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 المقدمة 

ُّاإلُّد ُّتع ُّالعملياتإشاعة ُّالمجتمعاتُّحدى ُّفي ُّنفسيا ُّإذالمؤثرة ،ُُّّ ُّإتهدف ُّعقول ُّعلى ُّالمباشر ُّالتأثير فرادُّاأللى
ُّتعد ُُّّكما،والجماعات ُُّّأنها ُّأمن ُّاألأخطر ُّنواع ُّوالمعنوية ُّالنفسية ُّزمات ُّالتي ُّانتشارها ُّيسهل مشحونةُّال البيئاتفي

تساهمُُّّالكوارثُّوالحروبُّالتيوبأزماتُّمحيطةُّو/أبتداعياتُّتتأثرُّأنهاُّكما،سيئةبعواملُّاجتماعيةُّواقتصاديةُّوسياسيةُّ
جواءُّأوخلقُّ،يُّالعامأالرُّتضليلُُّّسبيلُّفيُّوأهدافهمُّمروجيهاُّتحقيقاُّلمصالح،شاعاتلصناعةُّاإل مناسبةبيئةُّ فيُّتوفير

شاعاتُّفيُّترويجُّاإلُّاساهمتُّقدُّبعادُّالنفسيةُّوالتغيراتُّاالجتماعيةنُّاألفيهُّأشكُّمماُّالُّوُُّّ،الخوفُّوالقلقتثيرُُّّمتوترة
ُّسبلُّالتعاطيُّمعها.ُّإلىُّالمسؤولينوصولُّ أّدىُّإلىُّصعوبةمماُُّّ،عُّالفجوةُّفيُّمعرفةُّالمعلوماتُّالحقيقيةيوتوس

اتُّالتقنيةُّوالثورةُّنظراُّالنفجارُّالمعلوماتُّوتطورُّالتطبيقُّ،باالتساعمستمرةُّشاعةُّظاهرةُّعالميةُّنُّاإلأ فيهُّالشكمماُّوُّ
كثافةُّ بداُّجلياُّتحررُّالمعلوماتُّمنُّمصادرهاُّوزيادةُّ،إذظهورُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيإلىُّتُّد ُّأالتيُّالتكنولوجيةُّ

نُّتطورُّمواقعُّأهدافُّمطلقيها،ُّكماُّأعوبةُّالتحققُّمنُّصحتهاُّومعرفةُّىُّصلإىُّد ُّأمماُُّّ،نوعيةُّالمعلوماتُّوكميتها
ُّ.عالمُّالتقليديرُّوجهُّاإليتغيفيُّالتواصلُّاالجتماعيُّساهمُّ

ماُّلنقلُّالمعلوماتُّل ُُّّ،ايجابياُّو/أوُّسلبيإكونُّسبباُّينُّأيمكنُّ،فالسياسيُّتصالشكالُّاالأشكالُّمنُُّّد ُّعالمُّيعوألنُّاإل
عالمُّيشكلُّوسيلةُّنُّاإلأيديولوجية،ُّكماُّأالتيُّقدُّتتسببُّفيُّنشوءُّاختالفاتُّوُُّّ،المجتمعاتثرُّفيُّتفكيرُّأ منُّوالبيانات

ُّاألأتلل ُّقناعات ُّفي ُّاألالوُُّّ،فرادثير ُّربط ُّفي ُّواآلتحكم ُّفكار ُّإراء ُّيتفاعل ُّالتي ُّالحساسة ُّالقضايا ُّزاء فرادُّاألمعها
ُّ.اتوالجماع

ُّالُّيدعُّمجاالُّموُّ ُّ للشكما ُّبينُّاإلأفيه ُّالعالقة ُّوتشكيلُّالرُّن ُّأشاعة ُّهيُّيُّالعام ُّتمكنها ُّطردية وُّتضعفهاُّأعالقة
وتمكنتُّمواقعُّالتواصلُّعالمُّالرقميُّرةُّالتكنولوجيةُّوالصناعيةُّظهرُّاإلالثوُُّّفيُّظل ُّعالميةُّالتقليدية،ُّواليومُّالوسائلُّاإل
مماُّساهمُّفيُُّّ،عالمُّالتقليديُّفيُّصناعةُّالخبراإلُّدورولُّللمعلوماتُّمتجاوزةُّنُّتصبحُّالرافدُّاألأمنُّاالجتماعيُّ

ُّ.انفجارُّالمعلوماتبعالمياُّإوسطُّماُّيطلقُّعليهُُّّوذيوعهاُّشاعةاإلتشارُّنا

ُّالبديهيُّوُّ ُّأتي أنمن ُّاإلردنُّاألثر ُّاالجتماعيُّشاعةبعواملُّتطور ُّالتواصل ُّباتواتساعُّاستخداماتُّوسائل ُّمنُّ،إذ
ُّاإل ُّالدولُّالتيُّتنتشرُّفيها ُّوذلككبيرُُّّانتشارا ُّشاعة ُّعواملإلىُّعزىُّي ُُّّا ، ُّفيُّتداعياتُّاألُّ:منهاُّ،عدة زماتُّالسياسية

وتدنيُّمستوىُّدخلُُّّا ،مقلقُّارتفاعا ُّوارتفاعُّمؤشرُّالتضخمُُّّ،ردنُّفيُّالمنطقةوتغيرُّالوضعُّاالستراتيجيُّلألُّ،المنطقة
عالميُّالرسميُّعلىُّنمطيةُّثباتُّالخطابُّاإلوُُّّ،وارتفاعُّمستوياتُّالبطالةُّوالضغطُّعلىُّالبنيةُّالتحتيةُّ،ردنيالفردُّاأل
معلوماتُّغيرُّتمثلُّبيئةُّخصبةُّالنتشارُّالُّإذُّإنها،ُّقدانُّالثقةُّبينُّالحكومةُّوالشعبمماُّساهمُّفيُّتفاقمُّفُّ،االنحياز
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دُّإلىُّوجودُّتهديداتُّخارجيةُّوضغوطُّأخرىُّعلىُّذلكُّيعوُّمنُّالجديرُّبالذكرُّيجبُّالقولُّانُّوُّ.المؤكدةُّبينُّالجمهور
،ُّزمةُّمااألوراقُّأوُّافتعالُّأيُّاستغاللُّالمواقفُّوالظروفُّوأّدىُّإلىُّوالدةُّإشاعةُّهناُّوهناكُّلخلطُّمماُّساهمُّفُّ،ردناأل

ظهورُّماُُّّتوازىُّذلكُّمعقدُّوُّبسببُّالضغطُّعلىُّالحكومةُّأوُّالشعبُّإلنشاءُّرأيُّعامُّماُّيخدمُّمروجيُّاإلشاعات،ُّ
ُّوظهورُّمتابعينُّ،معلوماتُّحساسةُّكثيرةُّوكبيرةُّيصعبُّمعرفةُّمصداقيتهااُّوتقديمهُّ،المعارضةُّالخارجيةُّطلقُّعليهأ ُّ

كماُّيمكنُّالقولُّإنُّمنبعُّاإلشاعةُّقدُّيكونُّإماُّمنُّالدولةُّنفسهاُّأوُّمنُّالمعارضةُُّّ،لنشطاءُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعي
لهُّبواسطةُُّّج ُّو ُّنشاطُّماُّر ُّإلىُّوربماُّيكونُّمردهُُّّ،عالمالسيءُّلنقلُّالمعلومةُّبواسطةُّاإلستخدامُّاال منُّوالخارجيةُّأ

باإلشاعةُّإلىُّالتوسعُّأكثر.ُّوالُّيمكنُّللتصديقُّوالتحليلُّوتدفعُّكلُّهذهُّاالحتماالتُّواردةُّوقابلةُّف،المواطنُّالصحفي
دفعُّبصنعُّقرارُّما،ُّوربماُّتولدُّاإلشاعةُّوربماُّتُّ،قوىُّضاغطةُّشعبيةُّعلىُّالدولةُّبأنُّاإلشاعاتُّباتتُّتمثلنكارُّاإل

ُّ.أصالُّمنُّرحمُّالدولةُّالمتزاجُّالرأيُّوقياسُّالرأيُّالعامُّإزاءُّقضيةُّما

وماتُّمتعددةُّومتغيرةُّتؤثرُّفرازُّمعلالُّكبيراُّإلمستقب ُّردنُّمجتمعاُّمنُّاأل اعةشصناعةُّاإلوجدتُّوبناءُّعلىُّماُّسبقُّ
الضغطُّعلىُّالدولةُُّّزادُّمنُّحجممماُُّّ،معظمهاُّسلبيُّوتخريبيُّ،هدافُّمختلفةأاتُّذغُّرسائلُّوُّوتصُّ،يُّالعامأفيُّالرُّ

والتعاطيُّالحاليُّمعُّصناعةُُّّ،عالمُّالتقليدينُّالتزامُّالدولةُّبنهجُّاإلإلىُّأشارةُّمنُّاإلُّبدُّّوال .هذهُّالظاهرةُّتعاملُّمعلل
يختلفُّعنُّا ُّعامُّا ُّيأرُُّّينشئ ُّوُُّّ،يعطيُّنتائجُّعكسيةُّذلكُّكلهُّيزالماُّشاعةُّعلىُّاإلُّطريقةُّالتقليديةُّفيُّالردوالُّ،الخبر

ُّشاعات.التوقعاتُّبعدُّمواجهةُّاإل

ُّإذنظريةُّبحثيةُّفصولخمسةُُّّإلىُّالدراسةُّقسمتنوُّ ُُّّالمعنونمقالُّالملكُّعبداهللُّالثانيُّالفصلُّاألولُّتناولُّ، "قنواتُّبــ
ُّالتناحرُّاالجتماعي"أالتواصلُّ ُّالم ُّوتم ُّالثانيُّعن، ُُّّكشفُّفيُّالفصل ُّالرأيُّكيفية ُّفيُّتشكيل ُّودورها ُّاإلشاعة نمو

عةُّشاثرُّاإلأ كانُّعنُّوالفصلُّالرابعُّ،شاعةاقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّفيُّنموُّاإلوتناولُّالفصلُّالثالثُّدورُّموُّ ،العام
ُّاأل ُّالمجتمعيةُّنساقعلى ُّوالتغيرات ُّاألُّ،االجتماعية ُّوالفصل ُّكيفية ُّتناول ُّالخير ُّالرأي ُّاألردنيُّتأثر ُّوالمجتمع عام

ُّ.خاصةُّخاللُّاألعوامُّاألخيرةوُّباإلشاعة،ُّ

ُّ،ُّوهي:فيُّهذهُّالدراسةُُّّاألسئلةُّالمطروحةُّنأكثرُّمنُّأداةُّمنهجيةُّلإلجابةُّعُّتمُّاستخدامدُّوالبدُّمنُّاالشارةُّالىُّانهُّق
(،ُّومُّاالجتماعيةُّوالنفسيةُّواالقتصادلوالعُّالعلومُّالسياسية)ُّالمتخصصينُّفيُّالمقابالتُّالمعمقةُّمعُّنخبةُّمنُّالخبراء

علىُّاألقاليمُّموزعينُّ(،ُّونشطائهُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّمنُّمستخدمي)ُّعي نة126ُّاةُّاالستبانةُّالتيُّشملتُّدأوُّ
ُّ.نحاءُّالمملكةتمُّاختيارُّهذهُّالعينةُّوفقُّاالنتشارُّالعامُّلتغطيةُّكافةُّأ،ُّإذُّالثالثةُّفيُّاألردن،ُّالشمالُّوالوسطُّوالجنوب

ُّ

ُّ
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 :دراسةحات المصطل

 : شاعةاإل

وعادةُّتكونُّهذهُُّّ،كدأوُّتأوُّتحقيقُّأتناقلهاُّبينُّالناسُّبدونُّاستقصاءُّوُّمادةُّيتمُّأوُّخبرُّأحدثُّنهاُّأبيمكنُّتعريفهاُّوُّ
ُّاأل ُّملفقةأخبارُّغيرُّصحيحة ُّأويمكنُُّّ،و ُّيتمُُّّلتداولُّمعلوماتُّبالتشويشُّوأنُّتوصفُّبالتهويل ُّلم ُّالجمهور بين

ةُّيمماُّيوقعُّالمعلومةُّالحقيقُّ،هاُّلخلقُّعنصرُّالتشويقا فيالمعلوماتُّمبالغُّكوننُّتأوُّحقيقتها،ُّويمكنُّأتقصيُّصحتهاُّ
ُّبينُّواسعا ُُّّوجدال ُُّّوتفتحُّنقاشا ُُّّ،وتنقلُّبوسائطُّمتعددةُّ،يُّعامُّمشوشأوالتيُّتدفعُّلخلقُّرُُّّ،شاعةُّوالتهويلثرُّاإلأتحتُّ
ُّ(1).لوجيةُّالجمهوروُّلىُّسيكإشاعاتُّثيرُّاإلأوقدُّيصلُّتُّ،الناس

وُّأبرُّعنُّموقفُّماُّو/تعلُّباألشكالُّجميعها، أوُّمسموعأ مصوروُّ أقصصُّخبريةُّقدُّتنشرُّبشكلُّمكتوبهيُّفاإلشاعة
ُّمعلوماتُّ ُّماإتنشر ُّقضية ُّ ُّلغاُّ،زاء ُّللجمهور ُُّّدفعهماتُّيوتقدم ُّأللتصديقُّدون ُّلها ُّيحدد ُّالصدقُّأن دنىُّمعايير

ُّوالحقيقة ُّتطالُّ،واالستقصاء ُّيعنيُّعُّيهوُّيُّموضأ اإلشاعةُّوقد ُّقد ُّمما ُّالمجتمع، ُّتضخيماُُّّنأم تحملُّفيُّطياتها
عالميةُّإداةُّأيُّأفرادُّالمجتمعُّبواسطةُّأبينُُّّا ُّبيرُّك انتشارا ُّتانُّللقضيةُّبرمتها،ُّوتنتشرُّبهالوُّحتىُّأوُّتهويالُّلهاُّأللواقعةُّ

ُّلتشتيتفيُّوُُّّ،رقميةُّممكنة و نُّتكونُّأويمكنُُّّ،هدافُّمحددةألتحقيقُُّّهوُّتشكيلأو/ُّالرأيُّالعامُّالعادةُّتوجهُّقصدا
زاءُّإالعادةُّفيُّوقدُّتكونُّلقياسُّاستجابةُّالجمهورُُّّ،وُّنطاقُّالدولةُّنفسهاأوُّنطاقُّجماعاتُّمعينةُّأفرادُّأعلىُّنطاقُّ

ُّ(2).خرىُّ...الخأأشياءُّوُّافتعالُّأزمةُّمتوقعةُّأوُّأقضيةُّ

 : ي العامأالر 

جتهادُّأصحابُّالنظرياتُّعلىُّصياغته،ُّفوقعُّاُّمعمفاهيمُّاستخداماُّوأقلهاُّفهما،ُّأوسعُّاليعدُّمصطلحُّالرأيُّالعامُّمنُّ
االستخدامُّالمستمرُّللعبارةُُّّمعتُّوالتحليالتُّحوله.ُّوُّواختلفتُّالنظرياُّ،ليةُّتطبيقهآتهُّوُّنُّفيُّفجوةُّبينُّماهيوُّعالمياإل
غامضاُّلدىُّمعظمُّالباحثينُّالذينُّيستخدمونُّالمفهومُّلكيُّيضعواُّنظريةُّعنُّالوجدانُُُّّّأنُّمعنىُّالرأيُّالعامُّظل ُّالُّإ

لناسُّفيُّنفسُّالمجموعةُّاالجتماعيةُّنحوُّيعبرُّعنُّمجموعةُّمنُّاتجاهاتُّاُّ:بأنه الرأيُّالعامُّدوبعرفُّقدُّوُّ(3).العام
ُّنهبأ دُّّمرُّيؤثرُّعليه،ُّويعأالمجتمعُّأوُّالتكوينُّالسائدُّحيالُّنهُّماُّيريدهُّأبُّفقدُّعّرفه:جونُّستيوارتُّميلُُّّأما.قضيةُّما

فيُّيُّبصفةُّعمليةُّوفقاُّلقواعدُّوجبُّمراعاتها،ُّوعدمُّتعارضهاُّمعُّالقانونُّالدوليُّأوُّالرأيأصحابُّالرُّأيقودُُّّيُّالذيأالرُّ
قدُّالُّف،اجتماعيفيُّنسقُُّّليؤثرُّماُّلهدفنتاجُّللتفاعلُّبينُّجماعاتُّماُُّّبأنه:ُّهربرتبلومر وعرفه.ةمعينوُّدولُّأدولةُّو/

                                                           
1http://dspace.umit.server.ly/bitstream/handle/123456789/402/MEDIA20705010.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
2
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/596/sayed.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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لكنهُّقدُّيمارسُّتأثيرهُّفيُّتشكيلُّوُّنهُّيمثلُّرأيُّالغالبيةُّأوُّالرأيُّالشاسعُّبينُّالجمهورُّالمستهدف،ُّأيعنيُّبالضرورةُّ
ُّ(4).غلبيةُّمحققاُّالتوافقيةلعامُّوالتعبيرُّعنهُّلينعكسُّعلىُّاألالرأيُّا

ُّبينُّحشودُّوُُّّأنه علىيُّالعامُّأخرىُّللرُّأتعاريفُُّّمالتوُّ ثرُّ،إوُّجماعاتُّفيُّمجتمعُّماأجهةُّنظرُّماُّفيُّقضيةُّما
ُّ ُّاتفاقا ُّيلقى ُّالمفهوم ُّوهذا ُّمعين، ُّوقت ُّفي ُّالحشود ُّهذه ُّفي ُّتؤثر ُّالعربيةوُّقضية ُّالعقلية ُّفي ُّوُُّّ،السيما نُّأخاصة

ُّوُّولكيالس ُّبينهاوُّييداألوُّجية ُّفيما ُّتلتقي ُّوُُّّتتقاطعوُّ،لوجيات ُّلتراعيالمصالح ُّعموما ُّالمنطقة ُّفي الظروفُُّّالمطالب
ُّفيهاُّمنُّمؤثراتُّوردودُّأفعالاالجتماعيةُّوالثقافيةُّالسائدةُّفيه ُّبما هوُُّّفالرأيُّالعام:ُّ،لدكتورُّمختارُّالتهاميل وفقاوُّ.ا

وقوعُّويحتدمُُّّ،أوُّيشغلُّبالهاُّمباشرا ُُّّمسُّالصالحُّالعامُّمسا ُّيبينُّأغلبيةُّالشعبُّالداعيةُّلموضوعُّأوُّأكثرُّالرأيُّالسائدُّ
ُّ(5).ماُّمّدةفيُّوفتحُّالنقاشاتُُّّفيهاُّالجدلية

تشغلُّبالُُّّةنيآماُّ)قضيةُُّّزاءُّبذرةإوُّجماعيُّأحصادُّنموُّفكرةُّماُّبشكُّفرديُُّّ:نهأالعامُّبيُّأنُّنلخصُّالرُّأويمكنُّلناُُّّ
غلبيةُّالنهايةُّيحكمهُّاألفيُّياُّعاماُّأوتخلقُّرُُّّوتتأّثرُّفيه،ُّبالنقاشُّالعامُّالتفاعليُّفتؤثرُّ،العموم(ُّليتمُّالتعبيرُّعنهاُّعلنا

ُّعلىُّبعضُّالنقاا ُّوُّ ُّيتشكلُّرُّطُّفيه.وُّنُّاختلفوا ُّعلىُّردودُّؤُّفتُّ،قضيةُّمايُّعامُّعلىُّجوهرُّأقد فعالهمُّأثرُّبالضرورة
ياتُّاالتصالُّالحديثةُّوالتيُّوالتيُّتتبينُّفيُّعملُّ،يُّالعامأبناءُّعلىُّالرُُّّأفعالتخاذُّردودُّيُّالأوتدفعُّبقادةُّالرُُّّ،المباشرة
ُّ.وُّاقتصاديُّماأوُّسياسيُّو/أعيُّو/وُّتنظيمُّاجتماأ مهمةحداثُّأرُّيوُّكلياُّفيُّتغيأنُّتؤثرُّجزئياُّأيمكنُّ

 م التناحر االجتماعيأول: منصات التواصل الفصل ال 

مماُّعززُّظاهرةُُّّ،تنتشرُّبسرعةُّفائقةُّيوالتُّ،مواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّبالعديدُّمنُّاألخبارُّالمزيفةُّوالكاذبةُّترفدنا
ُّاإلمحدثةُّتأثيراتُّسلبيةُّعدي،المواطنُّالصحفي فيُّكثيرُّمنُُّّ–ردنفيُّاألشاعةُّدةُّعلىُّالمجتمع،ُّوأصبحتُّظاهرة

معُّتحليالتُُّّتسريبُّفيديوهاتُّوصورُّذاتُّعالقةُّو،أخرُّبثُّالخبرُّالصحيحأللخبرُّالصحيحُّنتيجةُّتُّبديال-األوقات
ليصبحُّتداولُّهذهُّ،ُّامُّمشوهُّفيُّكثيرُّمنُّالمواقفيُّعأشاعةُّالفوضىُّوتشكيلُّرُّإتساهمُّفيُُّّ،أوُّملفقةُّمهنيةغيرُّ

ُّيخضعُّلعواملُّمختلفةُّوتداعياتُّتؤثرُّعلىُّالمجتمعُّوالدولة ُّالتوترُّالسياسُّ،األخبارُّأوُّتصديقها ُّدرجة ُّيفُّيمنها
ُّالجانبُّالنفسيعلىُُّّثرؤُّوت ،ا ُّجيدُّتقديما ُّ مقدمةوخاصةُّإذاُّكانتُُّّ،لتقبلهاُّوتناقلهاُّيواستعدادُّالمتلقُّردنيالشارعُّاأل

ُّجزء ُّالحقيقةمُّا ُّوتحمل ُّفيُّ،ن ُّللخداع ُّفرصة ُّلها ُّاإلُّفتكون ُّلتصديق ُّالمستقبل ُّشاعاتُّوالتهويل ُّاألخبارفي ُّ،نقل

                                                           
4file:///C:/Users/noord/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9
%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%20
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9%20(1).pdf  
 
5https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/58988/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87.pdf?sequence=1 
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وتكتمُّعلىُّأودُّنقصُّفيُّالمعلوماتُّالحقيقيةُّو/مماُّيعنيُّورُُّّ،عالميةُّواضحةإوجودُّسياسةُّإلىُّنناُّنفتقرُّأوخاصةُّ
ُّ(6)وُّعلىُّالخبرُّنفسه.أارُّو/خباألمصادرُّ

المضللةُّعلىُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّشاعاتُّاسةُّتأثيرُّهذهُّاألخبارُّوتناقلُّاإلدرُّإلىُّتبرزُّالحاجةُّنظرا ُّلماُّسبقُّوُّ
نهُّوُّقريباُّمنهاُّألأُّ،عنُّالحقيقةُّبعيدا ُُّّيا ُّأنُّرُّنُّيكو ُّأوالذيُّيمكنُُّّ،يُّالعامأعلىُّتشكيلُّالرُُّّأثيرهاُّيةوكيفُّ،علىُّالمجتمع

ُّ ُّتناقل ُّعلى ُّوُّاإليعتمد ُّالمنقوصةاألشاعات ُّفُّ.خبار ُُّّهدفتالدراسة ُّمإلى ُّاإلسمعرفة ُّنشوء ُّواألوغات خبارُّشاعة
ُّ.ونقاشاتهمُّيأمؤثرينُّوقادةُّالرُّالراءُّآومعاينةُُّّ،وُّالمنقوصةأو/ُّةالمضلل

الملكُّإلىُّجاللةُّبلغتُّخطورةُّهذهُّالظاهرةُّوتأثيرهاُّمدىُّكبيرا ُّفيُّالمجالُّالعامُّاألردنيُّإلىُّالدرجةُّالتيُّدفعتُّبوقدُّ
ُُّّنشر ُُّّمهممقاٍل ُّالسلبيةُُّّ،(2018)فيُّالثالثينُّمنُّتشرينُّالثانيُّلعام ُّوحذرُّمنُّتداعياتها ُّالظاهرة تناولُّفيهُّهذه

طارحاُّحادثةُّالبحرُُّّ،فكارُّسلبيةُّوغيرُّمسؤولةأوماُّتخلقهُّمنالملفقةُُّّخبارشاعاتُّواألتحدثُّعنُّانتشارُّاإلإذُّالعديدة.ُّ
ُّمثاال ُّ ُّالُّا ُّحيُُّّّالميت ُّالتناحر ُّاالجتماعيذعلى ُّالتواصل ُّمواقع ُّعلى ُّحدث ُّوصلذوالُّ،ي ُّالُّي ُّوالتشكيكُّفبإلى ركة
الوطنُّالستقطابُّمنُّأجنداتُّومستهدفيُّصحابُّاألأيُّذيغُّوقودا ُُّّشاعةوُّاإلأخبارُّالملفقةُّو/األُّإذُّإنهُّعد ُّواالدعاء،ُّ

نُّشعورُّالسلبيةُّيهُّالظواهرُّتساهمُّفيُّتكوُّذنُّهأحساباتهمُّعلىُّحسابُّالوطن،ُّمؤكداُّيُّالعامُّوالمتابعينُّوتصفيةُّأالرُّ
ُّ.علىُّالمجتمعُّرباكيمُّجوُّمنُّالريبةُّوالتشاؤمُّواإليختوُُّّ،حباطواإل

سُّأغلبُّالمجتمعاتُّتمخبارُّالملفقةُّهيُّظاهرةُّعالميةُّوُّاألأشاعةُّظاهرةُّاإلأنُُّّإلىأشارُّقدُّالملكُّجاللةُّأنُُّّمعوُّ
تطويرُّتشريعاتناُّالوطنيةُّمنُُّّأّنهُّدعاُّإلىُّضرورةُّارُّوسائطُّالتواصلُّاالجتماعي،ُّإالُّخاصةُّمعُّانتشوُّوالدولُّاليوم،ُّ

ُّالرُّ،جانب ُّأوحماية ُّجانب ُّمن ُّوالتعبير ُّلإلُّ،خرآي ُّيتعرض ُّمن ُّكل ُّوحقيقداعيا ُّواضحة ُّيساءة ُّيلجأة إلىُّ أن
ُّ(7).لقضاءا

ُّمقالةيوُّ ُّمن ُّمنُّجاللةُّتضح ُّتالها ُّوما ُُّّالملك ُّومن ُّالرسمي ُّاإلعالم ُّفي ُّانتشارُُّّ،السياسيينُّخاللتركيز خطورة
باتتُّتشكلُّبتناُّنتحدثُّعنُّظاهرةُّرئيسيةُّفيُّالمجالُّالعامُُّّ،إذالشائعاتُّعلىُّاألمنُّالوطنيُّواالستقرارُّاالجتماعي

ُّ ُّعلى ُّأهاجسا ُّاألالعلى ُّفي ُّهأوُُّّ،ردنمستويات ُّذن ُّسيؤدي ُّاالتساع ُّالرُّإا ُّصناعة ُّبعملية ُّالضرر ُّالعامُّألى ي
لمصلحةُّالعامةُّصلةُّلبُّجنداتُّالُّتمت ُّنأنُّعنُّالتوازنُّويحمالاشاعاتُّومروجيهاُّبعيددواتُّاإلأنُّأالسيماُّوُّ،وتوجيهه
ُّ.والوطنية

                                                           
6http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/6478/Fakes%20News%2026%20mars%202018%20Dr%20Gamal.pdf?sequence=1 
 
7https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F 
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https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
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ُّ ُّوقد ُّومحاولة ُّاإلشاعاتُّوانتشارها ُّالكبيرُّفيُّضبطُّعملية ُّمنُّانعكستُّتلكُّالهواجسُّالرسميةُّعلىُّاالهتمام الحّد
االنفالتُّالذيُّحدثُّمنُّخاللُّوسائطُّالتواصلُّاالجتماعي،ُّفعملتُّالسلطةُّالسياسيةُّعلىُّتعزيزُّعمليةُّالضبطُّمنُّ

لكنُّالتشريعُّالجديدُّوُّ،ُّوقانونُّالمرئيُّوالمسموعُّ،وقانونُّالعقوباتُّ،قانونُّالمطبوعاتُّوالنشرخاللُّالقوانينُّالرئيسية:ُّ
لكتروني،ُّلخشيةُّاإلأراءُّمتعددةُّوناقدةُّلهُّهوُّقانونُّالجرائمُُّّثّمةوكانُُّّ،فيُّأوساطُّالرأيُّالعامُّالذيُّأثارُّجدال ُّواسعا ُّ

أنُّيؤديُّإلىُّتقييدُّمنُّناشطينُّعلىُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّالسياسيةُّوُّالقوىُّالمؤسساتُّفيُّالمجتمعُّالمدنيُّوُّال
ُّالحرياتُّالعامة.ُّ

ُّنجدُّوب ارُّالمضللةُّوالتيُّخبشاعاتُّواألفيُّنشوءُّاإلُّساسيا ُّأ دورا ُّنُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّتلعبُّأصفةُّخاصة
وُّأحياناُّأيُّلالنفعالُّأمرُّالذيُّسيدفعُّالمؤثرُّوقائدُّالرُّاألُّ،ماقضيةُّيُّفيُّأتشكيلُّرُّإلىُّفرادُّالمجتمع(ُّأتقودُّالمتلقيُّ)

مماُّ،كثرأفشالهُّفيُّمراتُّإفيُّوُُّّقليلةحياناُّأ هنجاحإفيُّالقرارُّالرئيسيُّقدُّتساعدُّفيُُّّمشاهدُّعديدةُّتؤثرُّأتنش،فالتحليل
ساسيُّفيُّكونهُّالمكونُّاألُّي،المشهدُّالسياسُّإزاءالقلقُّوالتوترُّيشعرونُّبُّصحابُّالقرارُّفيُّالدولةأيُّوُّأيجعلُّقادةُّالرُّ

ُّ(8)رُّاالجتماعي.يصالحُّاالقتصاديُّوالتغيسيقودُّلإلُّوبالتالي،يُّدولةأنموُّ

ُّالمقالُّبوصفهُّقرارُّمنُّاإلوالبدُّ ُّلمُّيقمُّبوقفُّحال ُّبأنُّعمليةُّتشريعُّقانونُّالجرائمُّاإللكترونيةُّالذيُّصدرُّبعدُّهذا
ُّإلىُّالمجتمعُّاألردنيُّوالتأ ُّنشطاءُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّ،وُّثرُّفيهزحفُّاإلشاعة لكنُّالتشريعُّتمكنُّمنُّتوعية

ووجوبُّدعمُّالنقدُّالوظيفيُُّّ،ياُّكانتُّصفاتهمأدُّمنهاُّو/أوُّالنقدُّالشخصيُّلألفرادُّك ُّطورةُّنقلُّالمعلومةُّغيرُّالم تأبخ
ُّ.ُّ،ُّمماُّعززُّحمايةُّالخصوصيةُّإلىُّحدُّماالواقعيُّوالمثبت

ُّأوي ُُّّثارُّتعرضُّالمجتمعآتيُّرصد ُّالعلىُّوقياسهاُّشاعاتاإللمثلُّهذه ُّلديهمُّوالقلقُّلُّمثارا ُُّّمستوياتكافة لقلقُّالعام
ُّالمتُّاألحداثطبيعةُّ سواءُّمنُّأداءُّالحكومةُّأوُّمنُّ،خاصةُّيالسياس ُّ،مؤخرا ُُّّاألردنيالمجتمعُُّّيحقةُّفالالسياسية

ُّواال ُّاالقتصادي ُّالمكون ُّعلى ُّتؤثر ُُّّ،جتماعيوالتي ُّنمو ُّمثلث ُّعلى ُّفيه ُّبأمؤكدين ُّدولة ُّ)السياسيُّالي ضلعين
ُّ:ُّمنهاُّ،نقاطةُّعدُّّفيُّ أهميةُّالمشكلةُّنُّتكمنأويمكنُّاالجتماعية(،ُّ)ُّالقتصادي(ُّوالقاعدةوا

 الُّسيماُّعلىُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعي.،وُّخبارُّالمضللةشاعاتُّواألدراسةُّمستوىُّاالهتمامُّبنوعيةُّاإل -1
 ثرُّذيوعُّانتشارهاُّعلىُّمثلثُّنموُّالمجتمعُّاألردني.أشاعاتُّوُّقياسُّخطورةُّاإل -2
 يُّالعامُّوالعكس.أرُّيُّعلىُّالأثيرُّالمؤثرينُّوقادةُّالرُّأت -3
ُّ.مسبباتهاُّومعالجةُّالخطابُّالتربوياهتماماتُّالشبابُّوُُّّراكدإ -4

                                                           
8https://mbse.journals.ekb.eg/article_141439_d9833f84d3f65c0021c5d06f8e503c51.pdf 
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ُّفُّأماُُُُُُُّّّّّّّ ُّاالجتماعي ُّالصعيد ُُّّثّمةعلى ُّتأثير ُّزيادة ُّإلى ُّأدت ُّالتي ُّواألسباب ُّالعوامل ُّمن ُّعلىُّالعديد اإلشاعة
ُّ ُّالمجتمعُّاألردني، ُّاالجتمإضافة ُّوسائطُّالتواصل ُّالكبيرُّفيُّاستخدام ُّ)نُّخاللاعيُّمنُّإلىُّالتوسع سبةُّاألردنيين.

ُّ:وهي،ُّاعي(تماستخدامُّوسائلُّالتواصلُّاالج
الدولةُّألهميةُّتطويرُّالمناهجُّالتربويةُّواالرتقاءُُّّإدراكا ُّواضحا ُّمنُّثّمةذلكُّأنُّوُّ؛ُّشوشالمُّالخطابُّالتربوي -1

ُّالعالم ُّيحدثُّمنُّتغيراتُّكبرىُّعلىُّصعيد ُّلتكونُّقادرةُّعلىُّاالستجابةُّلما والمعرفةُّالعلميةُّووسائلُُّّ،بها
ُّذل ُّوقبل ُّللمناهج، ُّاألعلى ُّالمجلس ُّتأسيس ُّإلى ُّدفع ُّالذي ُّاألمر ُّالتعليمية، ُّوالسياسات ُّإعالنُّالتعليم ك

االستراتيجيةُّالوطنيةُّلتطويرُّالمواردُّالبشرية،ُّفاألجيالُّالجديدةُّأصبحتُّأكثرُّاندماجا ُّوانفتاحا ُّعلىُّالوسائلُّ
التكنولوجيةُّالتيُّتقدمُّلهاُّعالما ُّافتراضيا ُّشاسعا ،ُّبينماُّماُّتزالُّالعديدُّمنُّالكتبُّالمدرسيةُّوأساليبُّالتربيةُّ

ّنُّالعلماءُّوالمفكرينُّوالخبراءُّلمُّيطورواُّإُّ-باختصارُّشديدُّ–لقولُّة.ُّويمكنُّااألسريةُّتعتمدُّالطرقُّالتقليدي
ُّالعديدة ُّاألجيالُّوالمجتمعُّمنُّاألخطارُّوالنتائجُّالسلبية ُّعلىُّحماية ُّقادرة ُّتربوية ُّفلسفة ُّعلىُُّّبعد المترتبة

خاصةُّمنُّجيلُّ،وُّ،ُّفحدثُّالتشويشُّلدىُّشريحةُّاجتماعيةُّواسعةوالتفاعلُّمعهُّالعالمُّاالفتراضيُّإلىالدخولُّ
ُّجهةال ُّمن ُّالتقليدية( ُّاالجتماعية ُّالتنشئة ُّ)وسائل ُّواألسرة ُّالمدرسة ُّفي ُّتلقيه ُّيتم ُّما ُّبين ووسائلُُّّ،شباب

 (9).التواصلُّاالجتماعيةُّمنُّجهٍةُّأخرى
ُّ ُّعلىُّماُّسبقُّمنُّالتأكيدُّعلىُّأهميةُّتأوالبدُّلنا طيرُّفلسفةُّتربويةُّتراعيُّكيفيةُّالممارسةُّالديمقراطيةُّبناء 

ُّوواجباته ُّحقوقه ُّومعرفة ُّوالعكسُّللفرد ُّالدولة ُّالتيُّاتجاه ُّاالتصالية ُّمهاراتُّالفرد ُّتنمية ُّدور ُّإغفال ُّدون ،
لىُّضرورةُّتشجيعُّممارسةُّثقافةُّواعية،ُّمعُّاإلشارةُّإُّإذُّإنهاُّتشكلُّفرادُّمعُّالوقتتساهمُّفيُّعمليةُّانتقاءُّاأل

ُّو/أالشفاف ُّالقوانين ُّوتعديل ُّوالمكاشفة ُّالية ُّالتشريعات ُّمراقبة ُّالمجتمعيو ُّالعدالة ُّحيز ُّتدخل ُّوا ُّتي حقاقُّة،
ُّوالقانون ُّالمؤسسات ُّدولة ُّفي ُّأالقانون ُّبتقوية ُّيدفع ُّمما ُّواعٍُّوصا، ُّتربوي ُّخطاب ُّفلسفة ُّاألفرادُُّّل يصقل

،ُّوقتلُّاإلشاعةُّفيُّمهدهاُّنظراُّلقدرةُّاألفرادُّعلىُّاستيعابُّيرُّقدرةُّفيُّالتعبيرُّالواعيُّعنُّالرأكثويجعلهمُّأ
 .عادهُّبماُّيخدمُّمصلحةُّالوطنب،ُّوالمساهمةُّفيُّتحليلُّأسودأبعادُّماُّيمكنُّوصفهُّبالثقبُّاأل

ُّواال -2 ُّالنفسية ُّالضغوط ُّيعقتصادية ُّالتي ُّوالتي ُّاألردني ُّالمواطن ُّمنها ُّد ُّأاني ُّإت ُّتفشي ُّاإللى حباطُّظاهرة
ُّاالجتماعيةوالسوداوُّ ُّوُّ،ية ُّوُّثُّّأالتي ُّالتفكير ُّطرق ُّعلى ُّالحكومةُّأدوُّرت ُّبين ُّالثقة ُّفجوة ُّوتوسيع ُّالتحليل ات
 (10)والشعب.

قدرةُّعلىُّتمّكنُّالرأيُّالعامُّمنُّالوُُّّ،التيُّتصقلُّقدرةُّشريحةُّاجتماعيةُّواسعةضعفُّبرامجُّالتربيةُّاإلعالميةُّ -3
خبارُّدونُّتناقلُّاألمنُّجهةُّأخرى،ُّفيتمُُّّئهاوخاط ئهاوردي ،منُّجهةُّهاصحيحوُُّّجيدهاتمييزُّاألخبارُّبينُّ

                                                           
9
http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/5377/1/6.pdf 

 
10https://journals.ekb.eg/article_143549_f53f5a8f7083484afa652df8b8cc8014.pdf 

 

http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/5377/1/6.pdf
https://journals.ekb.eg/article_143549_f53f5a8f7083484afa652df8b8cc8014.pdf
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ُّالُّ،نتيجةُّانفتاحُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّقص ُّت ُّ وُّأمواطنُّالصحفيُّالذيُّقدُّينقلُّصورةُّوظهورُّظاهرة
ُّا ُّرباكإوالتيُّقدُّتسببُُّّة،وُّمنُّمصادرُّغيرُّموثوقأ ةوليأبناءُّعلىُّمعطياتُُّّا ُّيأوُّيكتبُّرُّأ ،وُّبوستأفيديوُّ

 ىُّالقراراتُّالرسمية.لثرُّعؤُّيُّالعامُّوتأفيُّتوجيهُّالرُّ
نُّظاهرةُّالمواطنُّالصحفيُّقضيةُّخالفيةُّوجدليةُّبينُّالمتخصصينُّوالخبراءُّنظراُّمماُّسبقُّذكرهُّأُّيجبُّالعلموُّ
نُّظاهرةُّ،ُّمماُّيعنيُّأوُّالناقلُّللخبرُّبعلومُّاستقصاءُّالمعلومةُّوجمعهاُّوتحليلهاالمواطنُّالصحفيُّو/أقلةُّمهنيةُّل

وُّالسلبيُّنظراُّلماُّلهاُّمنُّعقباتُّوالُّتوجبُّالحسمُّاإليجابيُّأُّا ،قويُّالمواطنُّالصحفيُّتحملُّفيُّطياتهاُّجداال ُّ
 يُّالعام.ماثلُّتوفيرُّالمعلومةُّالعاجلةُّللرأت
خبارُّصدارُّاألإخرُّفيُّأوُّالتأعدمُّمصداقيةُّالروايةُّالحكوميةُّو/ةُّوالشعبُّنتيجةُّاتساعُّالفجوةُّبينُّالحكوم -4

،ُّويعّدُّهذاُّالعاملُّبمثابةُّ"الثقبُّاألسود"ُّالذيُّيخلقُّبيئةُّخصبةُّمنُّالشكوكُّوُّعدمُّوضوحهاأوالبياناتُّو/
ُّالطرفين ُّبانتقالُّ،بين ُّالواردةُّويسمح ُّوالمعلومات ُّوالشائعات ُّمنُّدونبوتصديقهاُّاألخبار ُّيذكر ُّجهد ُّبذل

 (11)المتلقي.
ُّاأل -5 ُّمن ُّكثير ُّفي ُّالحكومية ُّالرواية ُّالخبضعف ُّبصناعة ُّاالهتمام ُّوعدم ُّمنُُّّرحيان، ُّفاعلة ُّقنوات وبناء

وتناقضهاُّأوُّتأخرُُّّتضاربُّالتصريحاتُّالحكوميةماُّيؤديُّفيُّالعديدُّمنُّاألحيانُّإلىُّمالتواصلُّاإلعالمي،ُّ
ذاُّغابتُّالمعلومةُّالدقيقةُُّّأنُّمعروفكماُّهوُّإذُّ،ُّالفراغُّالشائعاتُّالروايةُّحتىُّتمأل الطبيعةُّتأبىُّالفراغ،ُّوا 

ُّعلىُّذلك،ُّمنُّ ُّأمثلةُّعديدة ُّالجميع،ُّويمكنُّأنُّنجد ُّأمام ُّالبديلُّسيكونُّمتاحا  ُّفإّن فيُّالتوقيتُّالصحيح،
ُّاأل ُّوتضاضمنهاتصريحاتُّلجنة ُّكورونا ُّلشؤونُّاإلوبئةُّخاللُّجائحة ُّالدولة معُُّّعالمربُّتصريحاتُّوزير

ُّ(12)الُّسيماُّالعملُّوالصناعةُّوالتجارةُّوالصحة.،وُّالوزراءمنُّقرانهُّأ

 شاعةجتماعي في تشكيل الرأي العام ونمو اإلدور مواقع التواصل اال :الثانيالفصل 

ُّالتطور ُّلتزايد ُّالعالمالذيُُّّنظرا ُّالمجاالتُّ يعيشه ُّعلىُّالتطورفيُّكافة خاللُّالتكنولوجيُّوالتقنيُُّّالتيُّباتتُّتعتمد
ُّ،مواقعُّالتواصلُّاالجتماعيماُّانبثقُّعنهاُّمنُّوُُّّالشبكةُّالعنكبوتيةفيُّمجالُّاستخدامُّالُّسيماُّوُّخيرة،ُّربعةُّاألاألالعقودُّ

ُّباتت ُّالحاليُّوُّبديهياتُُّّمن التي ُّاستخداماتُّالعصر ُّللعولمةبكونها ُّواقعية ُّفنتيجة ُّالعالمأليُُّّيمكن، ُّشخصُّفي
 انطالقُّإضافةُّإلى،ُّوبتكاليفُّزهيدةُّبدونُّعناءخرىُّأيقابلهُّفيُّبقعةُّجغرافيةُّوزمانيةُّخرُّآيُّشخصُّأالتواصلُّمعُّ

ُّثيرُّقويُّفيُّالمجتمعاتُّالواحدةُّوفيماُّبينها.أوماُّيشكلهُّذلكُّمنُّتُّواتساعها،ُّيأداءُّالرُّإبرقعةُّ

                                                           
11http://dspace.alquds.edu/bitstream/handle/20.500.12213/5960/MT_2019_21612941_8090_a.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 
12https://joa.journals.ekb.eg/article_92479_c1c1d9044cd031243333a7488b737d10.pdf 
 

http://dspace.alquds.edu/bitstream/handle/20.500.12213/5960/MT_2019_21612941_8090_a.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://joa.journals.ekb.eg/article_92479_c1c1d9044cd031243333a7488b737d10.pdf
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ُّلىيزيدُّعُّمافيُّالعالمُُّّا ُّمنتظمُّاستخداما ُّنترنتُّالتصاالتُّسيتجاوزُّعددُّمستخدميُّاإلووفقاُّلبياناتُّاالتحادُّالدوليُّل
مليار4.1ُُّّتيةُّحواليُّوُّبنُّيستخدمُّالشبكةُّالعنكأمتوقعُّمنُّاليُّ،أ2021ُّولُّعام%ُّمنُّمجموعُّسكانُّالعالمُّبحل60

التحادُّالدوليُّلالتصاالت،ُّل وفقا ُُّّ%7لمُّيتجاوز2000ُُّّكبوتيةُّفيُّعامُّنُّعددُّمستخدميُّالشبكةُّالعنبأشخص،ُّعلما ُّ
بةُّمثلُّنستوُُّّ،2020سكانُّالعالمُّبحلولُّعامُُّّ%ُّمنُّمجموع60نترنتُّفيُّالعالمُّسيصلُّإلىُّأنُّعددُّمستخدميُّاإلوُّ

ُّف ُّالتواصل ُّلمواقع ُّاأل يالمستخدمين ُّمنردن هذه الحسابات  ا ألعدادتزايد أننا سنشهد خبراء ويؤكد %25ُّأكثر

ردنيينُّعلىُّمختلفُّمنصاتُّحساباتُّاألنُّعددُّأعلنتُّالدراساتُّالحديثةُّوقدُّأُّ،القادمةالمّدة خالل  وبتسارع كبير
نُّإلىُّأفيُّالسياقُّنفسهُُّّأ شيرلكتروني،ُّوُّإمليونُّحساب10.9ُُّّلىُّزهيدُّالـُّوصلُّإو/أوُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّ

مكانيةُّامتالكُّالمستخدمُّإلوذلكُّردن،ُّمليونُّمستخدمُّلهذهُّالشبكاتُّفيُّاأل10.9ُُّّثّمةنُّأهذاُّالرقمُّالتقديريُّالُّيعنيُّ
كثرُّمنُّحسابُّعلىُّأوُّامتالكُّأوُّعلىُّعددُّمنهاُّو/أ يعُّهذهُّالمنصاتُّوالمواقعُّمعا ُّةُّحساباتُّعلىُّجمعدُّّالواحدُّ

لفيسبوك لردنيينتزيدُّنسبةُّالمستخدمينُّاألُّ،إذردنكثرُّرواجاُّواستخداماُّفيُّاألمنصةُّالفيسبوكُّاألُّوتعد ُّ ،نفسُّالشبكة

ُّ.%46بحوالي  ُُّّريقدكما ُّاشتراكات ُّعدد ُّاألُّبالعمومُّنترنتاإلشبكة ُّفي ُّيتجاوزللمستخدمين ُّبما مليون8ُُُّّّردن
ُّ(13).مشترك

حساباتُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّنظراُّلغيابُّعمقةُّفيُّمحتوياتُّوجوبُّتوفرُّدراساتُّمُّأهميةوتوجبُّاإلشارةُّإلىُّ
ُّالعلميةُّوالثقافيةودُّضوابطُّإلنشاءُّالصفحاتُّعلىُّحسبُّالعمرُّوالجندرُّوُّوجلعدمُّوُّ ،أدواتُّقياسُّواضحة ُّ،الخلفية

ونُّمالكهاُّذكرُّوالصفحةُّباسمُّأنثى،ُّوهذاُّفتحُّحساباتُّوهميةُّقدُّيكُّيمكنُّالبدُّمنُّالقولُّانهُُّّوتماشياُّمعُّماُّتمُّذكرهُّ
تُّإحدىُّالدراساتُّالتيُّأ علنُّعنهاُّظهرُّ،ُّإذُّأشاعاتيعنيُّصعوبةُّتصنيفُّالمحتوياتُّوأنماطها،ُّوقدُّتكونُّمروجةُّلإل

ُّاكتشافُّأكثرُّمنُّ نُّخارجُّاألردن،ُّوتتناولُّماعيُّتبثُّملفُّحسابُّوهميُّعلىُّوسائلُّالتواصلُّاالجتأ40ُّمؤخرا
الفتنةُّفيُّإشارةُُّّومنُّالبدبيهيُّانُّينعكسُّذلكُّعلىُّالحالةُّالعامةُّلبثُّ،ردنيُّالداخليُّبمحتوياتُّتحريضيةالشأنُّاأل

ُّعليهاإلىُّإ ُّلكنُّالُّيمكنُّالسيطرة ُّالحساباتُّالوهمية ُّفتحُّمكانيةُّمعرفة ُّوذلكُّإلمكانية ألفُّأخرىُّومنُّدول40ُُّّ،
خارجيةُّتمارسُّعلىُّالدولة،ُّإضافةُّإلىُُّّوطضغُّوهذهُّإشارةُّكافيةُّلمعرفةُّوجودُّأخرىُّإذاُّماُّكانتُّعمليةُّموجهة،

وُّترنداتُّمعينةُّمنُّبراءُّاختفاءُّهاشتاغاتُّأفقدُّالحظُّخُّ،وُّالسيطرةُّعلىُّهاشتاغاتُّمعينةوجودُّمحاوالتُّتهكيرُّو/أ
 (14).وُّتصنيفُّشكلهاانيةُّمعرفةُّعددُّالمتفاعلينُّمعهاُّأمكيترُّوعدمُّإعلىُّمنصةُّتوُّ
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ُُّّالهائلالتقنيُُّّالتقدماوبطبيعةُّالحالُّالبدُّمنُّالقولُّانُّ ُّالعنكبوتيةفيُّمجالُّاستخدام ُّبعدُّأُّالشبكة وُّماُّعرفُّفيما
.ُّلجماعيُّبحريةُّالُّمحدودةيُّالفرديُّواأطالقُّالرُّإمامُّأويفتحُّالبابُُّّ،ليصلُّالدولُّالعربية عالمُّالجديدُّوالذيُّامتدباإل
ُّاإلُّتووجب ُُّّالمختلفة جياتوُّيديولواألمنُّالثقافاتُّ أنُّعددا ُّلىُّإشارة ُُّّدخلتقد قراطية،ُّالديمُّمثلالمجتمعاتُّالعربية

وشكلتُّحاالتُّبالعمومُّوالشبابُّاألردنيُّبالخصوصُّفيُّثقافةُّالشبابُّالعربيُّوالشكُّأنهاُّأثرتُّوالليبراليةُّوالشيوعية،ُّ
ُّالحرُُّّ،جدلية ُّالعربيُّالواقعيامنها ُّالمجتمع ُّافتراضيُّعربيُّداخل ُّمجتمع ُّليظهر فيُّمبادئُُّّثرأُّما،مكاتُّالنسوية،

 لىُّضوابطُّقانونيةُّلمراقبةإومنهاُّظهرتُّالحاجةُُّّ،يُّالتيُّاعتادتُّالثقافةُّالعربيةُّعليهاأوسقوفُّتعبيرُّالرُُّّالحريات
ُّ(15).ومحاسبتهمُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّنُّعلىمتفاعليالنشطاءُّوُّال

يماُّوسائلُّالتواصلُّالسوُّ ،دواتهاأ باختالف الشبكةُّالعنكبوتيةنُّخدمةُّأيُّأبداءُّالرُّإاتساعُّرقعُّالذيُّساهمُّفيُُّّولعلُُّّّ
عدمُّسهولةُّ،ُّوربماُّعمدتُّإلىُّإخفائها،ُّإضافةُّإلىُّوالوصولُّإليهاُّالمعلوماتُّالحقيقية نشاءإ تسهلقدُّاالجتماعيُّ

ومنُّ اعليهالرقابةُُّّوأو/االتحكمُّفيُّمحتوياتهُّمنُّعدممنيُّألجهازُّاالحكومةُّأوُّلا نُّهذاُّلمُّيمنعأُّاّلُّإتتبعُّالحسابات،ُّ
وماتُّوالبياناتُّوالصورُّالعامةُّوتوفرُّالمعللهاُُّّمكانيةُّالتهكيرا ُّوُُّّإليهاُّيضاُّلسهولةُّالوصولأنظرا ،هذهُّالمواقعُّداخل
ُّاأللأل ُّمعظم ُّفي ُّفراد ُّكما ُّ...الخ، ُّأحيان ُّالوسائل ُّهذه ُّتوفر ُّمجانيُّا ُّمجانيُّتوفرا ُّن ُّشبه ُّل أو ُّالتواصلُّيتيح مواقع

ُّ،يُّالعامأوبناءُّالمواقفُّوتشكيلُّالرُّأساسيا ُّفيُّتكوينُّاألفكارُّواقتصادياُّواجتماعياُّدورا ُّسياسيا ُّأنُّتلعبُّاالجتماعيُّ
ُّوالتنسيقموا ُّبلُّ ُّوالتنظيم ُّالتحشيد ُُّّكانية ُّاعتصاماتُُّّ،حركاتُّاالحتجاجُّوالثوراتبللقيام علىُّوالتنسيقُّلمسيراتُّأو

ُّخيرين.حداثُّمصرُّوسورياُّفيُّالعقدينُّاألأغرارُّتحشيدُّ

قامةُّالسياسةُُّّ-الُّسيماوُّ-فرادُّمراقبةُّمشاركةُّاألمحاولةُُّّفيُّلعبتُّدورا ُّمنيةُّبكافةُّأشكالهاُّاألجهزةُّاألنُّفيُّأشكُّوال وا 
ُّالتجمعاتُّواالجتماعات ُّالرُّ، ُّعن ُّالتعبير ُّيجريأوكيفية ُّوُُّّيُّبخصوصُّما ُّأحداث، ُّمن ُّظهور ُّمع المطالبةُّخاصة

ُّا ُّنوعنُّيثيرُّهذاُّاالنفتاحُّأ منُّوالبدُّّرهابُّوغيره،ُّبةُّالفسادُّواإلةُّواالجتماعيةُّومحاسينماطهمُّالمعيشأبحقوقهمُّوتحسينُّ
أوُُّّ،ماعملُّفيُّمسيرةُُّّجيةلوُّيوُّيدوُّاألأزبيةُّو/حداثُّالسياسيةُّواالنتماءاتُّالحمعُّاألُّالتعاطي فيمنُّالرهبةُّوالخوفُّ

هُّصالحالُّيصبُّفيُُّّنُّكانا ُّوُّالشارعُُّّماُّيراها ُّتبنيُّالنظامُّموقفحياناُّفيُّأتتسببُّاحتجاجيةُُّّمنُّخاللُّتنظيمُّعمليات
ُّحيان.تصالحيةُّمعُّالشعوبُّفيُّكثيرُّمنُّاألمناسبةُّإلقامةُّعالقةُّالفيُّظلُّهذهُّاألجواءُّغيرُّ

ُّسبقوُّ ُّلما ُّمنُّامتيازاتُّوخالتواصلُّاالجتماعيُّتحتويُّعلىُُّّمواقعإنُّيمكنُّالقولُُّّوفقا  ُّتمكنُّالفرد صائصُّكبيرة
ُّنُّهذهُّالثورةأبدُّوالُّ،رجاءُّالمعمورةأفيُّكافةُُّّشرُّماُّيريدهنُّينأويمكنُُّّثواٍنُّمعدودة،ُّدهُّفيييُّشيءُّيرُّأالتعبيرُّعنُّ

عالمُّالرقميُّواإللقنواتُّالفضائيةُّنُّهذهُّالوسائلُّباتتُّتقدمُّموادُّلإالقولُّويمكنُّ،ُّعالمنتجُّعنهاُّتطورُّهائلُّفيُّاإل

                                                           
15https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/10430/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%8
4%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8
A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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ُّالمواطنُّالصحفي ُّليصبحُّالناشطُّممثالُّلظاهرة ُّفي، ُّخلقُّثورة ُّلتغيرُّنشرُّاألخبارُُّّفنون مما نقلُّ طبيعةوتداولها
لماُّيشكلهُّمنُّعبءُّعلىُّتشكيلُُّّعلىُّمعطياتُّنقلُّالخبرُّوتداولهُّنظراُّا ُّوهذهُّالظاهرةُّتؤثرُّسلب،ُّالخبرُّوصياغته

أوُُّّتوفرُّالمعلوماتُّالصحيحةُّمنُّمصادرهاُّالموثقةُّرخأمردهُّلتُّاوهذُّ،نُّيكونُّغيرُّصحيحأوالذيُّيمكنُُّّ،يُّالعامأالرُّ
 حادُّبينُّالشعبُّوالحكومات.ُّخمماُّساهمُّفيُّصنعُّشرُُّّانعدامهاُّأوُّقلتها،

صنعُّت التيصلُّاالجتماعيُّنشاطاتهاُّالفكريةُّبمواقعُّالتواحسبُّتقرنُّفعالُّالناسُّعلىُّأنُّردودُّأأوال:ُّديكأنُّالتويمك
 .اتُّكافةيُّالعامُّوالثقافةُّوالتغيرُّالعامُّالمتسارعُّفيُّالمجتمعأؤثرُّبالرُّلي ،مجتمعاُّداخلُّمجتمع

ُّسبقوُّ ُّما ُّعلى ُّاإل فإن ذكره بناء ُّموضوع ُّالرُّشاعة ُّتشكيل ُّفي ُّأودورها ُّالعام ُّالمجاالتي ُّجميع السياسةُُّّفي
فيُّالمجتمعُّ ا ُّرئيسي انتشارا ُّ وانتشارها االجتماعيُّالتواصلشهدُّقفزةُّكبيرةُّمعُّظهورُّمواقعُُّّواالقتصاديةُّواالجتماعية

ُُّّ،ردنياأل ُّاإلذراتُّجيتغيإلىُّىُّدُّّأمما ُّفيُّمفهوم ُّبنوعُّعالمريةُّوجوهرية ُّرياتُّاالتصالُّالسياسيظالقته وبطبيعةُّ،
ثرُّفيُّالجانبُّالصحفيُّالمهنيُّأبلُّوُُّّ،عدادواإلُّالتحريرُّوالضبطُّةعمليُّالبواباتُّوتغيرتنظريةُّحراسُُّّالحالُّتالشت

ُُّّ،السياسيُّفيُّالجانبُّوحْسبيسُّلكُّولذك ُّيعد ُّإلىُّذأصالحراسُُّّلهابواباتُّليكونُُّّثّمةفلم ُّإضافة ُّلكُّانفجرت،
وُّجماعةُّأنُّأمنحُّفرصةُّلكلُّفردُّلوُُّّ،دقيقغيرُّجزءُّكبيرُّمنُّالمعلوماتُُّّليصبح ا ُّكبيرُّ نتشارا ُّ اوانتشرتالمعلوماتُّ

ُّ.هوُّتنقلأ هوُّثقةُّمماُّتقولأوُّخبرةُّأوُّدرايةُّأتريدُّحتىُّلوُّلمُّتكنُّعلىُّمعرفةُّقولُّماُّت

 دىأ بل ،وُّالخبراتأويُّالمؤهالتُّو/ذالمدربينُّوُّعالميينُّفلمُّيعدُّيقتصرُّعلىُّاإلالتقليديُّعالمُّدورُّاإلتغيرُّ:ُّثانيا
ظهورُّإلىُّتُّدُّّأبلُُّّ،عالمييناإلبُّوحْسبفلمُّتعدُّالمسؤوليةُّمنوطةُُّّ،الصحفي(المواطنُّماُّيطلقُّعليهُّ) ظهور إلى

ُّكدُّمنأالتنُّمنُّالصعوبةُّوتوجيهه،ُّوألُّيُّالعامأفيُّالرُُّّمتحكمين ليصبحواوُّمعروفينُّأو/نُّيحساباتُّلشخوصُّوهمي
صناعةُّالرأيُّالتيُّتدخلُّفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّفيُّهُّالمعلوماتُّذللتعاملُّمعُّهيضطرُّالجمهورُّصحةُّالمعلوماتُّ

ُّوهالعام ُّذ، ُّيعد ُّلم ُّاألُّوحْسبا ُّعلى ُّوالجماعاتحكرا ُُّّ،فراد ُّنفسها ُّالدولة ُّعلى ُّرفدُّبل ُّعلى ُّالسيطرة ُّفقدت التي
إضافةُّ،ُّوُّمؤكدةأهُّالمعلوماتُّنافيةُّذلتعاطيُّمعُّهلحيانُّمماُّيدفعهاُّفيُّكثيرُّمنُّاألُّ،المعلوماتُّومعرفةُّمصادرها

ُّاالرزازُّإلىُّإنشاءُّمنصةُّخاصةُّمعنيةُّبمكافحةُّاإلشاعةُّأطلقتُّعليهماُّدفعُّبحكومةُّد.ُّعمرُّم،ُّاءظهورُّالنشطُّإلى
ُّ(16)."حقكُّتعرف"

 منُّالسهلُّالسيطرةُّعليهاُّبينماُّاليوموُُّّا ،ومحدودُّقليال ُُّّظهورا ُّسابقاُّتظهرُُّّشاعةاإلُّكانتماُّسبقُّفقدُُّّإلىواستناداُّ
ُّفيُّالهواءأ قد هانشهد ُّالتيُّتطير ُّالريشة ُّافتراضيُّمثل ُّصعبإ لةأمس،وُّصبحتُّفيُّعالم ُّوالتعاملُّمعها ُّة،مساكها

ُّة.صعبُّكذلكُّشاعةصبحتُّوسائلُّقمعُّاإلأوُُّّة،لةُّشبهُّمستحيلأليهاُّمسإهاُّوالوصولُّؤُّلغاا ُّوُّ

                                                           
16https://haggak.jo 
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الدقيقة،ُّوفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّغيرُّوُُّّةتسمُّبنشرُّاألخبارُّغيرُّالمؤكدتالصحفُّالصفراءُُّّكانتُّفيُّمراحلُّسابقةوُّ
المواقعُُّّحّلتفيُّمرحلةُّالحقةُّوُُّّ،سهالُّومضبوطاُّالتعاملُّمعهاكانُُّّإذ ة،تداولُّالمعلوماتُّالمضللاإلشاعاتُّوتتنشرُّ

ليديةُّفيُّظاهرةُّعالمية،ُّوحتىُّأردنية،ُّوتمّيزتُّهيُّاألخرىُّباالنفكاكُّعنُّالوسائلُّالتقبصفتهاُّلكترونيةُّاإلخباريةُّاإل
عالمُّكماُّاؤلُّأنُّأحدُّأدواتُّنشرُّاإلشاعةُّاإلثارةُّتسإوجوبُّإلىُّوالمناصُّمنُّالقولُّ.(17)ضبطُّاألخبارُّوالمعلومات

ُّ.شطاءُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّو/أوُّالمواطنُّالصحفيُّومنُّلهمُّمآربُّأخرىُّو/أوُّالدولةيمكنُّوصفةُّن

ُّثّمةقلةُّكبيرةُّوهائلة،ُّفلمُّتعدُّلكنُّمعُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّشهدتُّظاهرةُّالشائعاتُّواألخبارُّغيرُّالموثوقةُّنوُّ
ُّأّنُّسرعةُّاالنتشارُّوالوصولُّإلىُّ ُّإضافةُّإلىأعدادُّكبيرةُّأكثرُّسهولة،ُّأيُّحدودُّأوُّضوابطُّتقليديةُّمنُّجهة،ُّكما

ُّمواقعُّالتواصلُّوشاغال ُُّّفيهُّالوقتُّالقصيرُّالذيُّيمكنُّأنُّيصبح ُّمتسيدا  ُّللحكوماتُّخبرُّما ُّومؤرقا  ،ُّللرأيُّالعام،
هذهُُّّومنُّ،شاعاتردنُّبيئةُّمحفزةُّلصناعةُّاإلالتيُّجعلتُّاألعواملُّالُّتلكلُّوالبحثُّعنُّؤُّلتساا ذلكُّكلهُّيدفعناُّإلىوُّ

ُّ:العوامل

ُّتعانيُّمنُّوسائلُّاإلنُّأ -1 ُّالتقليدية ُّبنيوُّأعالم ُّوهيُُّّيةزمة ُّالموضوعي، ُّالماليُّوعلىُّالصعيد علىُّالصعيد
ظاهرةُّعالميةُّأصابتُّكثيرا ُّمنُّالصحفُّالعريقةُّوأدتُّإلىُّإغالقها،ُّوتبدوُّاألزمةُّالماليةُّشديدةُّالتأثيرُّعلىُّ

 دُّوالدستور.الغفتيُّيزمةُّصحأوُُّّ،الماليةُّيأالرُّصحيفةُّزمةُّأمثلُُّّالصحفُّالورقية:
ُّكبيرُّمنُّ -2 ُّحجم ُّوجود ُّالماإلقنواتُّعدم ُّلم األردني رئيعالم ُّالماديُّعلىُّعكسُّدولُّنظرا ُّالدعم حدودية

 .علىُّالقنواتُّوتحليلهُّالتعاملُّمعُّالخبرُّالعامُّوالسياسيُّانعكسولذلكُّ،مصرُّوسورياُّخرىُّمثلأ
ُّسقوف -3 ُُّّضعف ُّالمتاحة ُّالسياسة ُّاألإللالحرية ُّعالمي ُّالتواصلُّردني ُّمواقع ُّفي ُّعكسه لتجد

 صورةتحاكيُّرغباتهاُّبُّوصفهاعُّالتواصلُّاالجتماعيُّبمواقُّلىُّاعتمادإ ردنيالجمهورُّاألُّيدفعمما،االجتماعي
معارضةُّالخارجيةُّبدالُّلل فعلىُّسبيلُّالمثالُّيفضلُّالناسُّمتابعةُّالبثُّالمباشر ،عالية بسقوفوُّ وأفضل وسعأ

 .منُّالحريةُّعلىُّقناةُّرسميةُّبسقفُّمحدودُّجداُّمنُّمتابعةُّبرنامج

يُّالعامُُّّأرُّعلىُّالرُّيثأوتُّ،فيُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيساسيُّوكبيرُّأشاعةُّدورُّصبحُّلإلأ وبناءُّعلىُّماُّسبقُّفقد
ُُّّ،ردنياأل ُّعلى ُّالبالدُّالسياسية المناظرةبل ُّال ،في ُّبمقدور ُّاليوم ُّيعد ُّولم ُّأدولة ُّاألن ُّوالمعلوماتتحدد بلُُّّ،خبار
ُّأوُّ ُّاالتصال ُّقنوات ُُّّمعكوسةصبحت ُّالشارع ُّلمن ُّلدولة ُّالعكس، ُّبأوُّوليس ُّقناعة ُّالناس ُّلدى ُّأصبح منُُّّا ُّكثيرُّن

ُّ.لهممصداقيتهاُُّّعدمُّثبوتُّمعكثرُّمصداقيةُّأنُّالمعلوماتُّمجهولةُّالمصدرُّأالمعلوماتُّالرسميةُّغيرُّصحيحةُّوُّ

 تجاهات السياسيةواال جتماعيةاال: تداعيات اإلشاعة على تغيرات النساقالثالثالفصل 

                                                           
17https://sjsj.journals.ekb.eg/article_91230_7da3f593ea751b8474fa1e0845f0d541.pdf 
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ُّت ُّمدى ُّوكيفألقياس ُّالعام ُّالرأي ُّأنواع ُّمعرفة ُّمن ُّالبد ُّالعام ُّالرأي ُّفي ُّاإلشاعة ُّهميقستُّيةثير ُّمنُّوُّ. ُّعدد يشير
ُّوفقا ُّينُّإلىُّأنُّتقسيمُّالرأيُّالعامُّيصخصتالم المعيارُّالزمنيُّالذيُّقدُّيؤثرُّفيُّتشكيلُُّّ:منهاُّة،معاييرُّمحددلُّصن ف 
نساقُّتؤثرُّبالعمومُّعلىُّتكوينُّاألُّ،الرتكازهُّعلىُّدعائمُّمسوغاتُّثقافيةُّودينيةُّواجتماعيةُّيُّعامُّكليُّودائمُّوفقا ُّأرُّ

ُّوصفه ُّيمكن ُّوالتي ُّوالثابتاالجتماعية ُّبالمستقرة ُّلألُّةا ُُّّ،(18).جيالوتورث ُّوبالطبع ُّاألأنها ُّعلى ُّاآلتؤثر نيةُّحداث
يُّعامُّثابتُّويرتبُّباتجاهاتُّأرُُّّثّمةوُُّّ.ثيرأصعبةُّالتغيرُّوالتُّألفتهامؤقتُّكونُّالثوابتُّالتيُُّّذلكلكنُّوُُّّ،والمفاجئة

وُّأيُّقدُّيحددُّهويةُّمجتمعُّكاملُّمنُّالمعيشيُّوالمصالحيُّالذرتبُّبمصلحةُّالبقاءُّواألتُّنهألُّسياسةُّواقتصاديةُّنظرا ُّ
ُّالحدث ُّانتهاء ُّمع ُّوحتى ُّما ُّدولة ُّسلوكياتُّاألأُّالُّإُّ،سيادة ُّفي ُّوتؤثر ُّواقعة ُّالتداعياتُّتبقى ُّوُّن يديولوجياتهمُّآفراد

ُّوفئاتهمُّاالجتماعية.

ثرُّبقضاياُّيوميةُّتتصدرُّالمشهدُّالعامُّاليوميُّفيُّمواقعُّأيُّاليوميُّالذيُّيتأوهوُّالرُُّّ،يُّالعامأنوعُّثالثُّمنُّالرُُّّثّمةوُّ
دفعُّبظهورُّيوقدُُّّ،فرادُّبالعادةيُّالعامُّفيُّوجدانُّاألالرأرتبُّهذاُّالنوعُّمنُّترُّوُُّّ،عالمُّعموما ُّوُّاإلأالتواصلُّاالجتماعيُّ

مشهدُّوالنقاشُّالُّانفتاحيهُّمعيامُّأنتهيُّبمضيُّيثمُُّّهما،وُّحذفأُّأوُّتعديلهماُّظرفُّأوُّقانونُّماُّريوُّتحشيدُّلتغيأتياراتُّ
ُّمعُّالحدثُّالسريع.ُّللتعاملُّيُّالعامأتخاذُّماُّيرضيُّالرُّاعميقةُّفيُّالمجتمعُّبسببُّقدرةُّاحتوائهُّوُُّّا ُّثارُّآتركُّينُّأدونُّ

وُّأةُّجغرافيةُّطقرُّفيُّمنصوُّينحأقطارُّمجتمعُّماُّأفيُّكافةُُّّأينشُّ،غلبيةيُّعامُّلألأرُُّّثّمةُّنأُّفيهُّشكُّالمماُّوبالطبعُّ
ُّ ُّسياسيةأاجتماعية ُّيتحولُّلأليُّاألألكنُّرُّوُُّّ،و ُّقد ُّقلية ُّدعيُّإلتالفُّالرُّإغلبية ُّوُّأذا ثيرهُّأتُّكيدأتعملُّعلىُّيُّالعام

ُّوفاعليتهُّعلىُّالجميع.

العادةُّتكونُّفيُّوُُّّ،معُّقضاياُّعامةُّملقليميُّوالدوليُّوالذيُّيتعايُّالعامُّالمحليُّواإلأالرُُّّفيهُّأيضا ُّوجودُّالشكمماُّوُّ
كماُّيمكنُُّّ،ثارةُّقضيةُّماإلفرادُّمؤثرينُّواعينُّأيُّالعامُّالواعيُّالذيُّينتجُّعنُّأالرُُّّثّمةوُّ،ُّيُّالعامُّمؤقتةأفعالُّالرُّأردودُّ

ُّرُّأ ُّيظهر ُّو/أن ُّوالالوعي ُّالعام ُّاالندفاع ُّيقوده ُّغوغائي ُّعام ُّالتأي ُّتداعياتهاُُّّدانيةجالوُُّّثيراتأو ُّتكون ُّقد التي
ُّ.(19ُّكارثية.)

،ُّالتجانسوُّالوطنية،ُّوُّوهيُّاالنتماء،ُُّّلىُّوجودُّنقاطُّااللتقاءإيُّالعامُّتحتاجُّأنُّخصائصُّنموُّالرُّأنُّنعيُّأُّمنُّبدُّوال
ُّالتشاركيةُّفيُّالمصالحوُّ ُّالبقاءُّوالمصلحةُّالعامةوُّ، ُّيعنيُّ،ُّغريزة معُّماُّتغلبيةُّفيُّمجيُّالعامُّباألأنُّارتباطُّالرُّأمما

يُّأالرُُّّد ُّقدُّيعفُّلكلذ،وُّفيُّالدولةُّنساقُّاالجتماعيةالمجتمعُّعموما ُّوالتأثيرُّفيُّطبيعةُّاألرُّفيُّسلوكياتُّعلىُّالتأثيُّقادر
ُّ،وُّالفجائيةأفعالُّسواءُّالمتوقعةُّو/ثيراتهُّعلىُّردودُّاألأبعادهُّوتألهُُّّوطنيا ُُّّيا ُّأرُُّّا ُّوُّغوغائيأُّا ُّكانُّواعيُّسواءالعامُّالثابتُّ

ُّلذلكوُّ،ُّالذيُّقدُّيحملُّالدولةُّالكثيراألمرُُّّ،حدينُّاذُّا ُّسيفوُُّّنيطيُّالوُّأالرُُّّمؤثراُّعلىالدولةُّيُّالعامُّفيُّتشكيلُّالرأعدُّيوُّ
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الثابتُّلضمانُّالتغيرُّالسياسيُّواالقتصاديُُّّالنوعالسيماوُُّّ،يُّالعامأنواعُّالرُّأيُّالدولةُّمعُّطلتعاُّوجبُّوجودُّردُّفعل
ُّ،الدراسةُّمحورُّجوهرُّهذهُّلىإوهذاُّيقودُّ،ُّمنُّخروجُّردودُّالفعلُّعنُّالسيطرةُّوحتىُّاالجتماعيُّحسبُّالمتوقعُّبدال ُّ

ُّفيُّالرُّأشاعةُّوتظهورُّاإلُّووه ُّأثيرها ُّبعدُّوجوديُّالعام، نُّ،فإزاءُّقضيةُّماإاقشةُّحرةُّوعلنيةُّثرُّمنإنتائجُّمعينةُُّّإذ
ُّ،يُّالعامُّالمتفاعلُّمعهاأبالضرورةُّعنُّامتعاضُّالرُّعبرُّيوُّشرحُّقضيةُّماُّسأُّأوُّتأخرهاُّالمعلومةُّالصحيحةُّاختفاء

ُّ،غلبيةاألُّنعيعبرُُّّعاما ُُّّئُّرأيا ُّنشيُّقدُّالذيُّاألمرُّ،الستقاءُّالمعلومةُّمنُّغيرُّمصدرهاُّا ُّساحقُّدفعا ُّدفعُّبالمتفاعلينُّيوُّ
ُّوُّ ُّقد ُّالدولةلكنه ُّبالضرُُّّ،الُّيعنيُّمصلحة ُّيوهذا ُّالسياسيتورة ُّالشرعية ُُّّالذيُّةرتبُّبمفهوم ُّرضاُّعيقد برُّعنُّحجم

ُّ(20).ساسيةُّوثوابتهاألُّضاياهوُّعلىُّقأُّالجمهورُّعلىُّحكامه

يُّالعامُّيبقىُّأنُّالرُّأوهذاُّيؤكدُُّّ.يُّعامُّساحقُّيؤثرُّعلىُّالدولةأناقلُّالمعلوماتُّالصحيحةُّسيدفعُّبرُّنُّتكاسلُّتإيُّأ
وُّأمرحلةُّالبدائلُُّّأعنهاُّالمطالباتُّلتبدُّأالتيُّينش،وُّالمواجهةأيحصلُّالتصادمُّو/عندهاُّوُُّّ،لةُّماأتظهرُّمسكامناُّحتىُّ
ُّ.التعويض

قُّنظراُّللتداعياتُّالتيُّتلحُّا ُّوقدُّيصبحُّمستدامُّ،ثيرُّشاملأيُّالعامُّتمثلُّظاهرةُّمعنويةُّذاتُّتأنُّظاهرُّالرُّأوهذاُّيعنيُّ
ُّو/ ُّأبهُّسلبا ُّيعنيُُّّ،يجاباإو ُّتشاعةُّنُّنموُّاإلأمما ُّفقدانُّمعلومةُّما ُّبُّ،خرهاؤُّالتيُّتظهرُّبعد ُّفيُّسيساهم الضرورة

وهوُّماُّيعطيهُّأهميةُّومغزىُّحقيقي...ُّولهذاُُّّ،ويؤثرُّفيهُّصناعةُّالقراربُّثرأالذيُّيتيُّالعامُّأتكوينُّمالبساتُّفيُّالرُّ
ُّ ُّالحياة ُّعلى ُّتأثيراته ُّمسار ُّتتبع ُّدون ُّالرأيُّالعام ُّدراسة ُّإلىُّمقوماتُُّّالسياسةفإن ُّتفتقر ُّأو ُّناقصة ُّأو ُّمبتورة تعد

ُّ.والفهمُّالصحيحُّالوضوحُّوالتكامل

 ردني لرأي العام ال في ا ثيرأكيف يتم الت:  الرابعالفصل 

فيُُّّكاديميةأتمُّاختيارهمُّبناءُّعلىُّخلفياتُّوخبراتُُّّإذُّ،راءُّمتخصصينُّومؤثرينُّفيُّالساحةُّالمحليةآاالستعانةُّبُّتتم
علىُّطبيعةُُّّكثيراثرتُّأردنُّشاعةُّفيُّاألنُّاإلأُّعلىاتفقُّالخبراءُّ،إذعالميةمُّاالجتماعُّوالعلومُّالسياسيةُّواإلمجالُّعل

يزالُّماُّسلوبُّالدولةُّأنُّوذلكُّألُّ،عُّالفجوةُّبينُّالدولةُّوالشعبيتوسفيُّوساهمتُُّّ،يُّالعامأوتشكيلُّالرُُّّتناقلُّالمعلومة
لُّوالُّيتمتعُّبحريةُّتمكنهُّمنُّنقُّا ،يزالُّمحدودُّماُّيذالُّالرسميُّعالميالتعاطيُّمعُّالمعلوماتُّوالخطابُّاإلفيُُّّا ُّتقليدي

 .ةكبيرُُّّاستجابةالمعلوماتُّواالستجابةُّفيهاُّ

 ضعف اإلعالم الرسمي يعزز من انتشار الشائعات .1

وُّأوُّالحراكُّأمنُّالمعارضةُُّّينمختلفُّأشخاصيفضلُّالجمهورُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّواستقاءُّالمعلوماتُّمنُّ
ُّولو ُّحتى ُّيتُّالمؤثرين ُّمعلوماتهمُّاكدوُّألم ُّصحة ُّخطابُّ،من ُّلتشكيلهم ُُّّا ُّنظرا ُّالشارعآيحاكي بعكسُُّّوتوقعاتهُّمال
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ُّاإل ُّالالخطاب ُّالتقليدي ُّذعالمي ُّالشارعُّماي ُّتوقعات ُّعن ُّيبتعد ُّوهوُُّّ.وآمالهُّيزال ُّالبراري ُّحسن ُّالدكتور ويرى
ُّاأل ُّالسياسيةُّومحاضرُّسابقُّفيُّالجامعة ُّومحللُّسياسيمتخصصُّبالعلوم ُّتنموُّنأُّالطبيعيُّمنُّنه،أردنيأُّردنية

ُّفيُّاألاإل ُّردنُّشاعة ُّالوطنيُّالصادقُّوُّغيابُّاإل،وذلكُّبسببُّلدىُّالناسُّفعاال ُُّّا ُّعنصرُّبعد ها خرُّفيُّنقلُّأتالعالم
ُّالناسُُّّ،المعلومات ُّيدفع ُّكمإمما ُّمنُّمصادرُّخارجية، ُّالمعلومة ُّاإلأُّالىُّاستقاء ُّالوطنيُّبالدفاعُّعنُّنُّقيام عالم

يتقبلهاُّالجمهور،ُّكونُّالدولةُّالُّتعتمدُّخطابُّالمكاشفةُُّّا ُّمقنعُّنقال ُّفُّالحقيقةُّونقلهاُّلكشُّهامنُّاستغاللُّالمعلومةُّبدال ُّ
ُّشاعةُّوتصديقها.المناخُّالخصبُّلنموُّاإلُّأماُّهيوذلكُّ

ردنيُُّّنُّاعتمادُّالجمهورُّاأل،أكاديميةأمحاضرةُّهيُّكدتُّالدكتورةُّعصمتُّحوسوُّالمتخصصةُّفيُّعلمُّاالجتماعُّوُّأوُّ
ُّالمعارضةأعلىُّ نظراُُّّ،اتذعالمُّالرسميُّوحتىُّالخاصُّعنُّالمشهدُّالعامُّوالسياسيُّبالبسببُّغيابُّاإلُّكانُّعالم

ُّضاتُّصحفيةُّتقليديةُّوخطابُّموجهُّواحدُّباتُّيشكلُّعدمُّمصداقيةُّلدىُّالناس.االلتزامُّالدولةُّباستعرُّ

نُّوجدُّا ُّوُُّّ،لمهنةجدياتُّاأبنهُّمهمشُّمنُّالدولةُّللقيامُّبوظائفهُّالحيويةُّوُّألُّىعالمُّالوطنيُّمقصنُّاإلأُّإلىشارُّالخبراءأوُّ
تاحةُّمواقعُّالتواصلُّإُّنأُّالدكتورةُّعصمتُّوترىُّبهُّتماما ،خيرةُّتمُّفقدانُّالثقةُّوخاللُّالمرحلةُّاألُّ،فهوُّموجهُّومسيس

وسيبقىُُّّا ،ونابهُّا ُّواعيُّا ُّعامُّا ُّيأفالمواطنُّاليومُّلنُّيبنيُّرُُّّ،نترنتمكانيةُّالبحثُّوتوفرُّالمعلومةُّعلىُّاإلا ُّاالجتماعيُّوُّ
ُّيُّالعام.أنُّضبابيةُّالمشهدُّتساهمُّفيُّتشويشُّالرُّأوتؤكدُّ،عاماُّسلبياُّومشككاُّا ُّيأرُّ

ُّترى ُّأالدكتورةُّعصمتُّحوسوُُّّكما ُّننا ُّما ُّالفزعةُّفيزلنا نشوءُّماُّلالذيُّيدفعُُّّ،القرنُّالواحدُّوالعشرينُّنتعاملُّبنظام
ُّأواضطرارُُّّ،كباشُّالفداءبأيسمىُّ ُّاتجاه ُّقراراتُّغيرُّصحيحةُّوصعبة ُّالرُّإلُّوحْسب،لتجاوبُّلشخاصُّأخذ يُّأنهاء
ومؤسساتُُّّءعلىُّالجميعُّدونُّانتقاُّلتطبقوجوبُّتشريعُّقوانينُّمنُّخاللُُّّحوسوتقول.كماوهذهُّمشكلةُّأوُّتهدئته،ُّالعام

ُّ.اليومُّيُّعليهشاعةُّفيُّالشارعُّكماُّهاإلُّبذلكُّلنُّتؤثرفُّا ُّوصحيحُّا ُّشفافُّعمال ُُّّرسميةُّتعمل

 لكترونيةسياسات الدولة في التعامل مع نشطاء مواقع التواصل االجتماعي يعزز من الفوضى اإل   .2

سلوبُّالدولةُّفيُّقياسُّنبضُّالشارعُّبنشرُّمعلوماتُّماُّلنشطاءُّيعتمدونُّعلىُّعددُّالمتابعينُّأنُّعلىُّأاتفقُّالخبراءُّ
ُّا ُّيأتيُّبعكسُّنتائجُّالشارعُّالمتوقعةُّوتشكلُّرُّأالتيُّتُّ،شكالُّالحربُّالنفسيةأشكالُّمنُُّّيعد ُّثيرُّفيهمُّأحجمُّالتعلىُّالُّ

ُّي،أثيرأنُّالشخوصُّالتيُّتمنحُّالمعلومةُّتتابعُّمنُّالجمهورُّبقصدُّالجدلُّالُّبقصدُّالتألُّ،عاماُّعكسياُّلتوقعاتُّالدولة
عاماُُّّا ُّيألكترونيُّالُّيغيرونُّرُّعدادُّمتابعينُّبغرضُّاالستهالكُّاإلأنُّاعتمادُّالدولةُّعلىُّمؤثرينُّيعتمدونُّعلىُّجمعُّأ
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نُّأكماُّ،(21).الُّتحليالُّواضحاوالُّتحملُّمضموناُّوُُّّنُّالمضامينُّالتيُّيقدمهاُّهؤالءُّعبارةُّعنُّتضليلوذلكُّألُّ،ساسياأ
ُّالهدفُّالمعلوماتيلُّا ُّصبحُّواعيأردنيُّالمجتمعُّاأل ُّالجدلزوابعُّإلالخلقُُّّالذيُّهذا يُّأرُّالرُّيولمُّتتمكنُّمنُّتغيُّ،ثارة

استخدامُّهؤالءُّفُّعلىُّذلك،ولهذامثلةُّكثيرةُّواألُّ،يُّعامُّمضادُّيحتسبُّعلىُّالدولةألىُّخلقُّرُّإدىُّأيُّذمرُّالاأل،العام
شخاصُّمرُّفيُّغايةُّالخطورةُّكونُّاأل،ُّهوأثرُّقضيةُّماإقياسُّنبضُّالشارعُّلوُّأدواتُّلتسريبُّمعلوماتُّبصفتهمُّأ

ُّالدولةُّ شخاصُّبالُّخلفيةُّواعيةُّللحالةُّالعامة،ُّكونهمُّفاقدينُّللمسؤوليةُّالمجتمعيةُّهمُّأنشطاءُّبعد همُّالذينُّترعاهم
نماُّيثيرونُّتشتيتاُّومتابعةُّ،وا ُّيُّالعامأيغيرونُّالرُُّّفهمُّالُّيؤثرونُّفيُّالشارعُّالعامُّوالُّ،ويحيدونُّعنُّالتحليلُّوالتعبير

ُّ.سلبيةُّالمردودُّعلىُّالدولةتبقىُّوُُّّ،الُّتثريُّالمشهدُّةجدلي

 بروز ظاهرة المعارضة الخارجية وتأثيرها على الرأي العام .3

الدكتورُّحسنُّالبراريُُّّ،ُّولكنتزويدهمُّبالمعلوماتعلىُّالخبراءُّفيماُّيخصُّمنُّيطلقُّعليهمُّالمعارضةُّالخارجيةُُّّاتفق
والمهندسُّموسىُّالساكتُّالخبيرُّاالقتصاديُّوالصناعيُّالمعروفُّومؤسسُّصنعُّفيُُّّ،المتخصصُّبالعلومُّالسياسية

نُّالمعلوماتُّالتيُّألُّ،يُّسببُّكانيُّمعلوماتُّألأوُّتزويدهمُّبأضرورةُّعدمُّجوازُّالتواصلُّمعهمُُّّانُّ،ُّيريردناأل
ُّمهمانُّالم زودينُّبالمعلوماتُّأُّسيماُّالوُُّّ،ستهالكُّوتخرجُّعنُّالحقيقةليهمُّيتمُّتعليبهاُّونقلهاُّلتصبحُّعرضةُّلالإتنقلُّ

ثارةُّالجدلُّوتشويشُّا ُّشاعةُّوُّمماُّيعنيُّتعشيشُّاإلُّ،كانتُّصفتهمُّالُّيتحرونُّصحةُّالمعلوماتُّوالُّيتقصونُّمصداقيتها
شدُّخطورةُّأفتصبحُُّّ،عادةُّتعليبُّمضمونُّالمعلوماتمنافعُّقدُّتكونُّالراعيُّإلالربُّوُّآمبعضُّالنُّأكماُُّّ،يُّالعامأالرُّ

ُّ،وضحأسرعُّوُّأُّتقديما ُّتقدمُّأنهاُّالمعلومةُّالصادرةُّعنُّهؤالءُُّّعد تفُّماُّالدكتورةُّعصمتُّحوسوأعلىُّالمجتمعُّوالدولة،ُّ
عالمُّغيابُّاإلهوُّعالمُّالمعارضةُّإوقدُّتكونُّحقيقيةُّوصريحةُّوبنظرةُّشموليةُّوواقعية،ُّوتعزيُّسببُّاعتمادهاُّعلىُّ

وقدُُّّ،ضاتُّصحفيةُّتقليديةُّوخطابُّموجهُّواحداتهُّوالتزامهُّباستعرُّالرسميُّوحتىُّالخاصُّعنُّالمشهدُّالعامُّبحساسي
ُّ.يوغيرُّحقيقُّا ُّكونُّمشوهي

 مخاطر الشائعات على المن الوطني والسلم المجتمعي  .4

ُُّّيرىوُّ ُّاإلأالخبراء ُّالمواطنينُّن ُّوعالقة ُّالمجتمعي ُّالسلم ُّعلى ُّوانعكست ُّالفرعية ُّالهويات ُّوجود ُّمن ُّعززت شاعة
جتماعيةُّكيُّيكونُّلهاُّمنابرُّومنصاتُّفيُّالعالمُّالأمامُّبعضُّالخطاباتُّالهامشيةُّاُّببعضهم،ُّإذُّفتحتُّالبابُّواسعا ُّ

قدُّاستخدمتُّالشائعاتُّكذلكُّفيُّعملياتُّاالغتيالُّالتيُّتتمُّبينُّالشخصياتُّوُُّّاالفتراضي،ُّفأصبحُّخطرهاُّمضاعفا .
معلوماتُّغيرُّالمؤكدة،ُّصبحُّكثيرُّمنُّالسياسيينُّوالمسؤولينُّوحتىُّالمعارضينُّتحتُّطائلةُّاالتهاماتُّوالأالسياسية،ُّف

                                                           
 .ماراتلُّمكتوم،ُّدبي،ُّاإلآنيُّمنشورُّمنُّمؤسسةُّمحمدُّبنُّراشدُّلكتروُّإالروبوتاتُّعلىُّالعالقات،ُّكتابُّمجتمعونُّووحيدونُّعندماُّتنتصرُّ،(2015تيركل،ُّشيريُّ)21
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ُّ ُّالخصوم، ُّمن ُّلحساباتُّشخصية ُّتعزيزُّموضحية ُّعلى ُّوساعد ُّومصداقيتهم، ُّبسمعتهم ُّكبيرة ُّأضرار ُّإلى ُّأدى ما
ُّ.انطباعُّلدىُّشريحةُّاجتماعيةُّواسعةُّبأّنُّالطبقةُّالسياسيةُّعموما ُّفاسدة

نُّوسائلُّأكماُُّّ،الُّيتحققُّمماُّيسمعفُّ،ردنيُّيعتمدُّعلىُّالثقافةُّالسمعيةالمشكلةُّالتيُّأثارهاُّالخبراءُّأّنُّالمجتمعُّاألف
ُّبالمطلقاإل ُّيجعلهاُّمحطُّنقدُّوتشكيكُُّّ،خريُّاآلأيُّوالرُّأزالتُّالُّتعتمدُّالرُّ،ُّإذماُّعالمُّالرسميةُّلمُّتغيرُّخطابها مما

ثرُّبالضرورةُّعلىُّتفاقمُّؤُّنُّغيابُّثقافةُّالتحقيقُّتأكماُُّّ،ياُّعاماُّمضاداأوتصنعُّرُُّّ،وُّمعلومةُّتقدمهاأيُّخبرُّمستمرُّأل
ُّ.شاعةُّونموهااإل

ُّواآلوُّ ُّاألبعاد ُّمن ُّالعديد ُّاالبتزازُّثمة ُّعمليات ُّمثل ُّاليومي، ُّوأمنها ُّالمجتمعات ُّعلى ُّلإلشاعات ُّالقاتلة ُّالسلبية ثار
ُّ(22)لفرقةُّوالبلبلةُّوضياعُّالحقوقُّ...ماُّيؤديُّإلىُّإثارةُّا،ملكترونيةُّخطيرةإالجنسيُّوالنصبُّالمالي،وغيرهاُّمنُّجرائمُّ

فليسُّكلُُّّ،خطراُّعلىُّالمجتمعُّشاعةُّباتتُّتشكلسوُّأّنُّاإلوُّفيُّهذاُّالسياقُّأوضحتُّالطبيبةُّالنفسيةُّعصمتُّحوُّ
قدُّنقعُّتحتُّأنناُّمماُّيعنيُُّّ،خرىهدافُّالمصادرُّاألأفرادُّلديهمُّعمقُّفيُّالتحليلُّوقراءةُّالخبرُّبغضُّالنظرُّعنُّاأل
الذيُّ،يُّالعامُّالسلبيأواقتصاديةُّمدمرةُّبسببُّالرُّنناُّسنعانيُّمنُّتداعياتُّاجتماعيةُّأُّفيُّالُّشكوُُّّيُّسلبي،أثيرُّرُّأت

ستكونُّكلُُّّ،ُّإذطرافُّغيرُّواعيةأيُّعامُّمضللُّومفسدُّومعتمدُّعلىُّأخلقُّبسببُّغيابُّالمعلومةُّالرسميةُّوتشكيلُّرُّ
ُّالنتائجُّكارثيةُّومدمرةُّعلىُّالوطن.

 أهمية تمكين المواطن معلوماتيًا والتربية اإلعالمية .5

ُّتشكلُّهاةُّيجعليالحقيقُّةالرفاهُّوالمكاشفُّإاّلُّأنُّنظمتها،أوُّأعيُّفسادُّحكوماتهاُّو/تُّمعُّأنهاُّالخبراءُّبعضُّالدولُّيرى
لذلكُّوُّيُّطرف،ُّأوُّمواجهةُّمنُّأيُّهجومُّأردُّعلىُّلولُّلأدفاعُُّّهجومُّقويُّلصالحُّالدولةُّوخط ُُّّوخط ُُّّا ُّيجابيإُّا ُّعامُّا ُّيأرُّ

فرادهاُّالطامحينُّجبارُّالدولةُّألا ُّوالهجرةُّللكفاءاتُّوُُّّأسوُّالتغيراتُّاالجتماعيةُّلألالتاثيرُّفيُّملُّوالثقةُّوُّاألُّفقدانتجنباُّل
ةُّيمُّولنُّتدعهمُّمماُّيزيدُّنسبةُّمنسوبُّالسمعةُّالسيئةُّوالتنميةُّاالجتماعيةُّوالسياسهنُّتوجهأنُّتستفيدُّمنهمُّوُّأوالواعينُّ

ُّأل ُّالوطنيةُّالتيُّتنعكسُّعنا لنُّساسيةُّنُّالشعبُّالذيُّيعانيُّوغيرُّمشبعُّمنُّحاجاتهُّاألواالقتصاديةُّوتغيرُّمفهوم
نُّالمطلوبُّمناُّواجباتُّدونُّحقوقُّوتوفرُّنُّالمواطنةُّحقوقُّوواجباتُّلكنُّاآليتشكلُّلديهُّوعيُّوطنيُّووالءُّحقيقُّأل

ُّنفسناُّاليومُّمواطنينُّدافعيُّضرائبُّفقط.أشكالُّونعرفُّنواعُّالطموحُّبكافةُّاألأخدماتُّودونُّتقديرُّوقتلُّكافةُّ
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لمُّتحسنُّالحكومةُّوالدولةُّطريقةُّالتعاطيُّمعُّالمعلومةُُّّذاا ُّوُُّّة،صبحُّيشكلُّقنبلةُّموقوتأنُّالشارعُّاليومُّأُّوتؤكدُّحوسو
ُّوالمثقف ُّالواعي ُّالشباب ُّم ُُّّمعُّخاصةوُُّّ،ودعم ُّيقفون ُّن ُّفي ُّوُّالمنتصف ُّالمعارضة ُّعلى ُّيحسبون ُّالمواالأال ،ُّةو

ُّنظراُّلوعيهمُّالعامُّالسيماُّالسياسيُّفيُّتحليلُّاالشاعةُُّّوذلكُّلعدمُّالقدرةُّعلىُّتوجييهمُّبسهولةُُّّا ،قاطعُّا ُّسيفُّفسيعدون
نُّأُّرتُّحوسواشأوفيُّالمقابلُُّّ،رايُّعامُّوُّفتحُّقنبلةُّأُّمانشكلونُّفيُّمرحلةُّماُّصمامُّاأليفسُّهمهمُّوتوجيهملمُّيتمُّدع

صعب،ُّوطالبتُّباستقطابُّألكترونيُّوعلىُّشخصياتُّغيرُّواعيةُّقدُّينقلُّالدولةُّلمرحلةُّاعتمادُّالدولةُّعلىُّالذبابُّاإل
يُّعامُّصحيحُّالُّأوالتعبيرُّالمقبولُّدونُّقمعهُّسيدفعُّبالتفافُّرُّيُّأطالبتُّبفتحُّالرُُّّكماُّ،يُّالواعيُّوالفتيُّوالشابأالرُّ

حياةُّالدولةُُّّفيرةُّيمامُّمواجهةُّخطأالُّسنكونُّا ُّكفاء،ُّوُّأشخاصُّغيرُّعدمُّتركُّالساحةُّألبوطالبتُُّّ،شاعةيؤثرُّفيُّاإل
ُّردنية.األ

ُّأ ُّفيُّاألوقد ُّاالقتصاديُّومؤسسُّصنع ُّالساكتُّالخبير ُّالمهندسُّموسى ُّاإل،أردنكد ُّن ُّالمستقبلُّأشاعة ثرتُّعلى
التيُُّّوجذبهاُّردنيُّواستقطابُّاالستثماراتمماُّعرقلُّمهمةُّتطورُّالمنتجُّاألُّ،سريعالنموُّالكيفيةُّتحقيقُّباالقتصاديُّ

فيُّصعوبةُّتطويرُّالتشريعاتُّوالقراراتُّالتيُّتخدمُّالجانبُّاالقتصاديُّوانتعاشُّالحياةُّاالستثماريةُّفيُُّّكذلكُّساهمت
الجانبُّاإلعالميُّفيُّمجالُّاالقتصادُّواالستثمارُّوبناءُّروايةُّللدولةُّفيُّهذاُّبتمامُّلذلكُّدعاُّإلىُّضرورةُّاالهوُّردن،ُّاأل

ُّالمجالُّكيُّالُّتصبحُّاالنطباعاتُّهيُّاألساسُّوالحقائقُّهيُّاالستثناء.

ُّالخبراءُّنجدُّأّنُّاإلوُّ ُّذكره ُّالغموضُّأوهي:ُّ،شاعةُّترتبطُّبثالثةُّعناصرُّرئيسيةفيُّخالصةُّما هميةُّالموضوع،ُّثانيا
مرحلةُّيطلقُّلىُّالوصوإلونكادُُّّ،شاعاتاإلفيُّنناُّنغرقُّأوترى،وضيحُّالموقفُّوالشخصُّالمرتبطُّفيهاوعدمُّقدرتهاُّعلىُّت

ُّ)بلدُّاإل ُّترىُّجماعُّالكثيرينُّألإشاعات(ُّوبعلينا ُّنقتاتُّعلىُّاإلأنها ُّاغتيالُّالشخصياتُّواغتيالُّننا ُّفيها شاعاتُّبما
ُّوالمسؤوليات ُّالحكومات ُّواغتياالت ُّوتعزيزهاُُّّ،الدولة ُّالمتعاقبة ُّوالحكومات ُّالناس ُّبين ُّالثقة ُّلفقدان ُّمرده وهذا

ُّ:)فمثالُّ،أنُّبعضُّاألشخاصُّيتداولونُّنكاتُّعلىُّذلكُّإلىُّدرجةقلةُّالثقةُُّّمرأوصلُّفعلىُّسبيلُّالمثالُّ،ُّشاعاتباإل
ُّأُّذاإ ُّلفتحُّقنواتُُّّ،ذانُّالمغربُّفيُّرمضانأعلنتُّالحكومة ُّالنافذأخرىُّأنضطر وترىُُّّ.لسماعه(ُّةوُّالجلوسُّعند

يُّونهجُّالعقليةُّالبوليسيةُّوالكالسيكيةُّأفواهُّونهجُّقمعُّالرُّيعودُّلنهجُّالحكومةُّالتقليديةُّونهجُّتكميمُّاألفيُّذلكُّالسببُّ
ُّفيُّعصرُّالثورةُّالصناعيةُّأفهيُّلمُّتدركُّبعدُُّّ،ننُّتنجحُّاآلأالُّيمكنُُّّهالكنوُُّّ،التيُّنجحتُّفيُّالعقودُّالسابقة ننا

ُّالوصولُّ ُّإلىُّاالرابعةُّوعصرُّسهولة ُّبالمعلومةُّسيقومُّإفُّ،وعصرُّاالنفتاحُّالثقافيلمعلومة ُّبتزويدنا ُّهم ُّيقوموا نُّلم
يرُّيتغبيُّأوصىُّالخبراءُّصناعُّالرُّأوُُّّ.(23الشارعُّبالبحثُّوالحصولُّعلىُّالمعلومةُّبكلُّالطرقُّالشرعيةُّوغيرُّالشرعية)
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نتصدىُّونتحدىُّالتحدياتُّأنُّوُُّّ،نُّتصمدأنُّوالُّيمكنُّللدولةُّنُّالشارعُّلنُّيصمتُّبعدُّاآلأنهاُّترىُّالمنهجيةُّالفكريةُّأل
ومعلومةُُّّةمكاشفةُّومصارحُّثّمةذاُّلمُّيكنُّإالداخليةُّوالخارجيةُّومصادرُّالخوفُّالتيُّتكتنفناُّمنُّكلُّحدبُّوصوبُّ

مثلُّنُّيصدرُّالخبرُّحتىُّينتشرُّأفماُُّّ،عصرُّالسرعةفيُّنناُّألُّ،حقيقيةُّصريحةُّتصدرُّعنُّالمصدرُّالرسميُّوبسرعة
ُّ،شاعةُّالمشهدُّوتتضاربُّالمعلوماتتصدرُّاإلتسفقصىُّسرعةُّأالمعنيةُّبذاُّلمُّيصدرُّعنُّالجهةُّوا ُُّّ،النارُّفيُّالهشيم

لىُّتصديقُّإردنيُّالثقةُّوالمصداقيةُّيدفعُّالشارعُّاألُّبنقاصهاُّوغياا ُّهاُّوُّءخفاا ُّوُُّّوشحهاُّوقّلتهاُّتضاربُّالمعلوماتثمُّإنُّ
ُّعلىُّالدولة.ُّويؤثرُّسلبا ُُّّ،عالمُّالمحليلتدميرُّمصداقيةُّاإلُّيوهذاُّهوُّالسببُّالرئيسُّ،المصادرُّالخارجية

رائهمُّبحرية،ُّآعنُُّّيعبرونلىُّمكاشفةُّالدولةُّللناسُّبالمعلوماتُّوتركُّالناسُّإُّاحتياجناُّمنُّشاعةُّالبدُّّلتغلبُّعلىُّاإللوُّ
ُّ ُّتطوير ُّالفاعللياتُّاإلآوضرورة ُّالرسميُّغير ُّالضروريُّوُُّّوأدواته،ُّعالم ُّاإلأمن ُّيتصدر ُّالمشهدُّن ُّالرسمي عالم

راءُّباتتُّمستهلكةُّآوُّاالستعانةُّبأالمطبقُُّّتمنُّالصمُّحداثُّالضروريةُّبدال ُّزماتُّواألوقاتُّاألأوالتغطيةُّالكاملةُّفيُّ
كذبُّحتىُّتصدقُّالكذبة(ُّباتتُّغيرُّاُّكذباكذبُّا)ُّقول:وتتحدثُّفيُّسياقُّواحدُّالُّيتغير،ُّفُّ،ومحروقةُّلدىُّالناس

ُّ(24).علىُّالدولةُّكبيرا ُُّّئا ُّمجديةُّوتشكلُّعب

سيعنيُّبالضرورةُّنمواُُّّ،هدافجنداتُّمختلفةُّاألألُّهتبنيوُّقُّعليهُّيعالمُّالحرُّعنُّالساحةُّالمحليةُّوالتضيغيابُّاإلإنُّ
نتائجهاُُّّ،ُّتدفعزماتأمصدرُّالفتعالُّهيُّشاعةُّنُّاإلأيُّأيُّعامُّمضادُّللدولةُّوللمجتمعُّبالعموم،ُّأشاعةُّوتشكيلُّرُّلإل

ُّالوطني.منُّيُّالعامُّالنفعاالتُّسلبيةُّقدُّتؤثرُّعلىُّمصلحةُّاألأصناعةُّالقرارُّوتقودُّالرُّعلىُّثيرُّأتالالسلبيةُّب

ُّجفهوُّيحتاُّ،عالمُّالحديثةُّووسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّسيفُّذوُّحدينُّعلىُّعنقُّالدولةوسائلُّاإلُّنإوخالصةُّالقولُّ
هدافُّخفيةُّمنُّأالُّيتمكنُّمنُّلهمُُّّلكيمراقبةُّحثيثةُُّّنفسهُّيحتاجُّالوقتفيُّوُُّّ،يأفسحةُّواسعةُّمنُّالتعبيرُّعنُّالرُّ

ُّثيرُّعلىُّمصلحةُّالوطن.أتحقيقهاُّوالت

نُّلمُّتكنُّمعيُّفأنتُّإنُّالقيودُّعلىُّاألحزابُّالسياسيةُّوعلىُّالقوىُّالمجتمعيةُّالمعارضةُّوثقافةُّ"إوالُّمناصُّمنُّالقولُّ
لىُّالتعطشُّوراءُّاإلعالمُُّّإلىُّتوجهةفيالورئيسيةمباشرُُّّواملضدي"ُّالتيُّتمارسهاُّالحكومةُّهيُّع المعارضةُّالسياسيةُّوا 

دواتُّأضرورةُّمراجعةُُّّالدعوةُّإلىُّمرُّالذيُّمنُّشأنهاألُّ،زمةُّتقريباألتوقعاتُّفيُّكلُّليُّعامُّمغايرُّأالخارجيُّونشوءُّرُّ
ُّوُّ ُّأالدولة ُّالتواصلُّاالجتماعيُّباتتُّتمكن ُّفمواقع ُّوُّمنُّفكارها، ُّالسرية ُّوصورُّوهميا ُّتوفر ُّبأسماء ُّالدخول ،ُّةمكانية

ُّالمستخدمين.والبدُّّ ُّوبينُّالحكوماتُّتعاونُّمنُّخاللُّالكشفُّعنُّهوية ُّبينها ُّالمواقعُّالُّيوجد السببُُّّنأومعظمُّهذه
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اجتماعيةُُّّىعنُّتضافرُّبنُّاتجالرئيسيُّإلخفاقُّعمليةُّالتحولُّالديمقراطيُّالُّيرجعُّإلىُّمسائلُّثقافيةُّبقدرُّماُّهوُّن
ُّ ُّغيابُّأو ُّعملتُّعلى ُّالوسياسيةوثقافية ُّالنظمُّلتغييب ُّأزمة ُّوالواعيةالستغالل ُّالمنظمة ُّوالسياسية لقوىُّاالجتماعية

ُّ.لىُّظروفُّالتنميةُّالشاملةإيُّافتقارُّحركةُّاإلصالحُُّّ،ُّوبالتالا ُّسلبيُّاستغالال ُّالتسلطيةُّوالشموليةُّ

 الفصل الخامس

 منهجية الدراسة

 جراءاتالطريقة واإل

المراجعُّوالدورياتُّربتقديمُّإطاُّمنُّخاللهيُّدراسةُّوصفية،ُّوذلكُّفاسةُّعلىُّالمنهجُّالوصفيُّالمسحي،ُّاعتمدتُّالدرُّ
ُّبحاثُّوالدراساتُّالسابقةاألُّعلىُّالعام،ُّوذلكُّاعتمادايُّأوتشكيلُّالرُّشاعاتعنُّاإلُّ(نظريُّومفاهيمي)والرسائلُّوالمواقعُّ

ُّتمُُّّ،سلوبُّالمقابلةُّمعُّعددُّمنُّالمتخصصينأاستعانتُّالدراسةُّبُّوقديعُّالدراسة،ُّالتيُّعالجتُّمواضُّوالمراجع كما
ُُّّعرضه ُّالسابق، ُّالفصل ُّلجأتفي ُّأسلوُُّّكما ُّإلى ُّكالدراسة ُّاالستبانة ُّحولُُّّذلكب ُّوالبيانات ُّالمعلومات ُّجمع في

مشكلةُّالتيُّتتمُّدارستها،ُّويعدُّموضوعُّالدراسة،ُّوتحليلهاُّوفقُّأسسُّعلميةُّمنهجيةُّللوصولُّإلىُّنتائجُّواقعيةُّعنُّال
ُّالدارسةُّاهذ ُّهذه ُّمن ُّالميداني ُّللجانب ُّمناسبا  ُّأماالمنهج ُّوعينتها. ُّالدراسة ُّاالستبانةُّ:فيمجتمع ُّمجتمع تكون
ُّذلكومتابعيهُّعُّالتواصلُّاالجتماعيمواقُّمننشطاءنالقائميمن عالمُّلةُّاألولىُّلتناقلُّاإلشاعاتُّفيُّعلمُّاإلالوسيُّ،ُّإذُّيعد 

ُّ،وكانتُّكماُّيلي:ردنيةُّالهاشميةا ُّوزعواُّعلىُّأقاليمُّالمملكةُّاأل(ُّمبحوث125العينةُّمنُّ)ُّ،ُّوتتكونالجديد

 ةقاليم الثالثانة على البعينة االست ،توزيع المبحوثين (1)

 قليماإل العدد البحثلى مجتمع إالنسبة 
65.60%ُّ  قليمُّالوسطإ 82
12.00%ُّ  قليمُّالجنوبإ 15
22.40%ُّ  قليمُّالشمالإ 28

  ُّ
100% 125 

رُّالخصائصُّفيُّأولئكُّيلتوفُّا ُّعشوائيُّاختيارا ُّوهيُّعينةُّيتمُّاختيارهاُُّّ،العينةُّالمقصودةعلىُّتمُّاالعتمادُّفيُّالدراسةُّ 
ُّاأل ُّفراد ُّالعمدية ُّأهمية ُّوتبرز ُّغيرهم، ُّاالفيُّدون ُّالبحثُّالتحديد والذيُّيعطيُُّّ،لهاُّسابقختيارللوحداتُّمنُّخالل

وقدُُّّومتابعيه،ُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّنتُّعينةُّالدراسةُّمنُّنشطاءتكوُُّّإذالذاتيةُّللوحداتُّالمختارة،ُّالموضوعيةُّوُّ
(ُّ ُّالمبحوثين ُّعينة ُّ(125بلغت ُّيلي: ُّكما ُّإموزعة ُّالوسط ُّ)ُّمبحوثا 82ُُّّقليم ُّا65.60بواقع ُّمجتمع ُّمن لبحثُّ%(
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ُّالجنوبإومن،الكلي ُّ)15ُّقليم ُّبواقع ُُّّ،%(12مبحوثا  ُّالكلي ُّالبحث ُّمجتمع ُّالشمالإومن ُّبواقع28ُُّّقليم مبحوثا 
ُّ.%(ُّمنُّمجتمعُّالبحثُّالكلي22.40)

 :فراد عينة الدراسةالخصائص العامة ل (2)

 المتغير فئات المتغير العدد يةئو النسبة الم
44.00%ُّ  العمر 20-35 55

 
 
 

24.80%ُّ 31 36-45 
20.00% 25 46-55 
 56كثرُّمنُّأ 14 11.20%
ُّالجنس كورذ 79 63.20%

ُّ36.80%ُّ  ناثإ 46
ُّالمؤهلُّالعلمي ثانوية 17 13.60%

ُّ
ُّ
ُّ

17.60%ُّ  دبلوم 22
 بكالوريوس 61 48.80%
 دراساتُّعلياُّ 25 20.00%

ُّ

(ُّ ُّرقم ُّالجدول ُّبيانات ُّ(2تشير ُّأن ُّأإلى ُّالدراسة ُّأفراد ُّمن ُّتمثيل ُّنسبة ُّعلى ُّهي ُّفي ُّبين والبالغة35ُُّّ-20العمر
دنىُّنسبةُّتمثيلُّلفئةُّالعمرُّأوُُّّ،%(24.80كثرُّوالبالغة)أسنةُّف45ُّ-36مثيلُّالفئةُّالعمريةُّثمُّجاءتُّنسبةُّتُّ،%(44)

%(63.20ُّوالبالغةُّ)كورُّذعلىُّمنُّالومنُّحيثُّالجنسُّنجدُّأنُّالنسبةُّاألُّ،%(11.20سنةُّوالبالغةُّ)56ُّأكثرُّمنُّ
علىُّمنُّأفرادُّعينةُّالدراسةُّمنُّحملةُّدرجةُّالجدولُّإلىُّأنُّالنسبُّاألاناتُّتشيرُّبيناث.ُّكماُّإ%(36.80ُّمقابلُّ)

ُّ.%(20ومنُّثمُّحملةُّدرجةُّدراساتُّعلياُّبنسبةُّتمثيلُّ)ُّ،%(48.80البكالوريوسُّوالبالغةُّ)

،ُّوذلكُّألنُّجيلُّالشبابُّو/أوُّالمراهقينُّماُّيزالونُّنُّالبحثُّاستعانُّبمنُّهمُّفوقُّسنُّالعشرينإلىُّأُّشارةوتجدرُّاإل
ُّراءُّغيرُّصحيحة.وفقاُّلسنهمُّاليافع،ُّمماُّقدُّيدفعُّبآتزالُّمتغيرةُُّّينُّعلىُّحزمُّتوجهاتهمُّالتيُّماغيرُّقادرُّ

 فراد العينةأالخصائص العامة الهتمامات  (3)

 المتغير فئات المتغير العدد يةمئو النسبة ال
94.40%ُّ ُّ فيسبوك 118

ُّموقعُّالتواصلُّاالجتماعي
ُّ
ُّ
ُّ

57.60%ُّ  تويتر 72
 واتساب 125 100.00%

 خرىأ 59 47.20%
ُّ
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يستخدمهاُُّّكثرُّمنُّوسيلةأنُّيختارُّأيمكنُّللمبحوثُُّّإذمكانيةُّاالختيارُّمنُّمتعددُّإلىُّإ(3ُّتشيرُّبياناتُّالجدولُّرقمُّ)
ُّالمعلوماتُّواأل ُّاألفيُّتلقي ُّالنسبة ُّلتكون ُّالعينة100وصلتُّ)ُّ،إذعلىُّللواتسابخبار ُّمن ُّفيسبوكُّبنسبةُّ،%( تليها

ُّ.%(57.60)ركانتُّتويت،وُّ(%94.40استخدامُّ)

 خبار فراد من تلقي الثير لدى الأبيانات الت (4)

 المتغير فئات المتغير العدد يةمئو النسبة ال
55.20%ُّ عالمُّكثرُّمنُّاإلأاالجتماعيُّتتمتعُّبمصداقيةُّعاليةُّنُّوسائلُّالتواصلُّأهلُّترىُّ نعم 69

ُّ؟الرسمي
ُّ44.80%ُّ  ال 56

ُّ؟يُّتتابعهأوُّقائدُّرُّأهلُّلديكُّمؤثرُّ نعم 83 66.40%
ُّ33.60%ُّ  ال 42

ُّ

ُّ ُّالبياناتُّفيُّالجدول ُّوتشير 4ُّ)رقم ُّأ( ُّاالجتماعيُّنُّمتابعيإلى ُّالتواصل ُُّّونشطاءهُّوسائل ُّالوسائلُّأيرون نُّكل
وسائلُُّّ%(ُّمنُّنشطاء66.40فيماُّيجدُّ)ُّ،%(55.20ةُّ)بعالمُّالرسميُّبنسكثرُّمصداقيةُّمنُّوسائلُّاإلأعالميةُّاإل

ُّيتابعونه.يُّأوُّقائدُّرُّا أمؤثرُّومتابعيهُّالتواصلُّاالجتماعي
ُّ

 عالم الرسمي والخاص سائل التواصل االجتماعي مقابل اإلو  مناالعتماد على تلقي المعلومات  بيانات (5)

 المتغير فئات العدد يةئو النسبة الم
12.00%ُّ ُّ؟ماهيُّدرجةُّاعتمادكُّعلىُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعي منخفضة 15

 ُّ
 ُّ

42.40%ُّ  متوسطة 53
 مرتفعة 57 45.60%

ُّ

ةُّمرتفعُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّمنخبارُّنُّدرجةُّاالعتمادُّعلىُّتلقيُّاألإلىُّأ(5ُّ)ُّرقمُّالبياناتُّفيُّالجدولوتشيرُّ
%(48ُّنُّنسبةُّ)أيوحْسب،أُّ%(12)ُّمنخفضةُّلنسبةُّمنُّالعينةُّبلغتُّمتابعةُّتفيماُّسجلُّ،%(45.60بلغتُّ)ُّكثيرا ُّإذ
ُّعالمُّالرسمي.كثرُّمنُّاإلأعلىُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُُّّعموما ُّخبارُّفيُّتلقيُّاألُّتعتمد

ُّالفصلُّنتائجُّاإل ُّيتناولُّهذا جاباتُّعنُّنتائجُّاإلُّ،ثملىُّالنتائجُّالمتوقعةإلتمكنُّمنُّالوصولُّلجاباتُّعنُّاالستبانة
ُّ:ُّسئلةاأل

 خبار من وسائل التواصل االجتماعي شاعات والافع متابعة اإل: دو ولالسؤال ال 

 المتغير بشدةغير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
ُّالنسبةُّ% ُّالعددُّ ُّالعدد  النسبةُّ% ُّالعدد  النسبةُّ% ُّالعدد  النسبةُّ% ُّالعدد  النسبة% ُّ 
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 .خرُّنقلُّالخبرُّالرسميأت 2 1.60% 21 16.80% 37 29.60% 61 48.80% 4 3.20%

6.40%ُّ 8 56.00% 70 30.40% 38 3.20% 4 4.00% 5 
عالمُّالرسميُّعلىُّتحفظُّوسائلُّاإل
 .نقلُّالخبرُّكامال

7.20%ُّ  .ويُّمصداقيةُّعاليةذنُّوُّالمؤثرُُّّعد ُّي ُّ 3 2.40% 13 10.40% 49 39.20% 51 40.80% 9

4.00%ُّ 5 20.00% 25 44.80% 56 7.20% 9 24.00% 30 
ُّخبارصورُّواألتشكلُّالفيديوهاتُّوال

المنقولةُّمصدراُّللمعلوماتُّالتيُّ
 .كتسبهاُّمنُّالمصادرأ

4.80%ُّ 6 21.60% 27 52.80% 66 15.20% 19 5.60% 7 
تواصلُّاالجتماعيُّتطلعُّوسائلُّال

وُّالناشطُّعلىُّوجهاتُّأالمتابعُّو/
 .نظرُّلمُّيكنُّيعرفها

ُّ

تماعيُّنُّاعتمادُّالجمهورُّعلىُّالمعلوماتُّواستقائهاُّمنُّمواقعُّالتواصلُّاالجألىُّإعالهُّأوتشيرُّالبياناتُّفيُّالجدولُّ
%ُّمن50ُّرىُّتوُُّّ،%48ةُّبالرسميةُّبنسخرُّالمعلومةُّألىُّمؤثرينُّوخالفهُّهوُّبسببُّتإونشطائهُّمنُّمعارضةُّخارجيةُّ

ُّالرسميُّعلىُّنقلُّالخبرُّكامال ُّنُّتحفظُّوسائلُّاإلأالعينةُّ ُّقبولُّاألإلىُّىدُّّأعالم خبارُّوالمعلوماتُّمنُّمصادرهاُّعدم
علىُّمنُّأاصلُّاالجتماعيُّيتمتعونُّبمصداقيةُّنُّالمؤثرينُّوالمتابعينُّعلىُّمواقعُّالتوُّأ%40ُّكثرُّمنُّأكدُّ،إذُّأالرسمية

شكلتُّوُُّّ،طلعتهمُّعلىُّوجهاتُّنظرُّلمُّيكونواُّيعرفونهاأنُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّأدتُّالعينةُّكأوُُّّ،عالمُّالرسمياإل
ُّ%ُّمنُّالعينةُّالمشاركةُّفيُّاالستبانة.20كثرُّمنُّأدراُّلتناقلُّالمعلوماتُّبماُّنسبتهُّمصُّةالصورُّوالفيديوهاتُّالمتناقل

 سلوب البث الحي أشاعة و السؤال الثاني: ما يتصل باإل

 المتغير نادرا حياناأ دائما
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 

45.60% 57 36.80% 46 17.60% 22 
ُّالحي ُّالبث ُّالسيوُّيؤثر ُّنحوُّاالمحتوى ُّوقناعتك ُّتوجهاتك ُّتغير ُّفي سي

 .الدولة
41.60%ُّ  .عالمُّالرسميفقدانُّثقتكُّباإلفيُّشاعاتُّساهمتُّاإل 23 18.40% 50 40.00% 52

ُّ

نُّالبثُّالحيُّوالمحتوىُّالسياسيُّأ%ُّمنُّالعينةُّالمشاركةُّترى45ُّمنُُّّكثرأنُّأعالهُّألجدولُّاوتشيرُّالمعلوماتُّفيُّ
ُّاتفقتُّردنيةتوجهاتهمُّوقناعتهمُّنحوُّالدولةُّاأليرُّيثرُّفيُّتغأ ُّفيما ُّالرسميُّنُّاإلعلىُّأ%ُّمنُّالعينة18.40ُّ، عالم

ُّ.الرسميُّعالمفقدانهمُّالثقةُّباإلفيُّشاعاتُّساهمتُّنُّاإلأ%ُّمنهم41.60ُّكدُّأوُُّّ،ثقةاليتمتعُّب

 شاعات لمعرفية المترتبة على مشاهدات اإلثيرات اأالسؤال الثالث: الت

 المتغير غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 

 .قضاياُّحساسةالكشفُّعنُّ 3 2.40% 9 7.20% 45 36.00% 61 48.80% 7 5.60%
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9.60%ُّ  .حباطرفعتُّمستوىُّاإل 2 1.60% 12 9.60% 47 37.60% 52 41.60% 12

8.00%ُّ 10 32.00% 40 43.20% 54 15.20% 19 1.60% 2 
وضاعُّنُّاألأزادتُّالغموضُّبش

 .العامة

7.20%ُّ 9 28.00% 35 39.20% 49 12.00% 15 13.60% 17 
ُّ ُّمتأمتابعة ُّغير ُّمنُّأخبار كد
 .صحتها

7.20%ُّ 9 13.60% 17 36.80% 46 17.60% 22 24.80% 31 
ُّالرُّ ُّأكتابة الشخصيُّوالتشبثُّي

ُّاإل ُّصرح ُّلو ُّحتى عالمُّبه
 .غيرُّصحيحُّبأنهالرسميُّ

ُّ

فيماُُّّ،شاعةُّساهمتُّفيُّالكشفُّعنُّقضاياُّحساسةنُّاإلأ%ُّمنُّالمبحوثينُّيرون41ُّنُّأعالهُّأناتُّالجدولُّاكدتُّبيأ
مرُّلمُّاألُّذالكنُّهوُّ،ُّمعلوماتُّغيرُّصحيحةُّعبارةُّعنُّنهأثبتُُّّإذايهمُّأالتشبثُّبرُّفيُّ%ُّمنهمُّرغبتهم13.60ُّكدُّأ

ُّا ُّخبارُّأنهمُّيتابعونُّأ%60ُّكثرُّمنُّأكدُّأ%ُّمنُّالعينةُّو32ُّىُّأكماُّرُُّّ،وضاعُّالعامةنُّاألأيمنعُّمنُّزيادةُّالغموضُّبش
رفعُّمستوىُّفيُّشاعةُّساهمتُّنُّاإلأ%41ُُّّمنُّكثرأكدُّأموافقُّومحايدُّوموافقُّجدا،ُّوُُّّكدينُّمنُّصحتهاُّبينأغيرُّمت

ُّ.فضلأوهبوطُّسقفُّالتوقعاتُّبمستقبلُّحباطُّاإل

 شاعات وجدانية المترتبة على مشاهدات اإلثيرات الأالسؤال الرابع: الت

 المتغير غير موافق بشدة ر موافقيغ محايد موافق موافق بشدة
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 

4.80% 6 34.40% 43 40.00% 50 14.40% 18 6.40% 8 
ُّ ُّمن متابعةُُّّفيُّرغبةالزادت

 .المعارضةُّوالحراك

6.40%ُّ 8 35.20% 44 41.60% 52 12.00% 15 4.80% 6 
يُّأالرُُّّفيُّإبداءُّزادتُّمنُّالرغبة

 .الشخصي
8.80%ُّ  .عززتُّشعورُّاالنتماءُّوالوطنية 6 4.80% 18 14.40% 51 40.80% 39 31.20% 11

8.00%ُّ 10 27.20% 34 44.80% 56 14.40% 18 5.60% 7 
فيُّرفعُّالوعيُّالسياسيُُّّساهمت

 .واالقتصاديُّواالجتماعي

12.00%ُّ 15 31.20% 39 38.40% 48 14.40% 18 4.00% 5 
ُّحولُّأ ُّبالقلق ُّالشعور ثارت

 .التغيراتُّالمستقبلية
ُّ

ُّأ فيُّ%ُّيرغبون34ُّمنُُّّكثرأن،فإشاعاتوجدانيةُّالمترتبةُّعلىُّمشاهداتُّاإلثيراتُّالأيماُّيخصُّتحليلُّبياناتُّالتفما
وجودُّقوانينُُّّا معملحوظارتفاعا ُّيُّارتفعتُّأالرُُّّفيُّإبداءنُّنسبةُّرغبتهمُّأويرونُُّّ،متابعةُّالحراكُّوالمعارضةُّالخارجية

فيُّرفعُّالوعيُُّّعُّساهمرُّنُّالشاأ%14ُّىُّأفيماُّرُُّّ،رائهمُّعلناآبداءُّا ُّيهمُّوُّأكتابةُّرُّفيُّ%ُّرغبتهم35ُّكثرُّمنُّأكد،إذأرادعة
مرُّعززُّشعورُّالقلقُّحولُّاُّاألذنُّهأاّلُّ،إلكذ%ُّعلىُّعكس27ُّكثرُّمنُّأجمعُّأوُُّّ،ماعيالسياسيُّواالقتصاديُّواالجت

ُّ.%31التغيراتُّالمستقبليةُّبنسبةُّفاقتُّ
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 Mean Std. Deviation 
 616. 3.69 .الخبرُّالرسميُُّّنقلُّتأخر
 718. 3.67 .العامةُّوضاعاألُّبشأنُّالغموضُّمستوىمنُُّّاإلشاعاتُّزادت
 720. 3.66 .يلدُّحباطاإلُّمستوىُّاإلشاعاتُّرفعت
 778. 3.65 .الخبرُّبنقلُّالرسميُّاإلعالمُّوسائلُّتحفظ
 1.198 3.64 .الحساسةُّالقضاياُّبعضُّعلىُّاإلشاعاتكُّتعرف

 731. 3.60 .عاليةُّمصداقيةُّذويُّالمؤثرُّعدُّّي
ُّالصورُّأو/وُّالفيديوهاتُّوأتداولُّصحتهاُّمنُّالمتحققُّغيرُّاألخبارُّأتابع
 709. 3.60 .منهاُّالتأكدُّدونُّافوُّ

 1.237 3.57 .باإلعالمُّثقتكُّبفقدُّاإلشاعاتُّساهمت
ُّأو/وُّالدولةُّنحوُّتوقعتكُّباتجاهُّالسياسيُّالمحتوىُّذوُّالحيُّالبثُّؤثري

 724. 3.56 .الوطن

 852. 3.53 .وصحياُّواجتماعياُّاقتصادياُّاوُّسياسيُّلديُّالوعيُّرفعُّفيُّأسهمت
 824. 3.50 .بهُّواعتزازيُّوطنيُّىإلُّباالنتماءُّشعوريُّعززت

 871. 3.47 .المستقبليةُّاالقتصاديةُّاألوضاعُّحولُّلديُّالقلقُّشعورُّثارتأ
 703. 3.47 .مختلفةُّنظرُّووجهاتُّآراءُّتعرض
 861. 3.45 .صفحاتيُّيعلىُّرأيُّإبداءُّيفيُّرغبتُّمنُّزادت
 799. 3.44 .المختلفةُّالبرامجُّفيُّاآلراءُّتعارضُّمنُّالتشويشُّبعضُّلديُّحدث

 817. 3.35 .أعرفهاُّالُّنظرُّوجهاتُّعلىُّتطلعني
 1.073 3.26 .إشاعةُّلديُّأنهُُّّثبتُّلوُّحتىهُّعنُّأتراجعُّوالُّقضيةُّأيُّفيُّرأييُّأكتب
 1.268 2.95 .المعارضةُّمتابعةُّفيُّرغبتيُّمنُّزادت
ُّالتيُّللمعلوماتُّمصدراُّالمنقولةُّواألخبارُّوالصورُّالفيديوهاتُّتشكل

 1.178 2.86 .المصادرُّمنُّأكتسبها
ُّ
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 التوصيات 

ُّل ُّذونتيجة ُُّّالبدُّّلك ُّأمن ُّنعي ُّبن ُّالمشاركة ُّفي ُّالمتزايدة ُّالرُّإالرغبة ُّموُّأبداء ُّعلى ُّي ُّاالجتماعي ُّالتواصل والتيُّاقع
ُّ ُّالرُُّّةكبيرُُّّمساهمةساهمت ُّتشكيل ُّاإلأفي ُّونمو ُّالعام ُّوُّ،شاعةي ُّأن ُّالدولة ُّنهجا ُّأعلى ُّتنهج علىُُّّلسيطرةلمختلفا ُّن
ُّالتعاطيُّمعأو/ُّاإلشاعة ُّالخطابُّاإلاألُّهاومعو ُّبتعديل ُّالمضللة ُّمواقعُّا ُّوُُّّ،عالميُّالرسميخبار ُّنشطاء يقافُّدعم

همُّوُّنُّمتابعيهمُّهمُّناقدظنهمألمتابعينُّالُّعلىُّالمؤثرينُّبالتواصلُّاالجتماعيُّالفاقدينُّللوعيُّالعامُّوالمعتمدينُّعلىُّا
والبالغُُّّةينةُّمبحوثينُّعرضتُّعليهمُّاالستبانعلىُّعالنتائجُّالدراسةُُّّظهرتأقياسُّنبضُّالشارع،ُّكماُّثرونُّفيُّؤُّيوال

كثرُّعّدُّأوُُّّ،خرُّصدورُّالمعلومةأعالمُّالرسميُّنظراُّلت%ُّمنهمُّفقدُّالثقةُّبمتابعةُّاإل50نُّكثرُّمأنا أمبحوث126ُّعددهمُّ
48ُّمنُّ ُّمعلوماتُّأ%ُّمنهم ُّتقدم ُّالمعارضة ُّواقعيأن ُّاالنكثر ُّنتيجة ُّفيُّاإلُّلذياُّحيازة ُّالرسميُّوسحقُّيقدم عالم
سسُّتعاملُّالدولُّأعالميُّالرسميُّوُّطابُّاإلمنهاُّمراجعةُّمنهجُّالخُّ،عدةُّتوصياتإلىُّوضعُّدىذاأعالمُّالخاص،ُّوهاإل

ُّمعُّالمؤثرينُّوالنشطاء.

ُّوُُّّ ُّسبقُّالإاستنادا ُّالتُّبدُّّلىُّما ُّاإلأمن ُّمع ُّاالستجابة ُّعلىُّعوامل ُّتجنبُّوقوعهاأشاعاتُّو/كيد ُّوضعُّ،و ُّتم وعليه
شاعاتُّخصبةُّلنموُّاإلُّردنيةنُّماُّيدفعناللوصفوالتحليلواالستنتاجأنالبيئةاألأُّبالحسبانُّذخاألدناهُّوالتيُّيجبُّأالتوصياتُّ

ُّالمضللةواأل ُّخبار ُّالتذلُّوتفسيرا ُّ، ُّوجب ُّتغيألك ُّضرورة ُّعلى ُّاإليكيد ُّالخطاب ُّلنهج ُّالدولة ُّوُُّّيعالمر ليةُّآالرسمي
ُّ:وهيُّ،توصياتإلىُّعددُّمنُّالاُّيقودناُّذوهُّ،خبارُّالمضللةشاعاتُّواألالتعاطيُّمعُّاإل

 .شاعاتُّواألخبارُّالمضللةةُّإعالميةُّللتعاملُّمعُّتصنيفاتُّاإلستجابإعدادُّمصفوفةُّو/أوُّخطةُّا .1
ُّلإلإ .2 ُّالعام ُّالقبول ُّمؤشرات ُّرسم ُّالرسميعادة ُُّّعالم ُّمعايير ُّمKPISُّووضع ُّلدراسةُّمع تخصصين

 .يُّالعامالتأثيراتُّالعامةُّفيُّالرأ
منُّافيةُّوحسبُّخطورةُّاألزمةُّو/أوُّمدىُّتأثيرُّاإلشاعةُّعلىُّاألكسرعةبالخبرُّبُّالرسميُّعالمتزويدُّاإل .3

ُّ ُّا ُّوُّالوطني ُّالتفاصيل ُّعلى ُّاألولأبُّوال ُّأطالعهم ُّومنحهم ُّوالنقاشُّضمنُّ، ُّللنشر ُّالمتاح ُّوالسقف ولوية
 .مصفوفةُّظهورُّإعالميُّمنسقة

ُّجدليةالمعلوماتُّلشخصياتُُّّتاحةإ .4 ُّو/أُّفيُّتساهمُّغير ُّالرأيُّالعام، ُّشخصياتُّجديدةُّتكوين ُّدعم و
ُّ.للهدفُّالمطلوبُّيُّالعامللتمكنُّمنُُّّتوجيهُّالرأمتوازنةُُّّ

ُّعلىُّالرُُّّتنظيم .5 ُّوالرقابة ُّأومنحهُّيُّوالتعبيرأالقيود ُّفسحة ُّللقبولُّوالتعبيرما وتركُّالمجالُّللشبابُُّّوسع
ُّو/أوُّ ُّاإلشاعة ُّعلى ُّللسيطرة ُّقابلة ُّفكرة ُّأو ُّحال ُّيقدم ُّقد ُّمن ُّمع ُّوالتواصل ُّالرأي، ُّإبداء والنخبُّفي

ُّالمضللةاأل ُّخبار ُّوُّ، ُّبإُّنألذلك ُّالمطالبة ُّيعني ُّقد ُّالقيود ُّازالة ُّالفراغ ُّمن ُّمناخ ُّلألفرادُّتوفر لتنظيمي
لتحليلُّلُّهلُّاالختصاصُّوالجماعات،ُّويرفعُّسقفُّإبداءُّالرأيُّالمتنوعُّوالذيُّيمكنُّأنُّيكونُّفيُّغيرُّأ

والتشريعاتُّالمنظمةُُّّبقاءُّالقيودبضرورةُّإُّنُّيدفعأوُّالحديثُّعنُّشأنُّماُّيثيرُّالرأيُّالعام،ُّوهذاُّيمكنُّأ
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هذهُّالقيودُّالقانونيةُّوتوعيةُّاألفرادُّبماُّقدُّيقعُُّّعادةُّمراجعةحيدهاُّفيُّقانونُّواحدُّو/أوُّإتوُّمعُّتنظيمهاُّل
عالميُّواستخدامُّأوُّبتوحيدُّالتشريعاتُّاألربعةُّالناظمةُّللعملُّاإلُّالنشرُّبدونُّوثائقُّ...فيُّالتشهيرُّأوُّ

ُّالتوا ُّوُّمواقع ُّاإللكترونية ُّالجرائم ُّقانون (ُّ ُّاالجتماعي ُّصل ُّوالنشر، ُّالمطبوعات ُّوُّقانون المرئيُّقانون
ُّاالت(.االتصُّقانونوُّ،ُّوالمسموع

ُّتطورُّالال .6 ُّادعم ُّبوسائلُّاإلعالممركزية ُّوالتحكم ُّوالخاصةُّإلعالمية ُّقبولُّاستضافةُّالتقليدية مكانية ُّوا  ،
 .يهُّويدركُّثوابتُّالمصلحةُّالوطنيةا ُّعلىُّأنُّيوزانُّرأخرُّماُّدامُّقادرُّاآلُّيالرأيُّوالرأ

فرقُّبينُّالمتابعُُّّ،ُّفثّمةالمعتمدينُّعلىُّحجمُّالمتابعينلتوقفُّعنُّدعمُّمنُّيوصفونُّبأشباهُّالمؤثرينُّا .7
،ُّبينماُّالثانيُّيحترمُّمتابعيهُّويجمعُّللجدلُّوالخالفُّالقويُّا ُّمتابعيهُّويبقىُّمثارُُّّ،ُّفاألولُّينتقدوالمؤثر

استخدامُّهؤالءُّأنُّثبتتُّعدةُّتجاربأ،ُّفقدلحالةُّالعامةاالطرحُّويعيُّتقييما ُّفيُّيكونُّمتوزانمؤيدينُّعادة،وُّال
ُّ.القاتلُّلوالدتهُّمقابلةمعُّالسجينفيديوُّيُّسجلُّشطُّالذالنامثلُُّّ،يُّعامُّعكسيألىُّنشوءُّرُّإأّدىُُّّالنشطاء

ُّالرسميُّسقفا ُّمنحُّاإل .8 ُّبمعنىُّقبولُّاستضافةُّالرأيُّاآلفضلُّمنُّالحرياتأُّعالم ُّيتمتع، بهُّمنُُّّخرُّبما
 .الُّيؤثرُّسلباُّعلىُّالمصلحةُّالعامة،ُّبحيثُّتزانا

أهميةُّإنشاءُّوحدةُّ،ُّولذلكُّوجبُّالتأكيدُّعلىُّعالمُّالرسميُّوالخاصضمانُّتدفقُّمعلوماتُّسريعُّمعُّاإل .9
ُّ.عالمياإلدارةُّاألزماتُّإ
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