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 سم اهلل الرحمن الرحيم ب
 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ف اسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا   .
 . على ما فعلتم نادمين قوماً بجهالة فتصبحوا

 

صدق اهلل العظيم                                                    
(سورة الحجرات -6 آية)  
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 عنـــــاصر المحاضـــــرة 
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 .مـقـدمــة 

 .نبذة تاريخية عن الشائعات  

 .عريؾ الشائعات ت 

 .  خصائص الشائعات  

 .  دوافع إطالق الشائعة 

 .   أهداؾ الشائعات  

  

 .  التفسيرات النفسية للشائعات  

 .   لنشأة الشائعة  المهيئةالعوامل 



 عنـــــاصر المحاضـــــرة 
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 .مصدر الشائعات 

.  أساليب مواجهة الشائعة والحد من تأثيرها   

  . لمجابهة الشائعات والتحصين ضدها   العسكرىدور القائد 

  . لمجابهة الشائعات والتحصين ضدها  العسكرى الجندىدور 

  .أنواع الشائعات 

  .أشهر الشائعات 



 مقدمـــة
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وترأثيرا  علر   سرتخداما  إتعتبر الشائعات من أبرر  وأخطرر أسراليب العمليرات النفسرية 

 تجاهرراتاإلاألهررداؾ المخاطبررة لكونهررا تجيررب علرر  تسررارضت بأسررلوب يرضرر  جميررع 

 يكرررررررررررررررون لهرررررررررررررررا الترررررررررررررررأثير الفعرررررررررررررررال والمررررررررررررررردمر   واآلراء وبالترررررررررررررررال

 .هداؾ المخاطبة األسلوكيات تلك / عواطؾ /  إتجاهاتعل  

عرفهررررا اإلنسرررران  فقررررد للشررررائعات دورا  خطيرررررا   بررررأن  ويشررررهد ترررراريب  الحررررروب

صراعاته مع عدوه كما كشفت بحرو   ف ستخدمها كأحد أسلحة الحرب النفسية إو

أثير الشائعات عل  الروح المعنوية فقد بينت هذه الدراسات أن الرروح ت عديدة عن

المعنويررـة العاليررة ترررتبط ب يررادة اإلنترراح وأن الررروح المعنويررة المنخفضررة ترررتبط 

 إنتررررررررررررررراح الفررررررررررررررررد فرررررررررررررررإذا كررررررررررررررران العرررررررررررررررـدو يلجرررررررررررررررأ  نخفرررررررررررررررا إب

 إلـ  تدمير الروح المعنوية ألبنراء الروطن بشركل مباشرر مرن خرالل نشرر الشائعرـات

 حقيقرررررررررررة األمرررررررررررر الترررررررررررأثير ؼيرررررررررررر المباشرررررررررررر  فررررررررررر فإنررررررررررره يسرررررررررررتهدؾ 

 . واإلنتاجية لإلنسان عل  الكفاءة العقلية
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 نبذة تاريخية عن الشائعات

 جتماعيرةاإلعل  الرؼم من أن الشائعة بشكلها ومضمونها تمثرل أحرد أهرم الهرواهر 

 العشررررررررررررررين إض أن جرررررررررررررذورها تمترررررررررررررد والواحرررررررررررررد والنفسرررررررررررررية للقررررررررررررررن 

 .أثرت عل  اإلنسان والمجتمعات منذ بدء الخليقة  فإنها الماض اقـإل  أعم

 : "س ــإبليشائعة " تاريب البشرية  ف ة ــأول شائع
حرمهررا    الترر الجنررة حيرر  أشرراع أن الشررجرة أخرجررت مدم وحررواء مررن  والترر 

سريدنا حقق إبليس هدفه من ذلك برإخراح حت  أكلوا منها فقد  شجرة الخلد  تعال

 .من الجنة حقدا  وكراهية لبن  البشر حت  اآلن علية السالم والسيدة حواء مدم 



 تعريؾ الشائعات
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 : بثالث تأثيرات هىويرتبط استخدام األلوان 

 عبررررارة ةابلررررة للتصررررديق ض تطلررررب برهرررران أو دليررررل تنتقررررل مررررن شررررخص آلخررررر 

 عررررررررن طريررررررررق الكلمررررررررة الشررررررررفهية أو مررررررررن خررررررررالل وسرررررررريلة مررررررررن وسررررررررائل

 .العمليات النفسية  

وسائل العمليات  ه ما 

 النفسية ؟ 



الشائعات خصائص  
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.تعتمد عل  الؽمو  وإخفاء المصدر   

.معين  ثقاف ض تحتاح لمستوى   

.السريع  اإلنتشار  

 . جميع مراحل ف تستخدم من ةبل المخططين   العمليات النفسية    

.نشرها  ف تستخدم كافة وسائل العمليات النفسية   

.األساسية للجماهير  اإلحتياجات إستؽاللتعتمد عل    

المخطط عل  شخصيات معينة لها ميل لحب الههور والعلم ببواطن األمور  إعتماد

. وإنتشارهانقلها  ف   

تقرير.wmv


 التفسيرات النفسية للشائعة
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 الالوعر أن الشرائعة تكشرؾ عرن محتويرات  النفسر يفسر أصحاب مدرسة التحليل 

تررنج   وبصررورة ملتويررة عررن طريررق بعرر  الحيررل النفسررية كاإلسررقاط  الجمرراع 

 واإلنفعراضت الالوعر  كوامنةوة تأثيرها حين تكون ةادرة عل  تحريك  ف الشائعة 

 . المكبوته

   النفس مدرسة التحليل 

 المدرسة المعرفية 

فكلمررا  المعرفرر أصررحاب المدرسررة المعرفيررة ي رجعررون الشررائعة إلرر  عرردم الوضرروح 

الشررائعات ويرررى  إلنتشرراركانررت األمررور ضرربابية وملتبسررة كلمررا كرران الجررو مهيئررا  

ؼيررر  إحتياجرراتأن الشررائعة تحقررق ألصررحابها إشررباع " اإلحتياجرراتفكرررة "أصررحاب 

 .م شبعة 



 التفسيرات النفسية للشائعة
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 الشرررررائعة يعتمرررررد ج ئيرررررا   إنتشررررراريررررررى فريرررررق كبيرررررر مرررررن علمررررراء الرررررنفس أن 

لألشرياء  الحسر تركد علر  أن اإلدراك  والت ( Gestalt) الجيشطلتعل  نهرية 

والشرررائعات تنبثرررق لتشررررح المواةرررؾ  باإلكتمرررالواإلحسررراس  البسررراطهيميرررل نحرررو 

 .نفسيا من التوتر والحيرة وتريحةت هم الفرد  الت الممي ة 

 الجشتالت/ الجشطلت نطرية



 أهداف الشائعات

19 

 .إثارة الفتن 

 .اإلساءة الشخصية للفرد 

 .التحري  لقيام الثورات 

 .خف  الروح المعنوية للشعب 

 .اإلضرار بالقوات المسلحة 

 .العالةات بين القوات المتحالفة والصديقة  ف إحدا  توتر 

حضارة الاندلس.wmv


 دوافع إطالق الشائعة 

19 

 

  العدوانية

 

اإلسقاط   

 

التنبوء   

 

اإلنتباهجذب   
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لنشأة الشائعة  المهيئةالعوامل   

 العوامل المتصلة بالموضوع

درجة أهمية 
 الموضوع 

 درجة الؽمو 

 ةانون الشائعات 

.األهمية    الؽمو  = شدة الشائعة   x 



لنشأة الشائعة  المهيئةالعوامل   
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 العوامل المتصلة بالفرد

 إشباع الرؼبة 

األفراد إتجاهات  

 

 

 خصائص الجمهور 



 مصدر الشائعات 
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 الشائعة المدبرة

يرتم إعردادها ونشررها مرن خرالل الحمرالت النفسرية المخططرة وترروح  التر  ه 

والمعارضرين داخرل الدولرة أو  والمناديبداخل صفوؾ الهدؾ بواسطة العمالء 

.من خالل وسائل العمليات النفسية للدولة المخططة   

 

مثال   
 

 

 

 



 مصدر الشائعات 
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  مخرىأمثلة 
 

 



 مصدر الشائعات
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 الشائعة التلقائية

المعلومات المتوفرة  ف نتيجة لنقص أو ؼمو   تلقائهاتنبع  من  الت  ه 

.عن حد  أو موضوع معين   

 

مثال   
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 أنواع الشائعات

 

الرعب/ شائعة الخوؾ  

 

 

شائعة األمل        

 

 

 

 

 الشائعة السريعة  

 

 الشائعة الغائصة

 

الكراهية وشائعة الحقد   

 

 الشائعة الزاحفة  



 أنواع الشائعات
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الرعب/ شائعة الخوف  

هرذا النروع مررن  إنتشررارتقروم علر  أسراس التخويررؾ مرن وةروع حررواد  معينرة ويقروى 

 كثيررررررررررررررر مررررررررررررررن األفررررررررررررررراد لتصررررررررررررررديق  إسررررررررررررررتعدادالشررررررررررررررائعات عبررررررررررررررر 

 .األسوء اإلحتمال

 

مثال   
 

 

 

 



 أنواع الشائعات 
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 شائعة الحقد والكراهية 

تقوم عل  أساس ب  الكراهية والعداء وعدم الثقة والتعصب بين فئات الشعب 

.وطبقات المجتمع   

 

مثال   
 

 

 

 



 أنواع الشائعات   
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تحقيقها حي  يعتمد  ف األفراد من رؼبات وأفكار يأملون  أمان تقوم عل  أساس 

 .   تصديقها  ف هذا النوع عل  رؼبة الفرد  إنتشار

 شائعة األمل

 

مثال   
 

 

  

 

/  إةرار عالوات /  يادة المرتبات 

 األسعار  إنخفا 
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 أنواع الشائعات

 الشائعة السريعة

 أةصرررر وةرررت وعرررادة  فررر تنتشرررر بسررررعة لتؽطررر  أكبرررر حجرررم بشررررى  التررر  هررر 

 مررررا يههرررررر هرررررذا النرررروع عنرررررد وةررررروع الحررررواد  والكررررروار  أو أثنررررراء اله يمرررررة

 . من الحرب  ف  

 

مثال   
 

 

 

 



 أنواع الشائعات
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 الشائعة الزاحفة

تسرررتهدؾ  التررر كالشرررائعات العدائيرررة  ببطررر ء وإنتشرررارهايرررتم ترويجهرررا  التررر  هررر 

 –التحقيررررررررررررر منهررررررررررررا ) القرررررررررررررارات السياسررررررررررررية والعسرررررررررررركرية بهرررررررررررردؾ 

 التشررركيك  –والسياسرررة  اإلةتصرررادىعرةلرررة خطررروات التقررردم  –فقرررد الثقرررة  

 ( .ةدرات وإمكانيات القوات المسلحة  ف 

 

مثال   
 

 

 

 ( عيوب  وبهاطرا  ةديم  الرافالطائرات  ) (  قناة السويس اجلديدة ترعة ) 



 أنواع الشائعات
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 ( شائعة أ مة السوضر  )

 الشائعة الغائصة

 تختف ثم  واإلنتشارتهل كامنة تحت السط  حت  تواتيها فرصة الههور  الت  ه 

األ مررات كمررا أنهررا تررروح ضررد القيررادات  إفتعررالوعررادة تهرردؾ إلرر   مخرررىمرررة 

 .المجتمع  ف السياسية والشخصيات البار ة 

 

مثال   
 

 

 

 



 أساليب مواجهة الشائعات والحد من تأثيرها
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 (   الداخل )  الذات أسلوب التحكم 

عن ترويج الشائعة بصرورة  وإمتناعه لنفسةيتحقق من خالل ضبط الفرد  والذى

 .إرادية أو ض إرادية 

 عررررررن ترررررررويج الشررررررائعة  اإلمتنرررررراع فرررررر تتمثررررررل الصررررررورة اإلراديررررررة 

يعان  فيها الناس من الرةابة الشرديدة وفرر  عقوبرات  الت الحاضت  ف 

 .صارمة عل  سلوكهم 

ةناعررة الفرررد فكريررا  بضرررورة التأكررد مررن  فرر تتمثررل إراديررة  الررالالصررورة 

 نهرررررررا  لمرررررردى خطررررررورة الشررررررائعات  ترويجررررررةصررررررحة الخبررررررر ةبررررررل 

 .المجتمع  وإستقرارعل  أمن 



 أساليب مواجهة الشائعات والحد من تأثيرها
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 (  الخارج )  الذات أسلوب التحكم ؼير 

 مرررررررن خرررررررالل ةيرررررررام األجهررررررر ة الرسرررررررمية الحكوميرررررررة أو ؼيرررررررر الحكوميرررررررة 

 الرسررررم المجتمررررع كررررأجه ة اإلعررررالم والمرسسررررات الثقافيررررة والمتحررررد   فرررر 

 .للشائعات  بالتصدىللو ارات 



 أساليب مواجهة الشائعات والحد من تأثيرها

22 

لمواجهة الشائعات مخرىطرق   

تشكيل لجان فحص بتحديد الوةائع واألحدا  بحي  تصوغ تقريرا  دةيقاَ عنها ويذاع 

 .بشكل متالحق 

تصررور الشررائعة علرر  أنهررا مصرردر إعررالم يخرردم الجهررات  الترر الملصررقات  إسررتخدام

 .المعادية بما يجعل الناس أكثر إحجاما  عن ترويج الشائعات 

لمجابهررة  برروكفرريس  اإلجتمرراع تدشررين العديررد مررن الصررفحات علرر  موةررع التواصررل 

 الشرررررررائعات وإيضررررررراح حقيقرررررررة األخبرررررررار واألحررررررردا  علررررررر  ؼررررررررار صرررررررفحة 

 ( .بجد  ده) 



 أساليب مواجهة الشائعات والحد من تأثيرها

22 

 تررررررررررذيع الحقررررررررررائق الترررررررررر تكثيررررررررررؾ البرررررررررررامج اإلعالميررررررررررة ذات مصررررررررررداةية 

 .وتدح  األكاذيب  

 .الصحؾ والمجالت لكشؾ  يؾ الشائعات ومحاربتها  ف تخصيص أعمدة 

لشررح   اإلجتمراع /  النفسر /  األمن المجال  ف عقد لقاءات تليف يونية مع خبراء 

 . وراء الشائعات وترديدها  اإلنسياقالعام بمخاطر  الرأىوتوعية 

براألفالم والرسروم المتحركرة لمجابهرة الشرائعات نهررا  لقروة تأثيرهرا علر   اإلستعانة

 ( .المراهقة / الطفولة )  مرحلت  ف العديد من فئات المجتمع وخاصة 

الشائعات.wmv


لمجابهة الشائعات والتحصين ضدها العسكرىدور القائد     

مهدها مع التبليرػ  ف رصد الشائعات والتعرؾ عل  مصدرها ودوافعها وتفنيدها 

 .األعل   للمتسوى الفورى

السليم لدى أفراد الوحدة من خالل عر  مادة علمية عرن  والوع خلق اإلدراك 

 .مخاطر الشائعات عل  الفرد والمجتمع 

التعرررؾ المسررتمر والرردةيق علرر  مشرركالت أفرررادك ومحاولررة حلهررا مررع المعالجررة 

 .ةد تههر بالوحدة  الت السريعة والمدروسة للمشكالت 

 .الحكم عل  مستوى أداء وسلوكيات األفراد  ف البعد عن الذاتية 

23 



مجابهة الشائعات والتحصين ضدها ف  الجندىدور     

23 

 .الوحدة ( خارح / داخل ) األفراد  باة عدم ترديد موضوع الشائعة مع 

 شررررررررائعات يررررررررتم ترديرررررررردها  أىلقيررررررررادات الوحرررررررردة عررررررررن  الفررررررررورىاإلبررررررررالغ 

 .داخل الوحدة 

 ضررررررورة الحررررررص علررررر  تلقررررر  المعلومرررررات مرررررن المصرررررادر الرسرررررمية فقرررررط 

 ( .الجهات الحكومية  – العسكرىالمتحد   –القائد ) 

 أخبررررررار ةررررررد تكررررررون مررررررن مصررررررادر مجهولررررررة مررررررن األفررررررراد  أىعرررررردم تصررررررديق 

 .خارح الوحدة 

 شررررررررررائعات تتررررررررررردد داخررررررررررل الوحرررررررررردة عنررررررررررد نرررررررررر ول أىعرررررررررردم نقررررررررررل 

 . الراحات/ األجا ات 

 .ضرورة العلم بأن ترديد الشائعة لها ضرر عليك وعل  أهلك وذويك 




