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 تأثير وسائل اإلعالم على الرأي العام
 " "اإلشاعة نموذجا  

 عبدهللا دمحم عبدهللا اطبيقة. د
 جامعة سرت اآلدابمحاضر بقسم اإلعالم كلية 

Abdallahatbiga2013@gmail.com 
 الملخص:                

المؤثرة على  الىرأا العىام الىداال  او  األساليبتعتبر وسائل اإلعالم أحد أهم 
سىوا  مىن اىالل  األسىاليبالاارج  ، من االل االعتماد عل  مجموعة مىن 

 الكلمىىىىىىات أو ال ىىىىىىور أو التحيىىىىىىي أو المقىىىىىىاطه المرئيىىىىىىة أو اإل ىىىىىىاعة ، هىىىىىى  
الوسىيلة  إيجابية أو سىلبية حسىب توجىو أو ملكيىة األغراضتستادم  األساليب

ت ىىهد  بعىىض الىىدول العر يىىة مىىن حىىروب دااليىىة ايىىر  اإلعالميىىة ، ولعىىل مىىا
دليىىل علىى  الىىدور اللعىىال للوسىىائل اإلعالميىىة والموجىىو للىىدعوة لعىىدم االسىىتقرار 
األمنىىىى  و السياسىىىى  ، مىىىىن هنىىىىا جىىىىا ت هىىىى   الدراسىىىىة لمعر ىىىىة دور اإل ىىىىاعة 

والاىىروب بمجموعىىة وتأثيرهىىا وأنواعهىىا وكيليىىة مجابهتهىىا عبىىر وسىىائل اإلعىىالم 
 من التو يات لمحار ة اإل اعة إعالميًا .

 الرأا العام –اإلعالم  –اإل اعة  الكلمات المفتاحية:
 :قدمةم

 الناس بين تنتقل  ه  ا ائ ها من وه ا كبيرة بسرعة تنت ر اإل اعة إن
 ،ومه  يها ينقص أو يييد  اص أن كل بحيث ،آار إل   اص   من

 وتن ر تنتقل وسائل هناك أ بح واالت ال اإلعالم تكنولوجيات تطور
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 اجتماعية أيمات    يتسبب قد حدين بواسطتها واالعالم سالح  و اإل اعة
 اإل اعة ن ر    دورا يلعب وهو دولية أم كانت وطنية وثقا ية وسياسية
 (.1) وأهداف اطط و ق ت نه أابار طريق عن لها والترويج

وتوجروت هو "التعبير الموضوع  أإن اإلعالم كما يقول العالم األلمان  
وا  ا دققنا    ه ا التعريف بالتل يل  لعقلية الجماهير وميولها واتجاهاتها"

التعبير الموضوع  هو النقل الحر   لكل ما يحدث عل  ارض الواقه ، 
بها كل ما  ما عقلية الجماهير المق ودأوهنا نطلق عليو  لة الم داقية ، 

حيان وأ راح و يطلق عليو أسلوب المعاي ة أيجول باواطرهم من م اكل و 
لكل ما يحدث ، بمعن  انتقال دور الوسيلة للجمهور .وتلعب وسائل اإلعالم 
دور كبير    ه   المعاي ة من االل نقل الواقه كما هو للمتلق  ولكن 

االل االلتلات  بطرق درامية من بينها الق عن ر التوتر "الت ويق" من
نحو قضايا أو م كالت إنسانية داال أا أيمة وتحويرها لغرض ما، الهدف 

 األول واألساس  منها إثارة الجمهور.
 :مشكلة الدراسة

على  الجمهىور مىن اىالل اسىتادام  التىأثيرعالم دور كبيىر  ى  ن لوسائل اإلإ
نىىوا  أ تتاىى سىىاليب هىى   األ و المضىىمون ،أسىاليب ماتللىىة سىىوا   ىى  ال ىىكل أ

علىىى   تىىىرات طويلىىىة ، منهىىىا   البطىىى ثير السىىىريه او أثىىىر والتىىىماتللىىىة مىىىن األ
بلىى  أ ىىاعة وتقىىديم معلومىىات غيىىر  ىىحيحة لتلقىى  نتىىائج يكىىون لهىىا سىلوب اإلأ

ت  م ىىكلة الدراسىىة  ىى  أثىىر علىى  ال ىىأنين الىىداال  والاىىارج  ، مىىن هنىىا تىىاأل
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عىالم على  الىرأا  ىاعة المقدمىة عبىر وسىائل اإلتىأثير اإل ما التساؤل التال  :
 العام ؟

 :أهمية الدراسة
الساليب المتبعة    الحىرب النلسىية أحد أهمية الدراسة    كونها تهتم بأ تنبه 

 عالم . اعة من االل وسائل اإلال وهو اإلأ
 

 :أهداف الدراسة
ثير أعىىالم  ىى  التىىتهىىدف الدراسىىة التعىىرف علىى  الىىدور الىى ا تلعبىىو وسىىائل اإل

 ىىىىاعة ودورهىىىىا القىىىىوا  ىىىى  االعتمىىىىاد علىىىى  اإلا العىىىىام مىىىىن اىىىىالل أعلىىىى  الىىىىر 
 ىاعة عبىر و الاىروب بتو ىيات لمحار ىة تىرويج اإل التالعب بعقىول المتلقىين

 عالم ومنه أنت ارها .وسائل اإل
 :نوع الدراسة

ل  و ف الم كلة إوالت  تهدف تنتم  ه   الدراسة للدراسات الو لية 
ه المعلومات البحثية والتعرف عل  عنا رها ومكوناتها عن طريق جم

وموضوعية عن  ةوالبيانات وتحليلها وتلسيرها بما يتيح تقديم  ورة دقيق
 .(2)الم كلة البحثية مجال الدراسة

 -:تساؤالت الدراسة
 جابة عل  مجموعة من التساؤالت من ضمنها:تسع  ه   الدراسة لإل

 ماأنوا  التأثير ال ا يسببو التعرض لوسائل اإلعالم؟ 



 تأثير وسائل اإلعالم عل  الرأا العام        عبدهللا اطبيقة. د 
 
 

 

066 

 

  أنواعها ؟ماه  اإل اعة وما 
 ماه  سمات مروج  ال ائعات ومتلقيها ؟ 
 االسالم؟ اإل اعة مروب عقوبة ما    
 كيف تنجح اإل اعة    تحقيق أهدا ها؟ 
 ما طرق بث اإل اعة عبر وسائل اإلعالم؟ 
 ال ائعات؟ ن ر ما ه  أ كال 
 كيف يتم الك ف عن اإل اعة    المحتوى اإلعالم ؟ 

  لترويج اإل اعات عبر وسائل اإلعالمما اإلبعاد النلسية واالجتماعية 
 . كيف يتم محار ة اإل اعة عبر وسائل اإلعالم ؟ 

 :الدراسة مصطلحات
 الرأي العام: .أ 

تجىا  قضىية عامىة معينىة  ألغلبية يعر و الدكتور سعيد سراب بأنو "وجهة نظرا
   يمن معين، تهم الجماهير وتكون مطروحة للنقاش والجدل بحثا عىن حىل 

 (.3)العام"يحقق ال الح 

 شاعة :اإل .ب 
يعر ها  رب طو بأنها عبارة عن ابر أو ق ة أو حدث يتناقلو الناس بدون 
تمحيص أو تحقق من  حتو ، وغالبا ما يكون غير  حيح أو يكون مبالغًا 

، و يق د به ا التعريف إن المعلومات  (4) يو سوا  بالتهويل أم بالتقليل 
الت  يتم تداولها بين الناس ال يتم التحقق منها أو التأكد من مدى  حتها 
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أو عدمها وأحيانا يتم إضا ة معلومات جديدة وييادة عن ر االت ويق 
 لضمان استقطابها لكل من يسمعها ، تعجبو  ينقلها إل  آار و هك ا. 

اتللة ووسائلو المتعددة ظاهرة هامة  ى  حياتنىا ، أ بح اإلعالم بأدواتو الم  
إ  إننىىا نتعىىرض كمتلقىىين لوسىىائلو التىى  تحا ىىرنا مىىن كىىل جانىىب طىىوال اليىىوم 
وأ بح اإلعالم  نًا من اللنون ، وعلمًا من العلوم الت  تىدرس  ى  الجامعىات 
، وأ ىىبحت لىىو نظريىىات ، وتطىىورت وسىىائلو تطىىورا مىى هال ، وأ ىىبح تيحىىيح 

ائل التر ويىىة األاىىرى لتحىىل محلهىىا ، ومىىن هنىىا كىىان االهتمىىام مىىن أمامهىىا الوسىى
 ىىىىراد بهىىىىا كبيىىىىرا، والتركيىىىىي عليهىىىىا عظيمىىىىا لقىىىىوة تأثيرهىىىىا ، وسىىىىطوتها علىىىى  األ

 (.5) والمجتمعات
ه   الوسائل تتلاوت    المقىدرة على  اإلقنىا  ، و إي ىال الرسىالة اإلعالميىة 

مهىىىور الىىى ا بقىىىوة و وضىىىوح و لىىىك بحسىىىب إمكانيىىىات كىىىل وسىىىيلة وبحسىىىب الج
ن للظىىروف الطبيعيىىة أثىىارًا أيتلقىى  هىى   الرسىىالة والمحتىىوى الىى ا تحملىىو ، كمىىا 

تتلىىاوت  ىى  قوتهىىا علىى  التىىأثير  ىى  الحيلولىىة أو الت ىىويش علىى  و ىىول هىى   
ا ت بىو دراسىة قىام بهىا كالبىر إلى  أن وسىائل  واير دليل ما    (6) الرسالة

اىرب أظىروف معينىة ، وقىد  اإلعالم تىؤثر تىأثيرًا محىدودًا  ى  النىاس و ى  ظىل
رأيىىىو هىىى ا  ىىى  مقولىىىة ا ىىىتهر بهىىىا وعر ىىىت عنىىىو وهىىى  "مبىىىدأ التىىىأثير المحىىىدود 
لوسىىىائل االت ىىىال الجمىىىاهيرا" ، و كىىىان مىىىن ضىىىمن التبريىىىرات التىىى  طرحىىىت 

ن اإلنسىىان ال يىىتعلم أو ال يكتسىىب سىىلوكا معينىىا مىىن اىىالل تعرضىىو أالقىىول بىى
 طىىىرا لممارسىىىة  لىىىك السىىىلوك  ا كىىىان لديىىىو اسىىىتعداد إلوسىىائل اإلعىىىالم  ، إال 
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 مثال :اإلنسان ال ي بح عدوانيا بمجرد م اهدتو م اهد عنف    التللييىون  
       (7) عدوانياً  و ا كان    طبيعتإإال 
       (8) أنواع التأثير بسبب التعرض لوسائل اإلعالم : وال:أ

 المعر  .التغير -2تغيير الموقف أو االتجا .                       -1
 اإلثارة الجماعية.-4التن ئة االجتماعية.                             -3
 الضبط االجتماع .-6     اطلية .                        االستثارة الع-5
 تكريس الواقه  -8 ياغة الواقه .                                  -7

رئىىىىيس جامعىىىىة –هوت ىىىىنر م قىىىىام البرو يسىىىىور رو ىىىىرت  1442 لىىىى  عىىىىام    
بت كيل لجنة من ع رة أسىات ة جىامعيين ،كانىت مهمىة هى   اللجنىة – يكاغو 

التعرف عل  مضامين اإلعالم وتأثرها عل  مستقبل الحرية اإلعالميىة وكىان 
من النتىائج التى  تو ىلت إليهىا اللجنىة : إن وسىائل اإلعىالم أ ىبحت ترتكىب 

 –ن هى  اسىتمبرت  ى   لىك إ –ممارسات ير ضها المجتمه مما يحىتم عليهىا 
     (4)تضبط ه   الممارسات الااطئة  ةن تاضه لقوانين معينأ
 وسىائل اإلعىالم مىىن الم ىادر األساسىىية للمعلومىة، التى  يبنىى  عليهىا اللىىرد   

سىىىوا   مواقلىىىو ،وتقىىىوم عليهىىىا اتجاهىىىات الجماعىىىات حيىىىال األحىىىداث الجاريىىىة،
الجمهىور المتلقى  مىن القضىايا بالقبول أو الر ض ،كمىا تتىول  ت ىكيل مواقىف 

    (11)المطروحة عل  الساحة المحلية أو العر ية والعالمية
دور المجتمىىه عامىىة  إن ال ىىورة عبىىر وسىىائل اإلعىىالم الحديثىىة قلبىىت تمامىىا 

واألسرة اا ة و اغت بت ال ات وانتهكىت حرمىات الا و ىية علنىًا جهىارًا 
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الىىى ا يعىىىرض علينىىىا ومسىىىألة نهىىىارًا ودون أيىىىة عالمىىىات اسىىىتلهام  لهىىى ا الواقىىىه 
    (11)عالقتو بالواقه ال ا نعي و

لىى  جانىىب أهميىىة اإلعىىالم كوسىىيلة  اعلىىة  ىى  إقنىىا  الجمهىىور وحملىىو علىى   وا 
اعتناق سياسات الدولة ، وكسب تأييىد الىرأا العىام تجاههىا،  قىد ر ىط اإلعىالم 

، تطىىور الىىوع  القىىوم  والسياسىى  بىىأ راد المجتمىىه الىى ين يكونىىون الىىرأا العىىام
وهىىى ا الىىىرأا ال يحقىىىق أهدا ىىىو إال إ ا كىىىان حىىىرًا وكانىىىت وسىىىائل اإلعىىىالم حىىىرة 
أيضًا، وعندما يتحقق  لك يمكىن للسىلطة أن تتعىرف على  اتجاهىات المجتمىه 
ووجهىىات نظىىر  حىىول ماتلىىف القضىىايا، واإل ىىكاليات التىى  تواجهىىو مىىن اىىالل 

    (12)وسائل اإلعالم الحرة
ماتللة    التأثير عل  المتلقين من بينها تستادم وسائل اإلعالم أساليب 

إ اعة الرعب ،ه   األساليب يتم  الدعاية ،اإل اعة ،ا تعال األيمات،
استادامها من اجل ما يطلق عليو بالحرب النلسية الت  تستهدف تدمير 

حباط معنويات المتلقين للوسائل اإلعالمية .  وا 
وسىىىىائلو ، و أ ىىىىبح  قىىىىد تطىىىىور دور اإلعىىىىالم عنىىىىدما تطىىىىورت مؤسسىىىىاتو و    

يسىىىىتادم أسىىىىاليب متعىىىىىددة  ىىىى  ن ىىىىر األابىىىىىار المتعلقىىىىة بمجريىىىىات األحىىىىىداث 
العالميىىة واإلقليميىىة والمحليىىة ،ممىىا د ىىه الكثيىىر مىىن الىىدول الكبىىرى إلىى  إسىىقاط 
الايىىار العسىىىكرا كوسىىىيلة للىىىد ا  عىىن م ىىىالحها الاا ىىىة ،أو لنهىىىب ثىىىروات 

كها لسأسلحة اللتاكة والمدمرة البلدان اللقيرة واستعمارها ،وعل  الرغم من امتال
،إال أنهىىىا أيقنىىىت بىىىأن الوسىىىائل واألسىىىاليب التقليديىىىة باتىىىت اكتىىىر تكللىىىة ماديىىىة 
واسىىىائر ب ىىىرية ،مقارنىىىة بىىىالحرب النلسىىىية الموجهىىىة ، وبالتىىىال  أاىىىد التعامىىىل 
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علىىى  المسىىىتوى النلسىىى  يحتىىىل الحيىىىي األكبىىىر بىىىين األسىىىلحة المسىىىتادمة  ىىى  
    (13)ر عل  وع  المستهد ينالنظام الدول  الجديد للتأثي

إن الحرب النلسية ه  حرب معد لها مسبقًا تستهدف إطالق اإل اعات 
،تقديم  ور ،إجرا  مقابالت ،سما   هود العيان من االل استادام 
ماتلف الطرق بالملتوية للسيطرة عل  المتلق ، وضمان م اهدتو للوسيلة 

 يها اإلعالم بالدرجة األول   الت  يتابعها وت ديقو لها، ه   الحرب يستادم
لمانيا    يمن هتلر أجل السيطرة عل  الناس سيطرة  علية كما  علت أمن 

 من االل استادام اال اعة . حت  ي دقك اآلارون" اك ب  "اك ب 
ن لل ىىائعات آثىىارًا نلسىىية أوتتلىىق مىىه دراسىىة  وييىىة عبىىدهللا آل علىى    ىى      

تمعات كاملة  ى  حىين أنهىا لىم تواجىو وحسية بالغة بمقدورها القضا  عل  مج
مىىن قبىىل األطىىراف الواعيىىة ، وتىىيداد اطورتهىىا إ ا كانىىت هنىىاك جهىىة مىىا تييىىد 

هىا ،  ال ىائعة ببسىاطة تجعىل مىن ال ىواب  إ عال نىار ال ىائعة طلبىًا لمغبتغيىا
اطىأ ومىن الاطىأ  ىواب وقىد يىدعمها أحيانىًا بعىض الوجهىا  ورجىال الىىدين ، 

عقول المجتمه تغير    السلوكيات و   التعاط  وبانت ارها وسيطرتها عل  
مىىىه أمىىىور معينىىىة بالنسىىىبة لسأ ىىىراد ، وقىىىد ي ىىىعب إبطالهىىىا أحيانىىىًا لتل ىىىيها  ىىى  

  (14)المجتمه وت رب المجتمه لها
ن من االلو يحدث الضرر أل ، اإلسالم ال يرض  عن ااتالق األكا يب

 ا . لتنة ،  قد وردت العديد من اآليات القرآنية منهلللناس و 
ِ َوأبَولِئاااَ  هبااامب قولىىو تعىىىال )  ُم َِ ِبَُيااااِت  َِ اَل يبَؤِمنباااو ِإنََّمااا َيَفَتاااِري اَلَكاااِذَب الَّاااِذي

 َِ      (15) (اَلَكاِذببو



  7102ديسمبر -الخامس العدد-الثالثة  السنة-مجلة كلية الفنون واإلعالم 

 

 

 

020 

 
 

ِن ِبَنَباَت َسَتَبيَّنباوا َأِ تبِصايببوا وقولو تعال  ) َم َساِسا كب َُ َِ مَمنباوا ِإِ َجاا َيا َأيَُّها الَّاِذي
 َِ وا َعَلٰى َما َسَعَلتبَم َناِدِمي  (16) (َقَوم ا ِبَجَهاَلَة َستبَصِبحب

ااا َلااَيَ  َلكباام قولىىو تعىىال  ) م مَّ َِ ِبااَأَسَواِهكب ولبااو َوَناا ب ِبَأَلِسااَنِتكبَم َوَتقب ِبااِ  ِعَلاامن ِإَذ َتَلقَّ
ِ َعِظيمن  َُّ ن ا َوهبَو ِعنَد   (17) (َوَتَحَسببوَن ب َهيِم

 

 ثانيا : أنواع  اإلشاعة : 
 ات م در موثوق يتم استادامها لتجر ة مدى -:اإلشاعة الحقيقية -1

تأثيرها عل  الناس ويتم عل  ضوئها استنتاب ما يحتاجو الموضو  من 
   وقت الحرب. تعديالت ، مثل التعبئة الجماهيرية  

يق د بها إلقا  كالم من  اص غير معروف ال  -:اإلشاعة الكاذبة -2
 ال يحب المواجهة الن كل المعلومات الت  تحتويها غير  حيحة . 

يتم استادامها من قبل العدو لمحاولة تدمير -:اإلشاعة الحاقدة -3
 .(18)معنويات الا م ويسهل عليو السيطرة والتحكم  يو

سيم اإلشااعة وساِ المعياار اليمنا  ماِ حيا  سارعة انتشاارها كما يمكِ تق
 :(14)ورواجها إلى ثالثة أقسام ه 

 الت  تنت ر انت ار النار    اله يم . -:اإلشاعة االندساعية -1
 الت  تنمو ببط  ويتسه انت ارها    جو من السرية. -:اإلشاعة الحابية -2
ريثما تعود  تطلو من الت  تنت ر برهة تم تغط  -:اإلشاعة الغاطسة -3

 جديد    وقت الحق.
  ثالثا : سمات مروج الشائعات:  
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)  ىاعة هناك مجموعة من العالمات الت  من االلهىا يمكىن معر ىة مىروب اإل

21)   

  ديو جا بية سطحية، و كا  متوسط أو أعل  من المتوسط.ل .أ 
   الغالب ال ي عر بالقلق، بل ي عر بالراحة واالستراا ، ول لك  .ب 

 أن يروب ال ائعات. يمكنو
  .ليس لديو  عور بالمسؤولية .ب 
  .ال ي عر بالاجل أو العار    المواقف الماجلة .د 
 ال يقول ال دق، وال يكترث لو اكت ف أمر  . .ه 
 لديو  عور مضاد للمجتمه. .و 
 يميل إل  االنتقام. .ي 
 الرغبة    االستغالل واالبتياي. .ح 

 سالم: س  اإل اإلشاعة مروج عقوبة رابعا :
 :(21)   اعات ه أبعاد لمن يقوم بن ر اإل ةثالث

 تحديد دون  واسه وبعنوان واأللم الع اب درجات أق  :  أليم عذاب .أ 
 لت ور للايال العنان إلطالق و لك الع اب وماهيتو ه ا طبيعة
 . العقاب أ ناف  ت 

 عن إله  كتعبير وأاروية دنيوية مرحلتين عل  :واآلخرة الدنيا س  .ب 
 من والنب  اللضيحة يكون  قد والدنيوا  المرتكب، وعظم ال نب  داحة

 دنيوا  بال   ورة    وقد يكون  مدعاة، ييف ك ف بعد المجتمه
 . اإلله  الغضب عن وتعبير كمظهر جسدا أو مال 
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ِ  ال وأنتم يعلم وهللا .ب   بو هللا ااتص مغيب أمر هناك أا:  تعلمو
 الية نقطة أبق   البارا  الملاجئة، يعرف بعن ر ما وهو لنلسو
 .لإل اعة المحب حق    سوً ا األمر ليييد

 :(22) شاعةسمات بعض متلق  اإل خامسا :
  . اص مند ه ال يلكر  يما يقال لو .أ 
  .تت ف  ا يتو بالسطحية .ب 
 .يتسم بالجهل .ب 
 عديم الثقا ة. .د 
  . ا ية قلقة ت دق أا     .ه 
 . ا ية اائلة .و 
  . اص  احب م لحة يستليد من انت ار ال ائعات .ي 

 كيفية نجاح اإلشاعة س  تحقيِ أهداسها : سادسا :
إن نجىىىىاح اإل ىىىىاعة يتوقىىىىف علىىىى  انالىىىىاض مسىىىىتوى الىىىىوع  الجمىىىىاهيرا و  

المستوى الثقا   ،  كلما هبطت الملكة الناقدة لدى الجماهير كلما ساعد  لك 
 ا كانىىىت القىىىوى إأمىىىا  علىىى  إيجىىىاد بيئىىىة  ىىىالحة النت ىىىار اإل ىىىاعة ونجاحهىىىا،

بيعيىىىة أا نابعىىىة مىىن تلكيىىىر األ ىىىراد القىىىائم علىىى  الضىىابطة تىىىؤدا وظائلهىىىا الط
الدراسىىة والنقىىد الموضىىوع ، كلمىىا أمكىىن  لىىك مىىن إ  ىىال اإل ىىاعة وتحطيمهىىا 

 .(23) دون أن تحقق أهدا ها
لىىى  أن هنىىىاك إمىىىال عمىىىر السىىىايس آوتتلىىىق مىىىه دراسىىىة طىىىالل دمحم النا ىىىرا و 
  :(24)   عوامل تساعد عل  انت ار اإل اعة منها
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 . والتوقه وعدم االستقرار وانعدام الثقةأجوا  الترقب  .أ 
سو  الوضه االجتماع  واالقت ادا وتل   ظاهرة البطالة     .ب 

 المجتمه
 سابعا  :طرق ب  اإلشاعة عبر وسائل اإلعالم : 

 اختيار الكلمات والصور. -1
أسلوب الت وير وأنوا  اللقطات المستادمة يمكن أن ت ير إلى  التحيىي      

، مثل ت وير بعض األ ااص أو األ يا  ،وتستطيه الكاميرا التللييونية أن 
تضىام األحىداث العاديىة ،كمىا تسىتطيه أن تقلىل مىن قيمىة األحىداث الضىامة 

تىىىىوح  مىىىىن اىىىىالل يوايىىىىا الت ىىىىوير  ومكانهىىىىا وانتقىىىىا  بعىىىىض اللقطىىىىات التىىىى  
،  حيث تستادمها بعض القنىوات (25) بأهداف معينة وا غلال اللقطات األارى 

اباريىىىىة  ىىىىىور ملبركىىىىىة وم ىىىىىاهد تىىىىىم تمثيلهىىىىا  ىىىىى  عىىىىىدة دول  مىىىىىن العىىىىىالم  اإل
وتركيبهىىا ، ودمجهىىا مىىه  ىىور أاىىرى لتظهىىر وكأنهىىا أحىىداث وقعىىت  ىى  البلىىد 

 ثارة عدم االستقرار داالو .إجل أالمعن  باللعل، من 
 
 

 نتقاُ.عامل اال  -2
نها تقدم جميه أنوا  األابار الت  أحيث تيعم محطات اإل اعة 

حدثت االل اليوم ، إال أنها    الحقيقة تعرض عل  الناس أابارًا 
معينة    حدود ما تم ااتيار  ليناسب اللترة اإل اعية من بين جميه 

نما ابار الواردة االل اليوم ،  ما يعرض ليس جميه األاأل ابار وا 
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، مثل (26) ة منها يتم ااتيارها من االل أ ااص محددينه  نسب
تركيي بعض القنوات اللضائية اإلابارية عل  بعض المناطق    
ليبيا لمحاولة إحداث ان قاق داال الدولة من بينها ، التركيي عل  

 بنا  الوطن الواحد.أجل بث روح التلرقة بين أال ف القبل  ، من 
 التحيي الشخص  مقابل التُمر. -1

ن تكون هناك جهودا أيق د بالتآمر هو موضو  ماتلف تماما ومعنا  
واعية من جانب  اص أو أكثر لتلوين األابار أو تيييلها، وه ا التآمر 
غاليا ما يحدث  داال محطات اإل اعة أو التللييون ويتم  لك بعدة 
طرق عديدة مثل استادام أ وات االستحسان أو الت ليق الغير حقيقية 

جل أ وير من ،ودمج األ وات واستادام المؤثرات ال وتية ويوايا الت
غلب القنوات اللضائية أ ، حيث تقوم  (27) اإليحا  بالضآلة أو الضاامة 

ار ) اإلابارية باستضا ة الطرف المؤيد لسياستها وت ف الطرف اآل
الرأسماليين( وغيرها من -المعارضة  –بالع ابات المسلحة 

 الم طلحات الت  تتلق عليها مه نظرائها من القنوات 
 لمثيرة.أخبار العناويِ ا -3

تقىىوم بعىىض المحطىىات اإل اعيىىة والتللييونيىىة اا ىىة  ىى  المجتمعىىات 
 ىىىكال ال ىىىحا ة ال ىىىلرا  مىىىن أالغر يىىىة الملتوحىىىة بتقىىىديم  ىىىكل مىىىن 

) ابىار لكى  تنتىي  اهتمىام الجمهىور االل ااتيار العناوين المثيىرة لسأ

مثىىل ااتيىىار  ا ىىيات مهمىىة دااىىل المجتمىىه ومىىؤثرة  ىى  الىىرأا  (28
العام وا عالن ان قاقها لمحاولة إسقاط االعتراف بالدولىة مثىل ان ىقاق 
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بعض السلرا  والويرا  ومندوب الدولة    الجامعىة العر ية،ومنىدو ها 
    مجلس األمن

تتمثل  الشائعات نشر أشكال ألبري ويشير معتب بِ شديد الهماش
 (24) س 

 .أحاديثهم و الناس كالم .أ 
 أابارها و اإلعالم وسائل .ب 
 .ال حلية المقاالت .ب 
 ال اتية السير كتب .د 
 .الكاريكاتيرا  الرسم .ه 
 .المن ورات .و 
 .ال عب  المثل .ي 
 .واللكاهات النكت .ح 
 .الحديثة التقنيات باستادام المللقة ال ور .ط 
 .المحمول الهاتف تطبيقات و رسائل .ا 
 .لكترون اإل البريد .ك 
 .نترنتاإل مواقه و منتديات .ل 
 .اللنية األاطا  .م 
 أساليب الكشف عِ اإلشاعة س  المحتوى اإلعالم  :  ثامنا :

عالم عن طريق مجموعة من يتم الك ف عن اإل اعة عبر وسائل اإل
 -االاتبارات من ضمنها:
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 اختبار المجاهرة :  -1

حد جانب  ال را  كما تقوم بو بعض القنوات أإعالن االنحياي ال ريح مه 
 (31) االابارية   

 اختبار المطابقة :  -2
حدى قنوات االت ال بمضمون قناة معرو ة من قنوات إيستهدف مقارنة 

 (31) الدعاية المعادية من حيث تطابق الموضوعات

 اختبار االتساق : -3
 (32)المعاديةيستهدف تبين مدى اتساق مجرى االت ال مه أهداف الدعاية 

 اختبار العرض:  -4
يستهدف تبين مدى التواين    عرض أوجو الموضو  المثار تأييد أو 

 (33)معارضة
 اختبار المصدر:  -5

يستهدف تبين مدى االعتماد عل  طرف معين من أطراف النيا  كم در  
  (34)للمادة اإلعالمية 

 اختبار المصدر الخف :  -6
راف الاالف كم در دون حد أطأيستهدف الك ف عن االعتماد عل  

 (35) اإلعالن عنو
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 اختبار التحيي:  -7
يستهدف الك ف عن مدى استادام قناة االت ال للغة أو م طلحات 

 .(36)اا ة بأحد طر   النيا 
 اختبار التشوي  : 

يستهدف الك ف عن مدى االلتجا  إل  تعديل بعض العبارات أو كلها 
 (37)حد أطراف النيا أل الح اتجا  معين يؤيد  

بعاد النفسية واالجتماعية لترويج اإلشاعات عبر وسائل اإلعالم تاسعا  :األ
 : 
 تعليم العنف والسلو  العدوان  .                                                                   -1

ن التللييون أ بح أإن هناك رأيا  ائعا يردد  الكثير من المتا  ين ملاد  
اليوم مدرسة لتعليم العنف والسلوك العدوان   هو يبرر الرغبة الكامنة للعنف 

ن ألدى اإلنسان، و يعلم اإلنسان كيف يلرغ ه   الرغبة ،وكيف يستطيه 
يعبر عنها تعبيرًا سلوكيًا ظاهريًا، وهناك من يقول إن م اهدة العنف عل  

بالاطر بل ويييد من قابلية اللرد عل  التللييون يؤدا إل  انعدام اإلحساس 
ت وقو    إطار المتعة والتسلية، بينما يقول رجال  ناعة العنف عل  

ن العنف أال ا ة إن هنالك مبرر وهدف ورا  تثوير م اهد العنف وهو 
والعدوان دائما ما ينتهيان نهاية طيبة ، حيث تهدف الق ة البوليسية إل  

 (.38)عاً ن الجريمة ال تجدا نلأإظهار 
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 مأيق ما يسمى بالتغيير.  -2
 ون يعيش بعض ال باب العر   مأيق ما يسم  بالتغيير، وقد لا و الباحث 

العرب بمجموعة من الظواهر السلبية الت  تتعلق بالمحيط االجتماع  
وبمناخ الواقه ال ا تسود  جملة من القيم الرديئة والتناقض الثقا   واللوض  
االقت ادية واللقر واللساد اإلدارا ومظاهر االستغالل والتسلط واالنحراف 

المناخ وسلوكو   كالو وأنواعو ، مما يجعلهم يستمدون من ه اأبكل  ور  و 
نمط تلكيرهم وأسلوب حياتهم بحيث أ بح التقليد والمحاكاة لمظاهر الحياة 

 (.34)الغر ية نمطا اجتماعيا سائدا    حياتهم اليومية

ويعتقد بعض الخبراُ بأِ وسائل اإلعالم ستخلِ الكثير مِ المشاكل 
 (.41)أبريها

 عدم االستقرار    العالقات االجتماعية التقليدية .  .أ 
التأثير    القيم واأل كار والمواقف واالتجاهات ومحو للقيم المحلية  .ب 

 واستبدالها بأنماط جديدة من السلوك والقيم األاالقية . 
 إضعاف دور األسرة    التن ئة االجتماعية .  .ب 
ايدياد االنحراف االجتماع  بين ال باب بسبب طبيعة المضامين  .د 

 اإلعالمية 
 (.41) الوطن  وتتمثل س  األمِ على الشائعات لى خطورةإضاسة باإل

 الدولة. داال ال غب و المظاهرات حوادث .أ 
 أجهيتها. و الحكومة    الثقة نقص و العام الرأا بلبلة .ب 
 الدولة. قرارات عل  التأثير .ب 
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 القرار.  انع  إر اك محاولة .د 
 االلتلات و الجوهرية م الحهم عن المواطنين و المسئولين  غالإ .ه 

  رعية. لقضايا
سرعة ن ر اال اعة نظرًا لتطور وسائل     التحكم  عوبة .و 

 االعالم.
 عالم س  نشرأما أهم القيم اإلخبارية الت  تركي عليها بعض وسائل اإل

 :(.42) شاعةاإل

 حيث تكون  هرة ال ا ية ه  المحك الرئيس.  الشهرة: -1
لغرض تدعيم يجابية تغظهر الدول    قنواتها النواح  اإل يجابية:اإل -2

 استقرارها، مثل إظهار الم روعات والقرارات الت      الح ال عب.
تهتم قنوات دوٍل بن ر أابار الدول الت  لها  القرب )الميل( السياس : -3

عالقات سياسية متميية معها ب رف النظر عن عامل القرب الجغرا   أو 
 الدين  أو القوم .

 خمسة عشر :طرق محاربة اإلشاعة عبر وسائل اإلعالم : 
حيث إن قوة اإليمان وسلم  اإليمان باهلل وبالرسول دمحم  ل  هللا عليو -1

ه  الح ن المنيه لمجابهة ومقاومة كل ما يمر عل  اإلنسان من محن 
 وأيمات .

والتلرقة والدمار للدول  الوع  بأهداف العدو والمتمثلة    التلتيث -2
 المستهد ة.

 . تك يب اإل اعات    ماتلف وسائل اإلعالم لمنه تداولها بين الناس  -3
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 .عدم ترديد اإل اعة وتكرار تناقلها بين الناس  -4
 مثل برامج الحماية المدنية و اإلسعا ات األولية. تقديم برامج توعوية-6
إلكثار من البرامج الدينية الت  من االل اتنمية الشعور بالثقة بالنف  -7

تحث عل  ال بر وتقوية الواي  الدين  لدى ماتلف ال رائح الموجودة    
  المجتمه .

لكترونية لمكا حة اإل اعة و االهتمام بالممارسات إبتأسيس مراكي وطنية 
االحترا ية وأاالقيات العمل اإلعالم  الت  تحد من انت ار اإل اعات 

، حث المؤسسات الدينية ور ه الواي  الدين  المضاد  والتوعية باطورتها
 .(43)لإل اعة وترويجها    المجتمه

 عاشرا : التوصيات :
 من القوم  .ابار الكا بة الت  تمس األألاالتنبيو المستمر عن كل  .1
كد من ال ور ومقاطه الليديو ومقاطه ال وت وغيرها من أالت .2

 .لن ر ال ائعات كأدلةعالمية الت  يتم تقديمها المواد اإل
عالم والمؤسسات الدينية للتنبيو عن اطر التوعية المستمرة عبر اإل .3

  اعات وما يترتب عليها من  ساد ودمار ودما  وقتل واطف .اإل
  اعة.الت  توع  المواطن حول اطر اإل والندواتقامة المؤتمرات ا .4
المهنة االعالمية للعاملين  بأاالقياتقامة الدورات الاا ة إ .5

عالمية قد إ جل توعيتهم بما يقدم وسيقدم من مواد أعالم من باإل
 من القوم .تمس األ
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 منها التأكد عليو بها يثق ال أا معلومة ن ر عالم  عدمعل  اإل .6
 ن رها للمتلقين . قبل

 م داقية نها تدل عل عالم  التحل  بالم داقية ألعل  اإل .7
 .اإلعالمية الت  يعمل بها المؤسسة
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 هوامش  ال                             
 لدى اإل اعة ن ر    بوك اللايس مسعودا، دور بلم را وايرة رونق عائ ة (0)

 جامعة رسالة ماجستير غير منشورة ،  ميدانية" الجيائريين "دراسة اإلعالميين
 قسم واإلنسانية ، االجتماعية العلوم مليانة ، كلية اميس– بونعامة  الجيالل 

 م.2116واالت ال ، الجيائر ،  اإلعالم علوم  عبة اإلنسانية ، العلوم
، البح  االعالم  "مفهوم  واجراُات  السيد احمد م طل  عمر  (7)

، 1444، 1ليبيا ، طبعة  –جامعة قاريونس ، بنغايا  ومناهج  "،
 . 211ص 

الرأي العام مقومات  وأثره س  النظم السياسية سعيد سراب ،   (1)
 . 6، ص1478م رية للكتاب ، القاهرة ،،الهيئة الالمعاصرة 

 عبدهللا بن دمحم احمد حريرا ، اإلعالم وأثر     تر ية األسرة المسلمة"  (1)
، مجلة المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريبالواقه والمطلوب" ، 

علمية دورية محكمة ت درها جامعة نايف العر ية للعلوم األمنية ، 
ه ،  1425،   37، العدد14د السعودية ، المجل –الرياض 

 . 247ص
 .261، ص  المرجع السابِ (1)
، كيف تؤثر وسائل اإلعالم "دراسة س  الحضيف  دمحم بن عبدالرحمن (6)

السعودية ، طبعة  –مكتبة العبيكان ، الرياض النظريات واألساليب"،
  12، ص 1448. 2

 45إل  ص  31،  من  ص  المرجع السابِ (2)
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تأثير اإلعالم العر   عل  األسرة دمحم بن سعود الب ر ، مواجهة  (1)
الندوة العلمية الت  تنظمها مجلة والمجتمه "ت ور عمل  مقترح" ، 

الرياض البياِ تحت عنواِ" األسرة المسلمة والتحديات المعاصرة " ، 
 . 11،12ص ص ،  2118السعودية. –

، األبعاد النلسية  عبد اللتاح عبد الغن  الهمص و  ايي كمال  لدان (1)
واالجتماعية    ترويج اإل اعات عبر وسائل اإلعالم وسبل عالجها 

 لسطين ،  -، غية مجلة الجامعة اإلسالميةمن منظور إسالم  ، 
 .146، ص  2111،   2، العدد 18المجلد 

،  دار  علم النف  االجتماع ، باسم دمحم ول  ودمحم جاسم العبيدا (01)
 .431، ص    2114 األردن. -الثقا ة، عمان

سعد بن سعود بن دمحم بن عبد العييي آل سعود ، االت ال السياس   (00)
   وسائل اإلعالم وتأثير     المجتمه السعودا"دراسة تحليلية 
ميدانية عل  عينة من وسائل اإلعالم وأ راد المجتمه السعودا" 

 كلية ، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية رسالة دكتوراه منشورة،
 6ص ،  2116.  السعودية الدعوة واإلعالم ،  قسم اإلعالم،

 . 154، ص المرجع السابِ (07)
 ويية عبدهللا ال عل  ، اتجاهات طلبة االت ال حول دور القنوات  (01)

دراسة استك ا ية  اللضائية المحلية    الحد من انت ار اال اعات"
جامعة  ، مجلة البحو  والدراسات االنسانية   جامعة ال ارقة ، 
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،من  2115. 11العدد  سكيكدة ، الجيائر ، 1455اوت  21
 .321ال  ص 284ص

، دار  موسوعة علم النف  والتحليل النفس   رب عبدالقادر طو ، (01)
 ، ب ص . 2113م ر ، –غريب ، القاهرة 

 .  115القرآن الكريم ، سورة النحل ، آية   (01)
 .  6القرآن الكريم ، سورة الحجرات ، آية  (06)
 . 15يم ، سورة النور ، آية القرآن الكر  (02)
عبد اللتاح عبد الغن  الهمص و  ايي كمال  لدان ، األبعاد النلسية   (01)

واالجتماعية    ترويج اإل اعات عبر وسائل اإلعالم وسبل عالجها 
 .154-158، ص ص  مرجع سابِمن منظور إسالم  ، 

مجلة البحو  سوسن نايف ،  اإل اعة كرد  عل مجتمع  ،   (01)
، السنة الثامنة، 21/22ليبيا  ،العدد الميدوب  -بنغايا  ،اإلعالمية 

 .75،ص   2112
السمات النفسية واالجتماعية لمروج  اىالىد إبراهيىم الكىردا ،   (71)

ال ائعات ، كلية  مواجهة ، الدورة التدريبية أساليبالشائعات ومتلقيها
منية جامعة نايف العر ية للعلوم األالتدريب ، قسم البرامج التدريبية ، 

م 2113/ 24/4-21ه ، الموا ق 14/6/1434-11االل اللترة ، 
 .21-14، ص 2113الرياض ، السعودية . 

وترويج  الدعائ  لإلعالم الشرع  التأصيل ،عل  حماد  ريف (70)
التعليمية،  يونس اان منطقة – الملتوحة القدس جامعةاإلشاعات، 
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عل  الرابط 17/7/2116تاريخ الت لح 
sharifHawww.qou.edu/arabic/researchProgram/.../

.pdfSharifHammad/r7_drmmad (2116 ) ،23ص. 
السمات النفسية واالجتماعية لمروج   ديد الهماش،  بن متعب  (77)

ال ائعات ،  مواجهة ، الدورة التدريبية أساليب االشائعات و متلقيه
جامعة نايف العر ية للعلوم  كلية التدريب ، قسم البرامج التدريبية ،

-21ه ، الموا ق 14/6/1434-11االل اللترة  األمنية ،
 .21، ص 2113م الرياض ، السعودية . 24/4/2113

،   مرجع سابِسوسن نايف ، اإل اعة كرد  عل مجتمع   ،   (71)
 .76ص

طالل دمحم النا را و امال عمر السايس ، اإل اعة وتأثيرها عل   (71)
، مجلة إلكترونية  ادرة بت ريح مجلة العلوم االجتماعيةالمجتمه، 

غ  -من ويارة الثقا ة واالعالم    المملكة العر ية السعودية برقم:
عل  الرابط 17/7/2116،تاريخ الت لح1176 

http://www.swmsa.net/art/s/2311/ .   (2116 ب ، )
 ص.

ِ  حسن عماد مكاوا ، (71) ، مكتبة األنجلو  اإلخبار س  الراديو و التلفييو
 .361،ص  1484م ر   -الم رية،  القاهرة

 .362، ص  المرجع السابِ (76)
 .364، ص  المرجع السابِ (72)

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/.../sharifHammad/r7_drSharifHammad.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/.../sharifHammad/r7_drSharifHammad.pdf
http://www.swmsa.net/art/s/2311/
http://www.swmsa.net/art/s/2311/
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 .365، ص  المرجع السابِ (71)
 ديد الهماش ، السمات النلسية واالجتماعية لمروج   بن متعب  (71)

 8، ص  مرجع سابِال ائعات ومتلقيها ، 
،   تحليل مضموِ الدعاية س  النظرية والتطبيِماتار التهام  ،    (11)

 .51، ص  1485.   2م ر،طبعة  -دار المعارف، القاهرة
 . 52. 51، ص ص   المرجع السابِ (10)
 .52،  ص  المرجع السابِ (17)
 .52، ص  سابِالمرجع ال (11)
 .52،  ص  المرجع السابِ (11)
 .52، ص  المرجع السابِ (11)
 .52، ص  المرجع السابِ (16)
 .52،  ص  المرجع السابِ (12)
العنف عل  ال ا ة "نظرة عل  أثار  النلسية  ،طاهر عيد مسلم  (11)

ليبيا ،  العدد -مجلة البحوث اإلعالمية ، بنغايا  واالجتماعية"،
 .164، ص 2113، 4،السنة 25/26الميدوب 

الثقا ة الوا دة وسلطة ال ورة  اللضائيات:  ،ياس اضر البيات   (11)
 دراسة حالة: والتأثيرات االجتماعية للقنوات اللضائية عل  ال باب"

 -مدينة الياوية الغر ية    ليبيا"، مجلة البحوث اإلعالمية ، بنغايا 
 .88، ص 4،2113،السنة 25/26ليبيا ، العدد الميدوب 

 . 41ص  ،المرجه السابق  (11)
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السمات النلسية واالجتماعية لمروج    ديد الهماش،  بن متعب (10)
 .17-16، ص ص  مرجع سابِال ائعات ومتلقيها ، 

رسالة هيثم هادا نعمان الهيت  ، إلعالم اإلابارا    التللييون،  (17)
 ،2113، ، كلية اإلعالم ، جامعة بغداد ماجستير غير منشورة  

 .112 -111ص
لإلعالم واإلشاعة" المخاطر المجتمعية وسبل المؤتمر الدول   (11)

جامعة الملك االد ، مدينة أبها ، برعاية  احب السمو  المواجهة"
الملك  األمير  ي ل بن االد بن عبد العييي أمير منطقة عسير 

هى 1436 لر  ٥ -٣،المملكة العر ية السعودية االل اللترة من 
 ، ب ص. ٥١٠٢نو مبر  ٥٢ -٥٥الموا ق 

 
 


