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 شكر وتقدير

 كرؼالػد تكربػحنحيننػفففقػدأيػنطنيػللػنػنفبجزيػ الكػ ركيظػيـا  تيػ أتقدـفيالبدا

برينفتػػوكامت ن ػػوكتكجف نتػػوالنػػدفدةكبػػبر الذ يػػدكدكالػػذؼلػػـفػػد فرج ػػدا ك ك تػػن فػػي تنح ػػ 

بكيػ طػكاؿػذؿ  ن لتواألفرننل   يفطكةبفطكةكتي لويننءاإلركندكالتكجيوكالنبح فػال

.الجزاءجزا هللاينيففرالدرانػ ، دة

اإليػػذـلنبػػيوكتكجف نتػػو ليػػ للػػد تكراألنػػتنذيػػزتيجػػنبي فػػدتقػػدـحنلكػػ ركالتقػػدفرأك

نبػنححكتكجف ػنت ن  فكركفدل ػن د  ػولػي ػفكال رفنفللد تكرأتقدـحنلك ركالتقدفرلي،  ن

ظ نرتنيكآراءيل يػػػ نػػػنيد حنلكػػػ ركالتقػػػدفرتقػػػدـأ،حنلبػػػكرةال طلكحػػػ مػػػنيلػػػكإل ػػػنؿالرنػػػنل كا 

لد تكرراحدالبينتي.ليضن أيضن لنبي نكتكجف نت نلي،كالك رال كبكؿأللد تكرةي فدةن ينـ

  نكأتقدـبكافرالكػ ركيظػيـا  تنػنفأليضػنءلجنػ ال نن كػ الػذففكػرفكنيحقبػكؿ نن كػ مػذ 

الرننل .
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ألفػن
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       (4_1)    

ال   نتجنحنت نريػ ال  فػا نيرافنتكػ اليػننبفتكنػطػنت
" يكر يفالدرانػ  ػجت ػعأفػراد أيضنءانتػفداـدرج 

التدريس مفح  التكاب لدفػنلكجػن   في كح نت
ترتفحن تننزلين . رتح  ا جت نيي
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ال  حنت نتجنال  فػنريػ ا نيرافنتكػ اليػننبفتكنػطػنت
أفػراد فقراالدرانػ يفن   كاضيعبرزأ يكر)تيف

 فكج  نظرا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نت
( رتح ترتفحن تننزلين .أيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك
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أفػراد  الدرانػ يفن  فقرات انتػكػنرأنبػنب)يكريف

 فكج  نظرا جت نييكح نتالتكاب يلككػنح نتال
ترتفحن تننزلين .( رتح أيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك
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ال   نتجنحنتال  فػنريػ ا نيرافنتكػ اليػننبفتكنػطػنت
الكػنح نتنكػردرج يففقرات يكر)الدرانػ يفن أفػراد

 يلك التكاب  كبػ  كالنييا جت كح نت ا نكػراأللثر
( رتح ترتفحن تننزلين .للكنح نت
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ال   نتجنحنتال  فػنريػ ا نيرافنتكػ اليػننبفتكنػطػنت
أفػراد فقراتالدرانػ يفن  كال  نلجنت)ر يكيف اليلكؿ

 فكج  نظرأيضنءالكػنح نتنكػرالتيتيد فظنمرة
( رتح ترتفحن تننزلين .دينلكمفح التدريسفيجن   



79 



ط


 

 

(4_6) 

Independent Sample T-testال نتقل ال فن افتحنر
ا جت نييكح نتالتكاب كردللت رؼيلكالفركؽفي

 التدريسالكػنح نتنكػرفي مفح  أيضنء نظر كج    ف
ا جت نييت زػللنكعفيجن   دينلك
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تكنػال   نتجنحنتال  فػنريػ كا نيرافنتػ اليػننبفطػنت
ا جت نييكح نتالتكاب كرديف"الدرانػ يفن أفػراد
 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيالكػنح نتنكػرفي

ت زػلل  ر"جن   دينلك
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         (4_8) 

يفلللكف  One Way ANOVA تيلف التحنففاأليندؼ
نكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كردل للفركؽفيد 

 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   الكػنح نت
.ت زػلل  ردينلك
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     (4_9) 

 ال فننتال نتقل  -Independent Samples Tافتحنر
test يف لللكف كا نيرافنتػ اليػننبفالُ تكنػطػنت

فيانتجنحنتال فن ال حيكث يفد ل للفركؽكال  فػنريػ 
كرد التكاب  ا جت نييكح نت  فالكػنح نتنكػرفي

دينلك جن    التدريسفي مفح  أيضنء نظر ت زػكج  
.األلندي يلل نتكػ
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ال   نتجنحنت  فػنريػ ػالكا نيرافنتػ اليػننبفتكنػطػنت
ا جت نيينتالتكاب كح كرديف"الدرانػ يفن أفػراد
 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيالكػنح نتنكػرفي

ت زػللدرج ال ل ي "جن   دينلك
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    (4_00) 

 كفيفػللOne Way ANOVAف التحنففاأليندؼػتيل
نكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كر"دد ل للفركؽفي

التدريسفيجن    فكج  نظرأيضنءمفح الكػنح نت
."درج ال ل ي ػت زػللدينلك
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   (4_02) 

ال   نتجنحنتال  فػنريػ كا نيرافنتػ اليػننبفتكنػطػنت
ا جت نييكح نتالتكاب كرديف"الدرانػ يفن أفػراد
 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيالكػنح نتنكػرفي

"برةل ددننكاتالفت زػجن   دينلك
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    (4_03) 

لللكفيفOne Way ANOVAتيلف التحنففاأليندؼ
نكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كردد ل للفركؽفي

 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   الكػنح نت
.ت زػل ددننكاتالفبرةدينلك
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    (4_04) 

 يكؿلل قنرننتالح ديScheffe Testافتحنر ال ت ددة  
كرد التكاب  ا جت نييكح نت  فالكػنح نتنكػرفي

دينلك جن    التدريسفي مفح  أيضنء نظر ت زػكج  
.ل تغفريددننكاتالفبرة
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    (4_05) 

الفريػػػػػػػػػيفبػػػػػػػػػفف ػػػػػػػػػيـالد لػػػػػػػػػ Scheffeجػػػػػػػػػدكؿافتحػػػػػػػػػنر
لفحػػػػػنتنػػػػػنكاتالفبػػػػػرةح  رفػػػػػ  ػػػػػيـ  ن ػػػػػ الػػػػػػاإليبػػػػػنحي 

alphaج كيػػػػػػنتالفرييػػػػػػ ال تجنننػػػػػػ يػػػػػػكؿانػػػػػػتجنحنتلل 
نكػػػرفػػيا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ كردال حيػػكثففيػػكؿ

ت ػػزػدفػػػنلكجػػػن    ػػفكج ػػ نظػػرأيضػػنءفػػيالكػػػنح نت
ل تغفريددننكاتالفبرة.
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 ن وجية نظر أعضاء ىيئةم الشـائعات نشـرىا في ور دو  االجتماعي التواصل شبكات
 ديـالى عةجـامفي  التدريس

 إعداد: أحمد حسن سممان

 إشراف: الدكتور صباح ياسين 

 ممخصـال

دكرإلكؼالتػ رالدرانػ مدفت  فكج  الكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب 

يلكالكػنح نتنكػريلكدرج ؼالتػ رفذؿ، فنظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك

ا للكنح نتيلكتلؾالكح نت،ك دتننكلتنكػراأللثركبػ  ك  رف اليا جت نيكح نتالتكاب 

من،  نانتػكػنرأنبػنب،ك  رف ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نت كاضيعأبرزالدرانػ 

يلكتلؾالكػنح نتانتػكػنراليلكؿكال  نلجنتال قتري ل كاج  ظنمرةإلكأيضن الدرانػ تطر ت

نت.الكح 

 الدرانػ أمػداؼكلتيقفق ال ن ػجالبػنيػثانتفدـ انت نف   ن حأداتيالبػنيػثالكبفي،

 فأيضنءمفح التدريسفيالدرانػ  ػجت ػعكلقدتلكفللدران ،ك)ال قنبل ( أدكات(ا نتحنن )

جػن   لتدريني فيا فأيضنءال فح ( حيكثن 352فبلغت)الدرانػ يفن ،بفن ندفػنلكجػن   

.دفػنلك

 إلكالدرانػ تكبلتك د نتنحجأم  ن أيدة كح نتالتكاب يلكالكػنح نتنكػرفدرج 

ا جت نيي بننح  تكنػط جنءت كينزت الففػنبػكؾ)كبػ    يلك ال ػرتبػ ( بفف ألثراألكلك

للكنح نت،  ن كفتنتنحجنكػرالكح نت كح نتيلكالكػنح نت كاضيعأبرزأف فالدرانػ ا 
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مـأأف فالدرانػ  ،كبفنتنتنحجا جت نييالكػنح  النينني كالكػنح  ميا جت نييالتكاب 

منيلكنكػرال  لك نتكنتنجإمكن كل ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نتنكػرأنبػنب

تلؾالكح نت.

مي:الدرانػ تكبيحو نرزػأبك ف

كننح ا تبنؿاإلللتركني ك فانتػفداـرةامت نـال كرعال را يح كضكعتنظيـضرك -

 .الكػنح نتب نكفبكبن  كضكعنكػرك نفا جت نييكح نتالتكاب ض ن ن

كح نتحبف ين  كاإلنتػرنػتكبػ  يلكنكػرإفجندكننح ر نبي فيال راؽل را ح  نف -

  .حبف فنبا جت نييالتكاب 

نكػر - تك لو أف ي  ف الذؼ حنلفطر تالكػنح نتالكيي نكػرالتي اإلنتػرنػتكبػ  يلك

 .ا جت نييالتكاب كح نتكحنألفص

.دفػنلكجػن   ،أيضنءمفح التدريس،الكػنح نت،ا جت نييالتكاب كح نت:فتاحيةـمات المـكم
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Social Networks and their Role in Spreading Rumors 

from the Viewpoint of Faculty Members at the University 

of Diyala 

Prepared by: Ahmed Hassan Salman 

Supervised by: Dr. Sabaah Yaseen  

Abstract 

     This study aimed to identify the role of social networks in disseminating 

rumors from the point of view of the faculty members at the University of Diyala 

by identifying the degree of rumors dissemination on social networks and find 

out the network most spread rumors of these networks. This study has also been 

addressed the most prominent subjects of rumors, and find out the reasons of 

their spread, the study also referred to the solutions and treatments proposed to 

address the phenomenon of spreading rumors on these networks. 

     In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive method. The researcher also used (questionnaire) and (interview) as 

tools for this study. The study society consisted of the faculty members of  

Diyala University, but the sample of the study reached (352) respondents from 

faculty members at Diyala University. 



س


 

     This study reached several results, the most important of it that The degree of 

spreading rumors on social networks came in a medium percentage, and the 

(Facebook) network ranked first among the most networks of rumors 

dissemination , and the results of the study revealed that the most prominent 

topics of rumors on social networks are political rumor and social rumor, and the 

results of the study also revealed that the most important reason for spreading 

rumors on social networks is the ease of production and dissemination of 

information on such networks. 

The most important recommendations of this study: 

- The need for the interest of the Iraqi legislator to regulate the use of 

electronic means of communication, including social networks and what is 

published, especially the subject of rumors. 

- Finding means of control in Iraq to monitor what is published in the 

Internet in general and social networks in particular. 

- Disseminating awareness of the danger that could be posed by rumors 

posted on the Internet, and especially on social networks. 

 

Keywords: Social Networking, Rumors, Faculty Members, Diyala 

University 



1


 

 األولالفصل 

 يايت  ـوأىم الدراسـة مفية  ـخ

 :قدمةـمال أ.

نقلػػػػػػ  ،ل قػػػػػػدففال نضػػػػػػفففأيػػػػػػدثتالتطػػػػػػكراتالتقنيػػػػػػ ال تكابػػػػػػل التػػػػػػيكػػػػػػ دمنال ػػػػػػنلـفػػػػػػيا

التػػيغطػػتاإلنتػرنػػػتكبػػػ  بنػػنءكتكػػغف ك ػػفمػػذ التطػػكرات،ا تبػػنؿفػػييلػػـكجذريػػ  نكييػػ  

كنػفل فنيلػ لتيقفػقالتكابػ النػريعكأضػيت،ي النػػكيال ترا يػ بفػد ت نح نكربطتأجزا،ال نلـ

عاإلللتركنيػ ال كا ػيبػرالتكابػ فػيتف فػ ن نـاإل فنتنحج نك،كالج نينتفػرادكالف نؿبففاأل

نػػػننبالك،تػػػننجال،كاتنػػػنبال،فػكتفػػػكبال،تػكيتػػػػرال،الففػنبػػػػكؾالكفبػػػي كغفرمػػػن ثػػ :)كال ػػدكننت

كفلقػػػتنكيػػػن  ػػػف، ضػػػ كفككػػػ  اإليػػػذـاليػػػدفثإلػػػكيػػػد ػػػنالتػػػيغفػػػرت،كغفرمػػػن(،كػػػنت

.ي ف ألكفن فيال قكدالننحق لـالتكاب 

 ػػػف فتلػػػفجتػ نيفػػػػ الكبػ ػػػػنتا يلػػػكالت ن ػػػ  ػػػعمػػػذ  ػجت ػػػػعالأفػػػػرادبػػػذلؾازدادإ حػػػنؿك

ككفػػػرتمػػػذ الكػػػح نت فػػػزات ػػػفيفػػػثالتللفػػػ كنػػػري التػػػدفقكالكبػػػكؿإلػػػإذالفحػػػنتال  ريػػػ ،

فجنبيػػػ  ن ػػػنإبػػػذلؾأبػػػحيتل ػػػنجكانػػػبك،ال نػػػتقب حنػػػ كل كأكجػػػدتيفػػػز بفػػػر ػػػفالتفنيليػػػ 

ك ػع ػ ذلػؾرافقت ػن بػدرلل  لك ػنتكاألفحػنركأداةت لي يػ ،كالتنػلي كا نتكنركتكففرال  رفػ 

يتبػػح،يفػػثأ() كضكعدرانػػ الكػػػنح نتنكػػػرك ن ػػن ػجت ػػػعالفػػردكالكا ػػعح ػػضالنػػلبينتيلػػك

ج كلػ   لك   يلكتنتندفنب  كن نا جت نيي،كح نتالتكاب يبرتجدطريق نالكػنح نت

 . ػجت ػعالأفػرادـامت نكتثفري الغ كضكالجنذبكيييط نال بدر
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ك ػػػػتظ كرمػػػػني ثػػػػرللػػػػفك،بفحػػػػ اجت نييػػػػ فػػػػيأؼ ك ػػػػفأكالكػػػػػنح نتي  ػػػػفإفتظ ػػػػرك

يقػػبأييننػػن ك ػػدتظ ػػر،ركبكاليػػكالنزايػػنتالطبي يػػ  ػػنللكارث، ا جت نييػػالضػػغكطكز ػػنتاأل

ءاتالتيتتفذمنالي ك ػنتتجػن جرااإل عح ضتأتي تزا ن أككاإليدا نتيكادثا غتين ت

.(201ص،2011،)أبكييك   نرضف ن.

نل كاطفحػػػػػ" ػػػػػني ػػػػػرؼأطػػػػػذؽدكرفػػػػػينػػػػػ  تأا جت ػػػػػنييالتكابػػػػػ كػػػػػح نتفإرغػػػػػـك

مننكػريداثك فثـتكثفقاألحك  فني فيقني التأن  تإذال كاطفالبيفي"اإليذ ي"أك"

،فحػػػنرألاد ػػػ يػػػدـكللػػػف،"اإليػػػذـالبػػػدف "ػػػػػػػػ ػػػني ػػػرؼبءنكػػػكنػػػنمـفػػػيفتلػػػؾالكػػػح نتيلػػػك

أداةا جت ػنييالتكابػ كػح نتأفتبػححكنذ   بندرمنأن ـفيبي  فالتألدكب كح 

،كن كل تداكل ن،ال  لك نتكنري تدفقفحنراأل ثرةفيظ ،الكػنح نت ففريدبثلل فنيل 

.بننء يلف ناألف نركالرؤػكتلكيف،د  نحبكا يتقنداألفذب ن فثـك

،حػنلكا عا جت ػنييكالنيننػي كأكػدمنفتلػن ا جت نييػ ػفأفطػرالظػكامرالكػػنح نتت دك

فقدان نلل بػدا ي   ػنفػؤدؼا جت نييكل  النببالرحيسالذؼيقفكراءفطكرت نيلكالبننء

جػػػراءاتفنطحػػػ تبػػػفبالقػػػدرااتفػػػنذإلػػػك نذالقػػػرارتالفرديػػػ كالكطنيػػػ كت طػػػ آليػػػ اتفػػػ ػػػراراتكا 

،ك ظنمرال نفنتفجػ لػنقصال  لك ػنتتنن يال ظنمرالنلبي كراءالكػنح  تلندتلكفف،النليـ

قصال  لك ػ أففتفػذكاكيترتبيلكن،فيغ رةاأليداثيينكلكف  رف اليقنحقذلؾأفاألفراد

تغفػرالتػيالكػنح نتال نطلقفنفك فمذا،لكمذااألننس   نياكيت ن لك،يقنحقالكػنح   ف

يلػك جػنؿ  ػففأكنكػنط يػدد ػف جػن تكأنكػط تقتبػرنتػنحجنػلبي  إلكتؤدؼاليقنحق

(189ص،2005،يجنب).ال فتلف  ػجت ػعال
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فػيا جت ػنييالتكابػ كػح نتالػذؼتؤديػوكردلربدالالدرانػ جنءتمذ كبننءيلك ننبق

ت ػػدمػػيالكػػريي ،إذفػػيالجن  ػػنتأيضػػنءمفحػػ التػػدريسكج ػػ نظػػرفػػذؿ ػػفالكػػػنح نتنكػػػر

 ػػػفأف ػػنرك ػػػدرةيلػػػكتيلفػػػ الظػػػكامرل ػػػن ػػػنل ػػندةرأؼيػػػنـك ػػػكن ـ ػجت ػػػػعفػػػيالاأللثػػرتػػػأثفرا 

.كال كنل 

 :الدراسـة ة  ـمشكم. ب

 ا جت نييػػكاأل نيػػ نينني كا  تبػػندي كػيػػداثكظ ػػكرال دفػػد ػػفاألز ػػنتالػػتطػػكراألإف

تننرعفيننمـ)ا يتذؿاأل ري يلل راؽ(2003كحك  فنصح دينـ،يلكالنني ال را ي 

كفنبػػ ح ػػدايت ػػنداللثفػػر ػػف،ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يلػػكمنانتػكػػػنركالكػػػنح نتتكػػ ف ك

 نفػ كأبػحيتل ػذ الكػح نتتػأثفراتفػي،فحػنردحنل  لك ػنتكاأليلكمػذ الكػح نتللتػزكاألفراد

(حضػػركرة2015،اليفػػ )(كدرانػػ 2014،النػػدفرؼ)كبػػتدرانػػ ،إذأ فتلفػػ ال جػػن تالييػػنة

التكابػػػػػ كػػػػػح نتفػػػػػيكنػػػػػنح ا تبػػػػػنؿالج ػػػػػنمفرؼال تنكيػػػػػ ك ن ػػػػػنالكػػػػػػنح نتدرانػػػػػ ظػػػػػنمرة

.ا جت نيي

ل يتػكػجن  ػ ديػنلكلتلفػ لليػنتال فالفػيي  فحػنتالتدرينػالأيضػنءكج ػ نظػرل  رف ك

نكػػررأؼمػذ النفحػ ح ػنفكا جت نييكح نتالتكاب ال نتكرةفيالكػنح نتأنبػنبك ضن ففك

 ػػف،حنيتحػػنرمـ  ػػكف  ػػـ ػػفالنفػػبال را يػػ ،ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ  ػػفكػػنح نتيلػػك

حنلنػػؤاؿالدرانػػػ  كػػ ل تتيػػدد،لكػػح نتتلػػؾايلػػكالكػػػنح نت ػػف ثػػرةالبػنيػػػث ػػن يظػػوػذؿفػػ

ن وجيــة نظـر أعضـاء ىيئــة مـ الشــائعات نشـــرفـي  االجتمـاعي التواصــل شـبكات وردمـا :التػنلي

 ؟ديـالى جـامعةالعاممين في  التدريس
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 :الدراسـة أسئـمة .ج

 :التنلي نحػل األالدرانػ تطرحمذ 

 ؟ا جت نييكح نتالتكاب لدفػنلكجػن   أيضنءمفح التدريسفيانتػفداـدرج  ن.1

 ػػفكج ػػ نظػػرأيضػػنءمفحػػ ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يلػػكالكػػػنح نت كاضػػيعأبػػرز ػػن.2

؟دفػنلكجػن   فيالتدريس

 ػػفكج ػػ نظػػرأيضػػنءمفحػػ ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يلػػكالكػػػنح نتانتػكػػػنرأنبػػػنب ػػن.3

 ؟دفػنلكجػن   فيالتدريس

ا للكنح نتنكػراأللثركبػ  ك نالا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نتنكػرج  ندر.4

 ؟دفػنلكجػن   فيمفح التدريسأيضنء فكج  نظر

ػػػفالكػػػػنح نتنكػػػػر ػػػفظػػػنمرةالتػػػيتيػػػداليلػػػكؿكال  نلجػػػنت ػػػن.5 ءمفحػػػ أيضػػػنركج ػػػ  نظػػػ  

 ؟دفػنلكجػن   فيالتدريس

فيالتدريسمفح أيضنءلتقفيـ(a ≤ 0.05)الد ل  نتكػيندبنحي إيفركؽتكجدم .6

النػكع)ل تغفراتت زػالكػنح نتنكػرفيا جت نييالتكاب كح نتلدكردفػنلكجػن   

 (.الفبرةننكاتال ل ي ،الدرج األلندي ي،التيبف ال  ر،ا جت نيي،
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 :الدراسـة أىـداف د.

نلنقنطالتنلي :حانػ الدرأمػداؼتتلفص

 .ا جت نييكح نتالتكاب لدفػنلكجػن   أيضنءمفح التدريسفيانتػفداـدرج تيدفد.1

 فكج  نظرأيضنءا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نت كاضيعأبرزيلكؼالتػ ر.2

.مفح التدريسفيجن   دينلك

 ػػفكج ػػ نظػػرأيضػػنءا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ لػػكيالكػػػنح نتانتػكػػػنرأنبػػػنبتكضػػيح.3

 .مفح التدريسفيجن   دينلك

4 بينف. الكػنح نتنكػردرج  التكاب كح نيلك كبػ  الكتيدفدا جت نييت ا نكػراأللثر

 . فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكللكنح نت

 ػفكج ػ نظػرالكػػنح نتنكػػر فظنمرةتيدفأفي  التياليلكؿكال  نلجنتيلكؼالتػ ر.5

.أيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك

 فكج  نظرالكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كردلاإليبنحي كؽالفر.بينف6

دينلكأيضنء جن    في التدريس )مفح  الدي كغرافي  لل كا   ال  ر،ا جت نييالنػكعت زػ ،

 .(،الدرج ال ل ي ،ننكاتالفبرةاأللندي ي التيبف
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 :الدراسـة ية  ـأىم ه.

حنلنقنطالتنلي :الدرانػ تت ث أم ي 

تكػ ف مػيكا جت ػنييكػح نتالتكابػ يلػكظنمرةاجت نييػ فطفػرة نتكػرةالدرانػ تتننكؿ-

 .الكػنح نتنكػرك

دافك جنؿحكرؼكميفح التدرينفففالجن  ففف،  ف ػجت ػعفح      ففحنتالالدرانػ تتفذ-

ا جت ػنييكػح نتالتكابػ كردل  رفػ مػذ الفحػ كج ػ نظػربأفػذفأم يػ أليلف نمذايضفيك

 . بنين يلكأنٍسيل يٍ كألندي ي  ػكفيفأيفترضالكػنح نتنكػرفي

ك ض كن ن،كاللكفيفأفضػ  نأنبػنبكالكػنح نتف ـطبي  فيالدرانػ تننيدمذ ي  فأف-

 الطرؽال   ن ل كاج  مذ الظنمرة.

لػػػذاتتزافػػػدكنػػػفل اتبػػػنلي  تطػػػكرةيلػػػكالنػػػني ال را يػػػ ،ا جت ػػػنييكػػػح نتالتكابػػػ ت ثػػػ -

النيننػي قضػنينالاألفػرادتجػن اتجنمػنتتغففػرفػيدرانػ تأثفرات ػنال حنكػرةكغفػرال حنكػرةباألم ي 

 جت نيي .كا  تبندي كا

 :الدراسـة مصطمحات  و. 

كتقػػػدـ ج كيػػػ  ػػػف بفػػػرةللتركنيػػػ إنت ػجت ػػػػ فلػػػكتمػػػي كا ػػػع:االجتمـــاعي شـــبكات التواصـــل

ػذؿفػػ  ػػفا جت نييػػكبػػػ  الينتػػػفد  تقكيػػ التكابػػ كالتفنيػػ بػػففالفػػد نتالتػػي ػػفكػػأن ن

تلػكيف ج كيػنتككال يندثػ الفكريػ ،كال رانل  البدا  كالت نرؼالفد نتكالكننح ال قد   ث

كال ؤننػػػنتلل كػػػنر  فػػػياأليػػػداثكال نننػػػحنتك كػػػنر  فػػػػرادكبػػػفينتلأذاتامت ػػػنـ كػػػترؾ

(77ص،2017اللرفي،)كالبر جينت.كالففدفكمنتيف نلبكرالكننحط عاآلفر
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ـــوتعـــرف  التػػػيػ ا جت نيفػػػػنتالكبػ ػػػكحقيػػػ فػكتفػػػػكبالكتػكيتػػػػرالكالففػنبػػػػكؾمػػػيكػػػح نت:اً إجرائي

 .الكػنح نتنكػرفي دتلكف بدرا التيكال را يللتكاب  ػجت ػعالأفػرادينتفد  ن

أكا جت نيي  نففرالنلكؾأكالقكايدالتيتي ـكبفن   فنن فيالبننءإلكمك نيكفر:وردال

ن تالػػػػػػػػػػػػػػػكظيفيأكاألداءالػػػػػػػػػػػػػػػذؼيقػػػػػػػػػػػػػػػكـحػػػػػػػػػػػػػػػواإليػػػػػػػػػػػػػػػذـحنلننػػػػػػػػػػػػػػػح للج  ػػػػػػػػػػػػػػػكرفػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػ

(8ص،1994،كلبي)لف . فت

منللكنح نت.نكػرفيا جت نييكح نتالتكاب :حأنو دػ نتن ـحوويعرف إجرائياً 

،ف ػػككػػي ن ككػػي ننن ك كػػنين ككػػي كي النػػنس:يكػػيعيػبػػرفػػالفكػػنع:التعريــا المغــوي لمشــائعة

ذافبػرػك ػكل ـ:مػكأظ ػر ،طنر أ:الكيءمكأكنعذ ركظ ر،كأكنيوركافترؽكذاعنتك اكنحع،

 (394،ص1997الننس.)ابف نظكر،يػدكنعفكنحعك 

ابطذحيلكرأػ كضكيي  فف طركح يفػؤ فحػو ػفينػ  و،كمػيتنتقػ مك:الشـائعات

ريفطريػقاللل ػ الكػف ي دكفأففتطلػبذلػؾ نػتكػ ػفالبرمػنفأكػآفإلكيندة فكفص

(92ص،2005،ن ينـ)الدلف .

ــإ ،دكف  رفػػ  بػػدرمنا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يبػػرتػػداكل نالتػػيفػػتـالكػػػنح  ي:كمػػاً جرائي

 ػفكج ػ منانتػكػنرأنبػنب  رف  كضكينت نكالدرانػ تينكؿمذ التيككيدـالتثبت فبيت ن

.نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك

 فال ل ي دريسفيالجن  نتكتتفنكتدرجت ـلتمـ فيقك كفح  لي ا:التدريسأعضاء ىيئة 

(5ص،2015،بنلح).ك درس ننيد،ك درس، ننيدذ ننؾأنتنذ،كأنتن،فآلفركفص
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ــــاً    ػػػػفي لػػػػ كػػػػ ندتيال نجنػػػػتفركالػػػػد تكرا دفػػػػػنلكجػػػػػن   مػػػػـال فحػػػػنتالتدرينػػػػي فػػػػي:إجرائي

.ال نت ريفحنل   

 :الدراسـة دودـحز. 

 .2017_2016ل نـالدرانيلالفب الدرانيالثنني:نيةاـالحدود الزم. 1

 /ال راؽ.دينلك ينفظ :كانيةـالحدود الم. 2

.دفػنلكجػن   فيأيضنءمفح التدريس:بشريةـالحدود ال. 3

 :الدراسـةددات ـمح ح.

:فيينؿتيققالتنليالدرانػ ذ ي  فت  يـنتنحجم

 .الدرانػ أمػداؼغرضتيقفقػ ي  نلتبتـيالتالدرانػ دؽكثحنتأداةػب-

 .الدرانػ بففيلكأداةفتجػدؽكجدي ال نػب-
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 الفصل الثاني

 السابقة النظري والدراسات   األدب  

 : األدب النظري أوالً 

 :النظريات المؤطرة لمدراسة

اإل كننح  يلك ا يت ند نظري  الدران   ف الجزء مذا في الحنيث كنظري فتننكؿ يذـ

فيال راؽ نتفد ياإلنترنت ف بفرأفمننؾإ حنؿكيجدالحنيثكاإلكحنينت،ا نتفدا نت

رغحنتكايتينجنتأفرادال جت عال را ي ففذؿكالتيلبتجت نيييلككح نتالتكاب ا 

نكرال كاضيعال فتلف كاألفحنرال ثفرة.

بنلي     لل  رف كنكرالكح نتا جت نيي أبيبتأدكاتاتكنظرا لذزدينداللبفرل ذ 

 كالتاألفحنر في تلؾأثفر لنكر نتفد ي الكح نت مذ  األفراد ح ض انتغ  ك د الكح نت،

إلكال  رف كا نتطذع ال جت عفيإكحنعينجت ـ ال نننح لأفراد كافتينرالكح   الكنح نت،

ري ا يت نديلككننح كحنينت،  نتنتففدالدران  فنظكميفركض دف ا نتفدا نتكاإل

 الاإليذـ األننسكميرغح  ال تغفر ا في  رف  فيالت رضلكح نتالتكاب  جت نييفرد

كال نطف التأثفراتال  رفي  يفنر للكح نتا جت نيي كالذؼ كالنلك ي  التأثفراتالتيي  ك ذلؾ ،

 ففذؿاطذيويلك ج كي  فالنظرينتاد،فأفالحنيثكجدتيدث نتلؾالكح نتفياألفر

الدران النظرينتكاأللثرت بفرا كاأل ربفي  نلج الظنمرةالتيتحيث ناإليذ ي أف فأننب
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نظرا  اإليذـ كننح  يلك ا يت ند نظري  إلك ا نتفدا نتكاإلكحنينتحنإلضنف  نظري  م ن

ف داف فيال فنميـكالد  ت.ران ،ل نت تللومنتنفالنظريتنف  رتحنط  نح كضكعالد

  اإلعـالم وسـائلاد عمى ـظرية االعتمـن

التػػيتػػأثفراتاليػػفح  ػػزؿيػػأتي ا تبػػنؿننلكنػػنح انتػػػفدا يلػػكأفريػػ ظالنمػػذ ترتلػػز

قػػػ التػػػيننػػػتفدـب ػػػنكالطري،ا تبػػػنؿنيػػػفككنػػػنح فيػػػون ػػػيشالػػػذؼا جت ػػػنييالنظػػػنـييػػػدث ن

كمػػذا، ػجت ػػػع ػػفالنتلقػػن تػػأثرح ػػننفب ػػن ػػعتلػػؾالكنػػنح التػػينتفنيػػ كالطريقػػ ا تبػػنؿكنػػنح 

الك ػتالػذؼفػيي  ػفأفييػدثح ػنيضػن أ  ػننتػأثر،ا تبنؿ فكننح نت ل و ن ذلؾيك  

(278ص،2003،إن نيف )الكننح .تلؾ عفيونت ن  

التػيتج ػ نبػػنباللكفيفاألاإليػذـكنػنح  لنظري ا يت نديلكالرحينػداؼمك فاأل

كفػػػيأييػػػنفأفػػػرػل ػػػنتػػػأثفراتغفػػػر حنكػػػرةيلػػػكال تلقػػػفف، كيػػػ ك حنكػػػرةا رآثػػػناإليػػػػذـكنػػػنح ل

(313ص،2009،  نكؼكالنفد). نكض يف نكين 

(يدفدةفػيأفتأفذيكا  ) تغفراتفجبيػذـاإلكنػنح كلذافأفأي  ينكل لكرحتأثفرات

ذاأفػذننمػذ ال تغفػراتفػي،ا يتحنر فإننػن، ػفالننييػ الفرديػ كالتفنيليػ كالتنظي يػ ،ا يتحػنركا 

(282ص،2010،ال بدهللا).ا تبنؿلتأثفركننح أي قف  ن نيب ي  فأف

:ريةالنـظ رضيات  ـف

(129-128ص،2014) ن نف، يدة ن ن:فرضينتاإليػذـنػنح كيلكا يت ندفكجدلنظري 
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 .كالفبراتالننحق ،للظركؼال ييط بففالقكةكالض فتح ن فتراكحتأثفركننح ا تبنؿ.1

فػػػرادكل ػػذاالنظػػنـيذ ػػ حنأل،ا جت ػػنيييػػن ذ  ػػؤثرا فػػيالننػػقي ػػدنظػػنـكنػػنح ا تبػػنؿ.2

 . األفرػيا جت نيكالج نينتكالنظـ

فيػػػو ػػػػكفيالػػػذؼا جت ػػػنييالنظػػػنـح  ػػػزؿيػػػفتػػػأثفر ييػػػدثاإليػػػػذـكنػػػػنح انتػػػػفداـ.3

 .ا تبنؿالج  كرككننح 

ك ػػف ػجت ػػػعكتفنيلػو   ػػنفتػأثرافح ػػنفت ل ػوالفػػرد ػفالاإليػػػذـكنػػنح الج  ػػكرلانتػػفداـ.4

 .اإليػذـكنػنح ل رضوكيتأثرالفردح نييدثنتفج ت،اإليػذـكنػنح 

 :اإلعـالم وسـائلعمى  االعتماد آثار

بتيقفػػقتقػػاإليػػػذـ كنػػػنحفأريػػ ظالنتػػرػمػػذ  نالنػػنسيلف ػػايت ػػندػذؿفػػ ػػفثذثػػ تػػأثفراتـك

(112ص،2015،الفزيلي):كمي

يلػػػكاإليػػػػذـ كنػػػػنحتكػػػت  اآلثػػػنرال  رفيػػػ ل :Cognitive Effects عرفيـــةماآلثـــار ال .1

.كالقيـ،كاتننعال  تقدات،كترتفباألكلكينت،كتلكيفا تجنمنت،الغ كض

 ثػ ،فال قبكدحنآلثنرالكجدانيػ مػيال كػنيرإ: Affective Effectsالوجدانية:  اآلثار .2

 .كالديـال  نكؼكالفكؼكالقلقالفتكرال نطفي

كنػػنح يلك يت ندالفرد ك يالنلاآلثنرتنيبر: Effects Behavioral كيةالسمو اآلثار  .3

.م نالتنكيطكالف كؿ،أنننففففينلك ففاإليػذـ
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إذالدرانػػػػ تتفػػػق ػػػعمػػػذ ت نكتأثفرات ػػػننفرضػػػيفػػػذؿ ػػػفري ػظالنػػػفمػػػذ أالبػنيػػػػثيػػػرػك

 ػػػكفيالتػػيكفحػنراأل  لك ػػنتكال  ػفنكػػػر ػنتػذؿفػػك ػفا جت ػػنييكػػح نتالتكابػ تنػتطيع

 ػجت ػػػعالأفػػػراد ػػذلؾايت ػػنداللثفػػر ػػف،فػػياتجنمػػنتالج  ػػكرا تػػأثفرالكػػػنح نت ػػدد ػػفلفف ػػن

.للكنح نتا يلككح نتالتكاب   بدرلل  لك نتج ل ن بدراإليػذـكنػنح ك

   واإلشباعاتات ستـخداماال نظرية  

بدايػػ الحيػػثإلػػكج  كرمػػنلاإليػػػذـ كنػػػنحا مت ػػنـحنلحيػػثيػػفاإلكػػحنعالػػذؼتػػكفر ي ػػكد

أي ػنؿ ثػ ،القػرفال كػريفأرب فننتفيمذ الدراننتظ رتك، تبنؿاالتجريبيفي فدافيلـ

ريلفػػػػز)أي ػػػػنؿح ػػػػدمنك،(Berisonبفرلنػػػػكف)ك(Statonنػػػػتنتكف)ك(Lazarsfield زنػػػػفلفد)

Rileys")ك(فريدنػػػكف"Freidson)ك(ػػػنؾ ػػػكبي CobyMac)فنينتأي ػػػنؿفػػػيالنػػػتكظ ػػػرت

كيقدـن كذجا نت  نؿ،فيا تجن ذاتوParker) حنر ر(ك)Lyle"ف ) ك(Schramm"كراـ)

كنػػنح تجػػن فػػػراداألالتػػيفتح ػػواألنػػلكب ج كيػػ  ػػفال فػػنميـكالكػػكامدالتػػيتؤ ػػدحػػأفكػػحنعكاإل

(210ص،2010،أبحع)أبك. كالكفبي ا جت نييكالن نني  فال تغفراتاكدتأثفرا ا تبنؿ

أف ػفي بد  ا تبنلكي حف نلي  ضن ففالرننح اإليذ فكظفكففػرادفاألإكيرػالن كذج

 حنكػػػرةبػػػففالرنػػػنح بػػػل تكاجػػػدفتيػػػتـفيػػػوفػػػإفمػػػذاال ػػػدف  كبػػػذلؾ،تجنم ػػػنفتبػػػرفكانػػػلبين 

ج  ػكرال تلقػفف ػفذلػؾأفبػد  كيفتػرض،ج  ػكرال تلقػففيلػككتأثفرات ػني ا تبنلكي اإليذ 

 تدافلػ فػي تغفرات  كا  كنيط كا كردنتتل بنتػفدا ا كتلؾ،الرننح أل كر ثفرةينتفدـ

(279ص،2010،ال بدهللا).فيي لي التأثفر بطلح ننمجالحيث
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، رحينػأمػداؼلتيقفقثذث نينتحكإلكانتنتػفدا ا  ف كـمننؾف ن فركضفرتلزيلف نك

(299ص،2010،يجنب):التنليالن كذجكتتض ففركض

لليييققكا نكينت  لكن،الج نمفرؼا تبنؿفيي لي فنيلكف كنر كفال تلقففج  كرإف.1

.تلبيتك  نت ـة قبكدن أمػداف

ذلػؾيكا ػ ـكيي ػ،ج  كرال تلقففيف   نيفالينجنتالتيا تبنؿكننح انت  نؿرب    يُ.2

 .(فػرادكتتنكعالينجنتحنفتذؼاأل،ا جت نييكيكا  التفني ،الفركؽالفردي )

بإكػحنعج  ػكرال تلقػففمػكالػذؼيقػكـحنفتيػنرالرنػنح كال ضػ كفالػذؼيقػكـإفالتألفديلك.3

دـمػيالتػيتنػتفا تبػنؿكلينػتكنػنح ،ا تبػنؿكنػنح مػكالػذؼينػتفدـفػنلج  كر،ينجنتو

 .الج  كر

الكنػػنح ينػػتطي كفافتيػػنركبػػذلؾ،تيدفػػدينجػػنت ـكدكاف  ػػـداح ػػن ج  ػػكرال تلقػػففينػػتطيع.4

أي  فالتي  .تلؾالينجنتبإكحنعفتقـك

الج  ػكرلكنػنح انتػػفداـػذؿف ف ػجت ػعالتيتنكداليلكال  نففرالثقنفي ؼالتػ ري  ف.5

.فقطالرننح تلؾ ض كففذؿكليس ف،ا تبنؿ

،2003،إنػػ نيف ):رحينػػ أمػػػداؼتيقفػػقثػػذثإلػػكحنينتكػػإلانتكنتػػػفدا كتنػػ كنظريػػ ا 

(255ص

النكػطج  ػكرال تلقػففإلػكذلػؾحػنلنظرك،اإليػذـ كنػنحلفػراداألانتػفداـ يفي إلكؼالتػ ر.1

.وأمػدافينجنتوكبإكحنعتقكـالكنفل التيينت   الذؼ
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.ا نت  نؿمذاج فنتكالتفني  ع،اإليػذـكنػنح  فبذات نكنفل انت  نؿدكافع رف  .2

ا تبػػػنؿكنػػػنح  نػػػت  نؿنتفجػػػ تػػػأتيالج ػػػنمفرؼا تبػػػنؿي ليػػػنتدراؾإفإيلػػػكالتألفػػػد.3

.الج نمفرؼ

بػدأ ػػفكالتػيت،نتكاإلكػحنينتنتػػػفدا التػيتكػ   نظػكرا ال ننبػػر ػف ج كيػ كمنػنؾ

كتتفني مذ الينجنت عالفبنحصالفردي كاإلطنر،تكلدينجنتبفكلكجي كنفني لدػاإلنننف

كيلػػكؿ يت لػػ لتلػػؾ، كػػ ذتفرديػػ تفتلػػففػػييػػدت ن ػػنكينػػتجين،ال يػػيطحػػنلفردا جت ػػنيي

أكإلكػحنعاإلػككيؤدؼذلػؾ،حنلتنليتتكلدالدكافعلي ال ك ذتأكإكحنعالينجنتك،ال ك ذت

،2009،)  ػػػػنكؼكالنػػػػفد.ثػػػػـتتكلػػػػدينجػػػػنتإضػػػػنفي ت ػػػػربػػػػنفسال رايػػػػ النػػػػنحق ،يػػػػدـإكػػػػحنع

(242ص

شباعاتات واإلستـخدامعناصر نظرية اال

ح ػػندأكػػحنينتح ػػدد ػػفال ننبػػرالتػػيتكضػػحكتفنػػركاإلنتنتػػػفدا ن الفنبػػ حري ػظالنػػت تػػنز

(142-141ص،2011، راد):ميكمذ ال ننبر،ري ظنالمذ 

 .الج  كرالنكط.1

 .كحنينتلذ ا جت نييكنفني ػالاألبكؿ.2

.دكافعالج  كركينجنتو.3

.ا تبنؿلكننح الت رُض.4

.الت رضكحنينتالننتج يفا .5
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.ج  كرللت رضػدكافعال.6

.اإليػذـكنػنح ج  كر فػنتالػتك  .7

نجػػدمنا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ التػػيت تػػنزب ػػني نننػػالفبػػنحصاألإلػػكينػػدالرجػػكعك

،كػػػػػحنينتكاإلنتنتػػػػػػفدا نظريػػػػػ ا يلف ػػػػػنتر ػػػػػزالتػػػػػيي األنننػػػػػف ػػػػػنرتػػػػػديـحكػػػػػ   بفػػػػػراأل

(113ص،2015،الت ي ي)كحنينتمي:نتكاإلنتػفدا التيتديـنظري ا فنلفبنحص

يلكا تبنؿال كنر فففيي لي  ننيطرةفذلالتيي  ف فالفنبي ميكالتفاعمية:.1

حندؿت في كالفطنب اتجنمففاألدكار ا ك، التي الفنبي  مذ  ت تنزف التكاب ب ن كح نت

 .النكطتديـف رةالج  كرا جت نيي

 ػفبػففاإليػػذـ كنػػنحال ضػن ففالتػيتقػد  نافتيػنريلػكنتػػفدـ مي درةالكاالنتقائية:.2

فف ػػػننظريػػػ كمػػػذ تػػػديـف ػػػرةأفػػػرػر ػػػزت،كينجػػػنت ـ كفقػػػن لرغحػػػنت ـ نح ػػػ  بفػػػرة ػػػفالكنػػػنح

النفنػػػػػػػي ينجػػػػػػػنت ـلتلبيػػػػػػػ اإليػػػػػػػػذـ كنػػػػػػػػنحكػػػػػػػحنينتأفالج  ػػػػػػػكرففتػػػػػػػنرنتكاإلنتػػػػػػػػفدا ا 

  .ا جت نييك

كفقػػن للك ػػػتيأؼك ػػتٍػفػػللتركنيػػػ ةيلػػػكانػػتقحنؿك ػػراءةالرنػػنح اإلكمػػيالقػػدرتزامنيــة:الال .3

كفقػػػػن اإليػػػػػذـكنػػػػػنح انتػػػػػفداـيلػػػػكفػػػػػرادكيػػػػديـمػػػػذاالجننػػػػبنػػػػيطرةاأل،ج  ػػػػكرال نننػػػػبلل

اإليػػػذـ كنػػػنحيسكلػػاإليػػػذـ كنػػػنحفػػنلج  كرمػػكالػػذؼينػػتفدـ، رتيػػني ـ ػػفمػػذ الكنػػنح 

كح نتكحنينت عدراننتنتكاإلنتػفدا كمذافؤ دتذحـنظري ا ،تنتفدـالج  كرميالتي

 . جت نيياالتكاب 
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انتػػفداـفػيالدرانػػ يفنػ أفػػراددكافػعف ػـفػيي  ػفأفتففػدري ػظالنفمذ إالبػنيػثيرػك

ينػتطيعأيضػنءمفحػ التػدريسفػيالجن  ػنتنتػػفداـا فػذؿك ػفا جت نييكح نتالتكاب 

.ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نتكك  ك ض كفأنبػنب  رف 

 عاتالشـائ

 :لمشائعة   واالصطالحي المغوي   التعريا  

نتػكػنر:الكيعا كيع):حأن ن(270ص،2009بف نني،)األ عرفيا :لمشائعة   المغوي   التعريا   -أ

الفبركالتقكي  كنع يقنؿ ك كؼ،،،  ثر :كأؼ القـك ك ثركا،كنع انتكركا الننرككي تُأؼ

 كيع،كيقنؿك نو ف للكجنعكفينو،فكينتكرففتقكػب ـاإلننن :كالكي   كيت ن،حنليطب

(.كي  ككيعكأكينع

الكنيطوجاء     ظ ركانتكر،(فيال  جـ ك كنين : ككي ننن  كفكين  فنتكرغفركنعالكيء

فنتكرك تثبتالكػنح  :الفبرك:الفبرغفر تثبت نو،اإلكػني ك:أذايو..ءكيقنؿكنعحنلكي

(503ص،1972نيس،أ).ي :الفبر:الكػنح  (كالكن،:الكنحعكالكنع،كالج عككاحع،فيو

 لمشائعة: التعريا االصطالحي -ب يدفدة ت نريف للكنح   ،1982زة،ي ):تعريا منيافكجد

245ص الكػنح  )( األيندفث كاألمي فحنركالركاينت فتداكل نالتي دكف  فالتيققالننس

بيت ن، الننسالكي  د فبد  ن،التألدكدكف  ف ين  كفللثفر  ن    تبدفق فأدكف

التفنبف إليوح ضاكيفكي  فأفيضغفرمـ،إلكمـكردبوفرككنثـ،يينكلكاالتيقق فبيتو

النن عفتك ؾفيوفتر كفحك   ك ديبحيكاألثرتي نن ل نفرككنوكيداف كفينوالجدفدة،

.فيبدؽ نيقكلكف(
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تنتق  فكفص)ف رةفنب فؤ فب نالننس،حأن ن:(140ص،1980،)يبدالقندر ويعرفيا

.كنمد(دلف أكإلكدكفأفتنتند،فتفك ب ناإلنننفاللل  التيكيتـمذايندةبكانط ،آلفر

األركاي ميالكػنح  ) حأن ن: (65،ص1980،)أبكزيد كما عرفيا دكفأففر زكافػرادفتنن ل ن

أكمي جرد، فالكا عل نأننس لفبرأك ضي يت نأكأن نافتذؽبلتألفديلك بدر

ك لو  نضحف  فاليقيق ، دريلكييكؼأكالنقبنففينردفبرالزيندةفذؿ فتيريف

.أفرػ(الرنـفيأيينفي برينوحنللفعأييننن أكحنلن ت ك

أك كضكيي   ضي أكيحنرةنكيي ، يم):حأن ن(11ص،1964كنت نف،ألبكرت) وقد عرفيا

  نففرألفدةكذلؾدكفأفتلكفحنللل  ال نطك  ،آلفر فكفصيندة قد  للتبدفقتتنن  

.(للبدؽ

ال ن  كيرتحطحأيداثالنني تبريين ): (15ص،2007) نحففرير،أما تعريا يطلقلتبد و

.(كينتكر فدكفالتيققرن ين  فبيتو

 في التعريفات السابقة عدة نقاط منيا: خالل التأملا من ويتضح لن

   ا جت نييل ذ الظنمرةلدارنففاك ل نءالراءاللتنبكآفتذؼكا،الكػنح  تنكعت ريفنت.1

.الكػنح  ينب جنلوال ل يكف   ـلظنمرة

2. أف ح ضالت نريفيلك  أ كاؿالكػنح  تألفد غفر بد  ن  ف حنتيقق لغ كضتتبف

لل تلقي.كاألثنرةم ي كاأل

.األك نؿ ف نقكل كالرنـكالن ت كغفرذلؾ ث اللل  الالكػنح  أك نؿكتنكعكننح .3
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.كغنينتفنب ت   يلكتيقيق نأمػداؼ  فللكنحألننح ضالت ريفنتتبفف.4

نقل نفذؿ فالكػنح  ف تفنبكنح  كجكدتضفـكزيندةفيضح فالت ريفنتال فتلف للفت.5

. ػجت ػعالأفػرادمنكركاج نبففنكػرك

بأنيا: الشـائعة يعرفوأخيرًا يمكن لمباحث أن 

بدلف يلكبد  نػ جكأف نؿ كاؿأ) ال بدرغفر بيكح  األ، كل  كؿػيدكرتكفػرادفتنن ل ن

ل ـ، كضكينت حنلننح  ػمػغ كضكاألتبفحنلتكمن   كننح ،ػالج  كرلدكاألثنرة ي  كل ن

.(  فن غنينتيقفقػ دؼلتػكتل نقتلف لن فللتركني تقلفدي كا

 :شائعة  لم التاريخي   التطور  

الجدفدة،الكػنح   حنلظنمرة بدءلينت كتيلفيفث بدرانت ن ال ل نءلا مت نـ  ب   ف  ن

فكجديفث،نتالحكري  ػجت ػ كءال نذنكأبد دنككح نغفرإف،فترةطكيل  ف نذكالدارنفف

تدؿيلكأ ثل  كجدتالكػنح  أفكاضي  كجدت عك،كالثقنفنتاتيضنرالج يعفي د لقد

    في كتبلكرت كن ت الاإلنننف كاليدفث اإليضنرات  ن ن القدي   ،2000،)يكاد.نننني 

(255ص

جػ ج لػتح ضػ ـفتجنػسيلػكرينيػن درلتقلػقالي ػنـ نػذفجػرالتػنري الكػنح   ننتك د

ت تبػرالكػنح نتح كظففف تفببفففنقلكفإلف ـ نف  سحوالننس ف ك ننت بص ػ فػـك

ال ضػػندة.الكػػػنح نتيج ػػنفمػػؤ ءال كظفػػكفيقك ػػكفبتػػركينجػػ الكينػػد) قيننػػن (للكػػ كرال ػػنـ،

.(99ص،1985)نكف ،
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أ غفػػرأبينك ػػفػيػػك ػػن بػػ  ػػريـككلػػدمن،كػػػنح نتالري القػػديـاللثفػػر ػػفكيػػرؼالتػػن

منالف كدنكػر نتالتيركجل نكفلق جن  للكنحفك دةيينك)يليوالنذـ(فريلكذلؾ،أدلف 

الففلنػكؼللكػػنح   ػذلؾض)يليػوالنػذـ(،كت ػرحنل نػيحؾيتكػ الالذففينكلكا ػسكػرؼ ػريـك

أثفنػػػػنفيفنػػػدكػػػحنبأفنػػػقراط ػػػنففريػػػدأ فندمػػػنكػػػنح  داحػػػوأينكػػػػر،يفػػػث(نػػػقراط)الفكنػػػنني

أفػػػرادحنػػببتبػػدفق ينربتػػوإلػػكاأل ػػرالػػذؼأدػلػػكالت ػػردكال بػػينفيلػػكالدكلػػ ،كيكػػج  ـي

(175ص،1991ن رؼ،).الكػنح  لتلؾالك ب

 فبدء،الكػنح نتال تذيق ال دفد فك دك دتال  كداإلنذ ي  نذ ي الديكةاإلابتداء 

الرن فد كنلـ(،يلك  في كدكؿدمحم)بلكهللايلي  أيقحو ك ن الراكدفف الفلفنء ح  د  ركرا 

(58ص،2010)ال  ذكرؼ،.نذ ي  ت ددةإ

 فأيداحولتيقفقا نتبنراتكالتفكؽيلكالكػنح  انتفدـ(جن فزفنف)التنري أفكيذ ر

ك،ال أجكريفكال  ذءذؿف فتالكػنح نكبثنكػرػذؿف  كاتوأالتيت   يلكتضفيـ يداد

لكالتركيج فيال  نرؾالتيفنضت ن كحطك تالجفكشالتتري  ككرانت ـ لتيايت دتاكضراكت ـ

(25ص،1998،هللايبد)يلكالنري كالير  .

كرإذانت،(1857)فيينـ نتللكنحالثكارال نكدانتػفداـيفالكػنح   نفذ ر  ؤرفكك

 التيأالجيشال ندؼنكدجبفف داننتال دافع ضدينتفد كن نف بزيتالفننزيرالثكار  دمكن 

طذؽأفا تنعالجنكدال نكديف ينرب الثكارالكػنح  تلؾنتفج يو  نترتبيلكالحقر، الننركا 

 طريق يف ال دافع، حنبب أكذلؾ في يير كف ال ندكس األحديننت ـف ليـ للكن ـأل  قنر

(262ص،2015)الللحنني،دكن ن.ي ب
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بػػدأ ػػعالتطػػكرالتقنػػيكازدمػػنركنػػنح اليػػربالنفنػػي كتطػػكرفقػػدأ ػػنال بػػرالػػذمبيللكػػنح  

(،1945-1939(كاليػػربال نل يػػ الثننيػػ )1918-1914أنػػنلفب نإحػػنفاليػػربال نل يػػ األكلػػك)

لقيطػنني،ا)فػيتلػؾاليػركب.حكػ   بفػرالكػػنح  انتػػفداـكنكػػر ػفت ك د  نػتثػكرةا تبػن

(26ص،1997

 فندمػػػنأفاألكلػػػكاليػػػربال نل يػػ فػػذؿاأل ري يػػػ انتكػػػرتكػػنح  فػػػيالك يػػنتال تيػػػدة ػػدك

يل  ػػـأيفػػث،فػػبلغ ـب ػػنيػػف بػػفر ك ػػنجػػرػلػػووأملػػإلػػكجنػػدين أنػػفرا فػػيالينحػػنفأرنػػ رنػػنل 

جػدحضركرةا يتفنظحنلطنحعالبريدؼال كضكعيلكظرؼالرننل ،كيػففتػـنػزعالطػنحعالبريػدؼك

فكجػػديلف ػػنطػػنحعبريػػدؼفالرنػػنح اليربيػػ  إفػػياليقيقػػ (للػػف  تػػكبتيتػػو)لقػػد ط ػػكالنػػنني

 ػػفل ننيػػنأك ػػفدافػػ أتبػػثالتنح ػػ لليلفػػنءاإلذايػػنتالثننيػػ  ننػػتال نل فػػػ اليػػربكفػػي،أطذ ػػن 

يػداءمتلػرأفػداع ن ناليقيقي  نرض النظنـالننزؼالقنحـبفن ن نفال دؼيلكيدكدمنإليذف

،2015)الػػػػػدلي ي،.فػػػػػيإضػػػػػ نؼركي ػػػػػـال  نكيػػػػػ التػػػػػيتنػػػػػنيدالكػػػػػػنح نتنكػػػػػػركبػػػػػثككأل ننيػػػػػن

(179ص

 ػدظ ػرت ػعالكػػنح  فإ،الكػػنح  مػذ الجكلػ التنريفيػ ل رايػ تطػكرػذؿف فيتضحلننك

فد تانػػتك ػػد،الكػػػنح  لػػـتنتكػػرفيػػوذفكجػػدتج ػػعحكػػرؼفػػاألكلػػكنػػنني اإلناليضػػنراتظ ػػكر

انػػتفد كمن كنػػفل  ػػد ػػندةاليػػربيبػػرالتػػنري ذإفإز ػػنت،اليػػركبكاألك ػػنتأفػػيحكػػ  فػػنص

لينػػػػتجدفػػػػدةيلػػػػكن ػػػػنإإذ،(الكػػػػنح  )أؼالتنػػػػ ي بتلػػػػؾفلػػػػـتلػػػفتنػػػػ كا    ػػػ فػػػػييػػػػركب ـك

من.انتػكػنرأيدثالتقنينتال كجكدةك تأبحيتتنتفدـن نأجدفدفف نالللفكنننني اإلالتج  نت
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 خرى:وبعض المصطمحات األ الشـائعةبين  ة  العالق

،كاليػربالنفنػي ،ال ػػنـالػرأؼ عغفر  فال بطلينت ػػنلديني ،كالكػنح  ففتلط بطلح د   

 بطلينت:ػبتلؾالالكػنح  ينكرديذ  كفي نفل

 دعاية:ـبال الشـائعة عالقة   -أ

إ أفمننلؾيربالنفني ال كج  ،ػأننلفبالأنلكحنف فديني ح كن  نػكالالكػنح  تكترؾ

  ت تلؾ  نففرالدأفحنرأكأ نكي  ميننحقن   نانت رضالكػنح  فإإذ،فبففال ف ك ففرك ن 

ػالأ نكال بدا ي ، كالتكجيوفديني  البننء طريق  يفث  ف ينلـ،تفتلف ت ريف حينب ف ي

 )ا تبنؿ ال دركسيف"(كي ػ نمنركلد الت بفر األف نؿ أك يفػالتاآلراء أكفػراداأليتبدر

ػداؼأمكذلؾ فأج أكج نينتأفرػ،أفػرادأكأف نؿالج نينتكالذؼف دؼللتأثفرفيآراء

ننن نتللـللينقكؿ)غكبلز("إنزؼػكزيرالديني الن  ن نؿك يددة نحقن ك فتي ـنفني"،

ن كفحن  .(37ص،2016،رييـ).نللينيب يلكتأثفر ن" نكا 

ل ػػنالكػػػنح نتكيكجػػد ثفػػركفي تقػػدكفحػػأفكنػػفل  ػػؤثرة ػػفكنػػنح الدينيػػ ،الكػػػنح نتت تبػػرك

إفجنبيػن ن انتػػفدا الكػػنح نتكي  ػفأفتنػتفدـيف،أكالبػاإلذايػ الػذؼللتلفزيػكفأكنفسالتأثفر

نػػلبي ثػػنرآالكػػػنح  فػػرػتيػػدثأ ػػفننييػػ كمن،نكػػػرلبيضػػنءللػػذففي  لػػكفيلػػكالدينيػػ التقكيػػ 

ي ػكد،).تػؤثرفػيتكج ػنت ـيفن ػنكحكػ  فػنصي ك ػنت ـ،كتلكفنكين  فالقطي ػ بػففالنػنسك

(50ص،2008
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 :العـام الرأيب الشـائعة عالقة   -ب

ا دكرالبػنحبفل ػبال ػػنـالػرأؼفإ  ػن،ال ػػنـالػرأؼا فيتلػكيفكنكػأةا حنرزكردالكػنح  تل ب

ا من ػػن  ػػعكردف ػػذاأل ػػريففل ػػبإأؼ، نكجػػذكرمنأنبػػػنبكالكػػػنح  نكػػػرمن ػػن فػػيالقضػػنءيلػػك

،2012،)أبػكنػ ر .ال ػػنـالرأؼكفطكرت نيلكالكػنح   فيلك دػتأثفراأل راآلفركمذافتك

(85ص

 ج ػ كج ػنتالنظػػر"نػوحأ(81ص،1991)النػ رؼ،ينػبت ريػفال ػػنـالػرأؼكي  ػفف ػـ

يػػكؿ كضػػكع ػجت ػػػعكا تجنمػػنتكال  تقػػداتالفرديػػ التػػيت تنق ػػنننػػح ل ػػند لت ػػن ػػفأيضػػنءال

."  ففحنلذات

،ال ػػنـالػرأؼن  رفػ اتجػن ك يػنسالرنػ يحيفػثفػراد ن ػنتػػكػال يلػكالكػػنح  ك دتنتفدـ

 ػػراراتت ػػسالييػػنةالفك يػػ لل ػػكاطنففإبػػدارذلػػؾينػػد نتريػػدالي ك ػػ ك،ك  رفػػ ردةف ػػ النػػنس

بػػننعالقػػرارح ػػضال كػػتقنتالنفطيػػ ،ف ػػييحػػنر يػػفانػػتطذعرأؼفت ػػرؼحػػوأنػػ نر ثػػ زيػػندة

(234ص،2011،كالنكاين لفتنتن ا).فيالبلدالننحدال ػنـالرأؼيلكطبي  اتجن 

ان ػداـإلػكفرجػعنػببتأثفرمػنمػذافقػدال ػػنـالػرأؼأ نحنلننح للكنح  التيي  فأفتؤثرفي

و ثػػرةالتل نػػنت ػػرب ػػنالبلػػد  ػػنفنػػتجينػػتكأز ػػ أتػػأفرالتبػػريينتالي ك يػػ يػػكؿيػػدث ػػنأك

،)القيطػػنني.ال ػػنـالػػرأؼالتػيتػػؤثرفػيالكػػػنح  نكػػرتكػػ ف كإلػكفػػؤدؼالػذؼاأل ػػركا فتراضػنت

(60ص،1997

:النفسيةالحرب ب الشـائعةعالقة  -ج

مػػػييذ ػػػ الجػػػزءحنللػػػ ،كتلػػػؾال ذ ػػػ كاليػػػربالنفنػػػي ،الكػػػػنح  يذ ػػػ كطفػػػدةبػػػفففكجػػػد

ك ػذلؾيل ػنءالػنفسقػداتفػقيل ػنءلح ثنحػ اللػ ،كت ػدنحػ الجػزءكاليػربالنفنػي ح ثت ػدنلكػنح  ف
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كردفقػد،ت دأيػدأنػنلفباليػربالنفنػي الكػنح  فأيلك تال جن كال فتبكففيمذا جت نع

.كنػنحل نب نأكمػيكنػفل  ػفأ ػكػأنػلكب ػفأنػنلفالكػػنح  فحػأفيج يع راجعاليربالنفنػي 

(251ص،2015للحنني،ال)

ك ينػػػ كإ نػػػكع ػػفالقتػػنؿ فتجػػوإ لل ػػدك":ن ػػنحأ(13ص،2005ن ينػػـ،)يرفت ػػنك ػػد

التػي ػدكحػنلنفسثقػ التكالكنػنح ،للقضػنءيلػك ػ بػكرة ػفبػكرحكػكاييال  نكي لػول دـالن

."نفكا نتنذـتكلدفيوال قنك  أكيدـاإلذي

ثػنرةإفطركأكدأنػنلفباليػرب،ألن ػنت  ػ يلػكأ فمي جنؿاليربالنفني فيالكػنح  ك

(79ص،2007،)يجنب. فالب ب  رف  بدرمنك، ػجت ػعالأفػرادنزاينتبففالالفتفك

   :الشـائعة تكوين   مراحل  

فػػػيكػػػػرننمزةك نبلػػػ لللتلػػػكفجػػػالكػػػػنح  ففت ػػػرب ػػػنالبػنيػػػػث ل ػػػنءكالمنػػػنؾ رايػػػ بػػػنف نح ػػػض

(183ص،2015،)الدلي ي: ػجت ػعال

أؼ ريلػ انتقػنءالفبػر ػف بػ  ج كيػو ػفالنػنس:اإلدراك االنتقـائي مرحمـة :المرحمة األولـى -أ

أكضػػػػ فحػػػػنلت  يشيي لػػػػكففبػػػػنحص كػػػػتر  في ػػػػنبفػػػػن ـ ثػػػػ يػػػػدـالكػػػػ كرحنلثقػػػػ كالكػػػػ كر

ال ندةالرحين للكنح  . ػكفيكالذؼنكؼانتقنحيفدر كفال كضكعحك  ف ـا نت نء،

ح دإدراؾال كضكعتبدأ ريل التنقيحأؼاإلضنف أكاليذؼالتنقيح:مرحمة  :المرحمة الثانية -ب

 ذلؾتضنؼإلف نح ضال حػنراتال تداكلػ فػيذلػؾالكنػطللػيتلػكف ف ك ػوك قبكلػ لػدػيػددك

.كنطالالذففي يككففيذلؾلبر فالننسأ
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ح ػدالكػػنح  كالقيػنـبتنقييػوفػتـإطػذؽح ػدإدراؾال كضػكع:نطالقمرحمة اال  :رحمة الثالثةالم -ج

.أغراض نالك تال نننبلليتؤدؼفيإطذ  نفتلكفجنمزةكن ل ا نتي نبكيتـأ

:الشـائعةائص ـخص 

من:أبرزدفدةفبنحصيالكػنح نتلظنمرةكالدارنففيددال دفد فيل نءالنفسكا جت نع

جػنءتي ليػ كبفنبػ إذاارتحطػتح كضػكينت   ػ ك،الكػػنح   ػفأمػـفبػنحصنكػػري دال.1

(.46ص،2016رييـ،).فيظركؼيب بالتيقف فبيت نمننكػر

الػذؼتبػثفيػو، ػجت ػػع فكا عال  نتنت د ض كن ن،م ي طنحعالغ كضكاألحالكػنح  تتنـ.2

(267ص،2010)الجبكر،من.نكػرح ففا يتحنريندرادفػألكتأفذينجنتا

تنػػفرحنػػري نلكػػنح  فكفػينفػػسالك ػتبػػ كح تك ف ػػن،، ػجت ػػػعفػػيالالكػػنح  انطػػذؽنػ كل .3

(16ص،2011جب،ر) كيـ،كللف فالب كح ح  نفإيقنف نكاليد فآثنرمن.الالننرفي

 ثػنؿ،كػنح  نػكاةبػييي كللػفي  ػفأفتكػ   ػنتلكقدتيتػكؼ  بند  فالكػنح   دتلكف.4

،2003)أبػػكير ػػكب،.األجنبيػػ تفػػنعال  لػػ ت ػػدف نػػلـركاتػػبال ػػكظفففأكار كضػػكعيلػػكذلػػؾ

(93ص

كذلػػؾلجػػس ػػفالبػػدؽكاللػػذبفػػينفػػسالك ػػت،ال قبػػكدةنكيػػن الكػػػنح نت ػػدتتضػػ فح ػػض.5

 نرال رادأكاألكفنصأكاألفتأكرفضولل  لك ن دػتقبلوكنلكػنح  نحضالج  كرال نت دؼح

(74ص،2010ال  ذكرؼ،).إيبنل نإليو
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رف فالب كح   رف الكفصأكالج   بد،منانتػكػنرأثننءالكػنح نتب كح   رف  بدر.6

ك يننػػػػػػػػػح الكػػػػػػػػػػنح  يلػػػػػػػػػكذلػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػفأجػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػردك  رفتػػػػػػػػػو،ضػػػػػػػػػركرة ػػػػػػػػػفحػػػػػػػػػنلرغـالكػػػػػػػػػػنح  

(96ص،2013.)يربي، طلقف ن

) بػػدرفضػػ يػػدـ(أك) بػػدر نػػؤكؿغفػػر يػػددكؼأكرنػػ يحضػػ نف  نػػالكػػػنح  تتػػزيف.7

(82ص،2015الزكيني،).اللكفيفمكيتو(

:الشـائعات أىـداف

  يدفدةأم  ن:أمػداؼفكجدللكنح نت

،القػػنحـءالقػػيـك ػػفبنػػنءالتنظػػيـتيطػػيـالػػركحال  نكيػػ للفبػػـ،كذلػػؾيػػفطريػػقالنفػػ  ػػفبنػػن.1

 ػف ػكرالتػيتزيػدك ػفأفطػراأل، ػجت ػػعالأفػػراديبػفف ػجت ػػ بدرج الت ننؾكالتراحطالذؿفكاإل

.)ن ينػـ،فػذؿكاإلمذاالكضعمكت رضمذاالننق فالقيـكالتنظػيـل يػنك تالزيزيػ فطكرة

(98ص،2005

الفبػك  كالحغضػنءت  فػدا لتػد فربثكيل ػجت ػعالأفػرادبففمننكػرفذؿ فالكػنح  ت دؼ.2

)اليربػػػػي،  ز ػػػػن كتضػػػػ ف  نكينتػػػػو. ػجت ػػػػػعانػػػػتقرار النفنػػػػيكالت ػػػػنيشالنػػػػل يحيفػػػػثيبػػػػححال

(82ص،2013

النينني ال رنك  ل نكذلؾ فال كضػكينتالتػيتتننكل ػنمػداؼيلكتيقفقاألالكػنح  ت   .3

التكػ يؾفػيإلػكف ػيتنػ ك، ػجت ػػعلكفبينتالحػنرزةفػياليف ندةالنظنـالنيننيكالي ك  كا

(26ص،2015،الللحنني).البلدالنظنـالنيننيفيفرن  نالفططالتي
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الحطنلػػػ انتػكػػػػنرنػػػتغذؿح ػػػضالظػػػركؼالتػػػيتيبػػػ أييننػػػن  ثػػػ  ا تبػػػندين الكػػػػنح  ت ػػػدؼ.4

تلػػػؾالظػػػركؼللػػػيالكػػػػنح نت ركجػػػككينػػػتغ ركنقػػػصال ػػػكادكالنػػػلعالضػػػركري ،كارتفػػػنعاألنػػػ ن

(79ص،2010)ال  ذكرؼ،.نف  فنينني الدكل ا  تبندي يك  كاحنلكضعا  تبندؼكال

التأثفرالذؼفذؿ فوكاتجنمنتوتجن  ضي  ن، فاك  رف ردف لوك كال ػنـالرأؼجسنحض.5

)رييـ،ت نييػػػ أكا تبػػػندي أكينػػػ ري .اجفػػػياتفػػػنذأكت ريػػػر ػػػراراتنيننػػػي أكالكػػػػنح  تفلقػػػو

(50ص،2016

:الشـائعةقانون 

ككػػػدت نكمػػػذاالكػػػػنح  أفمننلػػػؾ ننكنػػػن من ػػػن فكضػػػح ػػػدػ ػػػكةالكػػػػنح نتفػػػذ راللتػػػنبك نظػػػرك

(87ص،2010،ؼر)ال  ذك:القننكفمك

 الغموض ×= األىمية  الشـائعةقوة 

حنلننػح ل بػدرمنأكنن ل ػنأكالكػنح  يكلوكردذؼت:أؼأم ي ال كضكعالوالمقصود باألىمية   

ال نت دؼب ن.

ــالغموضكأ ػػن إ أف،حك ػػني تنف ػػن ػػفيػػدـكضػػكالكػػػنح  ف ػػك ػػنييػػيطح كضػػكعالمقصــود ب

. نيغينبالتفنفرالد فقلل كضكعالكضكحيغينب

(81ص،2003لغ كضألؼ كضكع ن ن:)أبكير كب،مننؾيدةيكا  تك  اك

 دـتكفر  لك نتبند  كرن ي .ي.أ

 .كففيـيليوالقلقكالفكؼكالريبجكجكد.ب
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.نريعيكؿ ضنينمن  ك نت جل إجراءفياتفنذالتأففر.ج

.أل كرفنب ك تاألز نتكاللكارثالنيطرةيلكادـي.د

 وأنواعيا: الشـائعاتتصنيا 

:إلكلز ني ك كضكينت نا  نكتك فتنت نحينبدكافالكػنح نتتبنف

 :النفسية   الدوافع   بحسب   الشـائعات. 1

:كاعحينبالدكافعالنفني كميػأنكضعيل نءالنفسثذث 

 ػػنلفكؼ ػػففػػكؼاإلننػػنفك لقػػو، ػػفلتػػيتتلػػكفاالكػػػنح نتكمػػي: شــائعات اليــأس والخــوف-أ

 بػػدر،ك  ػػنينػػنيدالفػػكؼ ػػرضأككحػػنءأك ػػفيػػكادثإرمػػنبغن ضػػ الانتػكػػػنر،أكاأليػػداء

،2015،)الللحػػػنني.منانتػكػػػػنرلؾ ػػػفتضػػػفي  نكنػػػري فإنػػػويضػػػنيف ػػػذالكػػػػنح نتيلػػػكظ ػػػكر

(248ص

كالبيضػػنءأكالتفنؤليػػ ،األ ػػ كػػػنح  أكيضػػن الرغحػػ أكمػػذ تنػػ ك: واألحــالماألمــاني  ب_ شــائعات  

يػفكاأليػذـميت بريفاأل ننيككميتقنب كنح  اليأسكالفكؼ،،ك نتكالت نيفيح ضاأل

تتيػدثيػفكجػكدت فنػنتفػيتبديق ن،ك ػأفإلكتط حفنن   نكنن ل نفي  دالكػنح  طريقنق 

(95ص،1998،)الدحنغ.ركاتبال كظففففيزيندةال ؤنننتالي ك ي أك

تنػت دؼالت ػنيشلتػياالكػػنح نتنػكاعأفطػرأ ػفالنػػكعكي دمذا: الحقد أو الكراىية _ شائعات   ج

الكػ بأفػػراديلكو تجنفديدثفردؼكت  يالك كبكفلقيداكةيفطريقكالتفر  بفف يػالنل



28


 

تيطػيـإلػككبػك  كأثنرةالنزاينتالطنحفي كال ذمبي كالقك يػ  ػفأجػ ضػربالننػفجالػكطنيللبلػد

ال ػػػػدككالجكانػػػػيسكالطػػػػنبكرالفػػػػن الػػػػركحال  نكيػػػػ للكػػػػ ب،  ػػػػفي النػػػػػكيمػػػػذ سبتػػػػركيجكيقػػػػـك

 (47ص،1997.)القيطنني،الكػنح نت

  :نتـشـارسرعة اال و بحسب التوقيت الزمني  الشـائعات تصنيا   .2

تن ػػككتنتكػػربػػحطءيتػػكتبػػ فػػيالن نيػػ التػػيالكػػػنح نتكمػػي:الزاحفــة أو الحابيــة الشـــائعات-أ

تكجػػػوضػػػد نػػػؤكلي كاضػػػيعالكػػػػنح نتكغنلحػػػن  ػػػنتتنػػػنكؿمػػػذ  ريلػػػ حيفػػػثي رف ػػػنالنػػػنس،إلػػػك

ا جت ػنييلن ػكالتطكركاتنت دؼير ل  كالغرض ن نتككيون  ت ـكالنف  ن ـك ذلؾ الي ك  

(94ص،2005)ن ينـ،.كا  تبندؼللبلد

التػػػيتنتكػػػرحنػػػري  ذملػػػ يتػػػكتغطػػػيالكػػػػنح نتكمػػػي: االندفاعيـــة أو الســـريعة الشــــائعات -ب

فػػيك ػػت يننػػي،كي ت ػػدمػػذاالكػػػنح   دؼأكالفحػػ ال طلكحػػ  ػػفكراءالتػػركيجتلػػؾال نػػت ػجت ػػػعال

(86ص،2013يلكأم ي كغ كضال كضكعالذؼتتننكلو.)يربي،الكػنح   فالنػكع

فتػػػرة  فنػػػ كفػػػيفػػػذؿالكػػػػنح نت ػػػفالنػػػػكعيظ ػػػرمػػػذا:كالغاطســـة أو الغائصـــة الشــــائعات- ج

،ةأكؿ ػردةالظػركؼالتػيأظ رت ػنلي نكدالظ كر ػر أفػرػفػييػنؿيػكثـففتفيركؼ  فن ،ظ

ثػػػـيػػػندتلتظ ػػػر ػػػرةثننيػػػ فػػػياليػػػرب،األكلػػػكال نل يػػػ اليػػػربفػػػذؿالتػػػيانتكػػػرتنلكػػػػنح نت 

األ ري ي يكؿا تذؾال راؽأنلي الد نرالكن  الكػنح  الظركؼ،كتك   الثنني لتكنحوال نل ي

أكيدكافأؼر ب يفثتظ الكػنح   فالنػكعمذا ب فػيايػتذؿال ػراؽيػنـفن ري ي،أمجـك

(35ص،2015ليف ،ا).2003
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 بحسب موضوعتيا: الشـائعات تصنيا   .3

نػػكاعأفطػػرأكمػػي ت لقػػ حنلجننػػبالنيننػػي،الالكػػػنح نتال قبػػكدب ػػنك: السياســية الشـــائعات -أ

تأثفرمػػنيلػػكالفػػردفػػذؿ ػػفا  بفػػرا دكرالكػػػنح  كتل ػػبمػػذ اليػػنلي،نيك تنػػال نتكػػرةفػػالكػػػنح نت

ك بػػػصالفضػػػنحح،من ثػػػ الن تػػػ كالبػػػكرال فبر ػػػ نكػػػػريفػػػثتنػػػتفدـأكػػػ ن   ثفػػػرةل، ػجت ػػػػعكال

 للتػػأثفريلػػكتف فػػرالنػػنسكتغففػػرن نيػػ  بػػنلح  فنػػالنيننػػي تفػػدـفػػيأمػػػداؼكتلػػكفلبػػنلح

(7ص،2011.)رجب،نين  فن ف ـكاتجنمنت ـتجن  ض كا 

 ا جت نييػلػكاأل ػكركال نػنح التػيتر ػزيالكػػنح نتكال قبػكدب ػن:ةاالجتماعيـ الشـائعات -ب

يفػزا كيك إرادتوكيج لو لقن  تفكفػن  تكيثحط دراتويكمف فيزي توككيؤثرفيو ػجت ػعك نف ـال

 كاللػر ا جت نييػفطفػرألنػوفػكرثاأليقػندنح نتالكػػ ػفالنػػكعكمػذالقبكؿأؼكػنح  كتبػديق ن،

(61ص،2010،ؼرال  ذك). ػجت ػعالأفػرادغضنءبففكالح

ج يع جن تو،ـ جن    فنن  فا  تبندأكت نجالتيالكػنح نتيكم: االقتصادية الشـائعات -ج

بنبتويفطريق نتيقفقغرض  فف فا  تبندإلكإذين ك ركجكمن التػيالكػػنح نت، ثػ كا 

  ػني  ػفأفكأنػ نراألنػ ـكال ت ػن لففب ػن،)البكربػنت(كأن نرال  ذتتنت دؼأنكاؽال نؿ

ك كاطنيػػوكانػػعالنطػػنؽ ػػنلتيتبػػفبنػػ رالفنحػػدةتأثفرمػػنفػػيالبلػػد ػػػكفيدبر تػػوفتبػػفبا  تبػػن

(65ص،2016.)رييـ،ل يلي  ا  لكال

األ نيػ  جن تال نػ ري أكالالتيتنتفدـفيالكػنح نتميك: ألمنيةاالعسكرية أو  الشـائعات -د

ي ػنن ـفػيالػدفنعيػفاإلرمنبي أك  ث تيطيـ  نكينتالقػكاتال نػلي ال نػ ري كتقلػ يػزاح  ـكا 
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رضالػػكطفكالقضػػنينالكطنيػػ كالتقلفػػ  ػػفأم فت ػػنك ػػدرت نفػػيالقيػػنـبكاجحنت ػػن  ػػنفنحغػػيكبػػك  أ

.ر ت ػػددةمن ػػفج ػػ كبػػففالي ك ػػ  ػػفج ػػ أفػػرػكحنتجنمػػنتك يػػنكأفػػػرادالفر ػػ بػػففلت  فػػق

(286ص،2016،)ينف

كاأل ػكرال رتحطػ حن لتكػنفنتكا بتلػنراتال ل يػ ال فتلفػ الكػنح نتميك: العممية الشـائعات -ه

(بإينطػػ ليربػػياأل ري ػػيفقػػد ػػنـ)  تػػباإليػػذـاالكػػػنح نتفكفػػن  ػػفتلػػؾكت،الثقنفيػػ ال تنكيػػ 

ال ت لقػػ ح نػػفرةيلػػكاأل ػػكرالكػػػنح نت ػػفالنػػػكعذا  ػػنيكػػت  مػػكالتجػػنربالذريػػ حنلنػػري التن ػػ ،

(.42ص،1983،)جنبر.ك رالزاألحينثال تفبب الجن  نتكالللينتكال  نمد

:الشـائعات انتـشـار أسبـاب

ةأم  ن:يدفدأنبػنبالكػنح نتانتػكػنرفكجدلظنمرة

كيدـاأل ني األيداثةك ثررمنب،داحرةاإلتكنعكنت، ػجت ػ اليركبك فلفنت نالنلبي يلكال.1

(59ص،2009)اللنفد،.الكػنح نتنكػرننيديلكيكضنعاألانتقرار

فػيالكػػنح  نتػكػػنرالتر بكالتك ع،ي  ػفأفت فػببفحػ  ذح ػ  كأجكاءاألكضنعيدـانتقرار.2

(83ص،2013)يربي،. ػجت ػعال

قيلػػػكأنظ ػػػ الي ػػػـبػػػكمػػػذ تنط،غيػػػنبالبػػػراي كالكػػػفنفي كاليػػػكاربػػػففاليػػػنلـكال ي ػػػك فف.3

اـنتلفػكؼالنػنسكج ل ػـكان ػد ػجت ػػ فػيمػذ الحنري الكػنح  انتػكػنرا نتبدادي كتننيديلك

(182ص،2015الدلي ي،)لراحط بفن ـكبففالينلـ.ا
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لتثبػػتكيػػدـا،تبػػدفق ػػ  ػػنيقػػنؿإلػػكالنػػنسغنلحػػن ي فلػػكفك ػػكفال  لك ػػنتاألفحػػنركن ػػداـا.4

بػػػ فػػػي ثفػػػر ػػػفاألييػػػنفينػػػد نتثػػػكر كجػػػ كػػػنح  فنل حػػػنرةالتػػػيال  لك ػػػنت كالػػػػتألد ػػػفبػػػي

(76ص،2007،)يجنبذنػنر.لينؿأنو فكجددفنفحفرددكن نفيا

  االجتماعي التواصل شبكات

 :االجتماعي التواصل شبكات فيوم  م

كت ت ػػػػتاإلنتػرنػػػػػتكبػػػػػ  يلػػػػكا جت ػػػػنييكػػػػح نتالتكابػػػػ األففػػػػرةالفتػػػػرةفػػػػيانتكػػػػرت

زيػػنرةفػػياإلللتركنيػػ ،بػػ ك ػػدحػػنتح ضػػ ن ػػفألثػػرال كا ػػعكانػػعيلػػك نػػتكػال ػػنلـننتػكػػػنرح

أؼال  ػنف)ال  نفالثنلػث(بػػػػػا جت ػنعييلػـػؼف رن نفيػتطغكيلك بدأتيتكإن نال نلـ،

ال  ػػػ أكال درنػػػ أككال  ػػػنفالثػػػننيكمػػػكالبفػػػتكمػػػككؿال  ػػػنفاألح ػػػدليػػػوالفػػػردإفلجػػػأالػػػذؼ

،2015يلػػكاف،)حن تيػػنز.للتركنيػػن إبػػحح  ننػػن لقػػدأبػػححكاضػػين أفال  ػػنفالثنلػػثأكالجن  ػػ ،

 (289ص

كايػد،ا جت ػنييكػح نتالتكابػ تلقدت ددتال فنميـالتيتننكلك كلػـتنػتقريلػك ف ػـك

ت ريف ػػن ػػ أفال ل ػػنءكالدارنػػففييػػنكلكفيداثػػ مػػذ الكػػح نت،كإلػػكفالنػػببي ػػكدأكمنػػننػػرػ

ينبكج  نظر .

انتػػػػػفداـإلػػػػك بػػػػطلينتتكػػػػفر"حأن ػػػػنيحػػػػنرةيػػػػف(337ص،2013)القنػػػػدلجي،يــــاعرفوي   

ث نرا تبػن تفػييبػراليننػكبكال ػنتفال ي ػكؿ،لتكػغف كانػت،اإلنتػرنػتكبػ  تلنكلكجينت
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كالتػيتنػتند،اإلنتػرنػػتالكيػبككبػػ  ل رتحطػ ح ج كيػ  ػفالتطبيقػنتاذؿفػ ػفيكارتفػنيلي،

."نتػفدـ أنسف ري كتلنكلكجي ،تن حبإنكنءكتحندؿال يتكػالذؼفنتجوالإلك

إنكنءفػرادتتيحلأاإلنتػرنػتكبػ  تكفرمنفد نت:"حأن ن(86ص،2011)اللحنف،ياعرفكما ي

لأكػفنصالػذفف نح   فإنكنء،كي  ن ـ كيدنظنـض فين  وبينننتكفبي ين  أككح

كتلؾالقكاحـفتبلكفب ـ،لأكفنصالذفف ـأيضن   كاحك كنمدةت ـا تبنؿفرغبكففي كنر  

."النظنـداف ركفاآلفاألكفنصيض  نالتي

للتركنيػػ إفػػد نت"حأن ػػن:(ODLISفػػي ػػن كس)ا جت ػػنييالتكابػػ كػػح نتتعريــا جــاءو 

." ػػنالتكابػػ  ػػعاآلفػػريففذلت  ػػن ـ ػػفل ػػـ،كفبػػي ٍ لفػػنتٍ ػػفإنكػػنءففنتػػػفد  لت  ػػفا

(136،ص2014،)الي داني

بإنكنح ننيي ػاجت مكينتٍ ج كي "حأن نا جت نييكح نتالتكاب تعرياكما يمكن يقـك

كػػ  دفنػػن ي يلج نيػػ حكتت ثػػ ،ا جت ػػنييتفنيػػ للنتفجػػ ٍتلػػكفل ػػـركاحػػطأك نظ ػػنتٍأفػػػراد

يلػكيطلػق،  ػن"ال ذ نتال  ني أكيذ نتالبدا  تف ف كتكنيعألج اجت نيي ،كميتنكأ

 ،ا جت نييػػػ،الكػػػح نتالر  يػػػ .02لكيػػػب ن ػػػن:"اتنػػػ ينتيػػػدةالر  يػػػ  ػ ا جت نيفػػػالكبػ ػػػػنت

كبػػػػػػ  "،فنلػ ا جت نيفػػػػػالكبػ ػػػػػػنت ، كا ػػػػػعا جت نييػػػػػاإليػػػػػػذـكنػػػػػػنح ،ػ ا جت نيفػػػػػالكبػ ػػػػػػنت

ـٍكأطػػراٍؼ،فػػنلق ـتكػػفرا جت نييػػ اجت نييػػ  دفنن ي يػػ   كػػ ل  ػػف  ػػ أكػػفنٍصأكإلػػك مػػيبنيػػ  

ٍتاجت نييٍ ،كح دتك  الج نيػ اإلللتركنيػ يبػر نظ نٍت،كمي رتحط ح ض نبح ٍضبتفنيذ

حنلحيػػػػػثيػػػػػفح ضػػػػػ نالػػػػػح ،اإلنتػرنػػػػػػت الدبينػػػػػي)فضػػػػػنءاتفنبػػػػػ ب ػػػػػـ.فػػػػػذؿض ػػػػػفتقػػػػػـك

(70-69،ص2013كالطنمنت،
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:حأن ػػػنيحػػػنرةيػػػفالبػنيػػػػثفجػػػدا جت ػػػنييكػػػح نتالتكابػػػ الت ريفػػػنتالنػػػنحق لػذؿفػػػك ػػػف

كال رحػي التكاب اللتنبيكالبكتيبف نفرنتػفد  تكفرلاإلنتػرنػتػ  كبللتركني يلكإ كا ع"

ن ػػػػنتتػػػػيحتلػػػػكيف ج كيػػػػنتكبػػػػدا نت بنيػػػػويلػػػػكإ،  ػػػػنحػػػػندؿال  لك ػػػػنتكاآلراءكاألف ػػػػنركت

."ال دفن (،ح ن ث )ال  ن ،ال   ،الجن   يضنأامت ن نت كتر  بفف

:االجتماعي التواصل شبكاتتطور  مراحل  

 ثػػػػػػػػػػػػػ ػ ا جت نيفػػػػػػػػػػػػػالكبػ ػػػػػػػػػػػػػػنت ج كيػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػفأكافػػػػػػػػػػػػػرالتنػػػػػػػػػػػػػ فنينتيفػػػػػػػػػػػػػظ ػػػػػػػػػػػػرت

(Classmates.com)تكػػػح  ،ك ن ػػػاألبػػػد نءلغػػػرضالػػػربطبػػػفف ج كيػػػ  ػػػف1995يػػػنـ

SixDegrees))كبػدأت،األكػفنص ج كي  فالركاحطال حنكرةبففحنلتر فزيلك1997ينـ

رنػنؿإ فد ػ كتكفرل ـفد نت  فنػ كفبي ت لفنف ن فإنكنءنتػفد  ت  فتلؾالكح نت

يػػد بفػػر ػػنتػػكفر إلػػكتكػػحو ننػػتإفتلػػؾالكػػح نت،كرغػػـاألبػػد نءل ػػدد ػػفالرنػػنح الفنبػػ 

  ػندف  ػـإلغذ  ػن،ل نللف ػنأربنيػن تيقػقلػـتلؾالكح نتغفرإفالينلي ػ ا جت نيفالكبػ ػنت

نجنيػػن أفتيقػػق ػػذلؾالتػػيلػػـتنػػتطيعكػ ا جت نيفػػالكبػ ػػػنت ج كيػػ  ػػفح ػػدذلػػؾظ ػػرتثػػـ

(29ص،2013الركفد،)(.2001_1999 بفرا بففاأليكاـ)

نكبػػدأت كػػنمدات ةالكػػ فر (األ فر يػػ) ػػنؼنػػبيسظ ػػرتكػػح  (2005)يػػػػنـبدايػػ كفػػي

يلك نػتكػػ ا جت نيفالكبػ ػنتأمـكألبر ف تبرتتكبدأ(جكج تفكؽيدد كنمدات ك ع)

(2004)يػػػنـنتػكػنرحن  ذلؾتفذأكالذؼالففػنبػكؾالك فرةكح  ن ت ننفنإلكحنإلضنف ال نلـ

إنكػنءالتطبيقػنت،لل طػكريف(2007)يػػػنـالففػنبػػكؾتكػح  أتنيػ) ػنؼنػبيس(يتػككػح   ػع
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،2015)زكانػػػػو،.حكػػػػ   بفػػػػركبػػػػػ  يالنتػػػػػفد  زيػػػػندةأيػػػػدادثػػػػر بفػػػػرفػػػػيأ ػػػػنفلػػػػو ػػػػفن  ػػػػ

(26_25ص

اتجنءنتنجن ترال ين لتطكرا جت نييكح نتالتكاب فظ كركنكأةكتطكرإالبػنيػثيرػك

فػػػيال ػػػنلـجػػػنء   ػػػ ػ ا جت نيفػػػالكبػ ػػػػنتفظ ػػػكرمػػػذ إح  نػػػكالثػػػكرةا تبػػػنلي فػػػيال ػػػنلـ،

.لـتظ رحطريق فجنحي كقلفدي ،لكننح ا تبنؿالت

 :االجتماعيشبكات التواصل  مميزات  

(14،ص2014:)الي داني، نفلين نح دة  فزات ا جت نييكح نتالتكاب تت فز

 ػنفذلكتيط ػت ػفاليػكاجزال  ننيػ كالجغرافيػ ،ػ ا جت نيفػالكبػ ػنتلغتأ:يفثالعالمية   .1

حننط كن كل .بالغرب،كرؽالتكاب  عالفردفييفثينتطيعالفردفيالاليدكدالدكلي ،

نػػنيدت ػػد تلقػػيك ػػنرغ،ف ػػكفرنػػ كي تػػبكيكػػنرؾ،ف ػػيفف ػػن ػػػكفينتػػػفدـ فنل:التفاعميــة   .2

ل كػنمدلكأيطػتفربػ لل كػنر  الفنيلػ التقلفػدؼ،اإليػذـ تكجدفػيالتيفجندالتفنيلي إيلك

كالقنرغ.

فػػي ػػ  جػػن تالييػػنة،ػ ا جت نيفػػػنتالكبػ ػػيفػػثدفلػػتمػػذ االســتعماالت: وتعــددالتنــوع  .3

.ليـكالنينن كاإليذـكا  تبندفيالت انتفػد تك

ـــخدامالا ة  ســيول.4 (حنإلضػػنف لليػػركؼكحنػػنط اللغػػ )كمػػيتنػػتفدـػ ا جت نيفػػنلكبػ ػػػنتف:ست

كتراؾ.لذجراءات  قدةإإلكيتنج ت  نإن ن،التفني نتػفدـ للن  تالر كزكالبكرالتي
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تػػكفرالك ػػتكال ػػنؿ ػػكفالتنػػجف كا كػػتراؾفف ػػنػ ا جت نيفػػالكبػ ػػػنت:التــوفير واالقتصــادية  .5

 .حنل جنف

 :االجتماعيشبكات التواصل أنواع   

أنػػػػػكاعرحينػػػػػي ثػػػػػذث،إلػػػػػكنتػػػػػػفداـا مت ػػػػػنـكا ينػػػػػبا جت ػػػػػنييالتكابػػػػػ كػػػػػح نتتنقنػػػػػـ

(72ص،2014،)القيني:ميك

 ػففت  نػكفك ج كيػنتأفػػرادككػح نتألكػفنص يػددففكمػييحػنرةيػف:ة  شخصـي شبكات   .1

(.Facebook)كبػ   ث في نبفن ـ نتابدتلكيفكالت نرؼ ن ففذل

ـــة   شـــبكات   .2 كضػػػكعأكيلػػػـأككمػػػيكػػػح نت تفببػػػوحفػػػف  ػػػففكتج ػػػعال  ت ػػػففح  :ثقافي

(.Library thing)افتبنص كترؾ ث 

كت لي يػػ تدريبيػػ فلػػقبفحػػ ال تكػػنب كففػػيال  ػػفكتقػػكـ ػػذلؾبفػػػراداألتج ػػع:مينيــة   شــبكات  .3

(.Linked inفنيل بفن ـ ث )
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 :االجتماعيشبكات التواصل ل نماذج  

 ن ن:ا جت نييكح نتالتكاب نح ضن نذج فمنننت رض

:(Facebook)الفيـسبـوك شبـكة -أ

،بكؾ يػػدكدةال نػػؤكلي  جننػػن كتػػدفرمنكػػر  فينػػن ػػفالػػدفكؿإلف ػػاجت نييػػ  ي كبػػػ  مػػيك

ب ػػػػدؼكذلػػػػؾال دفنػػػػ ج ػػػػ ال  ػػػػ أكال درنػػػػ أكبػػػػفينتإلػػػػكا نضػػػػ نـففنتػػػػػفد  فػػػػي  فلل

 نح ػػػػ إلػػػػكإضػػػػنف أبػػػػد نء ػػػػذلؾففنتػػػػػفد    ػػػػفلل،كيفػػػػريفكالتفنيػػػػ    ػػػػـ ػػػػعاآلا تبػػػػنؿ

رنػػػنؿالرنػػػنح إلػػػف ـكأيضػػػن أبػػػد نح ـك تيػػػدفث لفػػػنت ـالكفبػػػي كت ريػػػفاألبػػػد نءحأنفنػػػ ـ،ا 

دلفػ البػكرالػذؼتقد ػواللليػنتكال ػدارسالت  فديػ فػيالك يػنتال تيػدةإلكنـال ك عأكيكفر

الجػن  يدريسأ يضػنءمفح التإلكاأل ري ي  كالطلحػ الجػددكالػذؼفتضػ فكبػفن أليضػنءاليػـر

(129_128ص،2015نفل للت رؼإلف ـ.)ك نؿ، ك

 ػنرؾزك ربفػرج) ف رةحنيط أليدطلح جن   منرفػنرد(2003)فيينـالففػنبػكؾبدأك د

Mark Zuckerberg)لقػػد ننػػتف ػػرة ػػنرؾال ػػنلـ،الػػذؼأبػػححفي ػػنح ػػدأبػػغر ليػػنردفرفػػي

ب ػػدؼت ػػنرؼكبػػػ  طلحػػ جن  ػػ منرفػػنردفػػيكػػ  فذلػػوبإنكػػنء ك ػػعإنترنػػتحنػػيطفج ػػع ػػف

(66ص،2015،)إ نـ.الركاحطبفن ـح دالتفرجت زيزالتكاب بففالطلح كاإلحقنءيلك

يتػػػكتلػػػؾإ إنػػػوفػػػيجن  ػػػ منرفػػػنرد،(2004)فبرافػػػر4فػػػيكبػػػػ  ك ػػػنفأكؿانطػػػذؽلل

،نتػرنػػتاإلالج نمفرالتيتنػتفدـ( زاؿغفر تنحأ نـالففػنبػكؾ)كبػ  ل  نفا كتراؾحال ري

الحػػنلغفف ػػففػػػرادأبكاب ػػنأ ػػنـج يػػعاألكبػػػ  فتيػػتال(2006)نػػبت بر ػػفيػػنـ26للنػػوكفػػي
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،2012،)جػػػراربػػػييح.نػػػكافبريػػػدإلي تركنػػػيفػػػألثر،كالػػػذففلػػػدف ـيال  ػػػرثذثػػػ يكػػػرين ػػػن 

.(53ص

 :(YouTube) يـوتيـوبال شبـكة -ب

ثذث أبد نءفػييفلػ ،كالتقطػكا قػنطعففػدفك(يند ن نفYouTube)نكأتف رةتأنيس

ألفتلػؾالفد ػ لػـكمنبففز ذح ـ،كلـينتطي كاإرننل نيبرالبريداإلللتركني،نكػرأرادكاأففك

إلرفػػنؽأفػػذـال لفػػنتذاتاليجػػـاللبفػػر،كمنػػنبػػدأتف ػػرةإنكػػنء ك ػػعإرنػػنؿففنتػػػفد  تػػتحلل

يلػػكإ  ننيػػ (2005)يػػػػنـف ػػرةال ك ػػعالػػذؼتأنػػسفػػيت ت ػػدك،اإلنتػرنػػػتكبػػػ  الففػػدفكيلػػك

،نػكاءاإلنتػرنػػتففبتي فػ ال لفػنتال تػكفرةيلػكنتػػفد  إتني فد  تحندؿالففدفكالتيتنػ حلل

 ػػنفريػػدنكػػػركينػػتطيعأؼكػػفصفػػيالك ػػتنفنػػوأفف،إيذ يػػ  أـللتنػػلي أـكفبػػي ألننػػت

فإنػػوكبػػػ  التكفرمػػنالتػػينكػػػرفد ػػ الإلػػكإضػػنف قػػننكني،الغفػػرحننػػتثننءال يتػػكػال نػػيءأك

 األبػػد نء،كالحيػػػثيػػػفال يتػػػكػينػػػباللل ػػػ أكالفحػػػ نكػػػػر ػػػننكػػػػربإيػػػندةنتػػػػفدـ ينػػ حلل

(44،ص2012بيقنت.)الريكد،دة كا عكتطح فػكتفػكبكيرتحطال

ف ي تن حبكضعال قنطعالفل ي التي،بفػكتفػكالكبػ  ت ت دمننكػركمننؾ كايد لز  لل

كال ػػػذامبللػػػدينننتتكػػػ  إنػػػنءة أكتلػػػؾالتػػػي،حنييػػػ اإلرمػػػنبكاإلجػػػراـكاألفػػػذـتكػػػجعيلػػػكاإل

،)اإلنجلفزيػ كايػدكف نػكف(لغػ  فتلفػ ،ك ػفأم  ػن)فػكتفػكبالكبػ    نتنتفدـكالكفبينت،

نػػتثننءنحال ػػنلـ،دكؿفػػي نفػػ ( تنيػػ فػكتفػػػكبال)بػػػ  ككالبػػفني (،ال ربيػػ ،الركنػػي ،الفرننػػي ،

(113،ص2015نذـ،).وانتػفدا التي ن تحيظرح ضالدكؿ
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 :(Twitter) تـويتـر شبـكة -ج

تغريػػداتبإرنػػنؿنف نتػػػفد  لتنػػ ح بػػغر،كالتػػيتػػدكيففد ػػ تقػػدـاجت نييػػ كبػػػ  كمػػي

Tweetsح رنػػػنالطريػػػقيػػػفأككػػػح  الطريػػػقيػػػفلػػػؾللرنػػػنل ،كذيػػػرؼ(140)أ بػػػكحيػػػد

،كي  ػفنتػػفدـ البػفي فػيالتغريداتتلؾالفكري ،كتظ رنتال يندثبرا جأكقبفرةالنبي ال

كالتغريػداتالػردكدانػتقحنؿ،كي  ػفنتػفدـ الكفبيلل لفال فأكالرحيني بفيتو راءت نفي

كػػػح  ت،كأبػػحيSMSالقبػػفرةالنبػػي ح الرنػػنطريػػػقيػػفRSSاإلللتركنػػي،كفد ػػ حنلبريػػد

(283،ص2015 نبر،).2012 نرسآذار/ نذال ربي حنللغ  تكفرة

كمػي(2006)ت كزينـفكلفك/يكر فسفيالفن (Twitterتػكيتػر)كبػ  إطذؽك نذ

(2008)نـيػػػػأفجػػنءإلػػك،فػػػرادكتحػػندؿال  لك ػػنتبػػففاألا جت ػػنيينػػتفدـ  نبػػرللتكابػػ ت

يػػفف ػػنـال نػػحكلكفاإليذ فػػكفيػػفي ػػذتالػػرحيسحػػنراؾنتػػػفداـليكػػ دح ػػضالتطػػكرفػػيا 

فػيفد ػ تػركيجالبرنػن جالنيننػينكتكظيف ػ(تػكيتػػر)ا جت نييالتكاب كبػ  أكحن نحننتغذؿ

)الػػػػػػػدلي يؼ.كردأفحػػػػػػػنر حكػػػػػػػ  نكػػػػػػػػر كابػػػػػػػل إلػػػػػػػكفػػػػػػػيذاؾالك ػػػػػػػتحنإلضػػػػػػػنف لػػػػػػػو  ركػػػػػػػح

(132ص،2016كنلطنف،

  :االجتماعيشبكات التواصل  تأثيرات  

 كاضػياتنػلبي فػيظػ التطػكرالتقنػياليػدفثتػأثفرا جت نييكح نتالتكاب لأبحيت

،األ نيػ  كا  تبندي كالنيننػي كا جت نييفي نف  يندففاليينة ػجت ػعالفيفػراداأليلكيينة

: نفليثنرتلؾاآل فك
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ا جت ػػػنييالتكابػػػ كػػػح نتنتػػػػفدـ :فقػػػدأبػػػححالك ػػػتالػػػذؼيقضػػػيواالجتمـــاعي التفكـــك   -أ

كاألبػػد نء،ك ػذلؾ  نرنػػ  ػجت ػػعال حنكػػر ػعاألنػػرةكالا جت ػنييفبػ ن  ػػففتػراتالتفنيػػ 

 اللبػػرػ،يفػػثا جت نييػػ تجػػن اآلفػػريف،ك ػػفثػـتيػػدثال فنر ػػ ا جت نييػػكاجحػنتال نػػؤكلي 

ح ندال تقنربفف.قنرببفالت  (68ص،2013،)النكيدؼفال تحنيدففكا 

حػنلقكانفففػرال يػدكدةكغفػرال ػؤطرة:أدػالفضػنءالكانػعكاليريػ غاألفكار المتطرفـة نشـر -ب

األف ػػنركال  لك ػػنتال تطرفػػ كالتػػيت ػػددنكػػػرإلػػكا جت ػػنييالتكابػػ كػػح نتب ػػنالتػػيتت تػػع

ضػػػذ يػػػفانػػػتغذؿال جػػػن يعاإلرمنبيػػػ كالتنظي ػػػنتال تكػػػددةل ػػػذ األ ػػػفالف ػػػرؼلأكػػػفنص،ف

كػػػح نتأف ػػػنل ـاإلجرا يػػػ  ػػػف تػػػ كت ػػػذفباألكػػػفنص،إذتيتػػػكؼأف ػػػنرمـكنكػػػػرفػػػيالكػػػح نت

يلكال دفد فالبكرك قنطعالففدفكالتيتظ رفف نالقت كالت ذفبالػذؼا جت نييالتكاب 

،فضذ يفال   يلكتجنفداألكفنصكت لػي  ـفنػكفالقتػ يبػرت نرنوال ج كينتاإلرمنبي 

ح ا تبػػػػػنؿمنأكبث ػػػػػنيػػػػفطريػػػػػقكنػػػػػننكػػػػػػر،بفن ػػػػن ي  ػػػػػن ـا جت ػػػػػنييكػػػػح نتالتكابػػػػػ 

 (82ص،2015الت ي ي،التقلفدي .)

فف ػػػففنتيػػػ كفبػػػينتنتػػػػفد  :منػػػنؾ ػػػفالالشخصـــيات الخصوصـــية وانتحـــالانعـــدام    -ج

،بتػػزازالنػػ   أكا   لك ػػنت ضػػلل لتكػػكيونكػػػرأكيتػػكأكػػفنصيػػندفففك كػػنمفركفنػػننفف

 ػػػفاألضػػػرار كػػػ ل ان ػػػداـالفبكبػػػي   ػػػنفلػػػقاللثفػػػرػ ا جت نيفػػػالكبػ ػػػػنتتكاجػػػوأغلػػػبك

(50ص،2015ال ندي كالنفني .)ينفف،
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 :الشـائعات نشـرفي  االجتماعي التواصل شبكات ورد

كػػح نتالتكابػػ فػذؿكفنبػػ  ػػف ػجت ػػعالأفػػػرادكنػػري تػداكل نبػػفف  الكػػػنحانتػكػػنرزاد

،كذلػؾحنػبب ػجت ػػعمنفػيالانتػكػػنركطريقػ الكػػنح  تغفربني إلكاأل رالذؼأدػ،ا جت نيي

ػ ا جت نيفػػػالكبػ ػػػنتفقػػدنػػ يت،الكػػػنح نتالبفحػػ الينضػػن لتلػػػؾافػػتذؼطبي ػػ كفبػػنحص

. ػجت ػعكتثفرالبلبل كالفتففيالا جت نييت دفدالنلـإلكالتيرب نتؤدؼنتالكػنح نتػكػنر 

انتػكػنركذلؾ عتطكركري النظالننيي تدريجين  فالكػنح نتك د نف فال تك عأفتق 

فػػيالكػػنح نتفأإ ،منػػنؾاللثفػر ػػفاألكػينءال ففيػػ لػػـفبػقإذ بفػر،كنػنح ا تبػنؿحكػػ  

 ػفكنػنح ا تبػنؿالتقلفديػ كاإلللتركنيػ فػيتنػتففدكأبحيتحننت رار،ب كتتزافدبدأتالكا ع

(37ص،2016ال زيزؼ،):أيدين لففأك لف  نإلكاينحدكيبدكأفمذ،نفسالك ت

، ن ػػنجػػزءإففػػنءيتػػكاليقػػنحقأكح ػػضيػػفتيرإلػػك   ػػ ال كا ػػعالح ػػضزيػػندة فػػ األول:

األفحػػنرفػػيضػػ فال بػػدا ي إلػػكحنإلضػػنف غ ػػكض،الضػػحنبي كزيػػندةالإلػػكلػػذؼفػػؤدؼااأل ػػر

الكا ع.التبريينتالرن ي كتنن ضح ض ن عال  لن ك

ال ج كل لدف ـ.األيداثالرغح اللبفرةلدػالننسفي  رف اللثفر فالثاني:

،ألفا جت ػػػنييالتكابػػػ كػػػح نتانتػػػػفداـ ػػػفأكػػػد فػػػنطرإنػػػنءةالكػػػػنح نتنكػػػػري ػػػدك

فػػػيفتػػػرة بػػػفرة تنػػػتغرؽفيػػػوكتضػػػفي  نحكػػػ   حػػػنل الكػػػػنح  انتػكػػػػنرالكػػػح نتتنػػػ ـفػػػي

(29ص،2014)الندفرؼ،.ننينت
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اليػدكدفذل ننتافتراضي ذابت ػجت ػ التيأكجدتا جت نييالتكاب كح نتكفيظ 

لتركنيػػػ أك نكػػػكريلػػػكبػػػفينتإلؼكػػػفصينػػػتلـرنػػػنل  فػػػنفأا جت نييػػػالجغرافيػػػ كالقفػػػكد

فإفيكنر  ن عأبد نحو،أكنويند نفرنل نفأتيتكؼيلككنح  ،ا جت نييكح نتالتكاب 

.فعب ي لفت نكجنذبفت ن دةأطكؿتيتالكنح  

أثػػرػتنتقػػك ندت ػػنكأدكات ػػن ػػف بػػندرا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يلػػكالكػػػنح    ػػنإف

ت بػػريػػفػ ا جت نيفػػالكبػ ػػػنتيلػػكالكػػػنح  التقلفديػ ،كالكػػػنح  ح ثفػر ػػفيفػػثال يتػػكػي ػػس

،2013ربي،)ينػػػكـال تير ػػػ كالففػػػدفكأييننػػػن .مػػػنحػػػنلنصال  تػػػكبكال نطػػػكؽكالبػػػكتكالرا يتك

(114ص

الكػح نت،ك ػفيبػرمػذ الكػػنح نتانتػكػػنرفتنػ ـفػيأ ج كيػ يكا ػ ي  ػف  نفكجػد

ففنكاءألننتنتػفد  كنري انتقنؿال  لك نتبففالبففمذ ال كا   ثرةكجكدمذ الكح نت،

نقػػ األفحػػنرغفػػر بػػييي البػػييي أـغفػػربػػييي ،كيػػدـكجػػكدر نحػػ فنيلػػ ك ػػكانففتجػػـر

فأذيلػػككجػػوالتيدفػػد،إالكػػػنح نت طلػػقكفبػػي يلػػكؼالتػػػ ريبػػرمػػذ الكػػح نت،كبػػ كح 

ك ػػػنتأ نػػػي نفػػػيا جت ػػػنييكػػػح نتالتكابػػػ  ػػػفأكػػػدكأفطػػػرنػػػلبينتالكػػػػنح نتانتػكػػػػنر

األفػػػرػفػػػياإليػػػػذـ كنػػػػنحكردأكالنيننػػػي أكا  تبػػػندي كفػػػيظػػػ غيػػػنباأل نيػػػ األز ػػػنت

تالتػػػػػػػػيتيػػػػػػػػدثتغطيػػػػػػػػ تلػػػػػػػػؾاألز ػػػػػػػػنتكرغحػػػػػػػػ الج  ػػػػػػػػكرفػػػػػػػػي  رفػػػػػػػػ التفنبػػػػػػػػف كالتطػػػػػػػػكرا

(75ص،2014،اللرننؼحننت رار.)

األكلػػػك نػػػذالليظػػػنتا جت ػػػنييالتكابػػػ كػػػح نترمػػػنبياإل(دايػػػش)ك ػػػدانػػػتغ تنظػػػيـ

كالتػػيي ػػ (تػكيتػػػر)كبػػػ  فػػيالكػػػنح نتنكػػػريػػفطريػػق(2014يػػنـ)لنػػقكط دفنػػ ال كبػػ 
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ففأبنػنءكبػثالتفر ػ كالفتنػ بػ ففذل نيلػكأضػ نؼالػركحال  نكيػ للقػكاتال نػ ري ال را يػ 

(300ص،2016،)ينف.ال جت عال را ي

 :السابقة   الدراسات   :ثانياً 

 اإليـدزعـن  الشــائعاتقبـول  النفسـي بـين   االرتباط  Kimmel and Keefer (2000 ) دراسة   -

 .وانتقال المرض

امذانتػكػنركن  اإلفدزيف رضالكػنح نتال ذ  بفف ثرةيلكؼالتػ رالدرانػ مدفت

انتنحطت ن نإطنرا التينفني النظرينتالح ضكال  رفي ال نطفي ري النػظال رض،كانتفد ت

ال ن ػجكايت دت،اإلفدز رضانتػكػنريكؿالكػنح نتانتػكػنرنظرين لتفنفرالنلكؾالذؼيي ـ

ال رضػنرانتػككنح   كنر فففيالحيثيفللفقدتـتب يـ قينسكنؤاؿالكبفيال نيي،

ك فف نفنلكؾالذففت رضكال نيفنذاؾ.أنترالينفي

بففالكنح  نكػرنري إلك أدػانتػكػنرأففطكرةال رضكنري إلكالدرانػ تتكبلك

نظري  زكرسبي نيلكػي فرجنت ػفالدرانػ ألدت  ناإلنتػرنػتكبػ  الج نمفريفطريق

ال فن ال  رفي ال نطفي فيت يلكمذ  ا ك،طبيق ن إف نففالفلفي ال  رفي ميالتيتيدد ن

يكاطفك كنيرتجن كيفثتكلداألف نر،الرفضأكالتبدفق ػكفينالكنح  نلكؾالفردتجن 

يالنلكؾكا تجن .ػنليتؤثرفػاليدثكال كاطفحنلت
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 .لفوز بالقموب والعقولا اق دليل  العر في  الشـائعات(: kelley2004 ( دراسة   - 

،ري يػاأل ا يتذؿ فالحنرزةفيال راؽح ديكاليينـالكػنح نتربدإلكالدرانػ مدفت

بتيلف للكنح نتال نتكرةالبػنيػثالكبفيحأنلكبتيلف ال ض كف،ك د نـال ن ػجكتـايت ند

كبػ  ،ك(جنلكب)ل نكحالتيأجرامن   دفيال راؽ  ت دا يلكالبينننتالثننكي ال نت دة فا

اثنفف فاألن نطالدرانػ ،فقدانتفد ت(فكأسإيوتكداؼ)،كبييف (نيإفإفاإلفحنري )

الكػنح نتفقدتـتيلف لفترةانت رتيكرةأك ر،بػغدادفي نتكرةكنح  (966تيلف  يتكػ)ل

نففاألفرف نفكفقن لل يندففأ نالتبالرغح (،كداء،كال )الفكؼ،كالقلق،فع:كفقن لتبنففالدكا

. (ا جت نيي،،ال ن ري األ ني ،)النينني 

التينندتالكػنح نتبففبرزالنينني مياألالكػنح نتفأإلكالدرانػ نتنحجتلبكتك د

كجكدإلككب التيلف ال را يكت لقت  ظ  نحكريي الي ك  ال را ي الجدفدة،  نت ػجت ػعال

كنح نتحنرزةأفرػتت لقحنأل فكاإلرمنب،ك ننكغالقكاتاأل ري ي .

 حالةدراســة " الشـــائعات انتـشـــارفي تكنولوجيــا االتصــال  استـــخدام(: 2007مصــطفى ) دراســة   -

".ر مانتوكمبي والياتا السيار بكمية دراسات الحاسبات اآللية اإلنتـرنـتي ستـخدممعمى 

فػػذؿ ػػفالكػػػنح نتنكػػػريلػػكدرانػػ تلنكلكجيػػنا تبػػنؿكتأثفرمػػنإلػػكالدرانػػػ مػػذ تدفمػػ

الكبػػفيال ن ػػػجالدرانػػػ ،كانػػتفد تالنقػػنؿكال ػػنتفاإلنتػرنػػػتينتػػػفد  امت ن ػػنتإلػػكالتػػػ ُرؼ

يػفيبػنرةن ال فػك ػننت،ال  لػك نتج ػعفػيا نتحنن أداةانتػفداـن الينل كرال نح،كدرابي

. حيكثن (100)
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، ذحػػػلنأفحػػػنرح ضػػػ نيلك ػػػفال حيػػػكثففييبػػػلكف(%75) نننبتوكأظ ػػػرتالنتػػػنحجأف

أفالدرانػػػ كجػػدت،ك ػػدالكػػػنح نتانتػكػػػنرإلػػكالتطػػكرالتلنكلػػكجيأدػأفلكإالدرانػػػ تكبػػلتك

نتػكػػنركان  ا الكػنح  أفرانػ الد،ك كفتالكػنح نتلليد فالطرؽالتنكيرحنليقنحقمكأ ث 

 .ا جت نييالكػنح  ركاجن ميالكػنح نتيكألثرػالنكدان ػجت ػعيالػف

لمضــمون اإلشــاعات  اجتماعيــةدراســة "لــدى طمبــة الجامعــة  اإلشـــاعة(: 2008أحمــد ) سة درا -

 .دمـشقالمنتشرة لدى طمبة جامعة 

منفػػػػػي طػػػػػنعالت لػػػػػيـانتػكػػػػػػنركالكػػػػػػنح نتظ ػػػػػكر  رفػػػػػ يكا ػػػػػ إلػػػػػكالدرانػػػػػػ مػػػػػذ ػتمدفػػػػػ

الدرانػػ انػتفد تمػذ كك نالدكافعالتػيك فػتفلف ػن،الكػنح نتكال كضكينتالتيتر زتيكل ن

ثػػذثحننتػػػفداـالدرانػػػ ـافتحػػنرفرضػػينتػفتالظػػنمرة،كتػػبػػبػػفيالتيلفلػػييفػػثككالال ن ػػػج

الكػػػنح نتكفػ،كطريقػػ تيلفػػ  ض ػػا جت ػػنييال نػػحيالطريقػػ كػػحوالتجريبيػػ كطريقػػ ػطػػرؽكمػػ

تػػـي ال ن ػػػجككفػػقمػػذ ،لف ػػنكفػػقالػػدكافعاللن نػػ فلف ػػنلت ػػن،كثػػـتيكننيتػكفػػقال كضػػكينتالتػػ

طنلحػػػن (135)افتفػػػرتال فنػػػ األكلػػػك،كبلػػػ يػػػددمنكثػػػذثيفنػػػنتكفػػػق ػػػ طريقػػػ ،لكالتكجػػػوإ

،ثػػـدرانػػ آلفػػرينػػدانتقنل ػػن ػػفكػػفصالكػػػنح  بنيػػنف ،ب ػػدؼإجػػراءتجربػػ يػػكؿتغفػػرػكطنلبػػ

 ،لت ثػػ ػنلبكطنلبػػػطػػ(500)كيػػددمنننف ػػػلثافن ػػػل رتاػفافتفػػػييفػػػ ت ػػنكنػػري نػػرينن ن،فػػري

.ا فتبنبنتنبػن   يػطلح الج

األكنػػػػنطال تجنننػػػػ  نلكنػػػػطفػػػػيالكػػػػػنح نتانتػكػػػػػنرال ن ػػػػ نػػػػري الدرانػػػػػ كأظ ػػػػرتنتػػػػنحج

حنػػبباإلضػػنفنتالتػػيآلفػػرينػػدانتقنل ػػن ػػفكػػفصالكػػػنح  رتتغفػػربنيػػ ػالطذبػػي،  ػػنأظ ػػ

 طرأتيلف ن،فزادت  ننمنأكغفرتو لين فيح ضاأليينف.
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وأثرىا عمـى التنميـة  الشـائعةاعتماد الصحافة الحزبية الفمسطينية عمى (:2009)  خما دراسة   -

 (.نموذجاإع غزة )حركتا فتح وحماس السياسية في الضفة الغربية وقطا

يػفػػالكػػػنح   ينكلػػ اللكػػفيػػفكػػ  كاتجػػن كطبي ػػ ال ذ ػػ بػػففإلػػكالدرانػػػ مػػذ تدفمػػ

ال قػػػنرفكأداةتيلفػػػ ال ن ػػػػجكا نػػػتقرارالنيننػػػي،كايت ػػػدتيلػػػكطفني ػزبي الفلنػػػػنف اليػػػػالبيػػػ

 نػػ فف:ال فنػػ الز نيػػ كيفنػػ ال بػػدرإلػػكػ الدرانػػال ضػػ كفكال قنبلػػ ،ك نػػ تال فنػػ فػػيمػػذ 

كأفػػذت،فنيػػ ك ػػؤثركرداليزبيػػ  ػػنفللبػػينف يػػداثفتػػرةألال فنػػ الز نيػػ ربػػدا يفػػث ننػػت

كاأليػػداد30/5/2007يتػػك1/1/2007فػػيالفتػػرةإن كذجػػننل ػرا  كالرنػػػبػػييف اللػػالدرانػػػ 

 ػبتيلفػػالدرانػػػ ن تػػػػدرفقػػد ػفن ال بػػػنيػػػا ،أ ػػ(يػػدد22ي)ػكرةمػػػرةال ذ ػػػالفتػػفػػذؿندرةػالبػػ

.فف نني ك ؤثرػفكرد ػن نفللبينفػنفػذث ضػدثػراءةكنقػك 

يػػدأمػػـال كا ػػ أيػيالبػػينف اليزبيػػ مػػػفػػالكػػػنح  فإ ن ػػننتػػنحجإلػػكالدرانػػػ ػتتكبلػػك

طفني ػزبي الفلنػػيفاليػػيالبػػفػالكػػنح  يدنػنييفثتػػػال ؤثرةنلحن يلكينل ا نتقرارالنينن

ن ػػنتػػكتراألكضػػنعالدافليػػ ،كا ففال ػػكاطنفف،ػبػػ  ػقالبلبلػػػكتفلػػي،ػطفنػػػالفلن ػجت ػػػعكتف يػػؾالػيلػػ

 نؼػتفد  نإلضػػػيالفلنػطفني، ػػكف ػ طػػرؼينػػطنػػكاليكارػكؿدكفالػػي تيػػػنف يداحػػكتنػتجثقػػ

نتكال  طيػػػنتػكال  لك ػػػػفػػػث ثػػػرايت ػػػندمػػػذ البػػػيفيلػػػكتكػػػكيوبػػػكرتويػررؼاآلفػػػػػػػػالط

.الكػنح نتكلل ػال ض

 )دراسة ميدانية في مدينة الموصل( مـجتمـعوتأثيرىا في ال اإلشـاعة(: 2011رجب ) دراسة   -

ال نتكػػرةفػػي دفنػػ ال كبػػ كأمػػـفبػػنحصالكػػػنح نت  رفػػ أنػػكاعإلػػكالدرانػػػ مػػذ ػتمدفػػ

ال ن ػػػجالدرانػػػ انػػتفد تكال را ػػي، ػجت ػػػعتأثفرات ػػنيلػػكالأمػػـنػػلبينت نكبيػػنفك  رفػػ الكػػػنح  
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(فػػػرد ػػػف100ح ػػػدد)(كتػػػـافتيػػػنرال فنػػػ ال كػػػكاحي الحنػػػيط ا نػػػتحنن )الدرانػػػػ الكبػػػفيكأداة

.الدرانػ  ػجت ػع

إلػػك،كأن ػػنتػػؤدؼػرادفػػكاأل ػجت ػػػعيلػػكالل ػػنتػػأثفركاضػػحالكػػػنح  أفإلػػكالدرانػػػ تتكبػػلك

 ػجت ػػػػعفػػيالالكػػػنح  انتػكػػػػنرأفنػػببإلػػكلتتكبػػػك، ػجت ػػػعألؼا جت ػػنييفلػػ فػػيالبنػػػنء

الكضػػػػعالنيننػػػػيكزاد ػػػػفتػػػػكترفػػػػػراد ري ػػػػيالػػػػذؼزرعالفػػػػتفبػػػػففاألا يػػػػتذؿاألمػػػػكال را ػػػػي

نتكنػ كل انطذ  ػنال  لك ػنكػػرنػري الكػػنح  ف ففبنحصأكتبفف،كال ن رؼا جت نييك

كللف فالب كح أفتتك ف.، ػجت ػعفيال

 في الصين. االجتماعي وسـائل التـواصلفي  الشـائعاتحركة  (: استكشاف  2012) Bai سة  درا -

يلػػكالييػػنةا جت ػػنييكنػػػنح التػػػكاب يبػػرالكػػػنح    رفػػ تػػأثفرإلػػكالدرانػػػ مػػذ ػتمدفػ

نتػكػػنرالكانػ  ا ا جت ػنييالتػػكاب  ػكا ػػعكتيلفػ درانػ فػذؿ، ػفالفك ي لل كاطفالبػفني

.(Guanxi)(ك ك عSina microblog ك ع)فيالبففكأم  ن

الكػػػنح نتيفػػثتػػـتيلفػػ داةتيلفػػ ال ضػػ كف،أالكبػػفيكال ن ػػػجالدرانػػػ ك ػػدانػػتفد ت

التػػكاب كنػنح فإنتنحج ن نإلكالدرانػ تلبكتك د،ا جت نييكنػنح التػكاب ال نتكرةفي

كبػػػ  التػػيتنتكػػريػػفطريػػقالكػػػنح  كنػػ تتػػأثفركالنػػنحدةفػػيالبػػفف ػػدي قػػتا جت ػػنيي

ا    ػػػن فػػػيكردن ػػػنل بػػػتا كاإلنتػرنػػػػتكبػػػػ  ففلنتػػػػفد  الغفػػػراألكػػػفنصإلػػػكلتبػػػ اإلنتػرنػػػػت

حػأفجػكا نفتػنحكاليريػ الدرانػػ وكجػدتػك تذاتػػػيالػفيالبفف،كللففالكػنح نتنكػري لي 

ريقػفطػػػػالتيتنتكػريالكػنح  مكين  رحينيفيالقضنءيلكاإلنتػرنػتكبػ  التيتت فزب ن

.ذات نكبػ  ال
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 مـواقـــعأعضــاء ىيئــة التــدريس فــي جامعــة حائــل ل استـــخدام(: درجــة 2012الرشــيدي ) دراســة   -

 في العممية التعميمية. االجتماعي التـواصل

 ػكا ػػعنح لػ  يػػيجن ػػأيضنءمفح التدريسفانتػفداـدرج ف  ر إلكالدرانػ مذ تمدف

ا نػػػػتحنن أداةتانػػػػتفد الدرانػػػػػ أمػػػػػداؼلتيقفػػػػقكفػػػػيال  ليػػػػ الت لي يػػػػ ،ا جت ػػػػنييالتػػػػػكاب 

دفيال ل ي الت لي ي ك ا جت نييالتػكاب  ػكا ػعدريسلػ التػنءمفحػأيضانتػفداـ ػدرج رف ػل 

ن   ػيجػػسفػػ(يضػكتدريػ156ف) ػالدرانػػ تلكنتيفنػ كالكبفي،ال ن ػجالدرانػ انتفد ت

.نح ػػي

 ػكا ػػػػعنح لػن   يػػػيجػػػدريسفػػػح التػػػنءمفػػػأيضػػػانتػػػفداـ ػدرجػػفأإلػػكالدرانػػػ ػتبلػػتكك

 ،كجػنء جػنؿالحيػثال ل ػيتكنػػط  ػنفبدرجػ ي   ػ ػلي الت لي ػػفػيال  ػا جت نييالتػكاب 

 ،بفن ػنجػنء جػنؿتبػ يـال ػندةتكنػػط األكلػك،كبدرجػ ال ػرتبػػ كتحندؿال  لك نتكاألف نرفي

األففرة.ال ػرتبػ الت لي ي كطراحقالتدريسفي

د خطر ـض األمنيةة ـوعيـي التـف ياالجتماع التواصل شبكات ا  ـوظيت(: 2014السديري ) دراسة   -

 .الشـائعات

األ نيػ كيي ػيالتػػفػا جت ػنييالتكابػ كػح نتفػتكظفدػػ  رف  إلكالدرانػ مذ دفتم

 ػدفرينتال ذ ػنتال ن ػ بػح ضدكاحػر ػكظفي فالدرانػ  ػجت ػع،كتلكفالكػنح نتطرػدفػض

ال نػػػػييالكبػػػػفيال ن ػػػػػجالدرانػػػػػ انػػػػتفد تكفػػػػردا ،(129كيػػػػددمـاإلج ػػػػنلي)كزارةالدافليػػػػ 

. أداةلج عالبينننتا نتحنن ننتػفداـح

ا جت ػنييالتكابػ كػح نتفػتكظفػ إلكيتكفرػػك نحعالتػفالإالدرانػ إليوتكبلتأمـ نك

إلػكالنتػنحجلتتكبػ جػدا ،ك ػذلؾػ  رتف ػػبدرجػ جػنءت الكػػنح نتطرػدفػػضػاأل ني كيي ػيالتػف
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كػػػح نتنتػػػػفدـ مػػػيتل ػػػفا جت ػػػنييالتكابػػػ كػػػح نتال  ك ػػػنتالتػػػيتيػػػد ػػػفتكظفػػػففأ

نكػػر نفػح نتبػػيالكػػنتػفد  ي  رف أؼفبر ثفر،كن كل تأثرح ضػفا جت نييلتكاب ا

.الكػنح نتيػ ركج فكنح نت،كض فاألنظ  كاللكاححال قنبي ال طحق ضد

 مـواقـــــع التـــــواصلي ـفــــ الشـــــائعاتلمكافحــــة  ياســــتراتيج (: تصــــور  2014الكرنــــاف ) دراســــة   -

 نموذجًا(.إ تـويتـرعودية )ـربية السـبالمممكة الع االجتماعي

اإلللتركنيػػػ ك يفيػػػ   نفيت ػػػن،ك  رفػػػ اآلثػػػنرالكػػػػنح نتطبي ػػػ إلػػػكؼرتػػػػ للالدرانػػػػ مػػدفت

 ػكا ػػػعالتػػػكاب كػيلػػككضػػعتبػػكرانػػتراتفجيل  نفيت ػػن كا  تبػػندي كالنفنػػي ل ػػن،ا جت نييػػ

 ػكا ػػػػػعينتػػػػػفد   ػػػػفالدرانػػػػػ  ػجت ػػػػػعكتكػػػػ  النػػػػ كدؼ، ػجت ػػػػػعب ػػػػدؼي نيػػػػ الا جت ػػػػنيي

كال ؤننػػنتاأل نيػػ كت ثلػػتال فنػ فػػي ج كيػػ  ػفال فتبػػفففػػياألج ػزةا جت ػػنييالتػػكاب 

كال قنبلػػ لج ػػعا نػػتحنن الكبػػفيكأداةال ن ػػػجالبػنيػػػثانػػتفدـك،الدرانػػػ ذاتال ذ ػػ ح كضػػكع

.البينننتكال  لك نت فال فداف

أفػػػرادفػبفػػءنػ كالحغضػػػالفبك ػػنكػػػركػيلػػتنػػنيدالكػػػنح  فإلػػكأكتكبػػلتنتػػنحجالدرانػػ 

فالكا متػػزاز،ذركةإلػػك ػجت ػػػعنح نتإيبػػنؿالػ للكػػا جت نييػػنرػ،ك ػػفاآلثػػ ػجت ػػػعال  ػجت ػػػعا 

فػػيالكػػػنح  نءألفاليقػػنحقتقتػػ ػدكفينػػالكػػػنح  كاج  ػع ػػػراي ينتطفػػػال ت تػػعحنلكػػفنفي كالبػػ

أفإلػكأيضػن كتكبػلت،الكػػنح نتذكبل أننني بتػركيجتػكيتػرأف ك عإلكتكبلت  دمن،ك

.اب األفرػي  ن نيلك كا عالتكألثرنرتػكيتػريلك ك عالكػنح نتانتػكػنر

.الشـائعات نشـري ـاتيا فـوتطبيق اإلنتـرنـت ورد(: 2015عيساني ) دراسة  -

اإلنتػرنػػػتنتػرتطبيقػػػنألثػػػك ػػللكػػنح  اإلنتػرنػػػتكبػػػ    رفػػ  فػػفتػػركجإلػػكالدرانػػػ مػػدفت

يك ػراءةػقبػيػفطريػقي ليػ ت ،ػالنلبفػالظػنمرةيد فمػذ ل ل ال ل ينبال نككنح  تركيجن لل
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كػنءاتال ؤكػرةيلػػكذلػؾحنألر ػنـكاإليبػػكا نػتد ؿيلػنؿػذاال جػػيمػػفػتراثالنظرؼال تػنحال

يػذ األدكاتفػػنحص ػ مػػالنػنكاتاألففػرة،كفبػػذؿفػنت نػكتطبيقػاإلنتػرنػػتكبػػ  نتانتػفدا 

.الكبفيال نييجال ن ػالدرانػ ال  لك نت،كايت دتمذ نكػر جنؿج عك  نلج ك

إيػػدػال  ليػػنتالنفنػػي التػػيلكػػنح  ات ػػدمػػيمػػنأبرزيػػدةنتػػنحجإلػػكالدرانػػػ تكبػػلتك ػػد

قػدات ـكنػلك ينت ـنتلتكجيػو  ت ػجت ػػ تنت دؼالتأثفرال حنكريلػكيقػكؿالنػنسفػي فتلػفال

درالػػنت ـ، لفنبػػ تػرنػػػتاإلنفػػذؿكبػػػ   ػػفازدادتالكػػػنح نتفإالدرانػػػ ألػػدتككا  لكن ػػنتقػػـك

الج نيػػنت،رة مت ن ػػنتالنػػنسكثػػننلغ كضكالجنذبيػػ كاإلتت فػػزحػػيلػػك  لك ػػ  ففيػػ ال بػػدر

إ أفأثنرمػنالنػلبي تطغػكا جت ػنييح ضالكظنحفاإلفجنبي للبنػنءكنح نتك ذلؾ دتؤدؼال

يلكاإلفجنبينت.

ي ــحمية فـائية المـوات الفضـالقن وردول ـح الـتصال ة اـطمب اتجاىات(: 2015) عمي دراسة   -

 ."الشارقةدراسة استكشافية في جامعة " الشـائعات انتـشـارن ـم حد  ـال

القنكاتإلكالدرانػ مدفت ف نلي  ل دػ كتبكرات ـ اإل نراتي الكحنب اتجنمنت   رف 

ك ينساتجنمن فضذيفربد فيالتأثفريلكالج  كرال نـ، إزاءجدكػكأم ي الفضنحي  ت ـ

فيتطكيرأد القنكاتالفضنحي  اإليذ يفياإلتجرب  النظنـ  ف نراتاء ظنمرةانتػكػنركاليد

.ال نييالكبفيال ن ػجالدرانػ كانتفد ت،الكػنح نت

أف النتنحج آثػػل الكػنح نتكأكضيت نفنػػن كينػػنر حنلغػي  فح قػي  القضػمكردػ  كػيلنءػػن

فػجت ػ   لػن أك تيػنت ن ل  تكاجػن  ػـ كت ب األطراؼالكايي فػو  ػزدادفطكرت ػ ، إذا تػنن ػػن
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  ف تزيد النكػرمننؾج   في ذلؾلبثالفر  ك ػجت ػعمن ال جت ع، أفراد يلكيقكؿ كالنيطرة

 النلك ينت   فن األفرادكت نطيكتغفر أ كر   ع إحطػػ، يب ب أييننػنلػد فػػلتفكفن ػ ن يػػ ن

. ػجت ػعال

في ترتيب أولويات  االجتماعي مـواقـع التـواصل ورد(: 2015الفتالوي والتميمي ) دراسة   -

عة كربالء من ـجام أسـاتـذةالجامعات )دراسة مسحية عمى  أسـاتـذةاإلصالح السياسي لدى 

 :(1/9/2015 إلى 1/8/2015

ت دؼ إلكالدرانػ مذ  ترتفب اإلب  رف   ضنين النػأكلكينت ػذح يبر  ػكا ػعينني

ا جت نييالتػكاب  كأنػنتػذةلدػ النينني إلكؼالتػ رالجن  نت كال كنر نت األنكط  نكع

 الجن  نتأنػنتػذةكا  تبندي التيفتنح  ن فيإلننب ـثقنف ا جت نيي ػكا ػعالتػكاب كردك،

ح ضا يلك كالك كؼ النينني اإلبذح في كال ؤثرة ال     كالنقنط التػكاب لجكانب  ػكا ػع

.الجن  نتأنػنتػذةكيذ ت نحنإلبذحالنيننيلدػا جت نيي

ك ال ن ػجالدرانػ انتفد ت كأداة ا نتحنن الكبفي نتنحج كأكضيت الدرانػ ، أنػنتػذةأف

 ينتفد كف  رتف ا جت نييالتػكاب  ػكا ػعالجن  نت بننح  النتنحج كبفنت ،  القضنينإف

 أيطفت التي القضنين  قد   في تأتي التيأكلكي النينني  ال كاضيع بفف ك ف ال تنح  ، في

اؽالتيتبنت نال رفي النيننينتاإلبذيالجن  نتمي ضنينأنػنتػذةيظفتح تنح  كامت نـ

.الي ك  ال را ي 
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اإلخبـار  نشــري ـا فـأثيرىـوت نيـةاألردبارية ـواقع اإلخـي المـف الشـائعات(: 2015) اكحيل   دراسة   -

 .الصحفيين األردنيين ـرة نظـمن وجي

نري ػكا عاإلفبػػػيال ػػػنرفػػػاألفبػػنكػػػريػنفػػػأثفرمػػػتك ػػدػالكػػػنح نت  رفػػ إلػػكالدرانػػػ  ػدؼت

دػإدراؾالػيففففاألردنفػػفف،ك  رفػػ  ػػػرالبػػػ  نظػػػ ػػفكجػػنفػػػ األرد الكػػػنح نتبػػيففففل ف ػػـك

يال كا ػػعػاألفحػػنرفػػنكػػػري ليػػ ػذؿفػػندمـكت ػػن ل ـ   ػػن ػػفػيت ػػاطنرمن،ك ػػدػػ نكأفػػػأمػدافػػك

ينفل حنللثفػيتالفػيأضػكالتنفػ األرداإلفحنري  .الكػنح نتر فػـك

كجػػكدتػػأثفرإلػػك الدرانػػػتكبػػلتك،ا نػػتحنن أداةكالكبػػفيال ن ػػػجيلػػكالدرانػػػ كايت ػػدت

ػذؿفػف ػفػفكج ػ نظػرالبػيففففاألردنففػػحنري  ػػكا عاإلفػػيال ػحنرفػاألفنكػرللكنح نتفي

كجػػكدتػػأثفرللكػػنح نت ػػفالدرانػػػ األفحػػنر،ك ػػدبفنػػتنكػػػريػفػػالكػػػنح نتكػ ندمـيلػػػدرجػػ ايتػػ

فػػذؿ كاألالكػػػنح نتدرجػػ إدرال ػػـل ف ػػـك كاألفطػػنر، ػػذلؾكجػػكدتػػأثفرؼمػػػدا ػػفيفػػثال ف ػػـك

ياألفحنر.ػػفالكػنح نتعػن ل ـ ػ ت ػدرجفذؿ ف

لمشائعات " دراسة ميدانية عمى  صديـي التـي فـالم األمنـاإلع ورد(: 2016دراسة السبيعي ) -

.شرطة الرياض"

إلكالدرانػ مدفت األ ػاإليدكر  رف  التبػذـ في كػني للكنح نت يلكؼرالتػ دؼ

األ ػنلفبال ػاألن كالكػنح نتدؼلفطرػيالتبػنيفػنننح لإليذـ ال  ك نتالتيإلكؼرالتػ ،

الكبفيال ن ػجالدرانػ كانتفد ت،الكػنح نترػاإليذـاأل نيفيالك ني  ففطكردفتيد 

أفالدرانػ رينض،ك فنتنحجال ن لففحكرط الفػراد فاألالدرانػ  ػجت ػع،كتلكفا نتحنن كأداة
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يلالدرانػ  ػجت ػعأفػراد حكدة للتبدؼكػ كافقكف اإليذـ ينتفد  ن التي ال نننح  األننلفب

.للكنح نت

الف ر يت ندأبينباإلنتػرنػتكبػ  كػ يلػاألننلفبالر نبمذ أبرزإفالنتنحج ففتبفك

يلف  ن،ػال تطرؼ النتنحج كأكضيت تػالتال  ك نتأف اإليػي األ ػكاجو فػذـ التبػني دؼػي

الكي انففنض مي بفػللكنح نت ػي يل ػجت ػعالأفػرادف تفنيلي يننب كجكد كيدـ ػ، كبػ  ك

اإلنتػرنػت األ يلكج كالدرانػ ألدتك، كح نتكاإلللتركني  كا عػفالػػيتكظفػػنيفػػداإليذـ

حالكػنح نتفػ رػللتيذفا جت نييالتكاب  يلكاألفحنرال ت لق  نفي ػ كفػح نلكػنح نتكالرد

. نػبتداكلػلتجن

 "المخاطر وسبل المواجية" االجتماعيشبكات التواصل و  (: اإلشاعات  2016) العزعزي  دراسة   -

رحالدرانػ مدفت إلكؼلتػ رليسحك   الكػنح  كا ع في التكاب  ،ا جت نييكح نت

ال ن ػجالدرانػ كانتفد تك يفي  كاج ت ن، ػجت ػعمنكتداكل نيلكالنكػررال ترتح  فكال فنط

الكبفي.

 الدرانػ تكبلتك د  فنطر  كاج   ضركرة  ن ن الكػنح  لنتنحج التكاب في كح نت

ا جت نيي كضعفذؿ ف انتراتفجي  للنينن  ال نؤكلي رد كثقنف  األز  ،  ي يذاإلك ت

للج  كر كالج  كر كفا كال كنرؾ، الج نتالي ك ي  حنلكضكحكالكفنفي ،اإليػذـ كنػنحتلتـز

فتطلبالكػنح نت ينرب إفإلكتكبلتالينن كالنفح بتفنبفل ن،كتكضحالدكل األفحنرفا ك

.ك نتال نننح فياألاليقنحقنكػرالرديلف نك ينبرت نثـالقضنءيلف نب
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 ات األخبار التمفزيونية "دراسة تحميميةنشـر في  الشـائعات (: توظيا  2016) رحيم اسة  ر د - 

 .ات أخبار قناتي التغيير والغربية"نشـر ل    

دؼم  فتكظففالدرانػ مذ  التألد لقننتياتنكػرفيالكػنح نتمك التلفزيكني  األفحنر

كاالتغففركالغربي ،كالتقبييفالليفي التيتك ننلفبالتيفتـألظففف نكاإلننندالفبرؼل ن

 ك،يػبرمنالكػنح نتتركيج ال ن ػجالدرانػ انتفد ت ال ض كفأننتػفداـحالكبفي تيلف  داة

إلك1/6/2014نتيالتغففركالغربي للفترة فلقناإلفحنري اتنكػرفيالالدرانػ  ػجت ػع ث كت

را ي بفدتيك دتنقكط دفن ال كب كيدد فال دفال كميالفترةالز ني ال31/8/2014

.رمنبيايش(اإلتنظيـ)د

 الإلكالدرانػ تكبلتك د تكظففللكنح نتفي كغنلبفت اتاإلفحنرينكػركجكد للقننتفف ن 

 حنل كضكينت ا ككال ن ري ،األ ني تت لق غنلبي    لك نت نال الكػنح نتف إننند فتـ كظف 

تكضيي ن جح بندر فتـ كلـ غن ض  أك ك، كل  نتنحج أالدرانػ  ف إيضن  الكػنح نتغلبأف

 فتـ فياألفحنر  رحيانتػفداـال كظف   ندة  ع  تير   تكظففكيأتينصال كظففف ن،ال 

اتأفحنرالقننتفففيالفبرالفن سأكألثركالتر فزفيتكظفف  ظـنكػرفيالكػنح نت  ظـ

القننتفف.اتأفحنرنكػرد يق (ل1-ث30فيال دةالز ني )الكػنح نت
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وسـائل وآليات المراقبة عمى  اإلنتـرنـت شبـكةشائعات  نشـر(: تحميل 2016) Li دراسة   -

 .جاذنمو إ( Sina Weiboالصينية موقع )سيناويبو  االجتماعي التـواصل

ا جت نيي ػك عالتكابػ فيح نتالكػننكػر كضكعالتيرؼيفإلكالدرانػ مذ مدفت

الكػنح نتكنظنـديضالكػنح نتنكػر(ك  رف ال ذ  بففSina Weibo)نفننكيبكفنيػالب

البففينتػفدـ لا الي ك   التيتتح  ن الر نح  يلك)نفننكيبك(ك  رف نينن  فيالنيطرة ني 

.الكػنح نتنكػر

نحج ن ننتإلكالدرانػ تكبلتداةتيلف ال ض كف،كأبفيكالكال ن ػجالدرانػ كانتفد ت

( كتحوحوكتيلف كيننبايت نلي  كنوكنح  ثـPost-) نككرنوي  فاللكفيفظ كرإ

ليقررالكػنح نترن يلديضال نككراتال كتحوب نيلكنظنـتضنؼالنتفج كت رض عحقي 

  نإفي ن كنح  ذا يك   ال نككر ذلؾ أـف ، ( للفكارز ينت ي  ف كبذلؾ  (اليػننبياليلكؿ

ل للكفال كضكي  أالكػنح نتيف اللكفيف كيبحح كضكع د و، ألثر تلكف الكػنح نتف

  ايت ندا يلكالتدف الحكرؼكزيندةا يت نديلكالنظنـنفنوكفيالك تذاتوتقلف أكديض ن

فالحيثفيأالدرانػ ككجدت،تأثفرمنفػلف  ػيالتقػنلػكحنلت الكػنح الفترةالز ني التيتنتكرفف ن

نكػر،للفمننلؾطرؽللنرنلن الكػنح نت تنكعجدا ك ي  ف نعظ كرالكػنح   كضكع

. ػجت ػعكتأثفرمنفيالأ دمنكالتقلف  فطكؿالكػنح نت
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 :عمى الدراسات السابقة التعميق  

:تالننحق فيضكءالنقنطالتنلي  فالدرانننػ الدراي  فتيدفد ك ع

 :الدراسـة مـجتمـعأواًل: موضوع و 

،إذالكػنح نتح ضالدراننت فيفثال كضكع،ال ت ث في عالدرانػ قداتفقتمذ ل

دران ك(2007) بطفك،كدران (Kelley,2004)كدران (000kimmel,2)اتفقت عدران 

2008)أي د، 2009)فلف،كدران ( 2011)رجب،كدران ( (,2012Bai)كدران (

(2015كدران )يلي،(2015كدران )ييننني،(2014)اللرننؼ،كدران (2014)الندفرؼ،كدران 

(2016)رييـ،كدران (2016،ال زيزؼ)كدران (2016فح ي،)الندران ك(2015،)اليف كدران 

الدرانػ الدراننتال ذ كرةآنفن يفلفت،كافتنتالكػنح تننكل نل كضكعفي( ,2016Liكدران )

.الدرانػ  ػجت ػعالينلي  فيفث

دران أ كدران 2012)الركفدؼ، ن 2015)الفتذكؼكالت ي ي،( مذ  فنتفقت ع الدرانػ (

"أيضنءمفحنتالتدريسفيالجن  نت"كافتلفت   ن فيفثفيال ت ث الدرانػ  ػجت ػعفي

".الكػنح نتضكع"ال ك

 :لمدراسة   العممي   المنيـجثانيًا: 

 الدرانػ انتفد ت ال ن ػجالينلي  الكبفي حن تفنؽكذلؾ الدراننت  دران  ع الننحق 

(2000 kimmel, كدران)(Kelley,2004)(2008دران )أي د،ك(2007دران ) بطفك،ك

(2014)اللرننؼ،كدران (2014)الندفرؼ،كدران (,2012Bai)كدران (2011)رجب،كدران 
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(2016ي،نبي )ال درانك(2015،)اليف كدران (2015كدران )يلي،(2015كدران )ييننني،

.,Li)2016)كدران (2016كدران )رييـ،(2016،ال زيزؼكدران )

 ػجال نالتيانتفد ت(2008 عدران )فلف،ال ن ػجالينلي  فيفثالدرانػ تفتلفاك

.ال قنرف

 :الحالية من الدراسات السابقة الدراسـةاستفادة  ثالثًا: حدود  

:النقنطالتنلي يػنحق فػنتالنػالدران فالدرانػ انتفندتمذ 

يدـكجكددران فيال كضكعالبػنيػثينبيلـافتينرينكاف نننبللدران ،يفثتبفف.1

فيا جت نييالتكاب كح نتكردلي ننحق فيال راؽتتننكؿأؼدران  ي،فلـكال جنؿنفنو

فيالجن  نت.كج  نظرأيضنءمفح التدريسف الكػنح نتنكػر

إلكؼالتػ ر.2 ال ننمج أمـ كاألننلفب كافتينر الننحق ، الدراننت في ال ل يال ن ػجال ل ي 

كال فن ال نننح للدران . ػجت ػعكال

ل كنظرينتإلكؼالتػ ر.3 ال نننح  افتينرنظريتففالدرانػ ضكعا تبنؿ )ا يت نديفثتـ

.الينلي الدرانػ (فينتكاإلكحنينتنتػفدا كنظري )ا (اإليػذـكنػنح يلك

ن ،الدراننتالننحق فيبينغ ال ك ل الحيثي للدرانػػإلف تكبلتيػػجالتػالنتنحا نتفندة ف.4

.الدرانػ ؼأمػداكأنحػل كبينغ 

5. مذ  نتنحج  ع  قنرنت ن في الننحق  الدراننت نتنحج  ف نتنحج نالدرانػ ا نتفندة ك نن ك 

.كتفنفرمن
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الفصل الثالث

 راءات(ــة واإلجـــالطريق)الدراسـة  منيجية  
 

 تمييد

يػثالبػن بتغكإلك للكبكؿنتػفد  أمـالطرؽكالكننح اللذ رمذاالفب تـتفبيص

من وجية  الشـائعات نشـرىا في ور دو  االجتماعيشبكات التواصل ب،كالتيت تـالدرانػ فيمذ 

كطريق الدرانػ الفب كبفن ل فن كيتض فمذا،نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى

 ك تغفرات الدرانػ افتينرمن، إضنف  كثحنت ن، كبد  ن كأدات ن إلك، التي اإلجراءات  نـيرض

 نتػفد  ،كال  نلج اإليبنحي الذز  لا،كاليبكؿيلكالبينننتالدرانػ حنتحني نلتنففذالبػنيػث

تيل يرضفي فلي كفي ن البينننت، مذ  كاإل ف  الطرؽ ألمـ مذ جراءفب  في ال تفذة ات

:الدرانػ 

:الدراسـة . منيج  أ  

بػفكإلػكال ن ػػجت دؼالحيكثفػيمػذاك، فالحيكثالكبفي ال نيي الدرانػ ت دمذ 

نففرػيظػ   ػػيفجػبأفتلػكفيلف ػنفػػػكرةالتػيدفدالبػ ي،أكتػػنمػكا عال ك ذتكالظكامر  

نفجػبأفتلػكفػ ػإلػككؿػعللكبػػن نت ػدف الكا ػفكػأػينتأكا ترايػنت ػػ يددة، عتقديـتكبػ

(227ص،2014بينتيكفليف ،ػ)الن ي يكالكامر.يليومذ الظ
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مػػػذ   نػػػت راضأمػػػـاألدبيػػػنتذاتال ذ ػػػ الكبػػػفيال ن ػػػػجانتػػػػفداـيلػػػكالدرانػػػػ كتقػػـك

مـن وجيـة نظـر أعضـاء ىيئـة التـدريس  الشـائعات نشـرىا في ور دو  االجتماعيشبكات التواصل ب

 بػرينػود يقػن كيُكبػفن كبفوبدران الكا عكي تـإلكالكبفيف دؼال ن ػجك،في جامعة ديالى

الكبػػفيبدرانػػ األيػػداثكالظػػكامركال كا ػػفال ن ػػػجت بفػػرا  يفيػػن أكت بفػػرا ر  يػػن ،كيػػرتحط ف ػػكـ

انػػتنتنجنت ففػػدة،إ ػػنلتبػػييحمػػذاالكا ػػع،أكإلػػكن،حغػػرضالكبػػكؿكتفنػػفرمكاآلراءكتيلفل ػػن،

(210،ص2002)ي ر،أكتطكير .تيدفثو،أكانتل نلو،

وذلػففػنكؿ ػػذؼتيػػ،كالػالدرانػ ذ ػفمػقي ػننبالتطبفػطي الجػفداني لتغػال الدرانػ تكت 

ـػتيتػػػػالػػػا نػػػتحنن يلػػػكا يت ػػػندػذؿفػػػفػذصنتنحج ػػػن ػػػػ،كانتفػػػالدرانػػػػ أنحػػػػل فػػػػػنح يػاإلجػػػ

ن.ػي ال ت نرؼيلف ػن للفطكاتال ل ػكفقالدرانػ راضػنألغػتطكيرم

:الدراسـة مـجتمـعب.   

جػػػػػن    ػػػػفج يػػػػعأيضػػػػنءمفحػػػػ التػػػػدريسال ػػػػن لففضػػػػ ف ػػػػذؾالدرانػػػػػ  ػجت ػػػػػعفتلػػػػكف

 .2017(حينب ك عالجن   الرن يل نـ1286)فيال راؽكالحنل يددمـدفػنلك

دينلكك تأنيسجن    يكا  كجنء ذلؾل دة  ن ن إلكينج  ال ينفظ   ر ز ل ييإنكنء

زفـتقلف ك تطكر الطلح  فييدد الينب  األننسحغدادال نب  جن  نت لرفدك،حنلدرج 

لل ينفظ  كاليضنري  ال ل ي  في نتي نب ذلؾكال نفرة ال تزافد ال ينفظ الن ك طلح  أيداد

فطبك إلك ا إضنف  الالطلح نتي نب ال ينفظنت ك جنكرة ف ال ينفظنت تأتيالح فدة،طلح 

  نكتجنرؼن نني،حنيتحنرمن ر زا تكن ين لحغدادج   ن نبؤرةانتقطنب ينفظ دينلكم ي أ

 تطلحنتالتن ي ال نتقبلي . ينفظ لتلبيالجن   فيتطلبإنكنء
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فطك للجن    ف  ا  في يداثإنكنءط كي   ف الرغـ ف لك الجن   الللينت   ننح فنف

انتيداث لينتفيال نتقب كنفتـمذاكايد، نـالمكبكا ع لفتفففيانتيداثالللينتفف ن

الجن   نيعالدراننتال تلن ل لتكككلقدتـإيدادالتبن يـاليننحنت،ككاللغنتكالبفدل اآلداب

فيال نتقب   ب  للجن   ،ا نتكنرؼال ندني ر ز ف تـ ال دفدحنلف  ك د بتنففذ ال حنكرة

  ن ن.

تأننت الك د ميك18/9/1999بتنري جن    الجن  نت ال ف اليجـ ذات إذ تكنط

ت نطن تنتكيب ح د  فالتب ي ي  ا نت نء إلكالج يعإنكنء الفد ي   طنلح13000 رافق

 فالجن   تلكفكت،ال ينفظ في  تفببال ثقنفيالك  ل يالزال رالأمـ فكت تبر،كطنلب

ال رالزالحيثي إلكال دفد فك ذلؾبإضنف  ل ي الكإنننني افتبنبنت لي ذاتيكرأرب  

(uodiyala.edu.iq،2017 ك فتبراتيل ي .)

 :الدراسـة ج. عينة  

ككمػػػػػ ػجت ػػػػػػعكحكػػػػػ  ي  ػػػػػسطبي ػػػػػ مػػػػػذ الال فنػػػػػ ال كػػػػػكاحي الحنػػػػػيط الدرانػػػػػػ ايت ػػػػػدت   

(تدرينػػػػػين ،حينػػػػػب ك ػػػػػع1286)اإلج ػػػػػنليددمـكالحػػػػػنل يػػػػػ(،دفػػػػػػنلكجػػػػػػن   التدرينػػػػػفكففػػػػػي)

انػػػػػػػتحنن (375تػػػػػػػـتكزيػػػػػػع)إذ، فػػػػػػردة(352)الدرانػػػػػػػػ ك ػػػػػػدبلغػػػػػػػتيفنػػػػػػ الجن  ػػػػػػ الرنػػػػػػػ ي،

 ننػػػػػػتإجنحنت ػػػػػػنانػػػػػػتحنن (23،كح ػػػػػػدج ػػػػػػعا نػػػػػػتحنننتتػػػػػػـانػػػػػػتح ند)الدرانػػػػػػػ  ػجت ػػػػػػػعيلػػػػػػك

يبػػػػنحين إالتػػػػيتػػػػـ  نلجت ػػػػنغفػػػػربػػػػنلي ،ك ن ػػػػنأيفػػػػدتفنرغػػػػ ،ف ننػػػػتفذبػػػػ ا نػػػػتحنننت

 ت ػػػػدفػػػػيالدرانػػػػنتكتػػػػـتيدفػػػػدال فنػػػػ حينػػػػبجػػػػدكؿتيدفػػػػدال فنػػػػنتال ،انػػػػتحنن (352مػػػػي)
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درانػػػػػيأللثػػػػػر ػجت ػػػػػػعال ػػػػػدداألدنػػػػػكل فنػػػػػ  ػػػػػفالجػػػػػدكؿ،يفػػػػػثيػػػػػدد كاإلننػػػػػنني ا جت نييػػػػػ

 (Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001, P.48).300مك1300 ف

الدرانػػػػػػ  ػجت ػػػػػػعفإـافتيػػػػػنرمػػػػػذ ال فنػػػػػ بنػػػػػنءيلػػػػػكيػػػػػدةيكا ػػػػػ ، ػػػػػفأم  ػػػػػنك ػػػػػدتػػػػػ

حكػػػػػ  ا جت ػػػػػنييالتكابػػػػػ كػػػػػح نتال را ػػػػػي،كالتػػػػػيتت ن ػػػػػ  ػػػػػع ػجت ػػػػػػعي ثػػػػػ نفحػػػػػ فػػػػػيال

كػػػػػػػح نت ػػػػػػػنتتضػػػػػػػ نو نكػػػػػػػكراتفيالكػػػػػػػريي ت ثػػػػػػػ الجػػػػػػػزءاأللثػػػػػػػركييػػػػػػػن فػػػػػػػك ي،ك ػػػػػػػكفمػػػػػػػذ 

.الكػنح نتيلكت ففزالبييح فغفرمن ف ف كاضيع،كأ درمنا جت نييتكاب ال

حبػػػػػػػفتودفػػػػػػػػنلكجػػػػػػػػن   أدنػػػػػػػن جػػػػػػػدكؿحنلفبػػػػػػػنحصالدي كغرافيػػػػػػػ للتدرينػػػػػػػففففػػػػػػػيكيكضػػػػػػػح

.الدرانػ ال فن ال حيكث فيمذ 
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 (0) رقم الجدول

 ائص الديموغرافيةـب الخصـحس الدراسـةة ــعين أفـرادتوزيع 

 ئويةالنسبة الم التكرار المتغيـر
  الجنس

 61.6 217 ذ ر
 38.4 135 أنثك

 100.0 352 المجموع
  العمر

24-33  97 27.6 
34-43  126 35.8 
44-53  101 28.7 
فألثر54  28 8.0 

 100.0 352 المجموع
  األكاديميالتحصيل 

 48.0 169  نجنتفر
 52.0 183 د تكرا 

 100.0 352 المجموع
  الدرجة العممية

 8.5 30 أنتنذ
 25.6 90 أنتنذ ننيد
 38.4 135  درس ننيد

 27.6 97  درس
 100.0 352 المجموع

  سنوات الخبرة

1-5  77 21.9 
6-10  81 23.0 
11-15  109 31.0 

15ألثر ف  85 24.1 
 100.0 352 المجموع
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  :الدراسـة د. أداة

 االستبانة.1

،يفطريقيددػ الحيثالكضكعػق ح ػننتال ت لنػعالبفػأداةلج ا نتحنن الدرانػ يت دتا

األكؿقنـ:ال ن فففيالدرانػ ثـتـتطكيرانتبينف،ت بحت ن ف ب ال نتجفبت تانت نرة

  ث  الدي كغرافي ، لل تغفرات تح ن  ال حيكثفف تبف التي ال ن   ال  لك نت النػكعفتض ف

ال ل ي كننكاتالفبرةكالداأللندي يكالتيبف ال  ركا جت نيي ال تغفراترج  كيذ  مذ  ،

الثننيففتض فالقنـ،أ نالكػنح نتنكػريػفا جت نييكح نتالتكاب دكرإلكح دػنظرت ـ

 .الدرانػ أمػداؼال ت لق حال غلق نحػل األ

 فغرافية، و الديمالقسم األول: المعمومات  ال  را جت نييالنػكعكال  كن  لتيبف ا،،

.الدرج ال ل ي ،ننكاتالفبرة،األلندي ي

 نشـرىا في ور دو  االجتماعيشبكات التواصل ال ت لق بػ)الدرانػ أنحػل يقيسالذؼالثاني: م القس

تت ث فيال ينكركالتي(،من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات

التنلي :

 (.5-1)ػفداـنتا درج األول:  حـورالم -

 (.11-6)ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نت كاضيعأبرزالثاني: حـورالم -

 (.11-11)ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نتانتػكػنرأنبػنبالثالث: حـورالم -

ا نكػراأللثركبػ  كالا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نتنكػردرج :الرابع حـورالم -

 (.31-11)نح نتللك
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 (55-33)الكػنح نتانتػكػنراليلكؿكال  نلجنتالتيتيد فظنمرةالخامس: حـورالم -

 . المقابمة  2

ي اللفظيت نيذلؾالػن طأكاألنػلكبالػ تفبصلذتبنؿالكػفبيكالتفنال قنبل 

نينػتح د نيدام،كير زفيويلكبينننتك ػ لك نتفنب كالذؼفجرؼلتيقفقغرضفػنص

ا أك ضركري  غفر ال  لك نت ال كضكع ف في الجكمري  كغفر أفلدففل  إلك كحنإلضػنف  ،

ا  تيددا فتك ففيكردفيو   فالػ قنب كالػ جفب ػكفيالػ قنبل مينػكع فالػتفنيػ الػذؼ

(119ص،1996يف،الكر) ن.فػبنحبوالفػنب يلكغػرضال ػقنبل أكالػطنحعالػغنلبيلفػ

ذلؾدينلكإجراء قنبل  ع دفر نـال ذ نتكاإليذـفي يندةكرط الدرانػ تكتض ن

 دينلك.ال دفري ال ن  لكرط  ينفظ فيالكػنح نتحنببكجكد  تبلربد

 داةاأل صدق  

أنػنتػػذةفػبرة ػػكالفا فتبنص نيلكأم ػرضػريقيػفطػيالدرانػ دؽأداةػـافتحنربت

ك نػػػنمجالحيػػػثال ل ػػػي،كح ػػػضالفبػػػراءفػػػييػػػذـكاإلينف ػيالبػػػػفففػػػػن  نتال تفببػػػػالجػػػ

لتبػػػححبػػػنلي ا نتقبػػػنءتػػػـت ػػػدف بػػػييف بػػػيفي،كح ػػػدتلقػػػيال ذيظػػػنت ػػػن ـال جػػػنؿال

(2) ليقر ـ للتطبفقال  لي.

  داة  األ ثبات  

البػنيػث نـالدرانػ كليننبثحنتأداة(،Reliability)الثحنتحأحنط  ننيومكال كثك ي 

ننتػفداـح   ندل   Cronbach Alpha ركنبػنخألفػنافتحنرننتػفداـالدافليحتننؽا طريق 

Test  يفث  فػ،  ركنػننت ألػبػـ  تػػنخ لج يع ػفن كلذنتحنن الدرانػ غفرات ينـ  ننتحك  
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تراكيت يـالثحنتك قبكل فيالحيكثكالدراننت،الننح الكمي،%(60 ف)أيلككمي%(70)

 .(فكضحذلؾ2)ر ـالجدكؿ(ك0.73-0.68)بففالدرانػ فيمذ 

(2) رقم الجدول  

 كرونبـاخ ألفـا اختبار استـخداممي بـالداخ قاتساال قيم معامالت 
 قيمة معامل الثبات الفقرات الدراسـة مجال

 0.73 (5-1)نتػفداـدرج ا 

 0.67 (10-6)ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نت كاضيعأبرز

 0.68 (21-11)ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نتانتػكػنرأنبػنب
 الكػنح نتنكػردرج  يلك التكاب  ا جت نييكح نت

ا للكنح نتنكػراأللثركبػ  كال
(22-32) 0.70 

 0.72 (45-33)الكػنح نتانتػكػنرفظنمرةاليلكؿكال  نلجنتالتيتيد 

 0.71 (45-0) المعدل

 

:الدراسـة متغيرات   ه.

ال تغفر(ا جت نييكح نتالتكاب )فت ث فيالدرانػ ل ذ ال نتق تح ن إفال تغفر ،أ ن

فح التدريني فراتالدي كغرافي أليضنءال ال تغ(،كال تغفرالكنيطمكالكػنح نتنكػر)ف كالتنحع

فيال راؽ.دفػنلكجػن   في
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 :الدراسـة جراءات  و. إ

التنلي :نإلجراءاتحالبػنيػث نـ  

1 . تـ األدبينت راج   ح كضكع ذاتالبل  يفثالدرانػ الننحق  مذ البػنيػثانتفند،  ف

 ال راج لج ع األف نر    ن لت ففزن ككانتنحنط ن، فالدرانػ مذا جنء  ن الدراننتيف ي

يبنؿالننحق   جراح ن.إال دؼ فكا 

تكت  يلك ج كي  فالفقرات،ثـتي ي  ن،انتحنن إيدادفذؿ فاألكلي ج عالبينننت.2

يلك التدريسفيأيضنءكتكزي  ن كج  نظرال حيكثفف فإلكللتكب دفػنلكجػن   مفح 

 نحال فن .فذؿ

.ال فداني الدرانػ انتفذصنتنحج.3

إيدادالرننل حبكرت نالن نحي ..4

ك . ننػةلل د ت ػن ال ػكاللجػػ نيلػيرضـثينتػ نحي كالتكبػجالنػنح النتنحػ ت.5

 :اإلحصائية   المعالجة  ز. 

ننتػفداـكذلؾحأننلفباإليبنءالكبفيكالتيلفليانتػفداـتـالدرانػ أنحػل لإلجنح يف

ا الرز   (*)(SPSS)إليبنحي  تـ فقد ك ػػبال ػنػراراتكالنػػفراجالتلػػانت، نح ػػ اإلجػػفأجػحكي ،

ي ال انتػفداـتـالدرانػ أنحػل ف انتفػػك ،ال  فػنريػ ا نيرافنتكػ اليػننبفتكنػطػنت دـػذلؾ

 Independent Sampleافتحنرانتػفداـ،كالدرانػ للتألد فثحنتأداة ركنبػنخألفػنافتحنر

                                                           
(*)

 ة.االجتماعي، أي الحزمة اإلحصائية للعلوم Statistics Package for Social Sciencesمختصر من:  
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T-testافتحنرالتحنففاأليندؼانتػفداـكOne Way ANOVAافتحنرانتػفداـإلكضنف ،حنإل

LSDكScheffee. لل قنرننتالح دي

تكنػطػنتال لتيتك  كانننتػفيللبفػنحيالكبػػنتنحجالتيلف اإليبيلكيت ندا ك دتـ

ال نتقل كالفقراتال  كن لل  يكر،ك دالدرانػ لج يع ينكرال  فػنريػ كا نيرافنتػ اليػننبف

  نفلي:الدرانػ فينتػفدـ الالف ننيتـ راينةأففتدرج قينسلي رت

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

54321



  يـ فإف تقدـ  ن يلك ال كايت ندا  ػتػالػ اليػننبفتكنػطػنت ػ ػإلفلتتكبي نفتـالدرانػ ن

–2.33(،)تكنػط :3.67-2.34ف نفكؽ: رتفع(،)–3.68الت ن     نيلكالنيكاآلتي:)

: نففض(.كفقن لل  ندل التنلي :ف ندكف

أؼ:القي  الدنينلبداح اإلجنح  قنك  يلكيددال نتكينت،–القي  ال لين

.كؿالفح ػنكؼطػتن  ػذ القفػػكم1.33=4=5-1
33

2.33=1.33+1 فنففضػال نتػكػال  ػكفيكبذلؾ

3.67=1.33+2.34 فتكنػط النتػكػال  ػكفيك

5-3.68ال رتفع فنتػكػال  ػكفيك
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 الفصل الرابع

 الدراسـة نتـــــائـج  

فػذؿ ػفالدرانػػ ب ػنالتطبيقيػ التػيفرجػتالدرانػػ تـتفبػيصمػذاالفبػ ل ػرضنتػنحج

.الدرانػ ايت دتوالذؼطحقن لل ن جال نيي(،ا نتحنن )الدرانػ أداة

 التطبيقية الدراسـة نتائج  

 ػجت ػعأفػرادانتجنحنتإلكت رؼػللال  فػنريػ كا نيرافنتػ اليػننبفتكنػطػنتال تفراجػتـان

 وجية نظر أعضاء ىيئةن م الشـائعات نشـرىا في ر و دو  االجتماعيشبكات التواصل يفالدرانػ 

التنلي :الدرانػ أنحػل جنح يف،كفي نفلياإلديـالى جـامعةفي  التدريس

شبكات التواصل ل ديـالى جـامعةأعضاء ىيئة التدريس في  استـخدامدرجة ما  :السؤال األول
 .االجتماعي

 

للت ػػرؼيلػػكال  فػنريػػػ ا نيرافػػنتكػ اليػننبفػػتكنػطػػػنتال انػػتفراجلإلجنحػػ يػػفمػػذاالنػػؤاؿتػػـ

 جــامعةأعضاء ىيئـة التـدريس فـي  استـخدام درجةما  "نؤاؿيفالدرانػ  ػجت ػعأفػرادتجنحنتػنا

 "،كفي نفلييرضل ذ النتنحج:االجتماعيشبكات التواصل ل ديـالى
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(0) الجدول  

 " محور عن الدراسـة مـجتمـع أفـراد الستجابات   المعيـاريـة واالنحرافات ـةالحـسابيتوسـطـات الم
 مرتبة االجتماعيشبكات التواصل ل ديـالى جـامعةأعضاء ىيئة التدريس في  استـخدامدرجة 

 ترتيبًا تنازليًا.

 فمـرحان انرلم
 تىسـطمان

 انحـسبثٍ

 االنحراف

 انمعُبرٌ
 انتمذَر انترتُت

  رتفع Facebook   4.39 .940 1الففػنبػكؾكبػ   1

  رتفع YouTube     4.12 .860 2 فػكتفػكبالكبػ   3

 تكنػط  Google Plus 3.12 1.25 3بلسجكج كبػ   4

 تكنػط  Twitter 3.09 1.314تػكيتػرالكبػ   2

5 
 Anoth Networksأفرػكح نت

   
  نففض 5 1.38 2.11

توسـطم 3.370.62 المجمـوع الكمـي   


1)ر ـالجدكؿفتضح ف أف )ػ اليػننبفتكنػطػنتال ( لػ أيضنءانتػفداـدرج 

 التدريسفي لدفػنلكجػن   مفح  التكاب  )،(ا جت نييكح نت بفف ك4.39تراكيت ن

.تكنػط ػالنتػكػال  فكمك(،3.37)لل يكرفبل  نليػنبيإجػينتكنػط ح،(2.11

كحننيراؼ،(4.39يننبييفثبل )تكنػط أيلكيلك(1)ـر فقػرةك دينزتال

تالنتػكػال  فكمك(،0.94) ينرؼػ  التكاب كبػ  كفػ يلكفقػرةال رتفع،ك دنب 
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 ف ب ن انتػفدا ا جت نييالتكاب كح نتألثر(Facebookالففػنبػكؾ)ا جت نيي

.دفػنلكجػن   تدرينفي

 تلف ن 3)ر ـفقػرةالالثنني تبػ ال ػرفي ( YouTubeفػكتفػكبال)كبػ  ( جنءتإذ

،ال رتفعأيضن نتػكػال (كمكض ف0.86  ينرؼ)كانيراؼ(4.12)يننبيتكنػط ح

ن  فانتػفدا ا جت نييب نبنتالتكاػ فألثر YouTube)فػكتفػكبال)ح  نكأف

.الففػنبػكؾكبػ   دحدفػنلكجػن    ب أيضنءمفح التدريسفي

جنءتال الثنلث ال ػرتبػ في(Google Plusبلسجكج )كبػ  (4)فقػرةبفن ن

،يفثتكنػطال نتػكػال كمكض ف(1.25  ينرؼ)كانيراؼ(3.12يننبي)تكنػط ح

جكج )كبػ  لدفػنلكجػن   أيضنءمفح التدريسفيانتػفداـدرج إلكفقػرةنرتالػأك

.تكنػط كالتيأظ رتأن نبترتفب(Google Plusبلس

كحننيراؼ(3.09يننبي)تكنػط (ح2)ر ـفقػرة ب األففرةجنءتالال ػرتبػ كفي

( (،1.31  ينرؼ  ف الأيضن تكنػط النتػكػال كمك ت نب  يفث فقػرة، درج يلك

األففرةال ػرتبػ فين نجنءتبفTwitte)  رتػكيتػ)كبػ  لدفػنلكجػن   تدرينفيانتػفداـ

ح5)ر ـفقػرةال 2.11)يننبيتكنػط ( 1.38)  ينرؼكحننيراؼ(  ف كمك نتػكػال (،

 ال نففض، الكح نت تيع لـ أنو فرػاألح  نك ح نتكػ ال ذ كرة( درج أ)غفر ك

.دفػنلكجػن    ف ب أيضنءمفح التدريسفيانتػفداـ
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من وجية نظر  االجتماعيشبكات التواصل عمى  الشـائعاتضيع موا أبرزما : السؤال الثاني
؟أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى  

للت ػػرؼال  فػنريػػػ ا نيرافػػنتكػ اليػننبفػػتكنػطػػػنتال لإلجنحػػ يػػفالنػػؤاؿ،تػػـانػػتفراج

شــــبكات التواصــــل عمـــى  الشـــــائعاتمواضــــيع  أبـــرز يػػػػف"الدرانػػػػ يفنػػػ أفػػػػػراديلػػػكانػػػتجنحنت

،كفي ػػنفلػػييػػرضل ػػذ " مــن وجيــة نظــر أعضــاء ىيئــة التــدريس فــي جامعــة ديــالى جتمــاعياال

النتنحج:

(2) رقم الجدول

عن فقرات  الدراسـةعينة  أفـرادالستجابات  المعيـاريـة واالنحرافات ـةالحـسابيتوسـطـات الم
من وجية نظر أعضاء ىيئة  االجتماعياصل شبكات التو عمى  الشـائعاتمواضيع  أبرز  محور)

 ترتيبًا تنازليًا. ( مرتبةالتدريس في جامعة ديالى

 فمـرحان انرلم
 تىسـطمان

 انحـسبثٍ

 االنحراف
 المعياري 

 التقدير الترتيب

  رتفع 4.42.7601 النينني  6

  رتفع 2 1.02 4.16  ا جت نيي 7

 تكنػط  3 1.24 3.32 ا  تبندي  8

 تكنػط  4 1.45 3.03  كاأل ني ال ن ري 9

  نففض 5 1.49 2.27ال ل ي  10

توسـطم720. 3.44 المجمـوع الكمـي   
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)ػ اليػننبفتكنػطػنتال (أف2)ر ـالجدكؿفتضح ف  الشـائعاتمواضيع  أبرزلػ

،(من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى االجتماعيشبكات التواصل عمى 

  )تراكيت بفف ،(2.27ك4.42ن ينز يػكرال يفث إج نليتكنػط يلك يننبي

.تكنػط النتػكػال  ف(،كمك3.44)

كحننيراؼ(،4.42يننبييفثبل )تكنػط أيلك(يلك6)ر ـفقػرةك دينزتال

( (،0.76  ينرؼ  ف الال رتفعنتػكػال كمك ت نب  ك د الكػنح نت) كفيلكفقػرة،

 نككرات ال كاضيعالتي أبرز فمي (النينني  ا جت نييالتكاب كح نتتتض ن ن

 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفرػاألالكػنح نت كاضيعإلكفي نفت لقبننبت ن

دينلك جن    ح،في النتػكػنل تلف ن 7)ر ـفقػرةذاتو يلك نبت التي الكػنح نت(

(.1.02انيراؼ  ينرؼ)(ك4.16يننبي)تكنػط  كجنءتحا جت نيي

ينػػػػػػػػػػػنبيتكنػػػػػػػػػػػػط (ح9ك)(8جػػػػػػػػػػػنءتالفقرتػػػػػػػػػػػنف)تكنػػػػػػػػػػػػط النتػػػػػػػػػػػػكػال يكفػػػػػػػػػػػ

أفالتػػكاليكاللتػػنفنبػػتنيلػػكيلػػك(1.45ك)(1.24)  يػػنرؼراؼ(كانيػػ3.03(،)3.32)

 ػػػفال كاضػػػيعالتػػػيتتضػػػ ن ن نكػػػكراتاأل نيػػػ ا  تبػػػندي كال نػػػ ري كالكػػػػنح نت ػػػكف

.دفػنلكجػن    فكج  نظرأيضنءمفح التدريسا جت نييكح نتالتكاب 

 الال ػرتبػ كفي جنءت )فقػرةاألففرة، ح7ر ـ تكنػط ( بل  (2.27)يننبي

 ف(1.49)  ينرؼكحننيراؼ تال،ال نففضنتػكػال كمك  كفيلكفقػرةيفثنب 

ا جت نييتالتكاب كح نفي نككراتميال كاضيعاأل  تننك  )ال ل ي (الكػنح نت كاضيع

األفرػ.الكػنح نتل كاضيع يننن 
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من وجية نظر  االجتماعيشبكات التواصل  عمى الشـائعات انتـشـار أسبـابما : الثالثالسؤال 

 ؟أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى

للت ػػرؼال  فػنريػػػ ا نيرافػػنتكػ اليػننبفػػتكنػطػػػنتال لإلجنحػػ يػػفالنػػؤاؿ،تػػـانػػتفراج

شـــبكات التواصـــل  عمـــى الشــــائعات انتـشــــار أسبــــابيػػػف"الدرانػػػػ يفنػػػ أفػػػػراديلػػػكانػػػتجنحنت

كفي ػػنفلػػييػػرضل ػػذ " مــن وجيــة نظــر أعضــاء ىيئــة التــدريس فــي جامعــة ديــالى االجتمــاعي

النتنحج:
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 (3) رقم الجدول

عن فقرات محور  الدراسـةعينة  دأفـراالستجابات  المعيـاريـة واالنحرافات ـةالحـسابيتوسـطـات الم
من وجية نظر أعضاء ىيئة  االجتماعيشبكات التواصل  عمى الشـائعات انتـشـار أسبـاب)

 .ترتيبًا تنازلياً  ( مرتبةالتدريس في جامعة ديالى
 فمـرحان انرلم

 تىسـطمان

 انحـسبثٍ

 االنحراف

 انمعُبرٌ
 انتمذَر انترتُت

زاد  ىانشــــر ســـيولة إنتـــاج المعمومـــات و  17
 الشـائعات انتـشـاررعة ـمن س

  رتفع 8101. 4.27

12 
 الشــائعاتصعوبة التحري عن مروجـي 

 االجتماعيشبكات التواصل عبر 
  رتفع 2 790. 4.19

19 
 االجتمــاعيشــبكات التواصــل محتويــات 

أو  األمنيـــــــةغيــــــر خاضــــــعة لمرقابــــــة 
 يةمـجتمـعال

  رتفع 4.14.8803

ـــزور  20 ـــع م جيـــات بأســـماء  ةإنشـــاء مواق
 رسمية وغير رسمية

  رتفع 4 1.13 4.08

ي الشبكات ستـخدممسيولة تأثر بعض  11
 ىانشـر فيعيد  اتـمن شائع نشـربما ي

 تكنػط  5 3.611.40

 تكنػط  6 1.51 3.50 الشـائعاتغياب الوعي بخطورة  14

تكنػط  7 1.45 3.44 أخرى  أسبـاب 21  

ــــأخر التصــــريحات  15 ــــاب الشــــفافية وت غي
 الرسمية

تكنػط  8 1.34 3.39  

16 
ــار حــول  انعــدام المعمومــات ونــدرة األخب

تكنػط  9 3.311.15  حدث ما  

عدم وجود قوانين ممزمـة تـردع مروجـي  13
 الشـائعات

تكنػط 10 1.58 3.19  

18 
الحصول عمى السبق الصحفي من قبل 

شبكات التواصل المواقع اإلخبارية عمى 
 االجتماعي

تكنػط 11 1.60 2.67  

توسـطم480. 3.62 المجمـوع الكمـي   
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)ػ اليػننبفتكنػطػنتال (أف3)ر ـالجدكؿفتضح ف  الشـائعات انتـشـار أسبـابلػ

،(من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى االجتماعيشبكات التواصل  عمى

( بفف  ن (،2.67ك4.27تراكيت ينز يػكرال يفث إج نلييننبيتكنػط يلك

. تكنػطالنتػكػال (،كمك ف3.62)

كحػننيراؼ(،4.27ينػنبييفػثبلػ ) تكنػطأيلكيلك(17)ر ـفقػرةك دينزتال

ػػتالال رتفػػعال نتػػػكػكمػػك ػػف(،0.81 ينرؼ)ػ ػػ نػػ كل إنتػػنج)أف ػػفيلػػكفقػػػرة،ك ػػدنب 

ف ػك ػف،(ا جت ػنييكػح نتالتكابػ يلػكالكػػنح نتانتػكػنرري ػمنزاد فننكػرال  لك نتك

ينتػػػفد  ، كن ػػن تنيػػ كنػػ ل يلػػكالكػػػنح نتانتػكػػػنرالتػػيأنػػ  تفػػينبػػػنبألثػػراأل

. فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكا جت نييكح نتالتكاب 

ننيراؼحػػػػك(4.19ينػػػػنبي)تكنػػػػػط (ح12ر ػػػػـ)فقػػػػػرةالثننيػػػػ جػػػػنءتالال ػرتبػػػػػ كفػػػػي

ػتالال رتفػعأيضػن نتػػكػال (كمكض ف0.79  ينرؼ) أبػرزأف ػفيلػكفقػػرة،يفػثنب 

بػػػػ كح التيػػػػرؼيػػػػفمػػػػك)ا جت ػػػػنييكػػػػح نتالتكابػػػػ يبػػػػرالكػػػػػنح نتانتػكػػػػػنرأنبػػػػػنب

الكػػػنح نت  ػػنأتػػنحانػػتغذل نفػػيتػػركيج(ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يبػػرالكػػػنح نت ركجػػي

.دفػنلكجػن   أيضنءمفح التدريسفيفتلفال كاضيعحينبكج  نظرال فتلف يكؿ 

كحػننيراؼ(3.19ينػنبي)تكنػػط (ح13)ر ػـفقػرة ب األففرةجنءتالال ػرتبػ كفي

ػػػتالتكنػػػػط النتػػػػكػال كمػػػك ػػػف(،1.58  يػػػنرؼ) أنبػػػػنبأف ػػػفيلػػػكفقػػػػرة،يفػػػثنب 

يػػػدـكجػػػكد ػػػكانفف لز ػػػ تػػػردع)مػػػكا جت ػػػنييابػػػ كػػػح نتالتكيبػػػرالكػػػػنح نتانتػكػػػػنر
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بػػدكفالكػػ كرحنل يننػػح ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ لػػذافػػتـانػػتغذؿ(الكػػػنح نت ركجػػي

. فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكأكال نؤكلي 

ننيراؼحػك(2.67ينػنبيبلػ )تكنػػط ح(18)ر ػـفقػػرةجػنءتالاألففػرةال ػرتبػػ كفي

تالأيضن تكنػط النتػكػال (كمك ف1.60)  ينرؼ أنبػػنبأف ػفيلػكفقػػرة،يفثنب 

اليبػكؿيلػكالنػبقالبػيفي ػف)مػكا جت ػنييكح نتالتكاب يبرالكػنح نتانتػكػنر

فففػػينتػػػفد  يليػػوفتنػػرعح ػػضال(ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ  بػ ال كا ػػعاإلفحنريػػ يلػػك

 ػػفكبػػلودكفأففتألػػدل جػػردأنػػوفريػػدأفييػػكز نكػػكر النػػبقالبػػيفي،مػػذا ػػننكػػػر

.كج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك

األكثر  شبـكةوما ال االجتماعيشبكات التواصل عمى  الشـائعات نشـرما درجة  :السؤال الرابع
؟يالىمن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة دًا لمشائعات نشـر   

 انتفراج تـ النؤاؿ، يف ال لإلجنح  للت رؼال  فػنريػ ا نيرافنتكػ اليػننبفتكنػطػنت

 انتجنحنت أفػراديلك "الدرانػ يفن  شبكات التواصل عمى  الشـائعات نشـرما درجة  يف

 من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعةًا لمشائعات نشـر  األكثر   شبـكةوما ال االجتماعي

 كفي نفلييرضل ذ النتنحج:"؟ديالى
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(4) رقم الجدول  

محور عن فقرات  الدراسـةعينة  أفـرادالستجابات  المعيـاريـة واالنحرافات ـةالحـسابيتوسـطـات الم
( مرتبة ًا لمشائعاتنشـر األكثر  شبـكةوال االجتماعيشبكات التواصل عمى  الشـائعات نشـردرجة )

 ترتيبًا تنازليًا.
 فمـرحان لمانر

 تىسـطمان

 انحـسبثٍ

 االنحراف

 انمعُبرٌ
 انتمذَر انترتُت

  رتفع Facebook 4.51 0.67 1الففػنبػكؾ 22

  رتفع Twitter 3.96 0.84 2تػكيتػرال 23

  رتفع WhatsApp3.92 0.85 3الكاتننب 24

 تكنػط  Instagram3.60 0.96 4اننتغراـ 25

 تكنػط  YouTube3.38 0.93 5فػكتفػكبال 26

 تكنػط  Google Plus     3.32 0.91 6بلسجكج  27

 تكنػط  Viper     3.22 0.81 7فنفبر 29

 تكنػط  Snapchat3.22 0.83 8نننبكنت 30

 تكنػط  Tango3.22 0.86 9تننجك 28

تكنػط  Linked in 3.12 0.78 10لفن دإف 32  

31 MySpace      تكنػط  11 0.81 3.11   نؼنبيس  

ال نـتكنػط ال  تكنػط  0.49 3.51   
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عمـى  الشــائعات نشــردرجة لػ)ػ اليػننبفتكنػطػنتال فأ(4ر ـ)الجدكؿفتضح ف

4.51)بػػػػففن،تراكيػػػػت ػػػػ(تًا لمشــــائعانشـــــر  األكثــــر شبـــــكةوال االجتمــــاعيشــــبكات التواصــــل 

نتػػػػكػال (،كمػػػك ػػف3.51)إج ػػنليينػػنبيتكنػػػػط يلػػكيػػػػكرال ز(،يفػػثيػػن3.11ك

ال تكنػط.

(،4.51ينػػػػػنبييفػػػػػثبلػػػػػ )تكنػػػػػػط أيلػػػػػكيلػػػػػك(22)ر ػػػػػـفقػػػػػػرةك ػػػػػديػػػػػنزتال

ػتالال رتفعنتػكػال كمك ف(،0.67  ينرؼ)كحننيراؼ أف ػفألثػريلػكفقػػرة،ك دنب 

 ػػػفكج ػػ نظػػػرأيضػػػنءمفحػػػ التػػػدريسفػػػيا للكػػػنح نتنكػػػػرا جت ػػػنييبػػػ كػػح نتالتكا

(23ر ػػػـ)فقػػػرةالثننيػػ جػػنءتالال ػرتبػػػػ كفػػي،(Facebookالففػنبػػػكؾ)مػػيجن  ػػ ديػػنلك

،ال رتفػػعأيضػػن نتػػػكػال (كمػػكضػػ ف0.84)  يػػنرؼكانيػػراؼ(3.96ينػػنبي)ُ تكنػػػطح

ػػػتال ف ػػػا للكػػػنح نتنكػػػػرا جت ػػػنيينتالتكابػػػ كػػػح أف ػػػفألثػػػريلػػػكفقػػػػرةيفػػػثنب 

.(Twitterتػكيتػر)ميدفػنلكجػن   فيكج  نظرأيضنءمفح التدريس

ننيراؼحػػػك(3.92)ينػػػنبيتكنػػػط (ح24ر ػػػـ)فقػػػػرةجػػنءتالالثنلثػػػ ال ػرتبػػػػ كفػػي

ػتالال رتفع ذلؾنتػكػال كمكض ف(0.85) ينرؼ  رأف ػفألثػيلػكفقػػرة،يفػثنب 

 ػػػفكج ػػ نظػػػرأيضػػػنءمفحػػػ التػػػدريسفػػػيللكػػػنح نتا نكػػػػرا جت ػػػنييكػػح نتالتكابػػػ 

.(WhatsAppالكاتننب)ميجن   دينلك
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(3.12)ينػػػػػػنبي تكنػػػػػػػط(ح32)ر ػػػػػػـفقػػػػػػػرة بػػػػػػ األففػػػػػػرةجػػػػػػنءتالال ػرتبػػػػػػػ كفػػػػػػي

تالال تكنػط،نتػكػال كمك ف(،0.78  ينرؼ)كحننيراؼ كبػػ  أفلػكيفقػػرةيفثنب 

.الكػنح نتنكػرن فيانتػفدا ( فالكح نتاأل  Linked inلفن دإف)

(3.11)بلػػػػػ ينػػػػػنبيتكنػػػػػػط (ح31)ر ػػػػػـفقػػػػػػرةاألففػػػػػرة،جػػػػػنءتالال ػرتبػػػػػػ كفػػػػػي

ػتالال تكنػػط،نتػػكػال كمك ػف(0.81)  ينرؼننيراؼحك كبػػ  أفيلػكفقػػرةيفػثنب 

حينػبكج ػ الكػػنح نتنكػػر فأ  كح نتالتػيتنػتفدـفػي(My Space نؼنػبيس)

.دفػنلكجػن   التدريسفينظرأيضنءمفح 

من وجية نظر  الشـائعات نشـرمن ظاىرة  التي تحد الحمول والمعالجات ما: السؤال الخامس
؟أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى  

للت ػػرؼال  فػنريػػػ كا نيرافػػنتػ ػننبفػػاليتكنػطػػػنتال لإلجنحػػ يػػفالنػػؤاؿ،تػػـانػػتفراج

 الشــائعات نشــرمن ظاىرة  التي تحد الحمول والمعالجات يف"الدرانػ يفن أفػراديلكانتجنحنت

كفي نفلييرضل ذ النتنحج:" من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى
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(5) رقم الجدول

الحمول ) الدراسـةعينة  أفـرادالستجابات  المعيـاريـة فاتواالنحرا ـةالحـسابيالمتوسـطـات 
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في  الشـائعات نشـرمن ظاىرة  التي تحد والمعالجات

 (جامعة ديالى
 فمـرحان انرلم

 تىسـطمان

 انحـسبثٍ

 االنحراف

 انمعُبرٌ
 انتمذَر انترتُت

35 
شـــبكات تشـــريع القـــوانين التـــي تحكـــم وتضـــبط 

 االجتماعيواصل الت
  رتفع 1 0.49 4.77

43 
ــة ال ــار الســمبية الناشــئة  ينستـــخدممتوعي باآلث

شـــــــبكات التواصـــــــل  استــــــــخدام عـــــــن ســـــــوء
 االجتماعي

  رتفع 2 0.69 4.50

  رتفع 3 0.74 4.38 الشـائعاتالتحري عن مصادر  44
  رتفع 4 0.68 4.36 الشـائعاتالموضوعات التي تغذي  نشـرعدم  41

ل بحـــــــرص مـــــــع األخبـــــــار المتعمقـــــــة التعامـــــــ 39
 بالمواضيع الدينية والعقائدية

  رتفع 5 0.69 4.33

  رتفع 6 0.75 4.32 خرى أحمول ومعالجات  45

حجب شـبكات التواصـل التـي تسـيم فـي سـرعة  36
 الشـائعات انتـشـار

  رتفع 7 1.37 3.84

  رتفع 8 1.14 3.82 ىانشـر وعدم  الشـائعاتإىمال  40

38 
المؤسســــات التعميميــــة ومنظمــــات  وردتفعيــــل 

 الشــــــائعاتالمـــــدني فـــــي مواجيـــــة  مـجتمــــــعال
 والتوعية بشأن مخاطرىا

  رتفع 9 1.15 3.75

34 
 الشــائعاتي الشـبكات بخطـورة ستـخدممتوعية 

 بصورة عامة
 تكنػط  10 1.30 3.60

توضــــيح الحقــــائق لمــــرأي العــــام حــــول قضــــايا  37
 يوتواج العراقي والتحديات التي مـجتمـعال

 تكنػط 11 1.32 3.43

ــــن قبــــل الجيــــات 42 ــــي الســــريع لمشــــائعة م النف
 الرسمية

 تكنػط 12 1.45 3.14

ــــخدممتشـــجيع 33 ــــات ي ست ـــالشبـك ـــى  ـةاالجتماعي عم
 تكنػط 13 1.49 2.48 األمنيةالتعاون مع األجيزة 

 مرتفع 0.42 3.90 المجمـوع الكمـي 
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 التي تحد الحمول والمعالجاتلػ)ػ اليػننبفتكنػطػنتال (أف5)ر ـالجدكؿفتضح ف

،تراكيت ن(من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات نشـرمن ظاىرة 

(،كمك ف3.90)إج نلييننبيتكنػط يلكيػكرال يفثينز(،2.48ك4.77)بفف

ال رتفع.نتػكػال 

ال ينزت 35)ر ـفقػرةك د يلك بل تكنػط أيلك( يفث (،4.77)يننبي

تال،ال رتفعنتػكػال كمك ف(،0.49)  ينرؼكحننيراؼ نب  أبرزأفيلكفقػرةك د

 فا جت نييكح نتالتكاب يبرالكػنح نتنكػراليلكؿكال  نلجنتالتيتيد ف

فالتيتي ـكتضحطتكريعالقكانف)ميكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك

(.ا جت نييكح نتالتكاب 

 جنءتالال ػرتبػ كفي ح43)ر ـفقػرةالثنني  تكنػط ( 4.50)يننبي ننيراؼحك(

تالال رتفعنتػكػال كمكض ف(0.69  ينرؼ) يفثنب  أنو فاليلكؿيلكفقػرة،

  ف الكػنح نتنكػركال  نلجنتالتيتيد كح نتالتكابيبر كج  ا جت نيي   ف

دينلك جن    التدريسفي مفح  أيضنء ال)مكنظر النلبي نتػفد  تكيي  حنآلثنر فف

.(ا جت نييكح نتالتكاب انتػفداـالننكح يفنكء

 الال ػرتبػ كفي جنءت األففرة ح42)ر ـفقػرة ب  تكنػط ( (3.14)يننبي

تالتكنػط لانتػكػال (،كمك ف1.45)  ينرؼننيراؼحك  فأفيلكفقػرة،يفثنب 

  ف تيد التي كال  نلجنت الكػنح نتنكػراليلكؿ ا جت نييالتكاب كح نتيبر
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 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفي(النفيالنريعللكنح   ف ب الج نتالرن ي )مك

.جن   دينلك

كحػننيراؼ(2.48ينػنبيبلػ )تكنػػط ح(33)ر ػـفقػرةجنءتالاألففرةال ػرتبػ كفي

تالأيضن تكنػط النتػكػال كمك ف(1.49)  ينرؼ  ػفاليلػكؿأفيلػكفقػػرة،يفثنب 

تكػػجيع)مػػكا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يبػػرالكػػػنح نتنكػػػركال  نلجػػنتالتػػيتيػػد ػػف

  نظرأيضػنءمفحػ  فكج (األ ني يلكالت نكف عاألج زةػ ا جت نيفالكبػ ػنتينتػفد  

.التدريسفيجن   دينلك

حينػبالدرانػػ أم ي أغلباليلكؿكال  نلجنتالتيطريت ػنمػذ إلكيػكرال كيكفرمذا

جػػػنءحنل ج ػػػ ضػػػ فيػػػػكرال ، نػػػي نأفدفػػػػنلكجػػػػن   فػػػيكج ػػػ نظػػػرأيضػػػنءمفحػػػ التػػػدريس

ال رتفع.نتػكػال 

 أعضاء لتقييم( a ≤ 1.15) الداللة مستوى  عند إحصائية فروق  توجد ىل :السؤال السادس

 تعزى  الشـائعات نشـر في االجتماعي التواصل شبكات لدور ديـالى جـامعة في التدريس ىيئة

 (.الخبرة سنوات العممية، الدرجة األكاديمي، التحصيل العمر، االجتماعي، النـوع) لمتغيرات

 :االجتماعي النـوع -0

 اانتػفداـتـ افتحنر ل فن  يلكIndependent Sample T-testال نتقل  للت رؼ

 فكج  نظرأيضنءالكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب دكراإليبنحي لالفركؽ

(فكضحذلؾ.6)ر ـالجدكؿ،كا جت نييت زػللنكعمفح التدريسفيجن   دينلك
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 (6) رقم جدول
 وردلمتعرف عمى الفروق في  Independent Sample T-testالمستقمة  اختبار العينة

ىيئة التدريس في  أعضاء نظر من وجية الشـائعات نشـرفي  االجتماعي التواصل شبكات
 .االجتماعيلمنوع تعزى  ديـالى جـامعة

 

 المصـــذر
 النـوع

 االجتماعي

 توسـطمال

 الحـسابي

 االنحراف

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة 

(T) 

الذاللة 

 حصائيةإلا

كػػػػػػػػػػػػػػح نتكرد
التكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

فيا جت نيي
الكػنح نتنكػر

 فكج  نظر
أيضػػػػػػنءمفحػػػػػػ 
التػػػػػػػدريسفػػػػػػػػي
جن  ػػػػػ ديػػػػػنلك
تعزززززن للنززززوع 

 االجتماعي

 3.56.340217 ذ ر

350 0.427- .670*

 135 0.34 3.58 أنثك

   475 352 0.34 3.57الللي

يبنحي إتكجدفركؽذاتد ل  أؼ(0.05)اإليبنحي  ف نتكػالد ل أيلك*

  ف (6)ر ـالجدكؿفتضح فييدـ إيبنحين  دال  فركؽ كح نتالتكاب كردكجكد

إلك زػت فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكالكػنح نتنكػرفيا جت نيي

 ا جت نييالنػكع تغفر اإليبنحي، التدريلدػ(T)يفثبلغت ي   مفح  جػن   بسأليضنء

 .(0.05) ف نتكػالد ل أيلك،كمي(670.)(كبد ل إيبنحي 4270.)دفػنلك

فدؿيلكأف التدريني فيكمذا لدف ـ نتكينت تقنرب جدا دفػنلكجػن   أيضنءال فح 

الت نث إلك ل فيد الكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتكتطبيقنتالتكاب كردانتجنحنت ـ
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 الجنن ـحنفتذؼ بل  يفث لالتدرينفففنتجنحنت اليػننبيتكنػط ، كح نتكردالذ كر

(3.56)دفػنلكجػن   نظرمفح التدريسفي فكج  الكػنح نتنكػرفيا جت نييالتكاب 

أفرػ.يفلبنلحفح بنحي ػيإدال (كلـفليعفرك نت3.58)لإلننثاليػننبيتكنػط كبل ال

 عمرال -2

تحنرالتحػػػػػنففػافػػػػػانتػػػػػػفداـكال  فػنريػػػػػػ كا نيرافػػػػػنتػ اليػننبفػػػػػتكنػطػػػػػػنتال تػػػػػـانػػػػػتفراج

فػػيا جت ػنييكػح نتالتكابػ كردفركؽفػيػللت ػرؼيلػكالػOne Way ANOVAندؼػاأليػ

ر ػـالجػدكؿ،كت ػزػلل  ػر فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفػيجن  ػ ديػنلكالكػنح نتنكػر

حذلؾ.(فكض7)

(7) رقم جــدول

شبكات  وردعن " الدراسـةعينة  أفـرادالستجابات  المعيـاريـة واالنحرافات ـةالحـسابيتوسـطـات الم
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات نشـرفي  االجتماعيالتواصل 

 تعزى لمعمر"
 المعياري  نحرافاال  الحـسابي توسـطمال العدد الفئة العمرية المصدر

التكاب كرد كح نت
ا جت نيي نكػرفي
نظرالكػنح نت كج    ف

في التدريس مفح  أيضنء
دينلك ت زػجن    كالتي

 لل  ر

(24-33)97 3.59.350

(34-43)126 3.52 .360 

(44-53) 101 3.60 .330 

 270. 3.58 28 فألثر54

 341. 3.57 352 المجموع
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كرديفالدرانػ يفن أفػراد نتجنحنتػ اليػننبفتكنػطػنتال (أف7)ر ـالجدكؿ ففتضح

 فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   الكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب 

 ننتدينلك  تقنرب جدا ت زػلل  ر، ، في ن  ننتمننؾإكل  رف  بفف  فن فرك نتذا ظنمرة

ندؼػافتحنرالتحنففاأليانتػفداـفرك نتتـػد ل اإليبنحي ل ذ الػػيلكالؼالتػ ر،كجنحنتا نت

One Way ANOVA(فكضحذلؾ.8)ر ـالجدكؿ،ك

 (8) رقم جدول

شبكات  وردفروق في ـلمكشا عن داللة لم One Way ANOVAادي ـميل التباين األحـتح
 ن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالىم الشـائعات نشـرفي  االجتماعيالتواصل 

 ."تعزى لمعمر
 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 توسـطم
 المربعات

 قيمة "ف"
 مستوى 

 الداللة

كح نتالتكاب كرد
نكػرفيا جت نيي

 فكج  نظرالكػنح نت
أيضنءمفح التدريسفي

 ي زػلل  رجن   دينلك

بفف
 نتال ج كي

.46603 .1550 

1.310 

 

.270* 

 

داف 
 ال ج كينت

41.270 348 .1190 

  351 41.736 ال ج كع

يبنحي إتكجدفركؽذاتد ل  أؼ(0.05)اإليبنحي *أيلك ف نتكػالد ل 
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  ف الجدكؿفتضح 8)ر ـ كجكد( ػفيدـ في إيبنحين  دال  التكاب كردركؽ كح نت

إلك زػػت فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكالكػنح نتنكػرفيا جت نيي

ألثر،كمي(0.27(كبد ل إيبنحي )1.310)يفثبلغت ي  اإليبنحي)ؼ( تغفرال  ر،

(.0.05) ف نتكػالد ل 

نكػرفينييا جت كح نتالتكاب كرد  رف فيالدرانػ يفن أفػرادأفدؿيلكػفكمذا

يلك تقنرب جدا لدف ـ نتكينت فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكالكػنح نت

.افتذؼأي نرمـ

 األكاديميالتحصيل  -3

للت ػػػػػػػػػرؼيلػػػػػكالفػػػػػركؽفػػػػػيال  فػنريػػػػػػ كا نيرافػػػػػنتػ اليػننبفػػػػػتكنػطػػػػػػنتال تػػػػػـانػػػػػتفراج

 ػػفكج ػػ نظػػرالكػػػنح نتنكػػػرفػػيا جت ػػنييالتكابػػ كػػح نتكردانػػتجنحنتال حيػػكثففيػػكؿ

(فكضحذلؾ.9)ر ـالجدكؿك،األلندي يللتيبف ت زػأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك
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 (9) رقم جدول

توسـطـات الملمكشا عن  Independent Samples T-testاختبار العينات المستقمة 
شبكات  ورد عن العينة المبحوثة   استجابات   داللة لمفروق فيو  ةالمعيـاريـ االنحرافاتو  ـةالحـسابي

 من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات نشـرفي  االجتماعيالتواصل 
  .األكاديميتعزى لممستوى 

 المصـــذر
 ستـونالم

 األكاديمي

 توسـطمال

 الحـسابي

 االنحراف

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة 

(T) 

الذاللة 

 اإلحصائية

كح نتكرد
التكاب 
فيا جت نيي

الكػنح نتنكػر
 فكج  نظر
أيضنءمفح 
التدريسفي
جن   دينلك

تعزن للمستون 

 كاديمياأل

 169 3.58.350  نجنتفر

350 0.801.3270*

 183 330. 3.55 د تكرا 

    352 0.34 3.56الللي

يبنحي إتكجدفركؽذاتد ل  أؼ(0.05)يبنحي اإل*أيلك ف نتكػالد ل 

يكؿالدرانػ يفن أفػراد نتجنحنتػ اليػننبفتكنػطػنتال (أف9)ر ـالجدكؿفتضح ف

التدريسالكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كرد نظرأيضنءمفح  في فكج  

 ننتيلندي للتيبف األت زػدفػنلكجػن    األ رالذؼيفنر تقنرب ، فرك نتيدـكجكد،

 بفف ا نتجنحنتظنمرة ، الد ل   ي   أف ال نتقل اإليبنحي بدلف  ال فننت افتحنر حينب

Independent Samples T-test( حقي   الد ل 0.327جنءت  ي    ف ألثر كمي )

.0.05اإليبنحي 



87


 

 :العممية   الدرجة   -4

افتحػػػػػنرالتحػػػػػنففانتػػػػػػفداـكال  فػنريػػػػػػ كا نيرافػػػػػنتػ اليػننبفػػػػػتكنػطػػػػػػنتال فراجتػػػػػـانػػػػػت

فػػيا جت ػػنييالتكابػػ كػػح نتكردللت ػػرؼيلػػكالفػػركؽفػػيOne Way ANOVAاأليػػندؼ

،للدرجػػ ال ل يػػ ت ػػزػدفػػػنلكجػػػن   فػػيمفحػػ التػػدريسنظػػرأيضػػنء ػػفكج ػػ الكػػػنح نتنكػػػر

ذلؾ.(فكضح10)ر ـالجدكؿك

(01) رقم جــدول

شبكات  وردعن " الدراسـةعينة  أفـرادالستجابات  المعيـاريـة واالنحرافات ـةالحـسابيتوسـطـات الم
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات نشـرفي  االجتماعيالتواصل 

 "لمدرجة العمميةتعزى 
 ال  ينرؼا نيراؼ ليػننبياتكنػط ال ال دد الدرج ال ل ي  ال بدر

كح نتالتكاب كرد
نكػرفيا جت نيي
 فكج  الكػنح نت

نظرأيضنءمفح 
التدريسفيجن   

للدرج كالتيت زػدينلك
 ال ل ي 

3.57.340 30 أنتنذ

 340. 3.60 90  ننيد أنتنذ

 350. 3.56 135  ننيد  درس

330. 3.55 97 درس

Total 352 3.57.340 
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يفالدرانػ يفن أفػراد نتجنحنتػ اليػننبفتكنػطػنتال (أف10)ر ـالجدكؿفتضح ف

التدريسفيالكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كرد نظرأيضنءمفح   فكج  

  فن رك نتف ننتمننؾإذاكل  رف في ن، تقنرب جدا ، ننتللدرج ال لي ت زػجن   دينلك

افتحنرالتحنففانتػفداـيلكالد ل اإليبنحي ل ذ الفرك نتتـؼالتػ ر،كا نتجنحنتظنمرةبفف

(فكضحذلؾ.11)ر ـالجدكؿ،كOne Way ANOVAاأليندؼ

 (11)رقم جدول 

شبكات  وردلمكشا عن داللة لمفروق في  One Way ANOVAتحميل التباين األحادي 
 من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات نشـرفي  عياالجتماالتواصل 

 ."لمدرجة العمميةتعزى 
 

 التحنففال بدر
 ج كع
 ال رب نت

درجنت
 اليري 

تكنػط 
  ي  "ؼ" ال رب نت

 نتكػ

 الد ل 

كح نتكرد التكاب  
نكػرفيا جت نيي

 فكج  نظرالكػنح نت
أيضنءمفح التدريسفي

ي زػ   دينلكجن
للدرج ال ل ي 

بفف
 ال ج كينت

.1320 3 .0440 

.3670 

 

.7770*

 

داف 
 ال ج كينت

41.604 348 .1200 

  351 41.736 ال ج كع

يبنحي إتكجدفركؽذاتد ل  أؼ(0.05)اإليبنحي *أيلك ف نتكػالد ل 
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الجدكؿفتضح ف فيفركؽدال إيبيدـكجكد(11)ر ـ كح نتالتكاب كردنحين 

إلك زػتدفػنلكجػن   فيمفح التدريسأيضنءنظر  فكج الكػنح نتنكػرفيا جت نيي

،(0.77(كبد ل إيبنحي )0.367)يفثبلغت ي  اإليبنحي)ؼ(،الدرج ال  لي  تغفر

(.0.05) ف نتكػالد ل ألثركمي

نكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كرد  رف فيالدرانػ يفن دأفػراأففدؿيلككمذا

في تقنرب جدا لدف ـ نتكينت فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكالكػنح نت

 ل يكر درجنت ـيلكافتذؼالكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كردانتجنحنت ـ

ال ل ي .

:الخبرة   سنوات   -5

افتحػػػػػنرالتحػػػػػنففانتػػػػػػفداـكال  فػنريػػػػػػ ا نيرافػػػػػنتكػ اليػننبفػػػػػتكنػطػػػػػػنتال تػػػػػـانػػػػػتفراج

فػػيا جت ػػنييالتكابػػ كػػح نتكردللت ػػرؼيلػػكالفػػركؽفػػيOne Way ANOVAاأليػػندؼ

،ل ػددنػنكاتالفبػرةت ػزػ فكج  نظرأيضنءمفح التػدريسفػيجن  ػ ديػنلكالكػنح نتنكػر

(فكضحذلؾ.12)ر ـالجدكؿك
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 (02) رقم جــدول

 شبكات وردعن " الدراسـةعينة  أفـرادالستجابات  المعيـاريـة واالنحرافات ـةالحـسابيتوسـطـات الم
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات نشـرفي  االجتماعي التواصل

 "لعدد سنوات الخبرةتعزى 
 المعياري  االنحراف الحـسابي توسـطمال لعددا سنوات الخبرة المصدر

كح نتالتكاب كرد
نكػرفيا جت نيي
 فكج  الكػنح نت

نظرأيضنءمفح 
التدريسفيجن   

ل ددكالتيت زػدينلك
 ننكاتالفبرة

1-577 3.58 .360 

6-10 81 3.48 .330 

11-15109 3.62 .360 

 290. 3.57 85 15ألثر ف

 341. 3.57 352 عالمجمو 



يفالدرانػ يفن أفػراد نتجنحنتػ اليػننبفتكنػطػنتال (أف12)ر ـالجدكؿفتضح ف

التدريسنظرأيضنء فكج  الكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كرد فيمفح 

فرك نتذا ننتالأ في نكل  رف،يد نإلكتحنفن ػ  ننت،الفبرةل ددننكاتت زػدفػنلكجػن   

بنحي ل ذ الفرك نتتـػيلكالد ل اإليؼالتػ ر،كبنحي ػيإل ند ل ا نتجنحنتظنمرةبففال

(فكضحذلؾ.13)ر ـالجدكؿ،كOne Way ANOVAافتحنرالتحنففاأليندؼانتػفداـ
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 (13)رقم  جدول

شبكات  وردلمفروق في  لمكشا عن داللة One Way ANOVAتحميل التباين األحادي 
 ديـالى جـامعةفي  التدريس أعضاء ىيئة من وجية نظر الشـائعات نشـرفي  االجتماعيالتواصل 

 ." لعدد سنوات الخبرةتعزى 
 

 التحنففال بدر
 ج كع
 ال رب نت

درجنت
 اليري 

تكنػط 
 ال رب نت

  ي  "ؼ"
 نتكػ

 الد ل 

شبكات التواصل  ورد
 نشـرفي  االجتماعي

من وجية نظر  ئعاتالشـا
أعضاء ىيئة التدريس في 

لعدد يعزى  جامعة ديالى
 سنوات الخبرة

بفف
 ال ج كينت

.9430 3 .3140 

2.682 

 

.0470* 

 

داف 
 ال ج كينت

40.792 348 .1170 

  351 41.736 ال ج كع

(0.05يبنحي إذجنءتأ   ف)إ(ل ند ل 0.047)*القي  

  ف مننؾ(13)ـر الجدكؿفتضح ن فرك أف في إيبنحين  التكاب كرددال  كح نت

 تغفرإلك زػتدفػنلكجػن   التدريسفيمفح أيضنءفكج   الكػنح نتنكػرفيا جت نيي

ننكاتالفبرة اإليبنحي)ؼ(،يدد إيبنحي (2.682)يفثبلغت ي   ،(0.047)كبد ل 

(.0.05 ف نتكػالد ل )أ  كمي

نكػرفيا جت نييكح نتالتكاب دكرب  رف ل ـالدرانػ يفن أفػرادأففدؿيلككمذا

 نتكينتكالكػنح نت  تحنفن لدف ـ ل يكر فيا جت نييكح نتالتكاب كردفيانتجنحنت ـ

يددننكاتالفبرة.يلكافتذؼالكػنح نتنكػر
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 أؼ لبنلح جنءكل  رف  الفبرة ننكات فحنت الفركؽ ت يبنحين إدال  تـ افتحنرانتػفداـ،

Scheffe Test يكؿ ال ت ددة الح دي  كردلل قنرننت التكاب  ا جت نييكح نت نكػرفي

ت زػل تغفريددننكاتالتي فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكالكػنح نت

(.14)ر ـالجدكؿالفبرة  نفي

 (14) رقم الجدول

في  االجتماعيشبكات التواصل  وردلممقارنات البعدية المتعددة حول  Scheffe Testتبار اخ
تعزى لمتغير عدد سنوات  من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى الشـائعات نشـر

 .الخبرة

 (I) 
 سنوات الخبرة

(J) 
 سنوات الخبرة

(I-J) 
اتتوسـطمفرق ال حصائيةالقيمة اإل   

 اختبار 
Scheffe 
لممقارنات 

 البعدية

1-5 

6-10 0.10509 0.295 

11-15 -0.03474- 0.927 

 0.995 0.01439  ف ألثر 15

6-10 

1-5 -0.10509- 0.295 

11-15 -.13984- 0.053 

 0.407 -09070.-  ف ألثر 15

11-15 

1-5 .03474 0.927 

6-10 .13984 0.053 

 0.805 04913.  ف ألثر 15

  ف ألثر 15

1-5 -.01439- 0.995 

6-10 .09070 0.407 

11-15 -.04913- 0.805 
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 الفرك نتاإل(14)ر ـالجدكؿيظ ر )أف ننكاتالفبرة فح   ننتلبنلح -6يبنحي 

الد ل إلكاأل رب،ح  نكأن ناألفرػبففالفحنتاأل  بنحي ميػيف ي ت ناإل(،كذلؾللك10

الف0.05)بنحي ػياإل فدؿيلكأفمذ  كمذا  ننتػ(، فيانتجنحنتال حيكثففاأللثرح  تأثفرا 

 فج  نظرأيضنءمفح التدريسالكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب كردل يكر

التيت زػل تغفريددننكاتالفبرة.دفػنلكجػن   في

إظ نر يـالد ل الفنب ح  فح ،لفتبففذؿف(فؤ دمذ اليقيق  ف15)ر ـالجدكؿك

.(0.05)يبنحي يند نتكػي  الد ل اإللقاأل ربللفح حأن ناأل  القي  فذؿ ف

 (15رقم ) الجدول

بمعرفة قيم حصائية لفئات سنوات الخبرة اإل يبين قيم الداللةالفرعي  Scheffe اختبار جدول
شبكات  وردرعية المتجانسة حول استجابات المبحوثين حول ممجموعات الفل alphaمعامل الـ 
 ديـالى جـامعةفي  التدريس أعضاء ىيئةمن وجية نظر  الشـائعات نشـرفي  االجتماعيالتواصل 

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

حصائية بحسب قربيا منالدالالت اإل العدد سنوات الخبرة   
0.05 

اختبار 
Scheffe 

 الفرعي

6-10 81 3.48    

   3.57  85  ف ألثر 15

1-5 77   3.58  

11-15 109    3.62 
حصائي العام المعدل اإل   0.06 

 

 ي  الد ل إلك نتكػأ رب(يبلتيلك10-6فح ننكاتالفبرة)أيذ أفالجدكؿفبفف

فرػ.حنتاألالفإلك يننن اإليبنحي ميحنلتنليبنيح الفركؽالدال ك0.05يبنحي اإل
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات مناقشة  

 النتائج مناقشة  

كح نتكرديفالدرانػ ل نتكبلتالتيكالتكبينتفتض فمذاالفب  نن ك النتنحج

،دفػنلكجػن   التدريسفينءمفح  فكج  نظرأيضالكػنح نتنكػرفيا جت نييالتكاب 

.الدرانػ أنحػل ت نكفقن لترتفبنتنحجك راج لاكفي نفليانت راض

ــائج الســؤال األول:  مناقشــة   :أوالً  ـــخدام درجــةمــا نت ــدريس است ــة الت فــي  أعضــاء ىيئ

 ؟االجتماعيشبكات التواصل ل جـامعة  ديـالى

ال ت ثػػ حنلنػػؤاؿيػػفالدرانػػ ( ػػفالفبػ الراحػػعأف يػػكر1)ر ػػـالجػدكؿفػػذؿتبػفف ػػف

 ػديػنزيلػكا جت ػنييكػح نتالتكابػ لدفػػنلكجػػن   أيضنءمفح التدريسفيتػفداـاندرج 

 ػنفا جت ػنييكػح نتالتكابػ لال فنػ ال حيكثػ انتػػفداـف نػتكػأ(،ح  نػكتكنػط  نتكػ)

جػػػنء ػػػدا جت ػػػنييكػػػح نتالتكابػػػ لال فنػػػ ال حيكثػػػ انتػػػػفداـ ػػػدتبػػػففأفكح نػػػتكػ قبػػػكؿ،

كبػػػػػ  انتػػػػػفداـقػػػػديػػػػنزف،ا جت ػػػػنييكػػػػح نتالتكابػػػػ تقنربػػػػ تكزيػػػػتيلػػػػكيػػػػدد ػػػػفبننػػػػب 

كبػػػػػػ  حنلتػػػػػنليفتبػػػػػففأفكال رتفػػػػػع،نتػػػػػػكػال ينػػػػػنبيضػػػػػ فتكنػػػػػػط أيلػػػػػكيلػػػػػك(الففػنبػػػػػػكؾ)

جػنءتك،دفػػنلكجػػن    ب أيضنءمفح التدريسفين  فانتػفدا األلثركبػ  ميال(الففػنبػكؾ)

) رتفع(.نتػكػال الثنني ض فنفسنل ػرتبػ حتفػكبفػكالكبػ  

 ػػفانتػػػفداـننػػح أيلػػك ػػكفمنتػػنفالكػػح تنف ػػدينزتػػنيلػػكفػػيذلػػؾنػػببالك ػػدفرجػػع

الفنب حأيضنءال فح ل نل ن ف  فزات دتننمـفيتطكيرال  لي الت لي ي ال فن ال حيكث 
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مػنتففالكػح تففبػففأيضػنءمفحػ فػذؿن كل التكاب  فلكإأيضن  دفرجعذلؾك،التدريني 

. فج  أفرػأنفن ـمفح التدريسفج  ،كبففأيضنءػطذب ػالتدريسكال

أنػنتػػذة(يػكؿاتجنمػنت2016إليػودرانػ )يبػدا  فػر،تكبػلت ػنإلػككتؤ دمذ النتفج 

زاءاألز ػػنتإاإلللتركنػػيال ػػػنـالػػرأؼفػػيتكػػ ف ا جت ػػنيي ػكا ػػػعالتػػػكاب كردالجن  ػػنتنيػػك

(الففػنبػػػكؾ)كبػػػ  الجن  ػػنتينػػتفد كفأنػنتػػػذةفالغنلبيػػ ال ظ ػػك ػػفأالتػػيجػػنءفف ػػنكاأل نيػػ 

ففرةاألال ػرتبػ الثنني كفيال ػرتبػ فيفػكتفػكبالكبػ  بفن نيلت،األكلكال ػرتبػ كالتيجنءتفي

.(تػرتػكي)كبػ  جنءت

كبػػػػػ  ك(لػػػػسبجكجػػػػ )كبػػػػػ  انتػػػػػفداـفأ(ألػػػػدت1ر ػػػػـ)الجػػػػدكؿفػػػػيالدرانػػػػػ فنتػػػػنحجإ

كجػػػنءت،تكنػػػػط النتػػػػكػال الثنلثػػػ كالراح ػػػ يلػػػكالتػػػكاليضػػػ فال ػرتبػػػػ  ػػػدجػػػنءتفػػػي(تػكيتػػػػر)

لكػػح نتفمػػذ اأ  ػػنفػػدؿيلػػكال ػػنففض،نتػػػكػال ضػػ فاألففػػرةال ػرتبػػػ فػػي(أفػػرػ)الكػػح نت

.دفػنلكجػن   ن  ف ب أيضنءمفح التدريسفيانتػفدا   مياأل

أيضػػنءمفحػػ  ػػف بػػ نتػػػفداـلذاألففػػرة ػػدفرجػػعنػػببيلػػكؿمػػذ الكػػح نتفػػيال راتػػبك

مذا نتألد إيبنحينت،كن فيال راؽحبكرةين  انتػفدا   األلكفتلؾالكح نتميالتدريسل

.ن فيال راؽانتػفدا األلثر(يفال كا عاإلللتركني Alexa.com ك ع)

شبكات التواصـل عمى  الشـائعاتمواضيع  أبرزنتائج السؤال الثاني: ما  مناقشة   ثانيًا:

.ديـالى جـامعةفي  التدريس نظر أعضاء ىيئة من وجية االجتماعي

يلػػكالكػػػنح نت كاضػػيعأبػػرزن) ػػال ت ثػػ حنػػؤاؿيػػػكرال (أف2ر ػػـ)الجػػدكؿفتضػػح ػػف

 ػػدجػػػنء(فػػيجن  ػػ ديػػنلكنظػػرأيضػػنءمفحػػ التػػدريس ػػفكج ػػ ا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ 
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يلػكالكػػنح نت كاضػيعأبػرزضػ ف(النيننػي الكػػنح  )يفػثجػنءت،(تكنػط )نتػكػال ض ف

 ػػػذلؾ،كلػػػكاألال ػرتبػػػػ ) رتفػػػع(ك ػػػديػػػنزتيلػػػكنتػػػػكػال ضػػػ فا جت ػػػنييكػػػح نتالتكابػػػ 

.يػكرال الثنني ض فال ػرتبػ يلك) رتفع(كينزتنتػكػال ض ف( ا جت نييالكػنح  )جنءت

 كيػػػدـا نػػػتقرارالػػػذؼينػػػكدا جت نييػػػالنيننػػػي كاألكضػػػنعاضػػػطرابإلػػػك ػػػدفرجػػػعذلػػػؾك

فػيازديػند ػف ػنرافػقذلػؾك،اآلفيتػكك(2003)ل ػذاالبلػديػنـاأل ري ػيال راؽ نذا يػتذؿ

ثػػرةاألز ػػنتك ،النيننػػي التػػيبػػرزتيلػػكالنػػني ال را يػػ كال نظ ػػنتكالتلػػتذتاأليػػزابيػػدد

. راؽال رب نفترةالبراعالطنحفيالتيفذؿالنينني   لي الأبنبتالنينن التي

التيكال راؽفيالكػنح نتيكؿKelley,2004)إليودران )تكبلت نالنتفج كتؤ دمذ 

ال را ػيح ػد ػجت ػػعالتػينػندتفػيالالكػػنح نتبػففبػرزمػياأل(النيننػي )الكػػنح  جنءفف نأف

.(2003ينـ) فا يتذؿاأل ري يينـيكالي

البػػراعكالتنػػنفسإلػػكالنيننػػي  ػػدي ػػكدالكػػػنح  انتػكػػػنرك ػػدألػػدال قفػػد:غنلػػبيطيػػ فلػػفإف

الكػػنح نتالنينني األ رالذؼج  أغلبأبنػنءالكػ بفتنػن لكفاأليزابرةالنيننيفيالبلدك ث

 إلػػكا جت نييػػالكػػػنح  انتػكػػػنرك ػػذلؾي ػػكدالنػػببفػػيإكػػ نلينت نحبػػكرة بفػػرةكيفكضػػكففػػي

(كبػػدكفنػػيطرةأك ػػكانففتػػنظـمػػذاا نفتػػنحيلػػك2003ح ػػديػػنـ)ا جت ػػنييا نفتػػنحالثقػػنفيك

.فنتوكينداتوالفنرجكثقن

                                                           
 فػػػيكاإليػػذـال ذ ػػػنت نػػـ ػػػدفرفلػػفيطيػػػ غنلػػبال قفػػػد ػػع10/4/2017بتػػػنري البػنيػػػثأجرامػػػن قنبلػػ

.دينلك ينفظ كرط  دفري 
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 كنػػنحالزيػندةاللبفػرةفػييػددإلػك ا جت نييػالنيننػي كالكػنح نتانتػكػنريرجعنبب ثرةك

ج نتنينني ين ل فيال راؽ.بالتيترتحطغنلبفت نك(2003)ال را ي  نذينـاإليػذـ

الثنلث كالراح  يلكنل ػرتبػ ح( األ نيكال ن ري الكػنح  )ك(ا  تبندي الكػنح  )  نجنءت

يال رتحػ األففػرة،بفن ػنجػنءت)الكػنح  ال ل يػ (فػيػػكرال (ضػ فتكنػػط )نتػػكػال فيالتكالي

.كح نتكػ نففض

ــث: مــا  مناقشــة   ثالثــًا: شــبكات عمــى  الشـــائعات انتـشـــار أسبـــابنتــائج الســؤال الثال

 .التدريس في جامعة ديالى من وجية نظر أعضاء ىيئة االجتماعيالتواصل 

كػػػح نتيلػػػكالكػػػػنح نتانتػكػػػػنرأنبػػػػنبال ت لػػػقحكرال يػػػأف(3ر ػػػـ)الجػػػدكؿفتضػػػح ػػػف

نتػػكػال جػنءضػ ففػيجن  ػ ديػنلككج  نظرأيضػنءمفحػ التػدريسف ا جت نييالتكاب 

في(الكػنح نتانتػكػنرمنزاد فنري نكػرال  لك نتكإنتنجن كل )فقػرةيفثجنءت(،تكنػط )

.) رتفع(نتػكػال فياألكلكال ػرتبػ 

انتػكػػػػنرمنزاد ػػػفنػػػري نكػػػػرال  لك ػػػنتكإنتػػػنجنػػػ كل )فقػػػػرةفتػػػأتيأكنجػػػد ػػػفال نطقػػػي

كنػ كل ا جت ػنييكػح نتالتكابػ اللبفػرلنتػكػػنرذلػؾحنػببا كاألكلكال ػرتبػ في(الكػنح نت

يبػػرالكػػػنح نتنكػػػرحنلتػػنلينػػ كل نقػػ كك ػجت ػػػعالأفػػػرادكػػح نت ػػف بػػ غنلبيػػ مػػذ الانتػػػفداـ

تلؾالكح نت.
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ن كل كنري ا كتراؾوحفض (التيبفنتأن2015)ييننني،كتتفقمذ النتفج  عدران 

لكػنح  ا رن كردأبححح ق،ا جت نييكح نتالتكاب نتا فتراضي التيكفرت ن ػجت ػ الفي

الكبكؿ ذفففالحكربنقرةكايدة.

(فػيا جت ػنييكػح نتالتكابػ يبػرالكػػنح نت)ب كح التيػرؼيػف ركجػيفقػرةكجنءت

نػػ نح ـأففحغفػرنتػػفد  كمػذايفنػػراكػتراؾ ثفػر ػػفال) رتفػع(،نتػػػكػال الثننيػ ضػ فال ػرتبػػ 

) يتكيػنتفقػػرةكجػنءت،الكػػنح  نكػػرـ ػفنقػ أكلت  ن اليقيق أكالتففيكراءأن نء نت نرة

الثنلثػ ضػ فال ػرتبػػ ي (فػي ػجت ػ أكالاأل ني غفرفنض  للر نح ا جت نييكح نتالتكاب 

يػنلـافتراضػي فتػكحا جت ػنييكػح نتالتكابػ فأإلككتكفرمذ النتفج ،)ال رتفع(نتػكػال 

ف رال تطرؼ.النكػرل ف ب الج نينتاإلرمنبي  ني األ فيح ضاألز نتغ  دانتُ

ال ػرتبػػػػ (فػػػيحأنػػػ نءج ػػػنترنػػػ ي كغفػػػررنػػػ ي ةر)إنكػػػنء كا ػػػع ػػػزكفقػػػػرةكجػػػنءتنتفجػػػ 

البػػفينتال ػػزكرةالتػػيتظ ػػريػػددمػػذ النتفجػػ زيػػندة ػػنفؤ ػػدك،)ال رتفع(نتػػػكػال الراح ػ ضػػ ف

  ػنككاجت نييػ ،أكفبينتنيننػي إلكالتيت كدتلؾفنب ا جت نييكح نتالتكاب في

من(فػػػينكػػػػرفي فػػػد ػػػفكػػػنح نتنكػػػػريالكػػػح نتح ػػػنفنتػػػػفد  )نػػػ كل تػػػأثرح ػػػضفقػػػػرةجػػػنءت

ينتػػػػفد  نجػػػدأف  ظػػػـفقػػػػرةكفي ػػػنففػػػصمػػػذ ال(تكنػػػػط )نتػػػػكػال الفن نػػػ ضػػػ فال ػرتبػػػػ 

  لك ػنتالتيتتضػ فكإيطنء كنر  لل نككراتت لفقأنليقك كفحا جت نييلتكاب اكح نت

تألد فبيت ن.الليسل ن بندررن ي كدكف

كػػػح نتالتكابػػػ )اليبػػػكؿيلػػػكالنػػػبقالبػػػيفي ػػػف بػػػ ال كا ػػػعاإلفحنريػػػ يلػػػكفقػػػػرة ػػػنأ

لل يكر.ففر(كجنءتفيالترتفباألتكنػط )نتػكػال جنءتض ف د(ا جت نيي
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يػد بفػر ػفإلػكالنتػنحج ػدجػنءت تقنربػ مذ أفيػكرال مذانتنحجؿدران فذكنجد ف

يلػكالكػػنح نتانتػكػػنرأنبػػنب ثػرةإلػكل  نببذلؾفرجػعككالتقدفر،اليػننبيتكنػط ننيي ال

.دكفغفرمننبػنبكب كح يبرمنحأيداألا جت نييكح نتالتكاب 

شـــبكات التواصـــل عمـــى  الشــــائعات نشــــرمـــا درجـــة رابـــع: نتـــائج الســـؤال ال مناقشـــة  رابعـــًا: 

 جــامعةفـي  التدريس نظر أعضاء ىيئة من وجيةلمشائعات  اً نشـر األكثر  شبـكةال وما االجتماعي

 ؟ديـالى

يلػػػككػػػح نتالكػػػػنح نتنكػػػػرال ت ثػػػ فػػػيدرجػػػ يػػػػكرال فأ(4ر ػػػـ)الجػػػدكؿفتضػػػح ػػػف

 ػػػدجػػػنءضػػػ ف ػػػفكج ػػػ نظػػرأيضػػػنءمفحػػػ التػػدريسنح نتا للكػػػنكػػػراأللثػػػركبػػػػ  التكابػػ كال

يلػػكالكػػػنح نتنكػػػركال ت ثػػ فػػيدرجػػ يػػػكرال كؿ ػػفحنلننػػح للكػػقاألك(،تكنػػػط )نتػػػكػال 

كبػػػ  نتػػػفدـ فت تػػعب ػنفال نػني الكانػػ   ػفاليريػػ التػيأنػػرػا جت ػنييكػح نتالتكابػػ 

نكػػرفبكص،فػيالػوالػػلككجػػيػا جت ػنييتالتكابػ كػح ننتػفدـ (حك  ينـ،كاإلنتػرنػت)

،كيػدـكجػكدآليػ فنيلػ نتػػفدـ كػفصذلػؾالإلػكيلكتلػؾالكػح نت،ك ػذلؾبػ كح الكبػكؿ

كجػػكدتكػػري نتمػػـ ػػفذلػػؾيػػدـ يننػػح الننكػػر،كاألكفػػيتلػػؾالكػػح نتنكػػػرللر نحػػ يلػػك ػػنف

كػػػح نتالتكابػػػ ل ػػػػكفي فنيػػػ فػػػيأففنبػػػ ب ػػػذاالكػػػأف، ػػػ مػػػذ ال كا ػػػ  ػػػدأنػػػ  تحكػػػ 

.الكػنح نتنكػرفيكردا جت نيي

 فكج  نظػرا للكنح نتنكػراأللثركبػ  كال ت ث فياليػكرال كحنلننح للكقالثنني ف

كينزتاألكلكال ػرتبػ في(الففػنبػكؾ)كبػ  ثجنءتيف،أيضنءمفح التدريسفيجن   دينلك
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األلثػػػركبػػػػ  لمػػػياالففػنبػػػػكؾكبػػػػ  نجػػػدأفذلػػػؾنتفجػػػ طبي ػػػ للػػػكفككػ) رتفػػػع(،يلػػػك نػػػت

.ا فيال راؽانتػكػنر

ألثػركػح نتالتكابػ كالتيجػنءفف ػنأف(2014كتفتلفمذ النتفج  عدران )اللرننؼ،

مػػػياأللثػػػرا جت ػػػنييتركيجػػػن للكػػػنح نتمػػػيكػػػح  تػػػكيتركمػػػذاأ ػػػرطبي ػػػيألفكػػػح  تػػػكيتر

الدران .انتفدا نفيال  لل ال ربي الن كدي يفن 

ا للكػنح نتنكػػراأللثػركبػػ  مػيالالفينػبكؾكبػػ  ك دألػدال قفػدغنلػبيطيػ فلػفيلػكإف

.()الكبػ  ننل ذ  ػجت ػ أفػرادانتػفداـكي كدذلؾإلك ثرة

) رتفػػػع(،ك ػػػدذ ػػػرال قفػػػدغنلػػػبنتػػػػكػال  ضػػػ فالثننيػػػال ػرتبػػػػ فػػػي(تػكيتػػػػر)كبػػػػ  كجػػػنءت

الربدكجدإفيبنحنت)دايػش(اإلرمنبيػ فذؿ(ف فتػكيتػر)كبػ  يطي فلفإنوفي نففص

.()األفرػػ ا جت نيفالكبػ ػنتكنح نت ـألثر فنكػرفيكبػ  ت ت ديلكمذ ال

الكح نتكجنءت) رتفع(،نتػكػال الثنلث ض فال ػرتبػ فقدجنءتفي(الكاتننب)كبػ  أ ن

نؼػػ فكإن دػػكلفكجكػػننػػنتكتػػننبكػػبركنػػسكفنفػػبلجكج كفػكتفػكبػػنتغراـكالػػان)ث ػػ األفرػ

فنتنحجحقي أكنجد(،تكنػط )نتػكػال فيال راتب فالثنلثيتكاليندؼيكرض ف(نبيس

كالتقدفر.اليػننبيتكنػط الننيي   فالكح نت دجنءت تقنرب

                                                           
() فيكاإليذـال ذ نتـ ن دفرفلفيطي غنلبال قفد ع10/4/2017بتنري البػنيػثأجرامن قنبل

.دينلك ينفظ كرط  دفري 

()الننبقال بدر 
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مـن ظـاىرة  دتح  نتائج السؤال الخامس: ما الحمول والمعالجات التي  مناقشة  خامسًا: 

 .ديـالى جـامعةفي  ىيئة التدريس من وجية نظر أعضاء الشـائعات انتـشـار

نلجنتالتيتيدكال  اليلكؿال ت ث حنلنؤاؿيكؿيػكرال فأ(5ر ـ)الجدكؿفتضح ف

ػ فظ نءتػدجػ  فكج  نظرأيضنءمفح التدريسفيجن   دينلكالكػنح نتانتػكػنرنمرة

حنبب أفػرادإدراؾض ف نتكػ) رتفع( اليلكؿكال  نلجنتل ذ الدرانػ يفن  إيطنء ألم ي 

ففالبػنيػثنداتال لينك فأبينبالك الدرانػ كنظرا للكفيفن ، ػجت ػعالظنمرةال نتكرةفيال

 في جن تالحيثال ل يكاألالذففل ـ لندي يفبرة القكانففالتي)فقػرةيفثجنءت، تكريع

 كتضحط تي ـ التكاب  (ا جت نييكح نت األكلكال ػرتبػ في يلكيػكرال ض ف كينزت

. نتكػ) رتفع(

كػػػػح نتالتكابػػػػ لتر نبيػػػػ يػػػػدـكجػػػػكدتكػػػػري نتكج ػػػػنإلػػػػكفنػػػػببذلػػػػؾفرجػػػػعأنجػػػػدك

التػيك(كاإل ػنرات نلنػ كدي )فيال راؽفذفن ل نيليوالينؿفيح ػضدكؿال نطقػ ا جت نيي

.ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح نتانتػكػنريد فلكريتالقكانففالذز  ل

كػح نتالتكابػ انتػػفداـءففحنآلثػنرالنػلبي الننكػح يػفنػكنتػفد  تكيي ال)فقػرةكجنءت

ت طػػيأم يػػ الدرانػػػ أفيفنػػ فػػدؿيلػػكمػػذاك،) رتفػػع(نتػػػكػنل الثننيػػ كحنل ػرتبػػػ (حا جت ػػنيي

النػػلبي ل ػذ الكػػح نتثػنراآلفإال درنػ كالجن  ػػ كفنبػ ثػـحنلغػ للتكييػ التػػيتبػدء ػفالبفػػت

(فػيالكػػنح نتالتيرؼيف بندر)فقػرةنءت،كجالكػنح نتنكػر ن نك ػجت ػعتتظ رفيالأبد

ؿالتػػيفجػػبتف فل ػػن ػػف بػػ الج ػػنتكمػػي ػػفاليلػػك،) رتفػػع(نتػػػكػال الثنلثػػ كضػػ فال ػرتبػػػ 
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الي ك يػػ فنبػػ يػػفطريػػقابتلػػنرأكتطػػكيرح ػػضالبر جيػػنتاإلللتركنيػػ لتنػػ ف اللكػػفيػػف

الراح ػ ال ػرتبػ (فيالكػنح نتالتيتغذؼال كضكينتنكػردـي)فقػرةجنءتك،الكػنح نت ركجي

ال كضػكينتإلػكيػدـالتطػرؽنػوفجػبأتػرػالدرانػ فيفن أ،كمنننجد) رتفع(نتػكػال ض ف

.ا جت نييكح نتالتكاب يلكالكػنح  التيتننيديلكتلكيف

ال ػرتبػػ (فػيكال قنحديػ الت ن  حيرص عاألفحنرال ت لق حنل كاضيعالدفني )فقػرةكجنءت

 كضػػكينتالتػػيتي ػػ الاألفحػػنركنكػػػر فػػتـأف) رتفػػع(أؼفجػػبنتػػػكػال الفن نػػ كضػػ ف

كالطكاحػػػػػفاألديػػػػػنفييػػػػػكؼاللثفػػػػػر ػػػػػفال را ػػػػػي ػجت ػػػػػػعفنبػػػػػ أفال،دفنيػػػػػ أكيقنحديػػػػػ بػػػػػحغ 

. ػجت ػعالأفػرادبففالكػنح نتنكػرفيالج نتال  ندي تنتغلو دالذؼاأل ر،كالقك ينت

نتػكػال النندن ض فال ػرتبػ (فيفرػأيلكؿك  نلجنتالتينبتيلك)فقػرةكجنءتال

،الدرانػػػ أنػػوفكجػػديلػػكؿك  نلجػػنتأفػػرػغفػػرالتػػيا تريت ػػنالدرانػػػ تػػرػيفنػػ كمنػػن) رتفػػع(

يلػكالكػنح  انتػكػنرظنمرةتقلف  فتأثفرلكيجبيلكالج نتذاتال ذ  اتفنذمنكال   ب نل

.ا جت نييكح نتالتكاب 

ال ػرتبػػػ فػػي(الكػػػنح نتانتػكػػػنريجػػبكػػح نتالتكابػػ التػػيتنػػ ـفػػينػػري )فقػػػرةكجػػنءت

أيػداليلػكؿالػذؼ ػػكفيأفذلؾي  فأفالدرانػ ترػيفن كمنن) رتفع(نتػكػال الننح  ض ف

(2014)،كمذاالي  دي لتحوالي ك  ال را ي يػنـالكػنح نتػكػنرانت فالتقلف ن ـفيت د

ثػػرنػػقكطيػػدد ػػفأ) ؤ تػػن (ا جت ػػنييالتكابػػ ح نتكػػيفن ػػن ن ػػتحيجػػبالكبػػكؿلػػح ض

يلػكتلػؾالكػػنح نتانتػكػػنرك ػنحيل نػعجراء ػإ،كذلػؾرمنبيل را ي بفدتنظيـ)دايش(اإلال دفا

،كمنػنالثن نػ كح نػتكػ) رتفػع(ال ػرتبػ (فيمننكػركيدـالكػنح نتإم نؿ)فقػرةجنءتالكح نت،ك
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 ؤ ػدةالال  لك ػنتغفػرنكػردـي ػجت ػعالأفػرادإفيلكفقػرةمذ الفذؿ فالدرانػ يفن تؤ د

ليسل ن بدررن ي.أكالتي

ال ػػػػدنيفػػػػي كاج ػػػػ جت ػػػػػع ػال ؤننػػػػنتالت لي يػػػػ ك نظ ػػػػنتالكردتف فػػػػ )فقػػػػػرةالكجػػػػنءت

فقػػػرةكحينػػبمػػذ ال،التننػػ  كح نػػتكػ) رتفػػع(ال ػرتبػػػ (فػػيطرمػػنن فكالتكييػػ حكػػأفالكػػػنح نت

يقػػػدالنػػػدكاتكال ػػػؤت رات ػػػف بػػػ الجن  ػػػنتكال  نمػػػدفػػػذؿتلػػػكفمننلػػػؾتكييػػػ  ػػػفأففجػػػب

.منكنب  قنك ت نانتػكػنركطرؽ ػجت ػعيلكالالكػنح نتثنرال دنيككرحآ ػجت ػعك نظ نتال

حبػػكرةالكػػػنح نتيالكػػح نتبفطػػكرةنتػػػفد  تكييػػ كجػػنءتالفقػػراتالتػػينبػػتيلػػك)

(تكاج ػػػوال را ػػػيكالتيػػػدينتالتػػػي ػجت ػػػػعتكضػػػيحاليقػػػنحقللػػػرأؼال ػػػنـيػػػكؿ ضػػػنينال)ك(ين ػػػ 

 يلػكا جت نييػلكػح نتيانتػػفد  تكػجيع)(كالنفيالنريعللكنح   ف ب الج نتالرن ي )ك

(.تكنػط )نتػكػال الثنلثيكرض فإلك(فيال راتب فال نكرةاأل ني الت نكف عاألج زة

( a ≤ 0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية ىل ىناك فروق  نتائج السؤال السادس: مناقشة  سادسًا: 

 نشـــرفــي  االجتمــاعي لالتواصــ شــبكات وردلــ ديـــالى جـــامعةفــي  أعضــاء ىيئــة التــدريس ملتقيــي

درجة العممية، سنوات ، الكاديميالتحصيل األ ، العمر، االجتماعي النـوعتعزى لمتغيرات ) الشـائعات

.(الخبرة

 :االجتماعي النـوع .1

(يدـكجكدفػركؽذات6)ر ـينبجدكؿا جت نييالنػكعأكضيتنتنحجافتحنر تغفر

 ػفكج ػ نظػرأيضػنءمفحػ الكػػنح نتنكػرفيا جت نيي كح نتالتكابكردد ل إيبنحي ل
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مػػذافػػدؿيلػػكأفأيضػػنءمفحػػ التػػدريسلػػدف ـ نػػتكينت تقنربػػ جػػدا ك،التػػدريسفػػيجن  ػػ ديػػنلك

التيأكجدتيدـكجدكدفركؽ(2015)ال رنك ي،كتتكافقمذ النتفج  عدران يدالت نث ،إلك

.جت نييل إيبنحي ي زػللنكعا ذاتدا

يفنػ ذات نػتكػت لي ػيأفػػرادغفػر  ػـفػيا جت نييالنػكعكي  فتفنفرذلؾحأف تغفر

. ػجت ػعكي ثلكفنفح ال تقنرب

 :العمر   .2

نحي ػ إيبػركؽذاتد لػكدفػدـكجػي(8ك)(7ر ـ)الجداكؿفتحنرينبا أكضيتنتنحج     

نكػػرفػيا جت ػنييكػح نتالتكابػ كرد فن يػفػالأفػرادجنحنتػنت ػ اليػننبفتكنػطػنتال بفف

 ػػفج يػػػعالفحػػنتال  ريػػػ الدرانػػػ يفنػػػ أفػػػرادمػػذافػػػدؿيلػػكأف، ػػزػل تغفػػػرال  ػػريالكػػػنح نت

يلػػككآثنرمػػنػ ا جت نيفػػالكبػ ػػػنتكردلػػدف ـ نػػتكينت تقنربػػ فػػيتقفػػيـالدرانػػػ ال نػػت دف فػػي

.يضنءل فحنتالتدريسفيالجن  نتكفنب أفج يعمذ الفحنتميأػع ػجت الفردكال

 :كاديمياأل  التحصيل   .3

ففػبنحي بػػػػ إيػركؽذاتد لػػكدفػػدـكجػػ(ي9ر ـ)الجدكؿفتحنرينبا أكضيتنتنحج

نكػػػػرفػػػيا جت ػػػنييكػػػح نتالتكابػػػ كرد فن يػػػفػالػػػأفػػػػراد نػػػتجنحنتػ اليػننبفػػػتكنػطػػػػنتال 

ال نػػت دف مػػـ ػػفالدرانػػػ مػػذ النتفجػػ طبي ػػ  فيفنػػ ،كاأللػػندي ي ػػزػللتيبػػف يالكػػػنح نت

فػػػيكاإلننػػػنني  ػػػف فتلػػػفا فتبنبػػػنتال ل يػػػ ( نجنػػػتفركالػػػد تكرا )الي لػػػ الكػػػ نداتال ليػػػن

. ػجت ػعلفففياالبػنيػث فأغلبفت ـذلؾللكفكنتنحج تقنرب يطنءإالجن   كينتطي كف
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:العممية   الدرجة   .4

كرديػفالدرانػػ  يفنػ أفػػراد نػتجنحنتػ اليػننبفػتكنػطػػنتل اأفإلكالدرانػ أكنرتنتنحج

يد ن  نإلك ننت تقنرب ت زػللدرج ال ل ي ،الكػنح نتنكػرفيا جت نييكح نتالتكاب 

بنحي .ػد ل إي(أؼيدـكجكدفركؽذات10ر ـ)الجدكؿفي

التكابػ كػح نتكرددراؾلػاإليلػكدرجػ ينليػ  ػفالدرانػػ يفنػ أفػػرادأف ننػبقننتنتج 

 ػػيللفػػرد ػػنفالت لينتػػػكػال  ل ػػنزادفح فتلػػفدرجػػنت ـال ل يػػ ،الكػػػنح نتنكػػػرفػػيا جت ػػنيي

. ػجت ػعالتيتبفبالالنلبي  ا جت نييألثرف  ن للظكامر

 الخبرة: سنوات  .5

ػ اليػننبفػػتكنػطػػػنتال (كجػػكدفػػركؽبػػفف12ر ػػـ)الجػػدكؿكحينػػبالدرانػػػ نتػػنحجأظ ػػرت

 One)ندؼػتحنففاأليػػػافتحػػنرالػػانتػػػفداـتػػـك،نػػنكاتالفبػػرةإلػػكت ػػزػ نػػتجنح يفنػػ الدرانػػ 

Way ANOVA) ر ػػـالجػدكؿينػبفتبػففكحيبػػنحين ،إللتألػد ػف ػكفمػػذ الفػركؽتكػ  فنر ػن

لػػدف ـانػػتجنحنت تفنكتػػ الدرانػػػ يفنػػ أفػػػرادأفإلػػككمػػذايكػػفر،بنحين ػركؽدالػػ إيػػػفػػأفال(13)

نػػػػنكاتالفبػػػػرة،كتبػػػػفف ػػػػفإلػػػػكت ػػػػزػالكػػػػػنح نتنكػػػػػرفػػػػيا جت ػػػػنييكػػػػح نتالتكابػػػػ كردلػػػػ

(نػػنكات ػػف10_6)رة ننػػتلبػػنلحفحػػ الفبػػأن ػػناإليبػػنحي فتحػػنراتالح ديػػ لتيدفػػدالفػػركؽ ا

.الدرانػ يفن 
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الفحػػ األلثػػرمػػـ(نػػنكات10_6فبػرة)  ػػفلػػدف ـأفػػػرادغلػػبأأفحػالنتفجػػ مػػذ كي  ػفتفنػػفر

  رفػػػ   ػػػنج ل ػػػـيلػػػكاطػػػذعكلتقنيػػػنتاليدفثػػػ ك ن ػػػنكػػػح نتالتكبػػػ ا جت ػػػنييانػػػتفدا ن ل

ك فنطرمنيلكال جت ع.نت نفجنبيا كنلبفت نح

 :ات  االستنتاج

 :النػتنحج نفػلي ح د ػنن ك  الدرانػ لفػ نإ تكبلت التيأمـا نػتنتنجنت

كػػح نتلدفػػػنلكجػػػن   أيضػػنءمفحػػ التػػدريسفػػيانتػػػفداـأفدرجػػ إلػػكالدرانػػػ تكػػفرنتػػنحج.1

نكتلف ػ،األكلػكال ػرتبػػ (الففػنبػػكؾ)كبػػ  ك ػدايتلػت ،تكنػػط جنءتبننػح ا جت نييالتكاب 

الثنني .نل ػرتبػ ح(فػكتفػكبال)كبػ  

مػػيا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ يلػػكالكػػػنح نت كاضػػيعأبػػرزأف ػػفالدرانػػػ نتػػنحجت كػػف.2

.( ا جت نييالكػنح  )ك فثـ(النينن الكػنح  )

 ػنييا جتكػح نتالتكابػ يلػكالكػػنح نتنكػػرأنبػػنبف ػفأمػـأالدرانػ ؿ فنتنحجنتد يُ.3

.الدرانػ  فكج  نظريفن يلكتلؾالكح نتمننكػرنتنجال  لك نتكإمكن كل 

جػنءتبننػح ا جت ػنييكح نتالتكابػ يلكالكػنح نتنكػرأفدرج الدرانػ أظ رتنتنحج.4

.(تػكيتػرال)كبػ  كتلف ن(الففػنبػكؾ)كبػ  ا للكنح نتمينكػراأللثركبػ   كأفالتكنػط 

كػح نتالتكابػ يلػكالكػنح نتانتػكػنرأف فأمـاليلكؿكال  نلجنتلظنمرةالدرانػ أكجدت.5

.ا جت نييكح نتالتكاب انتػفداـكتضحطمكتكريعالقكانففالتيتي ـا جت نيي
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فػػيا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ كردلػػفػػركؽذاتد لػػ إيبػػنحي أظ ػػرتالدرانػػ يػػدـكجػػكد.6

ت ػزػلل كا ػ الدي كغرافيػ  فكج  نظرأيضػنءمفحػ التػدريسفػيجن  ػ ديػنلكالكػنح نتنكػر

(.،الدرج ال ل ي األلندي ي،ال  ر،التيبف ا جت نييالنػكع)

نكػػػرفػػيا جت ػػنييكػػح نتالتكابػػ كردلػػفػػركؽذاتد لػػ إيبػػنحي أظ ػػرتالدرانػػ كجػػكد.7

(نػػنكاتالفبػػرة)لل تغفػػرت ػػزػحػػ التػػدريسفػػيجن  ػػ ديػػنلك ػػفكج ػػ نظػػرأيضػػنءمفالكػػػنح نت

.الدرانػ (ننكات فيفن 10_6كجنءتلبنلحفح الفبرة)

 :التوصيات  

1.  الدرانػ تكبي ح كضكع ا مت نـ تالكػنح نتحضركرة التكاب كح نتيبرنكػرالتي

التيالكػنح نتثفي كضكعتبففللحنيثكجكديدد لف  فالدراننتكالحيكإذ،ا جت نيي

ا جت نييكح نتالتكاب يبرنكػرالتيتالكػنح نتحك  ينـ،كاإلللتركني فيالكننح نكػرت

.فنصفيال راؽكال نطق ال ربي حك  

تكبيالدران حضركرةيثأيضنءمفح التدريس ففذؿرحنن جن   دينلككي ندات.2

 يل ي  بفح  لبننء الدراننتالللينت فذؿ  ف ذلؾ الكنح نت أفطنر ل كاج   نلي   كف ري 

  ع حنكتراؾ الجن    تقي  ن التي كال ؤت رات كالندكات األفرػكالحيكث الرن ي  ،ال ؤنننت

.لجن   ال ربي كال رالزالحيثي كت  يـمذااأل ريلك نف ا

كاإلنراعاإلللتركني نفي الجري  حضركرةامت نـال كرعال را يح كضكع  الدرانػ تكبي.3

  ف اليد يلك تكري نتت     اآلثنربإبدار نتػفداـالنلبي  كحنألفصاإلللتركني الكننح 
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،ل نل ن فتأثفرحنل الكػنح نتب نكفبكبن  كضكعنكػرك نفا جت نييكح نتالتكاب 

. ػجت ػعيلكال

فيال راؽأكتف ف  نفكجد ن نحنلف  )  فح اإليذـبإفجندكننح ر نبي الدرانػ تكبي.4

ف  ن ل را ح  نكػركا تبن ت( كاإلنتػرنػتكبػ  في ين  ، حبف  التكاب  ا جت نييكح نت

 (التيي  فأفاليػننبيالفكارز ينت)اليلكؿانتػفداـب ذاالبددالدرانػ حبف فنب ،كتقترح

ف في جنؿفيص ن كاللكفيفال يتكػالذؼاإلنتػرنػتكبػ  يلكبفينترنكػتنتفدـ

 حنلف  فييددنتػفد  مذ التقني أفاإلللتركني ،يل ن الكػنح نتي  فأفيك  نكاةلتلكيف

 فالدكؿ.

5 النكػر.  ػجت ػ الكيي تك لو أف ي  ف الذؼ حنلفطر تالكػنح نتي نكػرالتي كبػ  في

ال ؤنننتالرن ي ك نظ نتفذؿ،كذلؾ فا جت نييح نتالتكاب ك،كحنألفصاإلنتػرنػت

أفػرادإ ن  الندكاتكالي ذتالدينحي كال نككراتالتيت دؼلتكيي فذؿال دني ف ػجت ػعال

فيالكػنح نتانتػكػنرفي ينرب كتقلف فػراداألكردنمرة،كالتر فزيلكبفطكرةمذ الظ ػجت ػعال

ػع ػجت ال  ف كذلؾ فذؿ، كال نككراتيلك لأفحنر كالتركيج التبدفق التكاب يدـ كح نت

فبكبن تلؾالتيلـتبدريفج  رن ي .ا جت نيي

يا نبنتاتبنلي ككتطكير إنكنء ي يلكػ ي كغفرالرنػتكجيعال ؤنننتالرن.6 ػذ ي تقـك

كردب يلف ن، كالرد للكنح نت التبدؼ  ف ػالفذؿكذلؾ كال كا ع الرن ي اإلللتركني  تيدث

ننتلتلؾال ؤنا جت نييكح نتالتكاب كبفينت
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الج  كري ال ربي النكري .

:الػدارال نل يػ القػنمػػرة.مبادئ عمم االتصال ونظريـات التـأثير .(2003) إن نيف ، ي كدينػف -

 كالتكزيع.نكػرلل

.لـػدارالقد ػكق:.4ط.القرانفردات في غريب ـالم.(2009)بػالراغبف نني،األ -
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 نشــروتأثيرىـا فـي  األردنيــةفـي المواقـع اإلخباريـة  الشـائعات. (2015)دةاليف ،رضنيفدي ك -

جػن  ػػ الكػػرؽ(،.)رنػػنل  ػنجنتفػػرغفػػر نكػػكرةيينـيين األردنــر الصحفــية نظـمن وج خباراأل

 ،األردف.يػ ػنف،األكنػط

ـــاستــــخدام (.2015)إ ػػػنـ،كلفػػػدأي ػػػدإبػػػراميـ -  ـواصل االجتمـــاعيمـواقــــع التـــصم لـات األطفـــال ال

غفػػػػر نكػػػػكرة(،جن  ػػػ يػػػففكػػػ س،القػنمػػػػرة،رنػػػػنل  ػنجنتفػػػػر).واإلشـــباعات المتحققـــة منيـــا

. بر

.دارال  نرؼ:القػنمػرة.معجم الوسيط(.1972)أنيس،إبراميـ -

.)ترج  بذح في ركيبد اإلشـاعةسيـكولوجية (.1964أكلبكرت،جكردف،كنت نف،لفكبك) -
.:دارال ػ نرؼال بري القػنمػرة(، ففنحف 

ـــخدام (.2015) الت ي ػػي،  نػػدي فػػديبفػػد - ــاعيالشــباب ل است ــو  شــبكات التواصــل االجتم وعالقت

ال راؽ.بػغداد،،بػغداد،جن   )رنػنل  ػنجنتفػرغفػر نكػكرة(.بالتعرض لمتمفزيون 

.ا اإلســالم منيــاـالمي وموقـــاإلعــدان ـفــي الميــ الشـــائعات .(1983)يبػػدالػػري فأبػػكح ػػرجػػنبر، -

الن كدي .جن   اإل نـدمحمبفن كداإلنذ ي ،الرينض،،(غفػر نكػكرةرنػنل  ػنجنتفػر)

ـــرأي  العــــامالم و ـاإلعـــ .(2010الجبػػػكر،نػػػننء) - ـــي والعـــالمي". ال يػ ػػػػنف:دارأنػػػػن  للػنكػػػػر"العرب

كالػتكزيع.

كالتكزيع.نكػر:  تح الفذحلل.يػ ػنفوالشباب العربي الفيـسبـوك (.2012جرار،لفلكأي د) -

.تكزيعػكالنكػرجرللػفػ:دارالالقػنمػرة.وطرق مواجيتيا الشـائعات .(2007) يجنب،دمحم نفر -
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تكزيع.ػكالنكػرػ:دارالفجرللالقػنمػرة.نظريات االتصال .(2010) يجنب،دمحم نفر -

 تكزيع.ػػكالنكػرػجرللػ:دارالفالقػنمػرة.وحديثاً  فسية، قديماً الحرب الن.(2005)يجنب،دمحم نفر -
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حن رة،الجزاحر.،(،جن   دمحمفيضر)رنػنل  ػنجنتفػرغفػر نكػكرة،)الفيـسبـوك، تـويتـر(

ــ.(2014حكػػرػينػػفف)ي ػػداني،ال - ـــال :داريػ ػػػنف.حرب الحديثــةـقرصنة اإللكترونيــة أســمحة ال

تكزيع.ػكالػنكػرن  للػػأن

.،جد :دارالبػينفالػ ربي2.طاالجتماعيأسس عمم النفس (.1982ي زة، فتنر) -

كالػتكزيع.ػنكػرالػطحني ك ندؼللػ.بفركت:دارالفن غسل األدمغة(.2008ي كد،يبداليليـ) -

:.يػ ػػنفاالجتمـاعينفس ـم الــعمـ (.2011فنط ػ يبػدالػرييـ)،كالنكاينػ ،الفتنتن ،نن ي ينف -

.دارالػين د

النخــب األكاديميــة  اتجاىــاتالتمفزيــون فــي تشــكيل  دور (.2015)الفزيلػػي،دمحمإنػػ نيف ينػػف -

،ال راؽ.بػغداد   بػغداد،جن.)رنػنل  ػنجنتفػرغفػر نكػكرة(،إزاء األداء الحكومي
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مى ـا عــرىــوأث الشــائعةطينية عمـى ـمســحزبية الفـافة الــماد الصحــاعت(.2009)فلف،فلفج ػنؿ -

.)رنػػػنل موذجا(ـاس أنـــح وحمـــركتا فتـــحــزة )ـطاع غـــغربية وقـــفة الـــي الضـــية فــياسـمية الســـالتنــ

.،فلنػطففسػبلي ،ننػجنحالكطنػ(،جن   الن ػنجنتفػرغفػر نكػكرة
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.نكػركال
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.81_66،(1)،ةاالجتماعيو 

ــة و  (.2015الػػدلي ي،يبػػدالػػرزاؽ) - ـــامو  الشـــائعاتالدعاي ــرأي الع ــة مــ ال :داريػ ػػػنف.عاصرة "ـ"رؤي

.الػينزكرؼال لػ ي للػنكػركالػتكزيع

كظيفػػػ اإليذ يػػػ ل ك ػػػعنتالانتػػػػفدا (.2016)بػػػنيبيبػػػدالػػػرزاؽ،كنػػػلطنف،دمحمالػػػدلي ي، -
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- ( الفتنح يبد يلي ونية "دراسة ـفزيـبار التمـات األخنشـر ي ـف الشـائعاتتوظيا  (.2016رييـ،

".)31/8/2014لغاية  1/6/2014ن ـمدة مـغربية لمـغيير والـاتي التـبار قنـات أخـنشـر ميمية لـتح

،ال راؽ.بػغداد،بػغداد جن  رنػنل  ػنجنتفػرغفػر نكػكرة(،
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 تـويتـروال الفيـسبـوك االجتماعيتواصل ـبكتي الـات شاستـخدام (.2013) ركفددمحم،آ ءالركفد -

 األردنيـةعتي ـدانية عن جامـة ميـ" دراس األردنيـةامعات ـبة الجـدى طمـباعات المتحققة لـواالش
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ـــواصل االجتمــاعيل ـــع الت ــة  مـواق ــةفــي العممي (،جن  ػػ )رنػػػنل  ػنجنتفػػػرغفػػػر نكػػػكرة.التعميمي

.الفر كؾ،إربد،األردف

ياسي ـتغيير الســفـي الـ ل االجتمـاعيشبكات التواص دور. (2012) الريكد،يبدهللا  دكح حنرؾ -

ـــفــ )رنػػػنل  ػنجنتفػػػرغفػػػر نكػػػكرة(،.األردنيــينحفيين ـظر الصـــية نـــصر مــن وجـــس ومـــي تون

 األردف.يػ ػنف،،األكنػطجػن  ػ الكػرؽ

فتيا أداة لمتعمـيم ـبصـ شـبكات التواصـل االجتمـاعي استـخدامدرجة . (2015) زكانو،أ ننيإبراميـ -

(،)رنػػنل  ػنجنتفػػرغفػػر نكػػكرة.واالشـباعات المتحققـة األردنيــةلدى طمبـة الجامعـات والتعميم 

.األردف،يػ ػنف،األكنػطجػن  ػ الكػرؽ

.كزيعػكالتنكػرػن  للػ:دارأن.يػ ػنفاإلعالميةالحرب . (2015) يالزكيني،ينففدب -

الن - هللابفالي فدؼبي ي، 2016)يبد دراسة في التصدي لمشائعات "  منياإلعالم األ دور(.

 نكػكرة(،."ميدانية عمى شرطة الرياض  غفػر  ػنجنتفػر )رنػنل  لل لػـك نػنففال ػربفػ  جػن   

 .ال لل ال ربي الن كدي األ نفػ ،الرينض،
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وعيةـفـــي التـــ شــبكات التواصـــل االجتمـــاعيوظيا ـتـــ. (2014) النػػدفرؼ،تر ػػيبػػػفيبػػدال زيػػػز -

(،غفػػػر نكػػػكرة)رنػػػنل  ػنجنتفػػػر.الشـــائعاتطر ـخــد ـضــ نيةـاألمــ جػػػن   نػػػنففال ػربفػػػ لل لػػػـك

 ال  لل ال ربي الن كدي .،الرينض،األ نفػ 

:دارجػركسبرس.طرابلس.دعايةـالم والـواإلع الرأي العـام في دراسة(. 1991ن رؼ،رففق) -

.يـز قـيم الـوالء واالنتمـاء عنـد القائـد الصـغيرالتنشئة السياسية وتعز  (.2015نذـ،دمحمتكففػق) -

 ج كي ال ربي للتدريبكالتكزيع.ال:القػنمػرة

 .نكػرػلػدارالثقنفي لػالالقػنمػرة:.النفسيةالحرب  (.2005) ي فدةن ينـ، -

تقبمية: ـحوالت المســا فـي التــىـدور و  وســائل التــواصل االجتمـاعي. (2013)نندالنكيدؼ،ج نؿ -

 . ا نتراتفجياتللدراننتكالحيكث نر ر زاإلظبي:أبك.الفيـسبـوك إلىيمة قبـن الـم

كػ نعللطحنيػػ كالنكػػر.القػنمػػرة:  تحػ اإلث العممـيـاىج البحـمن(.1996الكريف،يبدهللادمحم) -

 .كالتكزيع

كلبي، -  دارالجف ..بفركت:معجم المصطمحات اإلعالمية (.1994) ـر

ك ػػػػعالتكابػػػػ ا جت ػػػػنييالفػػػػيسبػػػػكؾطلحػػػػ  ليػػػػ اآلدابل انتػػػػػفداـ.(2015)كػػػػ نؿ،نػػػػفننء -

 .143-123،(2)،العراقية لممعمومات مجمـةال ،كال  ك نتا تجنمنت

- ( النظففينفع  كنك جاىزية أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السودانية  (.2015بنلح،

 )الفصول االفتراضية. ستـخدامال غفػر  ػنجنتفػر رنػنل  لل لـك النكداف جن    نكػكرة(،

كالتلنكلكجين،الفرطكـ،النكداف.
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 ػكا ػػػعالتػػػكاب دكرالجن  ػػنتنيػػكأنػنتػػػذةنمنتػاتجػػ.(2016)يلػػييبػػدال ػػندؼاأل فػػر،يبػػد -

(32)،اإلعالمــــي البـاحـــــث مجمـــــة.األ ػػػػػني إزاءاألز ػػػػنتالػػػػرأؼال ػػػػػنـفػػػػيتكػػػػ ف ا جت ػػػػنيي

،111_128.

،القػنمػرة:دارالنػ ض 4.طوالدعاية وحرية الصحافة الرأي  العـام(.1980يننفف)يبدالقندر، -

.ال ػربي 

.ػنكػركالػريبللطحني دارغالقػنمػرة:.الشـائعاتنفسية و ـحرب الـال (.1998يبدهللا،  تزنفد) -

 ربي .ػ ض الػدارالن،بفركت:2.طصالـظريات االتـن (.2010) ي،هللاال بد -

ب ال كاج ػ ،ػفنطركنػال كح نتالتكاب ا جت نيينينتكػاإلك.(2016)كديعدمحمال زيزؼ، -

.53-29،(3)،ة لألبحاث التخصصيةاالجتماعياإلعالم والعموم  مجمـة

ي فػػيػكنر  النيننػػ ػػػيـالػفػػيتديػ ػكا ػػعالتػػػكاب ا جت ػنيي(.دكر2015يلػكاف،دمحمينػػفف) -

موم ـيات والعــسفة والمسانــالرك لمفمـ مجمـة ،  فداني "ػ"دران2014 را ي ػرل نني البػا نتفنحنتال

.329_278،(8)ة،االجتماعي

كاتالفضػػنحي ال يليػ فػػيػالقنػدكركؿػنمنتطلحػػ ا تبػنؿيػػػتجػا .(2015يبػػدهللا) يلػي،فكريػ -

البحـــوث والدراســـات  مجمــــة.الكػػػنر  ن   ػدرانػػػ انتلكػػػنفي فػػػيجػػػالكػػػػنح نتانتػكػػػػنرد ػػػفػاليػػػ

  .320_289،(11)،اإلنسانية

.اللكيتالبحث العممي "مفيومو _ إجراءاتو _ ومناىجو(.2008ي ر،النفدأي د بطفك) -

:  تح الفذح.
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.بفركت:داربفرننف.رأيـاإلعالم وال.(2000)يكاد،يلي -

 البـاحـــث مجمـــة.الكػػنح نتنكػػػر ػػنفػيكتطبيقنتاإلنتػرنػػتدكر.(2015)يينػنني،ريي ػ الطفػػب -

 .176_161،(28)،الميـاإلع

كالت ي ي - ن دؼدمحم، ينفف  فكش،الفتذكؼ، التػكاب دكر(.2015)فلف ريـ  ػكا ػع

دران  نيي يلك"حالنيننيلدػأنػنتػذةالجن  نتفيترتفبأكلكينتاإلبذا جت نيي

،(30)،اإلعالمي البـاحـث مجمـة".1/9/2015إلك1/8/2015ربذء فجن    أنػنتػذة

93_124. 

لرينض:دارطكيق.امـجتمـعوأثرىا عمى أمن ال اإلشـاعة(.1997قيطنني،دمحمبفدغشن فد)ال -

.للنكػركالتكزيع

ي ل ػينزكرؼال ػػ:دارالػيػ ػػنف.اإلنتـرنــتوالمعمومـات و . اإلعـالم (2013)ين رإبػراميـالقندلجي، -

تكزيع.ػكالنكػرلػل

ن ـمـ ،تـويتــروك و ـيس بــف :شبكات التواصل االجتماعيرقابة عمى ـال(.2014)القيني،دمحمفلف  -

رنػػػنل )،(2014-2-1ولغايــة  2013-10-1)لمفتــرة األردنيـــةامعات ـبة الجـــظر طمـــوجيــة نــ

.األردف،يػ ػنف،(،جن   البتراغفػر نكػكرة ػنجنتفػر

جن - ) نحففرير، نكي  تننالمـدم في العـالمية األقـوسيمة اإلعـال الشـائعات (.2007ف )ترج   ين.
.:دارالنن يننجين(،بفركت

نكػركالتكزيع.راي للػ:داراليػ ػنف.واآلثار ىـداف" المفاىيم واألاإلشـاعة"(.2009)اللنفد،منني -
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.يػ ػنف:دارأ ػجدت التمفزيونيةاإلعالم الجديد في القنوا.(2017)يلييبدال ندؼاللرفي، -

.للػنكػركالتكزيع

ـــ (.2014)اللرنػػػنؼ،راحػػػديػػػزاـ - ــــصور اســــت ـــي  الشــــائعاتمكافحة ـتراتيجي ل ــــواصلف ــــع الت  مـواق

(،)رنػػػنل  ػنجنتفػػػرغفػػػر نكػػػػكرة.أنموذجــا( تـويتــــرسعودية )ـمكة العربيــة الـــبالممــ االجتمــاعي

ا  ،الرينض،ال  لل ال ربي الن كدي .أل نفػ جػن   نػنففال ػربفػ لل لػـك

.القػنمػرة:ينلـاللتب.حرب الكممة والفكر الحرب النفسية(.2015)لحنني،يليبفيبدهللاالل -

.يػ ػنف:دارالػينزكرؼ.صالـظريات االتـن(.2014 ن نف،يلي) -

اإلليكترونـــي عمـــى  رـنشــــبديل والـالم الــــداخالت فـــي اإلعــــمـــ.(2011)كػػػريفدركيػػػشاللحػػػنف، -

.عكالتكزينكػر نلـال ربيللػ:دارالالقػنمػرة.اإلنتـرنـت

نكػػػر نفرةللػ:دارالػػيػ ػػػنف،2ط.واإلعــالماالتصــال الجمــاىيري . (2014) ػػراد، ن ػػ فكركػػفد -

 كالتكزيع.

مفيوم ـعراقية لـــــضائيات الـــــالجة الفـــــمســــتوى معـــ(.2015ال رنػػػك ي،بػػػذحغضػػػػكبػػػينح) -

.)رنػػػنل األردنيـــةجامعات ـعاممين فــي الـــعراقيين الـــاديميين الـــة نظــر األكـــة مــن وجيــمواطنـالــ

األردف.يػ ػنف،،نكػكرة(،جػن  ػ الكػرؽاألكنػط ػنجنتفػرغفػر 

 سة حالةت درالشائعار انتشاافي االتصـال جيا ولوتكندام خــست. ا(2007) بطفك،يننـالدفف -

ـــــــــتمي دتخعمى مس ـــــــــر توآللية " كمبيت الحاسبات اسارادبكمية ر لسياف اتلياوا اإلنترن ".انم

 در نف،النكداف.أجن   أ در نفاإلنذ ي ،(،غفػر نكػكرة)رنػنل  ػنجنتفػر
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دراسـة وصـفية تحميميـة  اإلشـاعة وأثارىا فـي المـجتمــع " (.2010ال  ذكرؼ،يبدالرييـبفدمحم) -

 حنل دفن ال نكرة..ال دفن ال نكرة:الجن   اإلنذ ي "

،القػنمػػرة:8طالمعاصـرة.االتصـال ونظرياتـو (.2009  نكؼ،ينفي ند،كالنػفد،لفلػيينػفف) -

الدارال بري اللػبننني .

ذ ي ػاإليػ كيػنتجلل  ي درانػ ػ أكييػ يلػكح نتالتكاب ا جت نيي(.2015)فنلد نبر، -

 .288_279،(14)،ةتماعياالجالدراسات والبحوث  مجمـة.ينبكؾفح ك ع

طــرق ومنــاىج  (.2014)،غػػنزؼكفليفػػ جحػػنرتكففػػق،،يبػػدالكالبيػػنتيالن ي ػػي،دمحميبػػدال ػػنؿ، -

كالتكزيع.نكػركراؽللػ:اليػ ػنف،2طالبحث العممي.

 .فر نفػ:داراليػ ػنف .حرب النفسية من منظور إسالميـال. (1985)نكف ،أي د -

 :بيةاألجنالمراجع ب. قائمة 

- Bai, M. (2012). Exploring Dynamics of Rumors on Social Media 

in the Chinese Context. (Unpublished master's Thesis), Uppsala 

University, Uppsala, Sweden. 

-  Li, M. (2016). Analysis of Network Rumor Dissemination and 

Control Mechanism on Chinese Social Network-Sina Weibo. 

(Unpublished master's Thesis), University of  Jyväskylä , Jyvaskyla, 

Finland. 

- Kelley,S.R. (2004). Rumors in Iraq: A Guide to winning hearts 
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 (1الممحق رقم )

 استبانةم/ استمارة 

 اضل ...ـي األفـذتـاتـأس

 وجيةن مورىا في نشـر الشـائعات دو  االجتماعيالتواصل  شبكات )ػدرانإلكالبػنيػثين ك

جالر(ديـالى نظر أعضاء ىيئة التدريس في جـامعة  ف األجنء  راءة اللريـ ح نني نحػل ننح ـ

 أج   ف بد   ين ن  فإنجنزكاإلجنح  اإليذـ في ال نجنتفر يلكك ندة  تطلحنتاليبكؿ

 األردف.،يػ ػنف،األكنػطجػن  ػ الكػرؽ

ك ين نيإ اللت نف،كنتحقكطييل ن إفإجنحنتلـنتنتفدـألغراضالحيثال ل يفقط

جنحنتلـك رللـامت ن  ـأفا   عا يتذار  تطنييجزءا  فك تلـ.كا 

 ان ...ـنتائق الشكر واالمـي فـم منـولك





    بـاحـثـال                                                                           

 أحمد حسن سممان 

07705685965
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 الديموغرافية:المعمومات 

 :االجتماعي النـوع .1

أنثى                                                                     ذكر    



 العمر: .2

 43 إلى 34من33إلى 24من 

فأكثر 54من                                                               53 إلى 44من

 :األكاديميالتحصيل  .3

 دكتوراه                                                                     ماجستير

 :درجة العمميةال .4

ستاذ مساعدأأستاذ 

 مساعد مدرس                                                                      س مدر  



 :برةسنوات الخ .5

سنة 10-6                                                                   سنة 1-5

سنة 15أكثر من سنة 11-15 
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 شبكات التواصلل في جامعة ديالى أعضاء ىيئة التدريس استـخدامة ـاألول: درج حـورالم
.االجتماعي   

أبدا نندرا أييننن غنلحن داح ن  آلتي ا ا جت نييكح نتالتكاب انتفدـت

Facebookالففػنبػكؾكبػ  1
Twitterتػكيتػرالكبػ  2
             YouTube فػكتفػكبالكبػ  3
Google Plusبلسجكج كبػ  4
Another Networksكح نتأفرػ5

(  ننتاإلجنح  لج يعفقراتال يكأبداإذا ؿاألكر( انت نرة البػنيػثإلكا نتحنن ففرجكإيندة
.ل حقي الفقراتدكفتل 

من وجية نظر أعضاء  االجتماعيشبكات التواصل عمى  الشـائعاتمواضيع  أبرزالثاني:  حـورالم
 .في جامعة ديالى  ىيئة التدريس

ت الكػنح نتتنتكر التكاب يلك كح نت
حينبال كضكينتاآلتي ا جت نيي

أكافق
حكدة

  ينفدأكافق
أكافق

 
أكافق
حكدة

ي النينن6
 ا جت نيي7
ا  تبندي 8
كاأل ني ال ن ري 9

ال ل ي 10
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من وجية نظر  االجتماعيشبكات التواصل عمى  الشـائعات انتـشـار أسبـابالثالث:  حـورمال
.في جامعة ديالى سالتدري أعضاء ىيئة  

ت الكػنح نتتلثر التكاب يلك كح نت
:اآلتي نبػنبلأييا جت ن

أكافق
حكدة

  ينفدأكافق
أكافق

 
أكافق
حكدة

11 ح ض تأثر ح ننتػفد  ن كل  الكح نت ي
مننكػركنح نتفي فد فنكػرف



12  ركجي يف التيرؼ برػيالكػنح نتب كح 
ا جت نييكح نتالتكاب 



 ػي13 تردع  لز    كانفف كجكد ركجيػدـ
نتالكػنح 



الكػنح نتطكرةػغينبالكييبف14

غينبالكفنفي كتأفرالتبريينتالرن ي 15

ان داـال  لك نتكندرةاألفحنريكؿيدث ن16

إنتنجال  لك نت17 زادنكػركن كل   فنري من
الكػنح نتانتػكػنر



 ب 18  ف البيفي النبق يلك اليبكؿ
ال كا يلك اإلفحنري  التكاب  ع كح نت

ا جت نيي



19  يتكينت التكاب  فرػغا جت نييكح نت
ي  ػجت ػ أكالاأل ني فنض  للر نح 



حأن نءج نترن ي كغفرة ع زكرإنكنء كا20
رن ي 



فرػأأنبػنب21
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ًا نشـر األكثر  شبـكةوال االجتماعي تواصلشبكات العمى  الشـائعات نشـردرجة  :الرابع حـورالم
 من وجية أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالى . لمشائعات

ت التكاب الكػنح نتتلثر كح نت يلك
:اآلتي 

أكافق
حكدة

  ينفدأكافق
أكافق

أكافق  
حكدة

Facebookالففػنبػكؾ 22
 Twitterتػكيتػرال 23
          WhatsAppالكاتننب 24
Instagramاننتغراـ 25
          YouTubeفػكتفػكبال 26
        Google Plusبلسجكج  27
                     Viperفنفبر 28
Snapchatنننبكنت 29
    Tangoتننجك 30
 Linked inلفن دإف 31
 MySpace نؼنبيس 32

 

من وجية نظر  الشـائعات انتـشـار: الحمول والمعالجات التي تحد من ظاىرة الخامس حـورالم
 .ضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالىأع

بقيام  أرى الحمول والمعالجات ليذه الظاىرةت
 : ت المسؤولة ذات العالقة بما يأتيالجيا

أكافق
حكدة

  ينفدأكافق
أكافق

 
أكافق
حكدة

يلكػ ا جت نيفالكبػ ػنتينتػفد  تكجيع33
األ ني الت نكف عاألج زة
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الكػنح نتيالكح نتبفطكرةنتػفد  تكيي 34
حبكرةين  



تي 35 التي القكانفف تكريع كتضحط كح نتـ
ا جت نييالتكاب 



ري ػينػن ـفػيجبكح نتالتكاب التيت36
الكػنح نتانتػكػنر



 ضنين37 يكؿ ال نـ للرأؼ اليقنحق تكضيح
تكاج وال را يكالتيدينتالتي ػجت ػعال



38 ك نظ نتكردتف ف  الت لي ي  ال ؤنننت
 كاج ػجت ػعال في ال دني الكػنح نت  

كالتكيي حكأف فنطرمن



ال ت لق 39 األفحنر  ع حيرص الت ن  
حنل كاضيعالدفني كال قنحدي 



مننكػركيدـالكػنح نتإم نؿ40

41 تغذؼنكػريدـ التي ال كضكينت
الكػنح نت



الج نت42  ب   ف للكنح   النريع النفي
الرن ي 



التك43 الننكح نتػفد  يي  النلبي  حنآلثنر فف
 نكء انتػفداـيف التكاب كح نت

ا جت نيي



الكػنح نتالتيرؼيف بندر44

فرػأيلكؿك  نلجنت45
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(2رقم ) ممحقال  

 أسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص الرتبة العممية سماأل ت

 رأؼينـكديني أنتنذد.ي فدةن ينـ 1
جػن  ػ الكػرؽ

 األكنػط

  ننمجالحيثال ل يأنتنذد.يبدالجحنرالبينتي2
جػن  ػ الكػرؽ

 األكنػط

جن   البتراالبينف أنتنذد.تينفرأبكيرج 3

 جن   البتراإيذـكديني أنتنذد.يبدالرزاؽالدلي ي4

جػن  ػ الكػرؽت ليـتلنكلكجينالأنتنذد.يبدالينفعدمحمنذ  5
األكنػط

 دفػنلكجػن   كتلفزيكفإذاي  أنتنذد.جلف كادؼ6

جػن  ػ الكػرؽإيذـ أنتنذ كنرؾد. ن  فكركفد7
 األكنػط

جػن  ػ الكػرؽكالتلفزيكفإذاي أنتنذ كنرؾد.راحدالبينتي8
األكنػط

  البتراجن إيذـأنتنذ كنرؾد.يبداللريـالدبيني9

جن   البترابينف أنتنذ كنرؾد.أي دينفف10

جن   البترايذ نتين  أنتنذ ننيدد.دمحمبنيبنلطنف11

جن   الكرؽإذاي كتلفزيكفأنتنذ ننيدد.دمحمال ننبفر12
األكنط

جن   البترايذ نتين  كا يذفأنتنذ ننيدد. ننؿال زامرة13
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 (3)رقم   الممحق

 جدول اختيار العينة

 

 (Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001, P.48)ال بدر:
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(4انمهحك رلم )  

دَـبنً جـبمعخ إنً جـبمعـخ انشـرق األوسـطكتبة تسهُم مهمخ من   
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(5انمهحك رلم )  

نًدَـب جـبمعخ( عهً أعضبء انهُئخ انتذرَسُخ فٍ ستجـبنخاالكتبة تسهُم مهمخ تىزَع )  
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 (6الممحق رقم )

 إلى المديرية العامة لشرطة ديالى جـامعـة الشـرق األوسـطكتاب تسييل ميمة من 
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 (7الممحق رقم )

 شرطة محافظة ديالىل العامة مديريةالكتاب 
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 (8الممحق رقم )

  0/4/2107لغاية  0/02/2106لمفترة من  الشـائعاتموقا مديرية شرطة محافظة ديالى لرصد 

 الشـائعةفاصيل تت



 الـشائعةمكان 
 أماكن عامة .نزول القوات األمريكية في عدد من القواعد في ديالى 1
)داعش( تقصا مناطق الحدود الفاصمة مع محافظة صالح الدين عصابات 2

 .منطقة )مطيبيجة( بالمواد الكيمياوية السامة
 أماكن عامة

ظات ديالى وصالح الدين أنباء عن عدم السماح لمقوات األمنية في محاف 3
 .والموصل بالتصويت باالنتخابات القادمة

 أماكن عامة

تم رصد إشاعة تتحدث عن خطا مواطنين واستئصال األعضاء البشرية  4
 .أخرين شخاصألمنيم وخصوصًا )الكمية( وبيعيا 

 أماكن عامة

دارة التطوع عن وظائا في مديرية إمديرية  إعالنتم رصد إشاعة عن  5
  .خبارات الداخمية بصفة منتسب استخباراتاالست

شبكات التواصل 
 االجتماعي

ركز ـوبة مــدينة بعقــتم رصد إشـاعة عـن ىجـوم لعصـابات )داعـش( عمـى مـ 6
 .حافظة ديالى من ثالث محاورـم

شبكات التواصل 
 االجتماعي

م المياه الصالحة لمشرب المجيزة لمنازل يتم رصد شائعات تتحدث عن تسم 7
 .ديالىمحافظة ن في المواطني

شبكات التواصل 
 االجتماعي

 بنيــااتــم رصــد إشــاعة عــن مقتــل امــرأة بمغــت الجيــات األمنيــة عــن ىــروب  8
لغرض تفجير نفسو عمى القوات األمنية والمـواطنين فـي مدينـة )المقداديـة( 

  .مدن محافظة ديالى وعجز القوات األمنية عن حمايتيا إحدى
 أماكن عامة

ديـالى بتقـديم  تتحدث عن قيام بعض المطـاعم فـي محافظـة  تم رصد إشاعة  9
  .لحوم الحمير في وجبات الطعام المقدمة لمزبائن

شبكات التواصل 

 االجتماعي
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 (9ممحق رقم )ال

 الدراسـةمقابمة 

 إجابات السيد مدير قسم العالقات واإلعالم في مديرية شرطة محافظة ديالى

 غالب عطية خما المحترم :العقيد

؟االجتماعيشبكات التواصل عمى  الشـائعات نشـرن وجية نظركم كيا ترى مستوى مس/

فف ننجدأف نتكػنكػركا طذعيلك نفا جت نييكح نتالتكاب ح تننلن تػذؿف ف/ج

.فف نالكػنح نتانتػكػنرلتكفرظركؼفف نينليجدا الكػنح نتنكػر

عمى  الشـائعاتبرز مواضيع أة من االجتماعيالسياسة و  ئعةالشـاس/ من نتائج دراستنا اتضح أن 

 : كيا تعممون ذلك؟االجتماعيشبكات التواصل 

فإنجدحيفثالنينني األيزابالبراعكالتننفسالنيننيفيالبلدك ثرةلكإ دي كدذلؾ/ج

 فتنن لكف الك ب أبننء كيفكضكبحالكػنح نتأغلب  بفرة كرة في الكػنح  ك ذلؾإك نلينت نف

فف(كبدكفنيطرةأك كان2003ينـ)ح دا جت نييا نفتنحالثقنفيك ال نتكرةحنببا جت نيي

.توكينداتونكثقنفالفنرجذاا نفتنحيلكتنظـم

شبكات التواصل عمى  الشـائعات نشـرىا زاد من سرعة نشـر نتاج المعمومات و إس/ سيولة 

 برأيكم؟ الشـائعات انتـشـار أسبـابماىي ، الدراسـةبحسب نتائج  االجتماعي
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فبج بفح  بلدنن أضيك  ح/ الكػنح نتنتػكػنر   كانحنبب كجكد كيدـ اإليذ ي  ففالفكضك

حنإلضنف كاإلذاينتكن كل فتحالقنكاتالتلفزيكني ا جت نييكح نتالتكاب فنب تنظـي  

.األ ني إلكيدـا نتقرارالنيننيكالتيدينت

 شبـكة، تـويتـرال شبـكة، الفيـسبـوك شبـكةًا لمشائعات )نشـر أكثر  ـةاالجتماعيالشبـكـات أي  /س

 .بحسب رصدكم ومتابعتكم( يـوتيـوبال

،كبػ   ذ البنن ػجت ػ أفػرادأغلب كنر  ا للكنح نتحنببنكػراأللثركبػ  /الفنفبكؾميالج

 ت ديلكت بدننكجدننأفيبنحنت)دايش(اإلرمنبيرفذؿ ففتػكيتػركبػ  ففصفي نأ ن

.األفرػػ ا جت نيفالكبػ ػنتألثر فكنح نت ـنكػرفيكبػ  مذ ال

شبكات عمى  الشـائعات انتـشـارن من أىم الحمول والمعالجات لظاىرة إس/ وجدت دراستنا 

 ماىي االجتماعي،واصل شبكات التىو تشريع القوانين التي تحكم وتضبط  االجتماعيالتواصل 

 ؟متقميل من ىذه الظاىرةل إجراءاتكم

ج  ينرب  في ب ن نقكـ التي اإلجراءات أمـ  ف إف ربدالكػنح نت/ ح  نتب ا مت نـ مي

الكػنح نت فنين  لربدا ككت زيزمن الكػنح  دارين  انتػكػنر ب  ك  نفيت ن كتطكيق ن كمن نكػركتفففدمن

كالتكاب البييي  الال  لك    ع ح  ني  ػجت ػع  األيداث  ع كالت ن   حنليقيق  ك بنريتو

حبكرةكنح  .ح دذلؾ ب تأكيلولفتك  الفبرنكػركا مت نـحنري 

 بيانات المقابمة

اللن  :غنلبيطي فلفنـا 

بػغدادجن   -ال ؤم ال ل ي:ح نلكريكسإيذـ
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دينلك. ينفظ كرط  دفري في نتكاإليذـ دفر نـال ذالكظيف الينلي )ال نبب(:

نن 24ننكاتالفبرة:

www.diyalaplice@gmail.comالبريدا للتركني:

 07700386777ال نتف:
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 (01) انمهحك رلم

 تأَُذ انمذلك نغىٌ
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 (11ممحق رقم )ال

 كتاب نسبة االستالل

 


