتصاديــة ثــم الدينيــة والعســكرية ،أمــا الشــائعة
االجتامعيــة فغالبــ ًا مــا يكــون انتشــارها بطــيء.
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وقــد توصلــت الدراســة إىل أن الشــائعات السياســية
واالقتصاديــة تكــون أكثــر انتشــار ًا بــن ســكان املــدن،
ويــزداد انتشــار الشــائعة االجتامعيــة عنــد ســكان
القــرى واألريــاف والطلبــة يف املــدارس ،بينــا يــزداد
انتشــار الشــائعة العســكرية عنــد األفــراد العســكريني.
أمــا الشــائعة الدينيــة فقــد تبــن انتشــارها عنــد مجيــع
فئــات املجتمــع الســعودي.
كــا أن البيئــة األكاديميــة مل ختــل مــن واقــع
الدراســات التــي تناولــت الشــائعة يف مثــل هــذه
البيئــات ،ففــي دراســة (حممــد و عمــر1419 ،هـــ)
بعنــوان « دراســة لبعــض املتغــرات املعرفيــة
والشــخصية املرتبطــة برتويــج الشــائعة والغــش
األكاديمــي » والتــي هدفــت إىل حتديــد طبيعــة
ظاهــريت ترويــج الشــائعة والغــش األكاديمــي
مــن حيــث عالقتهــا ببعــض املتغــرات املعرفيــة
والشــخصية ،وهدفــت أيضــ ًا إىل تبيــان اجتاهــات
كل مــن مــروج الشــائعة والغشــاش حــول أســباب
ذلــك ودوافــع ذلــك الســلوك ،واســتطالع أرائهــم
حــول كيفيــة منعــه أو احلــد منــه ،وقــد توصلــت
الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن أمههــا:
وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات

التحصيــل الــدرايس املنخفــض واملتوســط واملرتفــع
يف ترويــج الشــائعة لصالــح املجموعــة ذات املعــدل
املرتفــع ،بمعنــى أهنــم األكثــر تأثــر ًا بموضوعــات
وعمليــات الشــائعة ،كــا اتضــح أن ترتيــب
موضوعــات الشــائعة املهمــة األكثــر رواجــ ًا مــن
وجهــة نظــر العينــة هــي املوضوعــات االقتصاديــة

(الغــاء والنفــط) ،وموضوعــات االمتحانــات،
وتعــن اخلرجيــن ،يــي ذلــك موضوعــات اجتامعيــة
وسياســية.
كــا أن الشــائعات كظاهــرة اجتامعيــة هلــا
عالقــة وطيــدة بالعامــل التقنــي املتمثــل يف وســائل
اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتامعــي .فقــد درس
(اهلميــص و شــلدان2009 ،م) « األبعــاد النفســية
واالجتامعيــة يف ترويــج اإلشــاعات عــر وســائل
اإلعــام وســبل عالجهــا من منظــور إســامي».وقد
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن األبعــاد النفســية
واالجتامعيــة يف ترويــج اإلشــاعات عــر وســائل
اإلعــام وســبل عالجهــا مــن املنظــور اإلســامي.
وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج ،كان
مــن أمههــا :خطــر اإلشــاعة و شــدة تأثريهــا عــى
عواطــف اجلامهــر وقدرهتــا الكبــرة عــى االنتشــار
الرسيــع ،وخطــر اإلشــاعة عــى املجتمــع يكــون أكثر
خطــورة عندمــا يتنــاول هــذا املجتمــع باألقاويــل
واإلشــاعات ،ممــا يمــس عقيدتــه وقيمــه ومثلــه
وأسســه وبنيانــه .كــا درس الســديري ( 2014م)
مــدى توظيــف شــبكات التواصــل االجتامعــي
يف التوعيــة األمنيــة ضــد خطــر الشــائعات .وقــد

توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان
مــن أمههــا :أن املعوقــات التــي حتــد مــن توظيــف
شــبكات التواصــل االجتامعــي يف التوعيــة األمنيــة
ضــد خطــر الشــائعات بدرجــة مرتفعــة جــد ًا هــي
هلفــة مســتخدم شــبكات التواصــل االجتامعــي
يف معرفــة أي خــر مثــر ،وســهولة تأثــر بعــض
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مســتخدمي الشــبكات بــا ينــر مــن شــائعات
وضعــف األنظمــة ،واللوائــح العقابيــة املطبقــة
ضــد مروجــي الشــائعات .كــا درس الكرنــاف
(2014م) تصــور ًا إســراتيجي ًا ملكافحــة الشــائعات
يف مواقــع التواصــل االجتامعــي باململكــة العربيــة
الســعودية .وقــد هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى
طبيعــة الشــائعات اإللكرتونيــة وكيفيــة مكافحتهــا
ومعرفــة اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة والنفســية
هلــا ووضــع تصــور إســراتيجي ملكافحتهــا عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي هلــدف محايــة املجتمــع
الســعودي ،وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن
النتائــج مــن أمههــا :أن الشــائعة تســاعد عــى نــر
اخلصومــة والبغضــاء بــن أفــراد املجتمــع ،وأن مــن
اآلثــار االجتامعيــة للشــائعات إيصــال املجتمــع
إىل ذروة االهتــزاز ،وأن موقــع تويــر ذو صلــة
أساســية برتويــج الشــائعات .كــا أن الشــائعات
عــى هــذا املوقــع «تويــر» أكثــر رسعــة منهــا عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي األخــرى .كــا درس
عابديــن (2014م) الشــائعات بــن التحليــل
واملواجهــة  ،وقــد ركــزت الدراســة عــى املفهــوم
العــام للشــائعات وأغراضهــا وأركاهنــا وأنواعهــا
وكيفيــة حتليلهــا ومواجهتهــا ،وتوصلــت الدراســة
إىل جمموعــة مــن النتائــج مــن أمههــا :أن الشــائعات
تســعى إىل حتقيــق أغــراض عديــدة منهــا بلبلــة الرأي
العــام وتدمــر الــروح املعنويــة وإثــارة الفرقــة
والعــداء وتكديــر األمــن العــام ،كذلــك أوضحــت
الدراســة أن للشــائعة أركانــ ًا أساســية هــي مــروج
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الشــائعة ومتلقــي الشــائعة ومضمــون الشــائعة.
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
أوالً :منهج الدراسة:
تــم اســتخدام أســلوب حتليــل املضمــون
ملجمــوع التغريــدات املكتملــة العنــارص التــي تــم
حتديدهــا مــن قبــل الباحــث وهــي ( 62تغريــدة)
خاصــة بحســاب هيئــة مكافحــة اإلشــاعات ،وذلك
ملناســبة هــذا املنهــج لطبيعــة وأهــداف الدراســة.
ثاني ًا :نوع الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إىل نمــط البحــوث
الوصفيــة التحليليــة التــي تصــف الواقــع وحتــاول
حتليلــه مــن خــال البيانــات التي يتــم التوصــل إليها
عــن الظاهــرة موضــوع البحــث وهــي الشــائعات
املنتــرة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.
ثالث ًا :جمتمع الدراسة:
يتمثــل جمتمــع البحــث يف مجيــع التغريــدات
التــي نرشهــا حســاب هيئــة مكافحــة اإلشــاعات
املوجــودة عــى موقــع تويــر يف الفــرة مــن تاريــخ
2016/1/7م ،إىل تاريــخ 2016/12/28م،
مــا عــدا جمموعــة مــن التغريــدات تــم اســتبعادها
ألســباب تتعلــق بنقــص املعلومــات اخلاصــة هبــا،
حيــث بلــغ جممــوع التغريــدات ( )62تغريــدة.
رابع ًا :وحدة املعاينة ومصدرها:
تعــد (التغريــدة) هــي وحــدة املعاينــة التــي
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يتــم اعتامدهــا يف التحليــل الكمــي لبيانــات البحــث
والتــي مصدرهــا وســائل التواصــل االجتامعــي
(تويــر).
خامس ًا :أداة مجع البيانات:
اعتمــد الباحــث عــى اســتامرة حتليــل املحتــوى
(املضمــون) جلمــع البيانــات املرتبطــة بموضــوع
البحــث ،تكونــت األداة مــن ســتة حمــاور رئيســة
هــي (مضمــون اإلشــاعة ،نــوع اإلشــاعة ،أســلوب
اإلشــاعة ،الغــرض املتوقــع مــن اإلشــاعة،
املســتهدفون مــن الشــائعة ،تاريــخ النــر).
سادس ًا :األسلوب اإلحصائي املستخدم:
تــم حتويــل مضمــون الشــائعات مــن األســلوب
الكيفــي إىل األســلوب الكمــي مــن خــال حمــاور
التحليــل التــي حــددت يف اســتامرة حتليــل املضمــون
ومــن ثــم تفريــغ البيانــات وإدخاهلــا عــى برنامــج
.SPSSوقــد تــم اســتخدام اإلحصــاءات البســيطة
وهــي التكــرارات والنســب املئويــة والرتتيــب

ملضمــون وحــدة املعاينــة (التغريــدة).

عرض نتائج الدراسة:
أوالً :عرض مضمون الشائعات:
تــم عــرض مضمــون الشــائعات مــن خــال
رسدهــا يف مالحــق الدراســة (ملحــق رقــم  )2وقــد
أتضــح للباحــث مــن خــال حتليــل مضمــون هــذه
الشــائعات أنــه عــاد ًة مــا تُســتغل يف مضمــون الشــائعة
أخبــار تتضمــن جــزء ًا مــن احلقيقــة ويتــم اختزاهلــا
حمرفــة ومفربكة
وتوظيفهــا ملقاصــد معينــة أو أحاديــث ّ
أو تقاريــر وترصحيــات ال أســاس هلــا مــن الصحــة.
باإلضافــة إىل أن هــذا املضمــون قــد يســتخدم فيــه
عنــر املبالغــة حينــا يتــم توجيهــه وتوظيفــه حســب
نوعيتــه وطبيعــة الظــروف التــي تســتغل فيهــا ،حيــث
يتوقــف نجــاح الشــائعات عــى القــدرة بــن الربــط
بــن مضمــون الشــائعة واالجتاهــات القيميــة عنــد
املجتمــع  .واملهــارة تكمــن هنــا يف إخفــاء أهــداف
الشــائعات وراء أقنعــة غــر مثــرة للريبــة.

جدول رقم ()1

يوضح أنواع الشائعات
م
1
2
3
4
5
6
7

أنواع الشائعات
سياسية
اقتصادية
اجتماعية
دينية
علمية
أمنية
تجارية

التكرار
12
8
14
15
8
11
2
146

%
19.35
12.9
22.58
24.19
12.9
17.74
3.23

الترتيب
3
5
2
1
5م
4
6
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شكل رقم ( )1يوضح نوع الشائعات

ثاني ًا :النتائج الكمية املرتبطة بأنواع الشائعات:
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنــواع الشــائعات؛
حيــث جــاءت يف املرتبــة األوىل الشــائعات
الدينيــة بنســبة مئويــة ،24.19 %تلتهــا الشــائعات
االجتامعيــة بنســبة  ،22.58%ثــم السياســية بنســبة
 ،19.35%ثــم األمنيــة بنســبة  ،17.74%ثــم

الشــائعات االقتصاديــة والعلميــة بنســبة ،12.9%
يف حــن جــاءت يف املرتبــة األخــرة الشــائعات
التجاريــة بنســبة  .3.23%وتؤكــد هــذه النتائــج
عــى أن الغــرض األســايس للشــائعات يكــون
سياســي ًا أو دينيــ ًا بغــرض إحــداث زعزعــة يف
املجتمــع.

جدول رقم ()2
يوضح أسلوب الشائعات
م
1
2
3
4
5
6
7
8

التكرار
8
19
3
9
14
5
2
2

أسلوب الشائعات
السخرية
االستفزاز
إخباري
استغالل العاطفة الدينية
التخويف
توعوي
االستعطاف
التشويق العلمي
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%
12.9
30.70
4.84
14.50
22.6
8.81
3.23
3.23

الترتيب
4
1
6
3
2
5
7
7م
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شكل رقم ( )2يوضح أسلوب الشائعات

ثالث ًا :النتائج املرتبطة بأسلوب الشائعات:

استغــــــالل العاطــفة الدينيــــــة بنسبـــــــة

يتبــن مــن اجلــدول الســابق أســلوب

 ،14.5%ثــم السخـــــــــــرية بنســبة ،12.9%

االســتفزاز بنســبة  ،30.70%تــاه أســلوب

األســلوب اإلخبــاري بنســبة  ،4.84%وأخــر ًا

الشــائعات حيــث جــاء يف املرتبــة األوىل أســلوب

التخويــف بنســبة  ،22.6%ثــم أســلوب

يليــه األسلــــــوب التوعــوي بنســبة  ،8.81%ثــم
أســلوب االســتعطاف بنســبة .3.23%

جدول رقم ()3
يوضح الغرض من الشائعات
م

نوع الشائعات

التكرار

%

الترتيب

1

زعزعة األمن

6

9.68

3

2

تأجيج العاطفة الدينية

15

24.19

2

3

نشر معلومة مغلوطة

23

37.9

1

4

التطرف الديني

2

3.23

4

5

تأجيج المجتمع ضد الدولة

15

24.19

2م

6

نشر الخرافة والتضليل العلمي

1

1.61

5
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شكل رقم ( )3يوضح الغرض من الشائعة

رابع ًا :النتائج املرتبطة بالغرض من الشائعات:

يتبــن مــن اجلــدول والرســم الســابق الغــرض

مــن الشــائعات حيــث جــاء يف املرتبــة األوىل
ترويــج الشــائعات بغــرض نــر معلومــات
مغلوطــه بنســبة  ،39.37%تالهــا كال مــن تأجيــج

العاطفــة الدينيــة ،وتأجيــج املجتمــع ضــد الدولــة
بنســبة  ،24.19%ثــم زعزعــة األمــن بنســبة
 ،9.68%ثــم التطــرف الدينــي بنســبة ،3.23%
وأخــر ًا نــر اخلرافــة والتضليــل العلمــي بنســبة
.1.61%

جدول رقم ()4
يوضح المستهدفين من الشائعات
م

المستهدفين من الشائعات

التكرار

%

الترتيب

1

الدولة

3

4.84

4

2

الشباب

1

1.61

5

3

المجتمع

47

75.8

1

4

المسلمين

13

20.97

3

5

العرب

14

22.85

2
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شكل رقم ( )4يوضح المستهدفين من الشائعات

خامســ ًا :النتائــج املرتبطــة باملســتهدفني مــن
الشــائعات:

يتبــن مــن اجلــدول الســابق والرســم الســابق

املســتهدفون مــن الشــائعات حيث جــاء يف املرتبــة األوىل

املجتمــع بنســبة  ،75.8%ثــم العــرب بنســبة ،22.85%

تالهــا املســلمون بنســبة  ،20.97%ثــم الدولــة بنســبة
 ،4.84%وأخــر ًا الشــباب بنســبة  .1.61%وتتفــق هــذه

النتائــج مــع املضمــون الــذي احتوتــه هــذه الشــائعات.

جدول ()5

يوضح توزيع الشائعات في الفترة الزمنية المختارة للتحليل
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التكرار
3
2
2
3
3
2
6
4
4
5
14
13
62

الشهر
يناير2016
فبراير2016
مارس2016
ابريل 2016
مايو2016
يونيه 2016
يوليو2016
أغسطس2016
سبتمبر2016
أكتوبر2016
نوفمبر2016
ديسمبر2016
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%
4.84
3.23
3.23
4.84
4.84
3.23
9.68
6.45
6.45
8.06
22.58
20.96
100

الترتيب
6
7
7م
6م
6م
7م
3
5
5م
4
1
2
-
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يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق توزيــع

الشــائعات يف الفــرة الزمنيــة املختــارة للتحليــل حيث

جــاء يف املرتبــة األوىل شــهر نوفمــر بنســبة مئويــة

 ،22.58%تــاه شــهر ديســمرب بنســبة  ،20.96%يف
حــن جــاء يف املرتبــة األخــرة شــهر فربايــر ومــارس
ويونيــه وكل منهــم بنســبة .3.23%

مناقشة وتفسري نتائج الدراسة:
 -1مضمون الشائعة:
يعــد مضمــون الشــائعة اجلوهــر الــذي يأخــذ
أشــكاالً وأنواعــ ًا متعــددة ،كــا أن هــذه األشــكال
واألنــواع تعطــي يف مضموهنــا املوضوعــات التــي
تتناوهلــا ،والتــي ترتبــط غالبــ ًا بطبيعــة الظــروف
واملواقــف التــي تظهــر فيهــا ،فهــذه املوضوعــات
تكــون موجهــة إىل أفــراد ورمــوز جمتمعيــة أو مجاعــات
أو حــركات أو تنظيــات أو جمتمعــات تربطهــم عوامل
معينــة ،كعامــل العــرق أو عامــل الديــن أو مشــكلة أو
حتــى قضيــة متثــل رابطــ ًا بينهــم أو تشــغلهم ،وهــذا
بطبيعــة احلــال يعطــي مضمــون الشــائعة أمهيــة بالغــة
واضحــا ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
وتأثــرا
ً
ً
عابديــن ( 2014م) ،وهــي أن للشــائعة أركانــ ًا
أساســية هــي مــروج الشــائعة ومتلقــي الشــائعة
ومضمــون الشــائعة.
وعــاد ًة مــا تســتغل يف مضمــون الشــائعة أخبــار
تتضمــن جــزء ًا مــن احلقيقــة ويتــم اختزاهلــا وتوظيفهــا
حمرفــة ومفربكــة أو تقاريــر
ملقاصــد معينــة أو أحاديــث ّ
وترصحيــات ال أســاس هلــا مــن الصحــة ،باإلضافة إىل
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أن هــذا املضمــون قــد يســتخدم فيــه عنــر املبالغــة
حينــا يتــم توجيهــه وتوظيفــه حســب نوعيتــه وطبيعــة
الظــروف التــي تســتغل فيهــا ،وتتفــق نتيجــة هــذه
الدراســة مــع دراســة املليــان ( 2012م) وهــي أن
مــن 84.85%مــن املبحوثــن يــرون أن مــردد الشــائعة
حيــرص عــى فربكتهــا بطريقــة يقبلهــا املنطــق والعقــل
عنــد ترديــده هلــا.
 -2الغرض من الشائعة:
كل شــائعة ال بــد هلــا مــن غــرض مقصــود
ســواء كان هــذه الغــرض مبــارش ًا أو غــر مبــارش،
ولقــد تعــددت واختلــف أغــراض الشــائعات،
فهــذه الدراســة قــد أثبتــت ذلــك ،فقــد بلغــت نــر
املعلومــات املغلوطــة يف هــذه الدراســة  .37.9%هــذه
املعلومــات املغلوطــة التــي تنوعــت مــا بــن اجتامعيــة
ودينيــة وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة وعلميــة وجتارية
وغريهــا .وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة
ك ً
ال مــن الــدورسي (1993م) التــي أثبتــت أنــه كلــا
قــل مســتوى الصحــة النفســية كلــا زادت درجــة
تصديــق الشــائعات ،ودراســة املليــان (2012م) التي
أثبتــت أن  94.15%مــن املبحوثــن يــرون أن غيــاب

املعلومــات الصحيــة وســيلة الزدهــار الشــائعة.
كــا بلغــت نســبة تأجيــج املجتمــع ضــد الدولــة
 24.19%والتــي قــد تتعــد آثارهــا مــا بــن اتســاع
الفجــوة بــن أفــراد املجتمــع أو بــن املجتمــع
وحكومتــه أو إثــارة البلبلــة والنزاعــات ،وتتفــق
نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة ً
كل مــن الكرنــاف
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(2014م) وهــي أن الشــائعة تســاعد عــى نــر
اخلصومــة والبغضــاء بــن أفــراد املجتمــع ،وأن مــن
اآلثــار االجتامعيــة للشــائعات إيصــال املجتمــع إىل
ذروة االهتــزاز ،وكذلــك تأجيــج العاطفــة الدينيــة،
فقــد بلغــت  ،24.19%وهــذا مــا يعكــس طبيعــة
الظــروف واملواقــف التــي اســتغلها مصــدّ رو
الشــائعات ،خاصــ ًة وأن عــام 2016م املعنــي
بالدراســة قــد شــهد ســخون ًة يف الظــروف والتحوالت
واألحــداث اخلارجيــة والداخليــة والتــي واجههــا
املجتمــع ،باإلضافــة إىل طبيعــة القضايــا .وقــد بلغــت
نســبة زعزعــة األمــن  . 9.68%وتتفــق هــذه النتيجــة
مــع دراســة عابديــن (2014م) ،وهــي أن الشــائعات
تســعى إىل حتقيــق أغــراض عديــدة منهــا بلبلــة الــرأي
العــام وتدمــر الــروح املعنويــة وإثــارة الفرقــة والعداء
وتكديــر األمــن العــام.
 -3أنواع الشائعات:
ال توجــد شــائعة إال وتأخــذ نوعــ ًا معينــ ًا وموجه ًا،
وذلــك حلتميــة مضمــون الشــائعة والبيئــة التــي
تســاعد عــى بــث نــوع معــن ،مســتغل ًة بذلــك طبيعــة
الظــروف واألحــداث ،وهــذه يتفــق مــع دراســة

املليــان (2012م) وهــي أن  77.97%مــن املبحوثــن
يــرون أن الشــائعة هــي تفســر حلــدث هيــم النــاس
كثــر ًا ،وهــذا مــا جيعــل الشــائعة غالبــ ًا تــأيت مغلفــ ًة
إمــا بالتشــاؤم أو إشــعال فتيــل الفتنــة أو التحريــض.
ولقــد أثبتــت هــذه الدراســة ذلــك التنــوع ،فقــد
بلغــت الشــائعة الدينيــة  24.19%والتــي تعــود إىل

طبيعــة الظــروف التــي تعيشــها املجتمعات اإلســامية
بدايــ ًة مــن قضيــة فلســطني ومــرور ًا بــا عانتــه
الشــعوب اإلســامية يف بورمــا وتونس وليبيا وســوريا
ومــر ،هــذه الظــروف التــي خلقــت املواجهــات
والتحديــات اخلارجيــة والداخليــة التــي اســتغلها
املتآمــرون واملرتبصــون يف النيــل مــن أفــراد املجتمــع
وحماولــة حتريضهــم وتأجيــج العاطفــة الدينيــة لدهيــم
ٍ
جمتمعــات
ليكونــوا حطــب احلــروب والتصفيــات يف
أخــرى .يليهــا الشــائعة ذات الطابــع االجتامعــي،
حيــث بلغــت  ،22.58%يليهــا الشــائعات ذات
الطابــع الســيايس والتــي بلغــت  ،19.35%والتــي
هــي بطبيعــة احلــال ال تنفصــل عــن تنــوع الشــائعات
الســابقة الذكــر؛ حيــث احلــرب اإلعالميــة املوجهــة
ضــد املجتمــع وحكومتــه والتــي حتــاول النيــل منهــا
مــن خــال بــث مثــل هــذا النــوع مــن الشــائعات.
يليهــا الشــائعات ذات الطابــع األمنــي والتــي بلغــت
 ،17.74%وهــي ترتبــط ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بالشــائعات
التــي يكــون الغــرض منهــا تأجيــج املجتمــع ضــد
الدولــة وزعزعــة األمــن .وأخــر ًا تــأيت الشــائعة
العلميــة مــن أمهيــة النتائــج فقــد بلغــت ،12.9%
وقــد يعــود يف معظمهــا مــا يتعلــق بنــر املعلومــات

املغلوطــة والتــي تعكــس مســتوى الوعــي الثقــايف،
واخلــوف املتعلــق باجلانــب الطبــي والصحــي ،هــذه
النتائــج التــي أثبتتهــا توصلــت إليهــا هــذه الدراســة
مــن خــال هــذا التنــوع يف طبيعــة الشــائعات تتفــق
مــع دراســة كل مــن املعيــذر(1995م) وهــي أن
الشــائعات ذات الطابــع الســيايس واالقتصــادي
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والعســكري غالبــ ًا مــا تكــون مصادرهــا مــن
خــارج البــاد ،بينــا يكــون منشــأ الشــائعة الدينيــة
واالجتامعيــة مــن داخــل البــاد ،وأن أكثــر الشــائعات
رسعــة يف االنتشــار يف أوســاط املجتمــع الســعودي
هــي الشــائعة السياســية واالقتصاديــة ثــم الدينيــة
والعســكرية ،أمــا الشــائعة االجتامعيــة فغالبــ ًا مــا
يكــون انتشــارها بطــيء ،وكذلــك دراســة حممــد
وعمــر (1415هـــ) وهــي أن ترتيــب موضوعــات
الشــائعة املهمــة األكثــر رواجــ ًا مــن وجهــة نظــر العينة
هــي املوضوعــات االقتصاديــة ( الغــاء والنفــط )،
وموضوعــات االمتحانــات وتعــن اخلرجيــن ،يــي
ذلــك موضوعــات اجتامعيــة وسياســية ،وتتفــق هــذه
النتيجــة مــع صحــة تفســر النظريــة املفــرة للدراســة
( نظريــة انتشــار املســتحدثات) مــن حيــث العالقــة
القويــة بــن العامــل التقنــي (مواقــع التواصــل
االجتامعــي) وبــن الشــائعات وذلــك مــن خــال
كيفيــة اختيــار مصــدّ ري الشــائعات ومروجيهــا
للموضوعــات التــي تثــر اهتاممــات النــاس وتقلقهــم
وتشــغل تفكريهــم وتالمــس احتياجاهتــم ،وذلــك
ســعي ًا منهــم لتحقيــق أهدافهــم والوصــول إىل
أغراضهــم .
 -4أسلوب الشائعة:
املحــرك األســاس هلــا،
يعــد أســلوب الشــائعة
ّ
والــذي يعتمــد عليــه مصــدّ رو الشــائعات ومروجوهــا
بشــكل مبــارش لتحقيــق هــدف التأثــر ،مــن خــال
اختيــار األســلوب املناســب الــذي يثــر شــه ّية

156-137

وفضــول املتلقــي ،ومــن ثــم رسعــة انتشــارها والتــي
تتميــز بــه طبيعــة الشــائعة اإللكرتونيــة .ومــا يدعــم
ذلــك ويؤكــده اتفــاق نتائــج هــذه الدراســة مــن حيث
األســلوب املثــر مــع نتائــج دراســة (الســديري،
2014م) وهــي أن املعوقــات التــي حتــد مــن توظيــف
شــبكات التواصــل االجتامعــي يف التوعيــة األمنيــة
ضــد خطــر الشــائعات بدرجــة مرتفعــة هــي هلفــة
مســتخدم شــبكات التواصــل االجتامعــي إىل معرفــة
أي خــر مثــر ،وســهولة تأثــر بعــض مســتخدمي
الشــبكات بــا ينــر مــن شــائعات .ولقــد أثبتــت
تعمــد
هــذه الدراســة حقيقــة هــذه األســاليب التــي ّ
مصــدّ رو ومروجــو الشــائعات اســتخدامها ،فقــد
بلــغ أســلوب االســتفزاز الــذي تضمنتــه الشــائعات
 30.7%وهــذا األســلوب لــه تأثــر مــن حيــث
اســتفزاز العواطــف واســتغالل احلاجــات املجتمعيــة
واالقتصاديــة وغريهــا ،يليــه أســلوب التخويــف
والــذي بلــغ  ، 22.6%وهــذا األســلوب ينجــح
يف بعــض الظــروف والتــي ترتفــع فيهــا اســتجابة
األفــراد واملجتمعــات مــع هــذا األســلوب ونوعيــة
الشــائعة ،خاصــ ًة عندمــا يتعلــق بمــدى الوعــي
الثقــايف املجتمعــي .يليــه أســلوب االســتغالل،

والــذي بلغــت نســبته  . 14.50%وهــذا األســلوب
يعتــر مــن أكثــر األســاليب فاعليــة لــدى مصــدّ ري
ومروجــي الشــائعات ،حيــث يســتخدم يف اســتغالل
العاطفــة الدينيــة وتأجيجهــا .والظــروف التــي متنــح
هــؤالء اســتخدام مثــل هــذه الظــروف ،يليــه أســلوب
الســخرية والــذي بلــغ  12.9%وهــو أســلوب ف ّعــال
153

حممد بن عائض التوم:الشائعات يف وسائل التواصل االجتماعي (توتري منوذجًا)

ومد ّمــر للمجتمعــات مــن حيــث التشــكيك باملنظومة
الرتبويــة وبمجموعــة القيــم لــدى املجتمــع .بــل قــد
يتجــاوز تأثــر مثــل هــذا األســلوب إىل ً
ختــي بعــض
والتنصــل مــن واجباهتــم الدينيــة
األفــراد عــن املبــادئ
ّ
والوطنيــة.
 -5املستهدفون من الشائعات:
بــا أن للشــائعات جمموعــة مــن األركان تتمثــل
يف مصــدر الشــائعة ومضموهنــا ومتلقيهــا وهدفهــا،
فهــي حتــا هلــا مســتهدفون تتمثــل يف التأثــر عــى فئــة
أو رشحيــة أو جمتمــع أو غــره ،فقــد توصلــت الدراســة
إىل أن املجتمــع أكثــر املســتهدفني ،حيــث بلغت نســبته
 . 75.8%وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة اهلميــص
وشــلدان (2009م) ،وهــي أن خطــر الشــائعة وشــدة
تأثريهــا عــى عواطــف اجلامهــر وقدرهتــا الكبــرة
عــى االنتشــار الرسيــع وأن خطــر الشــائعة عــى
املجتمــع يكــون أكثــر خطــورة عندمــا يتنــاول هــذا
املجتمــع باألقاويــل والشــائعات مــا يمــس عقيدتــه
وقيمــه ومثلــه وأسســه وبنيانــه .كــا تتفــق مــع دراســة
الكرنــاف (2014م) ،وهــي أن مــن اآلثــار االجتامعية
للشــائعات إيصــال املجتمــع إىل ذروة االهتــزاز .كــا
يــأيت العامــل العرقــي يف املرتبــة الثانيــة ويتمثــل يف
العــرب ،حيــث بلغــت  .20.97%يليــه مــن حيــث
املســتهدفني :الدولــة ،بنســبة  .4.84%ولعــل هــذه
النتائــج والتــي تربــط بــن املجتمــع والعامــل العرقــي
والدولــة تعكــس لنــا طبيعــة الظــروف التــي يمــر
هبــا املجتمــع ،وتأثــره بــا حيــدث للشــعوب العربيــة،

ومــن حماولــة املرتبصــن الســتغالل أفــراد املجتمــع
وتأجيجهــم ضــد الدولــة ،أو جعلهــم حطــب
احلــروب واخلالفــات والتصفيــات مــن خــال تطــور
مفعــول الشــائعات وقــدرة تأثريهــا.
التوصيات:
يف ضــوء نتائــج هــذه الدراســة يمكــن عــرض
التوصيــات التاليــة:
1 .1تشــديد الرقابــة عــى وســائل التواصــل
االجتامعــي (تويــر) واختــاذ كافــة االجــراءات
الرادعــة للحســابات التــي تــروج هــذه
الشــائعات.
2 .2رسعــة التعامــل مــع الشــائعات ،فمــن احللول
الفاعلــة ملعاجلــة التأثــر مــن الشــائعات أو
احلــد مــن انتشــارها ،هــو تصــدي املؤسســات
واجلهــات التــي توجــه إليهــا الشــائعات،
فاخلــروج والترصيــح بنفيهــا وبطالهنــا
يســاهم يف إماتــة الشــائعات أو عــى األقــل
احلــد مــن انتشــارها وتأثريهــا.
3 .3تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لــدى أفــراد
املجتمــع وتوعيتهــم مــن خــال الربامــج
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التوعويــة.
4 .4رضورة إلــزام اجلهــات املختصــة عنــد
حــدوث قضيــة مــا باخلــروج والترصيــح
مــن املصــدر مــن املســؤول وتوعيــة املجتمــع
بحقيقــة احلــدث أو القضيــة ،حتــى ال يتــم
تصديــق كل خــر مغــرض أو شــائع حــول
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هــذا احلــدث.
5 .5تنميــة الوعــي الثقــايف املجتمعــي مــن خــال
إقامــة الــدورات والربامــج التدريبيــة املرتبطــة
باإلعــام اجلديــد واملجتمعــات االفرتاضيــة
بجميــع مرافــق الدولــة الســيام التعليميــة
واألمنيــة منهــا؛ كاجلامعــات واملعاهــد
واملــدراس ،والتوعيــة بأمهيــة التحقــق مــن
اخلــر قبــل نــره أو تصديقــه ،وعــدم
االنســياق وراء الكثــر مــن األخبــار املغرضــة
واهلدامــة للمجتمــع.
بحوث مقرتحة:
يف ضــوء نتائــج هــذه الدراســة يمكــن اقــراح
عــدة بحــوث تتمثــل يف اآليت:
1 .1الشــائعات وأثرهــا عــى األمــن الوطنــي
للمجتمــع الســعودي.
2 .2الشــائعات وأثارهــا الســلبية عــى بنيــة
ومتاســك املجتمــع.
3 .3األبعــاد االجتامعيــة والنفســية لرتويــج
اإلشــاعات.
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