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اإلشاعة وتأثريها يف اجملتمع 

 (دراسة ميدانية يف مدونة املوصل)

 إميان محادي رجب.م.م

 16/6/2011: تاروخ القبول 24/5/2011: تاروخ التقدوم

المقدمة 
 تعد اإلشاعة من أحدى المشكالت التي يعاني منيا المجتمع العربي بصورة 

عامة والمجتمع العراقي بصورة خاصة، والتي من الصعب جدًا قمع جماحيا، وتمعب 
اإلشاعة دورًا خطيرًا في مختمف البيئات والمجتمعات اإلنسانية قديمًا وحديثًا لذا فإنيا 
تؤثر عمى األمن واالستقرار السيما في فترات األزمات والكوارث الطبيعية واإلنسانية، 
وكمما زاد الغموض زاد حجم اإلشاعة وعظم انتشارىا، وتأخذ اإلشاعة أشكااًل مختمفة 
تبعًا لألوساط التي تنتشر فييا، حيث إن اإلشاعة بأسبابيا المختمفة ومسبباتيا وآثارىا 

تعّد من أقوى العوامل التي تيدد تماسك المجتمع وأمنو وتخل باألمن االجتماعي 
. والفكري المادي والمعنوي

 إن اإلشاعة ىي ظاىرة اجتماعية بالغة األىمية ويضاعف من ىذه األىمية 
شيوعيا في كل زمان وفي أي مكان، فضاًل عن ذلك تشمل اإلشاعة كل ما يخص 

الحياة اليومية لألفراد، وأن اإلشاعة في نشرىا تعتمد عمى األفراد، حيث إن األفراد في 
كل المجتمعات ليم موضوعات يتناولون الحديث حوليا بشكل دائم، وىذا األمر يدور 
عميو محور حياتيم اليومية، ألنو يعتمد عمى جانب ميم من المقاءات وتبادل األفكار 
والخبرات وأيضًا جانب ترفييي بالنسبة ليم، وأن من طبيعة البعض من األفراد عند 
. سماعيم أية معمومات وأخبار فإنيم عند نشرىم يضيفون عمييا تفاصيل معينة وىكذا

 وأن نشر ىذه اإلشاعة يؤدي إلى انتشار الخوف والذعر بين المواطنين، 
حيث إنيا تؤثر عمى الحالة النفسية ألفراد المجتمع، وىذا يؤدي إلى الشعور 

باالستسالم واليزيمة وأحيانًا كثيرة تؤدي إلى زرع الفتنة بين فئات المجتمع وطبقاتو، 
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وباألخص إذا كان المجتمع يتكون من ثقافات فرعية مختمفة، وديانات مختمفة أو 
. يوجد في المجتمعات تيارات فكرية متعددة

 واإلشاعة من أخطر أساليب الحرب النفسية، حيث إنيا ُتدس في وسط أفراد 
المجتمع بطرق ووسائل مختمفة ومن الصعب معرفة مروجييا، حيث إنيا تنتشر عن 

طريق وسائل متعددة قد يكون اإلعالم بأنواعو أو األصدقاء، والذي يعّد من أىم 
الوسائل التي يستخدميا مروجي اإلشاعة، حيث إنيا تعطي إحساسًا لألفراد أنيا 

صحيحة وليست إشاعات، فمن ىنا تمثمت مشكمة البحث، وتتضمن أىداف البحث 
في توضيح أنواع اإلشاعة ومعرفة أىم خصائصيا وتوضيح تأثيراتيا عمى المجتمع 

. العراقي
 وتقوم دراسة البحث عمى قسمين، قسم نظري وقسم ميداني، شمل القسم 

النظري ثالثة فصول، الفصل األول اإلطار النظري لمدراسة، والفصل الثاني ينقسم 
عمى قسمين، األول بيان أىم أنواع اإلشاعة وىي اإلشاعة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، والثاني معرفة أىم خصائص اإلشاعة، أما عن الفصل الثالث فقد ضم 
. أواًل أىم آثار اإلشاعة عمى الفرد والجماعة، ثانيًا آثار اإلشاعة عمى المجتمع العراقي

 أما القسم الميداني من ىذا البحث فضم الفصل الرابع الذي احتوى عمى 
اإلطار المنيجي لمبحث، والفصل الخامس جاء بتحميل نتائج متغيرات البيانات مقسم 
إلى أواًل تحميل نتائج البيانات الخاصة بالمعمومات الشخصية لممبحوثين ثانيًا تحميل 
نتائج البيانات العامة االجتماعية، أما الفصل األخير فقد احتوى عمى نتائج بيانات 

. البحث والثاني أىم المقترحات التي تخص موضوع البحث
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الفصل األول 
تحديد مشكمة البحث -1

إن مشكمة الدراسة تتضح من خالل التأثير السمبي لإلشاعات، وخطورتيا 
عمى المجتمع وعمى كثير من جوانب الحياة، وأن الكثير منا يؤمن بخطورة اإلشاعة  

وضرورة محاربتيا ومحاربة انتشارىا كذلك إن بعضنا قد يقدم عن غير قصد في 
.  أحيان كثيرة باإلسيام في نشرىا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ن اإلشاعة تعّد سالحا قويا من أسمحة الحرب النفسية التي تشن من قبل  وا 
دولة ضد دولة أخرى أو من قبل مجتمع ضد مجتمع آخر، أو في المجتمع الواحد 

تشن اإلشاعة فيما بين أفراد المجتمع الواحد، وُينشر ىذا النوع من اإلشاعة في حالة 
انعدام األمن في المجتمع الواحد وانتشار الفوضى، وحدوث خمل في البناء االجتماعي 
لممجتمع كما حدث في المجتمع العراقي والذي اليزال يحدث في ظل ظروف االحتالل 

األمريكي فمنذ دخول القوات المحتمة وبعد انتصارىا عسكريا وبدأت تحاول ىدم أي 
تماسك لممجتمع العراقي وبناءه بأسمحة أخرى أال وىي اإلشاعة وذلك ألىداف 

وأغراض عديدة وبطرق مختمفة لتفتيت وحدة المجتمع العراقي من أجل تمكنيا من 
. تحقيق ىدفيا المرسوم

وتعد اإلشاعة من المشكالت الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي 
وبأنواعيا المختمفة والتي استخدمتيا قوات االحتالل كآلية من آليات ىدم استقرار 
المجتمع العراقي باإلضافة إلى جيات متعددة أخرى رسمية وغير رسمية ألىداف 

وأغراض متعددة وبأساليب متنوعة، حيث إن استقرار المجتمع وتماسكو بشكل قوي 
فيما بين أفراد المجتمع العراقي يعّد تيديدًا لمقوات المحتمة تعرقل تحقيق أطماعيم في 

. المجتمع العراقي
وتتمثل مشكمة البحث في أنو من وقت آلخر تنتشر اإلشاعة  في المجتمع 
باختالف أنواعيا ومضامينيا، فيأتي تعاظم األثر من أن ىنالك أفراد من المجتمع 
يعممون عمى نشر اإلشاعة  وىنالك أفراد آخرين يصدقون ما يشاع دون تفكير أو 
تحميل لما يقال وينشر، لذا تعد من المشكالت الخطيرة ذات اآلثار المدمرة التي 

تحتاج تسميط الضوء عمييا، فمن ىنا تأتي مشكمة البحث لدراسة ىذه الظاىرة ومعرفة 
. أىم أنواعيا وتأثيرىا عمى المجتمع من ىم مروجون ىذه اإلشاعة



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 481 

: أهمية البحث-2
تظير في كثير من األحيان بعض اإلشاعة  المرتبطة باألحوال السياسية أو 

االقتصادية أو االجتماعية أو العسكرية وغيرىا، ويتم ترديدىا في المجتمع ويترتب 
وتزداد خطورة ىذه اإلشاعة  ويكون ليا . (1)عمى ذلك حالة من القمق والتوتر والخوف

تأثير كبير جدًا في أوقات معينة يمر بيا المجتمع كالفوضى وانعدام األمن 
 من خالل اعتبار اإلشاعة ، موضوع ميم وأصبحت ثواالستقرار،وتتضح أىمية البح

اإلشاعة  من أمور الحياة اليومية التي تشغل أفراد المجتمع عامة، وأصبح العالم قرية 
كونية يتناول فييا األفراد األخبار بسرعة كبيرة عن طريق الفضائيات ووسائل التقنية 

الحديثة وكذلك أىميتيا من خالل ضرورة ربط اإلشاعة  باستقرار المجتمع، ألن 
. اإلشاعة  تعرقل استقرار أي مجتمع بشكل كبير

وتظير في كثير من األحيان بعض اإلشاعة  التي ترتبط باألوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية بصورة خاصة باعتبار ىذه الجوانب من أىم 

جوانب البناء االجتماعي ويكون ليا مجال واسع لالنتشار وترديدىا ويؤدي إلى حالة 
من الخوف في المجتمع لذا كان من الضروري دراسة اإلشاعة  وأىم أنواعيا والعوامل 

. التي تساعد عمى ترويجيا وتأثيرىا عمى المجتمع وكيفية مواجيتيا
: أهداف البحث-3

: ييدف البحث إلى توضيح
. أنواع اإلشاعة -1
أىم خصائص اإلشاعة - 2
. معرفة أىم سمبياتيا وبيان أىم تأثيراتيا عمى المجتمع العراقي- 3
 
: تحديد مفاهيم البحث-4

                                                 

محمود يوسف محمد محمود، المنيج اإلسالمي في تربية المجتمع عمى مواجية .د( 1)
، المجمد 87الشائعات،المجمة التربوية،مجمس النشر العممي،جامعة الكويت،عدد 

. 114،ص22،2008
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إن تحديد المفاىيم والمصطمحات الواردة في الدراسة تعد من الخطوات 
العممية الميمة لكل بحث في أي اختصاص كان، وذلك ألنو يعّد الرموز والدالالت 

اإلشاعة ىي : ىنالك عدة تعريفات لإلشاعة. التي تعكس المفاىيم الخاصة بالبحث
فالشائعة . (2)خبر ينتشر غير مثبت منو، أما الشائعة فيي خبر ينتشر وال تثبت فيو

أما . تكون خبر ينتشر بين الناس مثاًل يشاع عمى بنات جامعة الموصل ذوات حشمة
.  اإلشاعة فيي تكون بفعل فاعل وتكون أغمب آثارىا سمبية

واإلشاعة ىي قصة ممفقة مبتدعة تحتوي عمى معمومات تنقصيا الصحة 
والبرىان واإلثباتات المادية وتتناقميا األلسن ويتداوليا األفراد بحرية كاممة، وقد تحتوي 
ىذه القصة عمى بعض الحقائق الغامضة أو المبيمة خصوصا إذا كانت معموماتيا 

كالحروب .معقدة ومفصمة، وتظير اإلشاعة  خالل أوقات األزمات والكوارث العامة
. (3)واألمراض واالنقسامات والصراعات السياسية والدينية واالجتماعية

بأنيا عبارة عن رسالة اتصالية غير مؤكدة : كما تعرف اإلشاعة أيضا
المصدر تنقل من شخص آلخر وجيا لوجو في حالة التفاعل االجتماعي وتشير إلى 

. (4)شيء أو شخص أو وضع، أكثر من كونيا فكرة ونظرية
ويعرفيا البورت وبوستمان مصطمح اإلشاعة بأنيا كل قضية أو عبارة قابمة 
لمتصديق وتتناقل من شخص إلى شخص، عادة بالكممة المنطوقة، وذلك دون أن 
يكون ىناك معايير تؤكد الصدق كما إنيا أحيانا تكون تجد طريقيا إلى وسائل 

. (5)اإلعالم

                                                 

إبراىيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء األول، أشرف عمى طبعو عبد السالم  (2)
 .506ىارون، المكتبة العممية، طيران، ص

-إحسان، محمد الحسن،موسوعة عمم االجتماع، الدار العربية لمموسوعات، بيروت.د(3)
 . 57، ص1،1999لبنان،ط

إبراىيم أحمد عرقوب،قراءات سياسية،سيكولوجية اإلشاعات،مركز دراسات اإلسالم .د(4)
. 102،ص1995والعالم،السنة الخامسة،العدد الثاني،

سيير فييم،عمم النفس االجتماعي أسسو وتطبيقاتو،دار الفكر العربي،مطبعة .د(5)
. 305،ص2005البردي،
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اإلشاعة ىي الترويج لخبر مختمف، ال أساس لو من الواقع، "وعرفيا آخرون 
أو تعمد المبالغة أو التيويل أو التشويو في سرد خبر فيو جانب ضئيل من الحقيقة أو 

إضافة معمومات كاذبة أو مشوىة لخبر معظمو صحيح، أو تفسير خبر صحيح 
والتعميق عميو بأسموب مغاير لمواقع والحقيقة وذلك بيدف التأثير النفسي في الرأي 
العام المحمي واإلقميمي أو العالمي أو النوعي، تحقيقا ألىداف سياسية أو اقتصادية 

. (6)أو عسكرية عمى نطاق دولة واحد أو عدة دول،أو النطاق العالمي باجمعو
كما عرفت اإلشاعة بأنيا رأي معين مجيول المصدر يطرح ليصدقو الغير 

. (7)وينقل من شخص إلى آخر عن طريق الكممة أو الوسيمة

                                                 

-،دار المعارف4،ط1مختار التيامي،الرأي العام والحرب النفسية،ج.د(6)
 .103،ص1979مصر،

 .17،ص1984،-رياض احمد يحيى،حرب اإلشاعات، مديرية مطبعة وزارة التربية،بغداد(7)
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الفصل الثاني 
أنواع اإلشاعة وخصائصها 

: أنواع اإلشاعة : أووًال 
اإلشاعة  كثيرة األنواع، وكل باحث وكاتب لو مجال في تصنيفيا ولو 

منطمقات في كتابة أنواع اإلشاعة ، ويصعب تقديم حصر منضبط عن اإلشاعة 
لذلك فإن ( 8)وأنواعيا وأصنافيا، الختالف آثارىا  ودوافعيا والبيئات التي تظير فييا 

 والمختصون في ىذا المجال نىنالك تصنيفات متعددة لإلشاعات صنفيا السياسيو
فينالك تصنيفات عمى أساس العامل الزمني وسرعتو منو اإلشاعة  البطيئة والزاحفة 
أو الحابية واإلشاعة  السريعة أو العنيفة أو المدمرة واإلشاعة  الغاطسة أو الغائصة، 

وىنالك تصنيف ثاني عمى أساس الدوافع الكامنة ومنيا إشاعات الخوف والذعر 
شاعات الكراىية وىنالك البعض يصنفيا اإلشاعة  من  شاعات األحالم واألماني وا  وا 
شاعات  شاعات قومية وا  شاعات محمية وا  حيث المصدر منيا إشاعات شخصية وا 
دولية وىنالك تصنيفات أخرى عمى أساس اآلثار االجتماعية المترتبة عمييا في 

المجتمع ويقسميا إلى إشاعات سياسية واجتماعية واقتصادية وسوف اعتمد في ىذا 
البحث عمى التصنيف األخير باعتبارىا من األنواع الميمة في المجتمع والتي ليا 
تأثير واضح جدا ويؤدي تواجدىا إلى انتشار الخوف وعدم األمن واالطمئنان في 

...  المجتمع
: ومن أهم هذه األنواع

  :اإلشاعة السياسية. 1
ىي إشاعة متعمقة بالجانب السياسي مثل ادعاء البعض من الناس أو 

الصحف أو القنوات التمفزيونية أن ىنالك تغيرا وزاريا دون أن يكون لذلك سند من 

                                                 

حسين بن صديق حسين عقيل، إسيامات معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية في (8)
مواجية الشائعات من وجية نظر مشرفي التربية اإلسالمية ومديرية المدارس الثانوية بمكة 

عبد الناصر بن سعيد .المكرمة، المممكة العربية السعودية،رسالة ماجستير،إشراف د
 .39 ىـ، ص1429-ىـ1428عطايا،
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الصحة، أو إثارة إشاعات خاصة تؤدي إلى حدوث مشاكل بين الدول، أو تشويو 
. (9)سمعة رجال السياسة

وتمعب ىذه اإلشاعة دورا كبيرا في تأثيرىا عمى الفرد والمجتمع،حيث تستخدم أشكاال 
كثيرة لتفشي المعمومات كالمنشورات والممحقات والبث التمفزيوني وحتى االنترنت 

وتكون لصالح أىداف سياسية تخدم في نياية األمر مصالح معينة لمتأثير عمى تفكير 
 وأن ىذا النوع من اإلشاعة  وخاصة التي (10)الناس وتغيير مواقفيم من قضايا معينة

تتعمق بأشخاص ومراكز ومناصب سياسية ميمة في النظام السياسي لمدولة نفسيا 
يؤدي إلى عدم استقرار البمد وشيوع الفوضى والخوف فضاُل عن عدم ثقة أفراد 

.  المجتمع بيؤالء السياسيين بصورة عامة وبأي سياسي يشغل منصب معين
وتختمف شدة تأثير اإلشاعة السياسية في المجتمع باختالف الجية التي 

تطمق ىذه اإلشاعة، فينالك أشخاص وفئات تساىم في نشر مجموعة من اإلشاعة  
السياسية تيدف من ورائيا ظيور مظير متميز وبارز في المجتمع والحصول عمى 
مكانة أو منصب معين، وىنالك جية أخرى تطمق إشاعة سياسية تكون تابعة إلى 
منظمات ومؤسسات محمية ودولية تيدف إلى أىداف أوسع واخطر قد تؤدي أن 

انتشرت ولفترة طويمة في المجتمع ولم يستطيع المجتمع مكافحتيا والسيطرة عمييا إلى 
. زعزعة ثقة أفراد المجتمع بالنظام السياسي وبالتالي إلى فوضى تعم المجتمع بأكممو

لذلك نستطيع أن نقول ىنالك مجموعة من األىداف لإلشاعة السياسية وىي 
بث الخوف والرعب والحقد والكراىية والعداوة وزرع بذور الفتنة والشدة واليأس واألمل 
في نفوس الجميور المستيدف وتشويو سمعة وصورة األفراد والجماعات والمجتمعات 
والشعوب والدول والقادة وىذا لخمخمة وحدة الصف في المجتمع ومحاولة السيطرة عميو 
والقضاء عمييا وبالتالي ضعف المقاومة ليذا المجتمع عن أي أضرار أو أية محاولة 

وكذلك من األىداف األخرى الميمة . لمجية التي تطمق اإلشاعة لمصالحيا الخاصة

                                                 

محمود يوسف محمد محمود،المنيج اإلسالمي في تربية المجتمع عمى مواجية .د(9)
. 121الشائعات،مصدر سابق،ص 

 .362،ص 1990طارق األسود، عمم االجتماع السياسي أسسو وأبعاده، جامعة بغداد،.د(10)
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ىي تيجير المدنيين عن طريق بث الرعب في قموبيم واضطرارىم لمبحث عن مكان 
. (11)آخر ومجتمع آخر من أجل االطمئنان والعيش بأمان

إن أي مجتمع  يكون بحاجة إلى االستقرار السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي ويعّد كواحد من أىم الحاجات الضرورية باعتباره ىو الذي يضع المجتمع 
عمى طريق الوحدة والتماسك، وىذا يتيح لو فرص التنمية والبناء ويمكن المجتمع من 

مواجية التحديات الخارجية، ومع انعدام االستقرار يبقى التطمع لموحدة واالستقرار 
مجرد شعارات وأمنيات، وتتالشى اىتمامات التقدم والبناء ويضعف المجتمع أمام 

مواجية التحديات، وبالتالي يؤدي بالمجتمع إلى التنازع وىذا التنازع يؤدي إلى الفشل 
لى الضعف الخارجي ويكون سيل التعرض إلى انتشار مجموعة من  الداخمي وا 

 اإلشاعة السياسية وبالتالي وتأثيره في المجتمع بسبب ىذه 
.  (12)اإلشاعة

ويستغل البعض اإلشاعة  في تثبيط المعنويات عمى أوسع نطاق ويوظف 
لصالحو ىذا العامل الخطير، تفريقا لصفوف أعدائو، وبثًا لمرعب في نفوسيم وقد 
عممتنا تجاربنا معو في الحروب المختمفة كيف كان يستخدم اإلشاعة عمى أوسع 

لقد تعرض المجتمع العربي بصورة عامة والعراق (13)نطاق في ىدم صفوف خصومو 
بصورة خاصة إلى مجموعة كبيرة من اإلشاعة  من قبل العدو في أوقات الحروب 
وفي أثناء االحتالل وفي أزماتو بصورة عامة فمثال ولكي ينجح العدو نشر اإلشاعة 

داخل المجتمع وبين صفوف أبناء المجتمع فانو يحتاج إلى مجموعة من األفراد 
يساعدونو في تحقيق أىدافو من ضعاف النفوس وممن ليم نزعة عدائية تجاه األفراد 

. وتجاه المجتمع
أما عن المجتمع العراقي فان كثرة اإلشاعة  في العراق ظاىرة قديمة وىي 
ترافق جميع اإلجراءات والخطوات التي تقوم بيا الحكومة سواء أكانت إجراءات 

                                                 

 .105إبراىيم أحمد أبو عرقوب،مصدر سابق،ص(11)

حسن موسى الصفار، االستقرار السياسي واالجتماعي ضرورتو وضماناتو، الدار العربية، (12)
. 15، ص1،2005ط
أحمد نوفل،الحرب النفسية،الكتاب الثالث،دار الفرقان،لمنشر والتوزيع،الجامعة األردنية، .د(13)
 .269،ص2،2003ط
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سياسية أو إدارية وحتى عمى صعيد إجراءات النقابات أو المنظمات المينية بل 
وىذا ... وترافق معظم األفعال ولو عمى صعيد العالقات الشخصية بين المواطنين

يفسر مدى تيالك االمبريالية والصييونية والرجعية إليجاد الثغرات التي تتسمل منيا، 
. (14)وأن رصد جميع اإلشاعة  التي روجت في العراق مسالة شاقة ألنيا ال تحصى

ومن اإلشاعة  الثابتة في العراق والتي تتكرر بين فترة وأخرى ىي إشاعة 
فتطرح قائمة بأسماء وزراء سيعفون من مناصبيم وىذه اإلشاعة  ...التبدالت الوزارية

لى إرباكيم من جية ... ىدفيا مزدوج فيي تطمح إلى التشكيك بالوزراء من جية وا 
أخرى، وكذلك من اإلشاعة  الشييرة التي أطمقت في العراق وعاشت فترة طويمة كانت 

وتضيف رواية . اثر مقتل عبد الكريم قاسم ومؤداىا بأنو لم يقتل وأنو قد تنكر واختفى
أخرى بأنو فر إلى إيران، وأن مغزى ىذه اإلشاعة أن إيران ىي الدولة التي ستعيد 

عبد الكريم قاسم إلى العراق، ىذه اإلشاعة كانت واقعا لتأليب بعض المواطنين عمى 
القيام بثورة مضادة، ومن ثم تطورت اإلشاعة إلى حد أن بعضيم اقسم بأنو شاىده في 

.  َ (15)القمر
كذلك من اإلشاعة  الشييرة أيضا في تاريخ العراق تمك التي انطمقت بعد 
وفاة الممك فيصل األول في الثالثينات من ىذا القرن كانت تقول أن الممك لم يمت 

، ووصل األمر (بالستيك )وانو قد سجن في بريطانيا أما الجثة التي جمبت فيي من 
بأحد الضباط الذين استحوذت عمييم اإلشاعة أنو أخذ يعد العدة لمذىاب إلى بريطانيا 

ىذه األمثمة التاريخية !لتحرير الممك من سجنو وانتيى أمره بأنو أحيل إلى التقاعد 
أما عن اإلشاعة  .(16)يوضح سيولة ترويج اإلشاعة  في العراق رغم زيف الوقائع

الحالية التي انتشرت في العراق فيي أيضا مشابو لتمك اإلشاعة  السابقة التي 
انطمقت، خاصة تحت الظروف التي يمر بيا العراق بعد السقوط واالحتالل الذي 
يعيشو فأنو يكون سيل عممية تصديق مثل تمك اإلشاعة  فبعد السقوط واختفاء 

الرئيس السابق انطمقت مجموعة كبيرة من اإلشاعة  عن مكان تواجد الرئيس السابق 
                                                 

–خالد حبيب الرأوي، أساليب الدعاية االمبريالية، دار الحرية لمطباعة،مطابع الجميورية (14)
 .89،ص1973بغداد،سنة 

. 96خالد حبيب الراوي، أساليب الدعاية اإلمبريالية، مصدر سابق، ص(15)
. 97نفس المصدر،ص(16)
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وأنو ىو !! وعن أعمالو التي يقوم بيا وعن تنكره بزي وبشكل معين (صدام  حسين  )
منظم العمميات التي كانت تحدث في الشارع العراقي وباألخص ضد االحتالل حتى 
أن بعضيم اقسم رؤيتو في مكان ما وفي الوقت نفسو البعض اآلخر اقسم أنو رآه 

وبعد القبض ...! وتحدث معو في مكان آخر يبعد عن المكان األول بمسافات بعيدة
عميو أيضا انتشرت إشاعات مختمفة عديدة عن طريقة القبض والمواجية وعن المكان، 
شاعات تطمق مقابميا تطمق إشاعات أخرى وتأكد نفي اإلشاعة األولى  فكل معمومة وا 

نو تم .. وىكذا وحتى بعد الحكم عميو وموتو ظيرت إشاعات تؤكد إنو لم يمت وا 
القبض عمى شبيو لصدام حسين ولحد اآلن نسمع بين الحين واألخر إشاعة تقول إنو 

نو موجود بل أحيانا نسمع حتى في األخبار ومن قبل أحد المسؤولين إن .. لم يموت وا 
ىذه األعمال التخريبية ىي من قبل حزب البعث السابق وكأنيم يوحون لمشعب بأنو لم 

فكيف إذا تنسب إلييم بعض ... يموت فإذا كان الرئيس السابق أعدم والحزب منحل
فيي تيدف إذا إلى أبعاد التفكير السميم ألبناء الشعب وزعزعة !!! األعمال التخريبية 

ثقتيم بنفسيم فضاًل عن أبعادىم عن أية معمومات حقيقية ودقيقة، بما يحدث في 
مجتمعيم وماذا يفعمون وبالعكس، وأحيانا أخرى الذي يطمق اإلشاعة  ىم جماعات 
معينة حتى ال يتمكن المسؤولون في الحكومة بصورة عامة عن القيام بما يقع عمييم 
.  من أجل استقرار المجتمع العراقي والقضاء عمى المشاكل التي يتعرض ليا جميعيا

فضاًل عن تمك اإلشاعة  انطمقت مجموعة كبيرة من اإلشاعة  قبيل 
االنتخابات وأثناء االنتخابات وحتى بعدىا عن تشكيل الحكومة وعن وضعيا وعن 

األعضاء المرشحين نفسيم وعن مدى صدق أقواليم وعن سوء الوضع الذي سيكون 
بعد االنتخابات وبعد فوز أحد القوائم أو أحد األعضاء وتشكيك بصدق البعض من 
األعضاء فمقد كانت إشاعات متبادلة بين جميع األعضاء وأىدافيا واضحة أبعاد 
الشعب عن حقوقيم بحكومة مستقرة وعن وضع أمني مستقر فضاًل عن أن ىنالك 
كانت إشاعات ألغراض شخصية لفوز أحد األعضاء في مركز ما ولحصولو عمى 
مسؤولية معينة وأن المتضرر الوحيد ىو اعتبار المجتمع العراقي، لكننا  نحتاج إلى 
وعي كاف حتى نستطيع أن نميز اإلشاعة  الكاذبة المغرضة من بين المعمومات 

. الصادقة وبين ما يحدث فعال بعيدا عن أبناء المجتمع
: اإلشاعة اوقتصادية-2
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تعّد اإلشاعة االقتصادية النوع الثاني من اإلشاعة  التي تطمق في المجتمع 
والتي ليا تأثير أيضا في المجتمع، وىذه اإلشاعة  متصمة ببعض الموضوعات 

االقتصادية مثل ارتفاع األسعار، وتغيير بعض القوانين االقتصادية والتغيير في سرعة 
العمالت، دون أن يكون لذلك جانب من الصدق ويزيد ىذا النوع من اإلشاعة  في 
أوقات األزمات االقتصادية التي تواجو أفراد المجتمع وكذلك في أوقات الحروب 

. (17)واالحتالل
والتي تيدف إلى السيطرة عمى جزء من فكر الجماىير لزعزعة ثقتيم 

باالقتصاد الوطني وىذه اإلشاعة يطمقيا المنتفعون والحاقدون والمغرضون من تطبيق 
المبادئ االشتراكية وىؤالء يعممون دائما ضد مصالح الجماىير ويعممون لتحقيق منافع 

وأغراض شخصية، فقد نسمع عن فقدان بعض المواد السمعية وقد يصدق البعض 
ويشترون كميات كبيرة منيا ويخزنونيا ولكنيم ال يدركون أنيم ضحية لمنتفع سبقيم 
إلى شراء ىذه المواد في األسواق واحتكرىا فترة من الزمن ثم أعادىا ليبيعيا بأسعار 

. (18)ويحقق إرباحاً 
واإلشاعة  االقتصادية يروج ليا في الداخل، فضاًل عن فصائل العمالء 

والرجعيين والبعض من التجار وأصحاب الشركات والمعامل الذين يحاولون كمما تقطع 
 ويقوم (19)الطرق عمييم لمتالعب بالشعب وابتزازىم يحاولون باستخدام تمك اإلشاعة  
أبناء –بإطالق أو ترويج إشاعات خاصة باقتصاد السوق والسمع ويقوم آخرون 

بدور متخذ القرار فيؤالء يتصرفون بناء عمى األخبار والمعومات الواردة في - الشعب
تفاصيل اإلشاعة، فإذا سمعوا بأن ىنالك سمعة ما ستفقد من السوق أو سيرتفع سعرىا 
ييرعون إلى السوق لشراء كميات ضخمة منو وتكديسيا لممستقبل خوفا من المجيول 

، حيث أن ىؤالء الناس في (20)وىؤالء ىم عامة الناس الذين ينقصيم الوعي الكافي
. أوقات األزمات يكونون عمى استعداد لتصديق اإلشاعة ونشرىا

                                                 

 120محمد يوسف محمد محمود، المجمة التربوية، مصدر سابق، ص.د(17)
 .38رياض أحمد يحيى، حرب اإلشاعات، مصدر سابق، ص(18)

 .97خالد حبيب الراوي، أساليب الدعاية االمبريالية،مصدر سابق،ص (19)

 .105إبراىيم أحمد عرقوب، سيكولوجية اإلشاعات، مصدر سابق، ص.د(20)
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وبما أن الحاجات والرغبات البشرية واسعة ومتنوعة وتتطمب مدى واسعا 
إلشباعيا وىذا يؤدي إلى الحاجة إلى نظام اقتصادي ألننا نجد حول كل رغبة أو 

حاجة أساسية ينشا نظام رئيسي معين ونجد أن اغمب الناس يبذلون جيودا مستمرة 
في العمل لموصول إلى إشباع ىذه الرغبات وكما نعمم أن المجتمع نظام مركبا عام 

فيو مركب من النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية وحتى التربوية والدينية 
واألسرية ويعّد التناسق والعمل المتقابل بين ىذه النظم ضرورة حيوية الستمرار 

أو حتى  )واستقرار المجتمع اقتصاديا، ليذا نجد أن أي تغير في الحياة السياسية 
ىذا يؤثر تأثيرا مباشرا عمى اقتصاد البمد وبالتالي عمى الحالة  (الثقافية أو األسرية 

. (21)االقتصادية ألي فرد من أفراد ىذا المجتمع
ن البعض من الدوائر والبعض من التجار الجشعين يحاولون اإليحاء  وا 

وتوصل ... لمجماىير إن مطالبيا اقتصادية ال تحقق وأن احتياجاتيا ال تتوفر
وتحاول أن تدفعيا لتطرحيا عمى الجماىير، وىذه  (اإليحاءات  )لمجماىير ىذه 

فمثال يأتي أحد المواطنين لشراء .. طريقة واضحة إلثارتيم وتأجيج نقمة الجماىير
حاجة من الحاجيات فييز التاجر الجشع رأسو ويقول ال توجد ثم يضيف بحسرة أنيا 

ال توجد في جميع المحالت، وىل أبقت الحكومة شيئا في األسواق ؟ الحاجات اختفت 
. (22)وان حالة البيع والشراء متوقفة، ثم يطعن اإلجراءات األمنية

واإلشاعة  قديمة في حياة اإلنسان، ويقول البورت وبوستمان في كتابيما عن 
سيكولوجية اإلشاعة أن أباطرة الرومان كانوا يعانون من اإلشاعة  التي تنتشر بين 

من أجل ذلك قام كثير من ىؤالء واألباطرة باستخدام حراس ... شعوب المدن والقرى
بالغيا لإلمبراطور  اإلشاعة  لالختالط بالناس وتجميع اإلشاعة  التي يتناقمونيا، وا 

.  (23)فضال عن إطالق اإلشاعة  المضادة

                                                 

عبد المطيف عبد الحميد العاني وآخرون،المدخل في عمم االجتماع،مديرية دار الكتب .د(21)
 .223-222ت،ص.د–لمطباعة والنشر،بغداد 

. 99خالد حبيب الرأوي،أساليب الدعاية االمبريالية، مصدر سابق،ص (22)
أحمد بدر،الرأي العام طبيعتو وتكوينو وقياسو ودوره في السياسة العامة،دار غريب .د(23)

 .154،ص1982، 3لمطباعة،وكالة المطبوعات الكويت،ط
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ن اإلشاعة  االقتصادية كثيرة جدا وال تقتص  عمى مجتمع معين فيي روا 
نفسيا في جميع أرجاء العالم ألنيا تتعمق بالحاجات األساسية اليومية من مأكل 

وممبس ومشرب ومأوى وكذلك من الناحية المادية أيضا، حيث أنيا تيدف أيضا إلى 
أحداث حالة من القمق والخوف والبمبمة في السوق المالي أو الوضع االقتصادي 

 اإلشاعة  روال تقتص(24)وخاصة كما ذكرنا سابقا في األوضاع غير المستقرة  
 يوليو 23االقتصادية عمى مجتمع معين فقد تعرضت أيضا مصر في فترة قيام ثورة 

تباعيا سياسة الحياد اإليجابي عمى المستوى العالمي وبقاء االشتراكية 1952  وا 
وتحقيق الوحدة العربية عمى النطاق القومي،لسمسة ال تنتيي من حرب اإلشاعة  التي 
تدجيا المخابرات األجنبية صاحبة المصمحة وعمالؤىا من الرجعيين،وكانت تستيدف 

اإلساءة إلى سمعة االقتصاد المصري كاالدعاء ببيع مصر لرصيدىا 
والمجتمع العراقي في السابق تعرض إلى مجموعة من اإلشاعة  وانتشرت (25)الذىبي

خالل مراحل مختمفة من الزمن اإلشاعة  االقتصادية التي تعمقت بحاجات الناس 
.  اليومية

:  اإلشاعة اوجتماعية-3
وتختص باألوضاع االجتماعية مثل اإلشاعة  التي تروج لمفتنة الطائفية 

خاصة في المجتمعات التي يوجد فييا سكان من أديان مختمفة، وقد تنشر اإلشاعة  
إلثارة الفتن العرقية، وإلثارة البغض والكراىية بين أفراد المجتمع أو لتشويو سمعة 

إن ىذا النوع من اإلشاعة  التي تمس األمور االجتماعية . (26)بعض فئاتو أو أفراده
لدى الشعوب وما يتعمق بيا، وتعتمد في سريانيا وانتشارىا عمى ضعف الكيان 

االجتماعي وعدم ترابطو فالحقد والبغضاء والكراىية من العوامل التي تدفع إلى إطالق 
وترويج مثل ىذا النوع من اإلشاعة إذ ال يتحقق ىذا في جو من العالقات االجتماعية 

                                                 

 .112إبراىيم أحمد أبو عرقوب، سيكولوجية اإلشاعات،مصدر سابق،ص (24)

. 104مختار التيامي،الرأي والحرب النفسية،مصدر سابق،ص .د(25)
محمود يوسف محمد محمود،المنيج اإلسالمي في تربية المجتمع عمى مواجية .د(26)

. 122الشائعات، مصدر سابق،ص 
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إذ إن عوامل اإلثارة تدفع إلى إطالق اإلشاعة أو ترويجيا منعدمة في ... االيجابية
. (27)امة تمتمك مثل ىذه العالقات

وتأتي أىميتيا ودورىا المؤثر ليذه اإلشاعة  االجتماعية نتيجة ارتباطيا 
الشديد باإلنسان وحياتو وكل ما يحتاج إليو في يومو وحتى في مستقبمو،وخاصة وقت 
األزمات عندما تكون الحالة االجتماعية والنفسية لإلنسان متوترة وغير مستقرة ينتابيا 

االضطراب والقمق ىذا كمو يجعل اإلنسان وقدراتو عمى التركيز مابين األخبار 
الصادقة ومابين اإلشاعة  جدا ضعيف، وبالمقابل نجد ليذه اإلشاعة  صدى وقبول 
واسع بسبب أنو في ىذه الظروف تكون األخبار متضاربة واليمكن الوثوق بمصادرىا 
ميما كان مصدرىا إذا اإلشاعة يكون فييا جزء من معموماتو صحيحة مضافا إلييا 
الكثير من التعديالت التي يضيفيا مروجييا عن قصد بحسب أىدافيم المرسومة، 

فيجد في ىذه الحالة الكثير من الناس يكون متردد ومحتار بين المجموعة الكبيرة من 
.  األخبار واإلشاعة  المتضاربة في وقت واحد

فقد يستخدم مروجي اإلشاعة  إشاعات تؤثر عمى الفكر والمفاىيم ومن ىذه 
اإلشاعة  الطائفية والعشائرية والعنصرية، والتعصب والتفرقة بين العرب واألقميات، 

فان ىذا النوع من اإلشاعة  التي تحوي مثل ىذه المضامين ليا ضرر كبير جدا عمى 
وحدة المجتمع وتفكك الروابط االجتماعية، وىذا النوع من اإلشاعة  ليا أضرار أكبر 
مما يحدثو مخرب ينسف مصنعا أو أية مؤسسة أو أي شيء أخر، وأن ىذه المعبة 

الطائفية سالح قديم جديد تحاول بو الدول المعادية أن تمارسيا إلعاقة وحدة الشعب 
عاقة حركة بناء المجتمع الجديد الذي يضمن المساواة بين كل  وتقدم الشعب وا 

. (28)المواطنين
ويمكن إدراك ىذا النوع من اإلشاعة  من خالل ما يوجيو بعض من األفراد 

ىيئة، فئة، عائمة، نادي، أو )إلى البعض األخر أو توجييا فئات اجتماعية معينة 
والغرض منيا إثارة الفتن وتعميق الخالفات القائمة، وبعض ىذه اإلشاعة   (غير ذلك

                                                 

عبد الرحمن أبو بكر جابر، الشائعات في الميدان اإلعالمي وموقف اإلسالم منيا،مصدر (27)
. 39سابق، ص

 .40رياض أحمد يحيى،حرب اإلشاعات، مصدر سابق،ص (28)
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الغرض منيا النيل من سمعة وشرف من توجو إليو بشكل مباشر أو غير مباشر 
. (29)لممساس بمركزه االجتماعي أو الشخصي أو التعرض لمكانتو

: خصائص اإلشاعة: ثانيا
: لقد حدد العمماء لإلشاعة خصائص معينة تمتاز بيا ومن ىذه الخصائص

. اإلشاعة ىي عممية نشر المعمومات ونتائج ىذه العممية .1
من السيل أن تنطمق اإلشاعة وليس من السيل أن تتوقف،فاإلشاعة تسير  .2

بسرعة النار في اليشيم،ال بل بسرعة الضوء والصوت عن طريق األقمار 
 .الصناعية في الوقت الحاضر

قد تكون اإلشاعة صادقة، أي قد تحتوي المعمومات الواردة في اإلشاعة عمى  .3
نواة لمحقيقة، مثال إشاعة حول زيادة في رواتب الموظفين أو استقالة شخص 
أو ارتفاع في أسعار ومواد استيالكية أو اليزيمة والنصر في الحرب والتي 

 . يتحقق بعض األحيان

قد تكون اإلشاعة كاذبة أي قد ترتكز عمى معمومات غير مؤكدة أو عارية  .4
 .(30)عن الصحة

اجتماعية تعبر عن مواقف أو أحداث تفتقر إلى الدقة –ىي ظاىرة إنسانية  .5
 .والوضوح ويكتنفيا الغموض

تعتمد عمى اختالف قصة أو رواية حول موضوع أو حدث معين والعمل  .6
عمى تضخيم األحداث والمبالغة فييا ونشرىا عمى نطاق واسع، قد تكون ىذه 

 . القصة من نسج الخيال وقد تشمل عمى جزء يسير من الحقيقة

تعد الكممة المنطوقة أداة النقل الرئيسية لإلشاعة، إذ قد تنتشر تحت وىم  .7
ابمغني شخص  )، أو (سمعت من مصدر موثوق  )بعض العبارات مثل 

ولكن قد تجد اإلشاعة ( يقولون )، أو(صادق أو سمعت من شاىد عيان 

                                                 

حسين بن صديق حسين عقيل، إسيامات معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية في (29)
مواجية الشائعات من وجية نظر مشرفي التربية اإلسالمية ومديرية المدارس الثانوية بمكة 

 .34المكرمة،مصدر سابق، ص

. 116إبراىيم أحمد أبو عرقوب ، سيكولوجية اإلشاعات،مصدر سابق،ص(30)
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طريقيا إلى وسائل اإلعالم المختمفة بحيث تظير في الصحف والمجالت 
 .واإلذاعة والتمفزيون

تزدىر اإلشاعة في غياب المعايير المؤكدة لمصدق والسيما في المواقف  .8
 .(31)الغامضة أو في حالة عدم توفر المعمومات الكافية

إنيا في العادة عبارة نوعية أو موضوعية،أي تدور أحداثيا حول موضوع  .9
 تتالشى ةمعين أو قضية معينة،وليذا السبب عادة ما تكون ذات أىمية وقتي

 .بانتياء الموضوع

من خصائصيا أيضا إن أداة النقل ىي في العادة بالكممة المنطوقة إال إن .10
المقروءة (التمفزيون)أو المرئية  (الراديو)ىناك وسائل أخرى كالوسيمة السمعية 

. (كاريكاتيري في نكتو)الصحف والمجالت والمنشورات أو عمى شكل رسم )
إن اإلشاعة تنتشر في غيبة المعايير األكيدة لمصدق وىذا ىو مايفرق بين .11

. (32)اإلشاعة والخبر أو بين اإلشاعة والمعمومة
وكذلك من خصائصيا أنيا من السيل أن تنطمق اإلشاعة وليس من السيل .12

أن تتوقف، واإلشاعة تسير بسرعة الصوت والضوء لتصل إلى جميع أطراف 
الكون حيث أصبح العالم اليوم قرية الكترونية واحدة بفضل وسائل االتصال 

. (33)الحديثة
أنيا ال تتجاوز حجما معينا أو تعقيدا معينا من جراء القرارات المحددة لمذاكرة .13

. البشرية
تجنح الشائعة إلى اتخاذ صورة مناسبة نتيجة التشوىات المتنوعة التي تدخميا .14

وظيفة اإلدراك والذاكرة عمييا وىذه الصورة المناسبة قد يدركيا المرء بوصفيا 
 . تخطيطية توازن تنطوي عمى أقل تكمفة فيما يتعمق بإنتاجيا وحفظيا

                                                 

، 1عماد عبد الرحيم الزغول، عمم النفس العسكري، دار الشروق لمنشر والتوزيع،ط.د(31)
 .165،ص2004

إبراىيم بن مبارك الجوير،الشائعات ووظيفة المؤسسات االجتماعية في مواجيتيا، مكتبة .د(32)
. 16،ص1995، 1العبيكان، الرياض، ط

، 1محمد منير حجاب، الشائعات وطرق مواجيتيا، دار الفجر لمنشر والتوزيع القاىرة،ط.د(33)
. 54، ص2007
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كمما ابتعدت اإلشاعة عن حادث معروف أو مؤكد، كانت حظوظيا في .15
 .التشوه عند انتقاليا أكبر

تعزى اإلشاعة غالبا إلى مصدر مسؤول، أيا كان أصميا الحقيقي، فيي .16
 . تتزين بضمان معنوي أو رسمي

 .تتناغم اإلشاعة مع التقاليد الثقافية لمسكان الذي تسري بيم.17

اإلشاعة ينبغي ليا، أخيرا، أن تتالءم، في يصدقيا الناس وينقموىا مع .18
 .(34)الموضوعات التي تتوجو إلييا اىتمامات السكان في فترة زمنية معينة

                                                 

ميشال لويس روكيت، الشائعات، ترجمة وجيو أسعد، دار البشائر لمطباعة والنشر .د(34)
. 16-15،ص1994، 1والتوزيع دمشق، ط
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الفصل الثالث 
آثار اإلشاعة 

تعد اإلشاعة من أخطر الظواىر االجتماعية وأشدىا فتكا بالمتغيرات 
ولعل السبب الرئيس الذي يقف وراء . االجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية

خطورتيا عمى البناء االجتماعي فقدانيا لممصداقية الواقعية مما يؤدي إلى قرارات 
جراءات خاطئة تصيب القدرات الفردية والوطنية وتعطل آلية اتخاذ القرار السميم  وا 
وفي ىذا الشأن يقول جوردن البورت وليو بوستمان إن اإلشاعة  تكاد تكون وراء 

الحركات الغوغائية ومظاىر العنف نتيجة لنقص المعمومات، والناس في غمرة ىذه 
األحداث يحاولون معرفة الحقائق، ويترتب عمى نقص المعمومة أن يتخذ و من 

اإلشاعة، حقائق، ويتعاممون معيا عمى ىذا األساس، ومن ىذا المنطمق فان اإلشاعة 
التي حمت محل الحقيقة تؤدي إلى نتائج سمبية ال تقتصر عمى مجال معين أو نشاط 

. (35)محدد من مجاالت وأنشطة المجتمع المختمفة
لذا فإنو عندما تنتشر اإلشاعة في المجتمع فإنيا تخمف وراءىا آثارا ربما 

ومن أىم . تكون مدمرة وربما تكون آثار سيئة يبقى أثرىا عمى األفراد وعمى المجتمع
: آثارىا

: آثار اإلشاعة عمى الفرد والجماعة: أوو
اإلشاعة  التي تناولت األفراد ونالت من سمعتيم وشرفيم وحسن سيرتيم 

 منيا أي مجتمع، وبخاصة تمك التي تتناول رموز األمة، والتكاد تحصى وال يخل
وقادتيا، وعممائيا والنابغين والمتميزين في مختمف المجاالت قديما وحديثا، وحتى في 

شائعة اإلفك التي روج ليا : وعمى رأس ىذه اإلشاعة  كمثال ()زمن الرسول
المنافقون والمرجفون في المدينة، استغموا تخمف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا عن 

الجيش فطعنوا في عرض رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وقد أظير اهلل براءة السيدة 
ولإلشاعة آثارا نفسية عمى . )36)عائشة رضي اهلل عنيا بقرآن يتمى إلى يوم القيامة

األفراد والجماعة حيث إنيا تبعث في النفوس االضطراب والقمق وتنشر سيوال جارفة 
                                                 

، 1،2005محمد منير حجاب،الحرب النفسية،دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط .د.(35)
 189ص 

 136محمد منير حجاب،الشائعات وطرق معالجتيا،مصدر سابق،ص.د(36)



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 497 

وأن ىذا اإلحساس لدى .(37)من خالليا وكذلك تترك انفعااًل قويًا وعنيفًا لدى الفرد
الفرد باالضطراب والقمق يؤدي إلى إضعاف روح التفاىم والتعاون فيما بينيم الذي 

يحتاجو أي مجتمع من أجل استمراره بالتقدم حيث أنيم تخمق لدييم حالة من 
الالمباالة والتردد في أداء واجباتيم ومسؤولياتيم فنرى أن ىنالك تردي في المستوى 
األدائي لجميع الدوائر والمؤسسات من قيل جميع الموظفين وذلك بسبب انتشار 

 وحتى المؤسسات –وقت األزمات والحروب التي يمر بيا المجتمع –اإلشاعة 
التعميمية نرى ىذا واضح في تمك األوقات حيث نرى تراجع واضح في ىذه المؤسسة 
من قبل الطالب وحتى البعض من كوادرىا وىذا أيضا بسبب الحقد الذي يوزع في 

.  نفوس األفراد من قبل مروجي اإلشاعة وذلك ألغراض وأىداف محددة
إن القانون الذي يحكم عممية سريان اإلشاعة  وانتشارىا محكوم بشرطين 

: رئيسيين يرتبط كل منيما باآلخر ارتباطا وثيقا
 اإلشاعة بالنسبة لممتحدث والمستمع عمى السواء أي ع ىو أىمية موضو:الشرط األول

.  بالنسبة لناقل اإلشاعة والمتمقي ليا
 ىو الغموض الذي يغمف ىذا الموضوع وعدم وضوحو بشكل يكفي :الشرط الثاني

ن كان دائما يبدو كما  الستيعابو أو الحكم عميو أو إخضاعو لمعيار الصدق والكذب وا 
فإذا  (جزء من الحقيقة )لو كان صادقا ألن اإلشاعة في معظم األحيان تنطوي عمى 

 اإلشاعة وكل مما يرتبط بيا من قمق وغموض الذي عما اصطدمت أىمية موضو
عادة ما يغمف األحداث في مثل ىذه الحاالت فإن ىذا يؤثر عمى نفسية الفرد وتصبح 

. (38)مستعدة ألن تتمقى وتصدق كل ما يقال في الموضوعات التي تيميم
والواقع أنو إذا لم يكن لدى الشعب الوعي الكافي بالنسبة لخطورة اإلشاعة 
بالنسبة لمدوافع والعوامل التي تعمل عمى ترويجيا يصبح من العسير عمى المجتمع 

. (39)أن يقضي عمى آثارىا عمى األفراد التي يبذرىا المروجون ليا
                                                 

. 64رياض أحمد يحيى، حرب اإلشاعات، مصدر سابق، ص (37)
كرم شمبي،الراديو والتمفزيون في الحرب النفسية، مطبعة األديب البغدادية، وزارة اإلعالم (38)

 .12، ص1973والتمفزيون والسينما، 

وليد سميم الكيالني، الحرب النفسية بين الكممة والطمقة، الجامعة األردنية، عمان، سنة (39)
. 147،ص1975
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إن من أىم التأثيرات لإلشاعة عمى الفرد االضطرابات االنفعالية الناجمة 
عنيا والتي تؤدي إلى ردود فعل انفعالية غير مناسبة و نتائجيا وخيمة عمى نفسية 

: (40)الفرد وتصرفاتو وقد تصل إلى درجة التدمير ومن أىم ىذه االضطرابات
ويحدث لإلنسان بسبب خوفو من اإلشاعة فيو يكون رد فعل انفعالي وفي :الخوف

ىذه الحالة تكون اإلشاعة ىي المثير السمبي الذي يعتبره الشخص ميددا لكيانو 
االجتماعي حيث يكون الشخص مستعدا ألن يتوىم أمورا كثيرة ال أساس ليا من 

 (.41)الصحة
القمق، ويعّد القمق مركبا انفعاليا من الخوف المستمر الذي لم يجد لو حال أو 

استمرار المؤشر يؤثر عمى اإلنسان ويجعمو في  (وىو اإلشاعة)عدم زوال المسبب 
قمق مستمر من مضمون اإلشاعة ومدى انتشارىا وتأثيرىا عمى حياتو الشخصية 

. (42)وعالقتو بالمجتمع
إن اإلنسان ىو اإلنسان في كل مكان وزمان، يتأثر بالظروف الخارجية : الغضب

يجابا ليذا نجد من آثارىا  أيضا استخدامو الغضب الذي اعتبره وسيمة ( 43)سمبا وا 
. لمتعامل مع مجتمعو في وقت األزمات التي يتعرض ليا والتي أثرت عميو

: آثار اإلشاعة عمى المجتمع: ثانيا
اإلشاعة سالح يستغمو األعداء في كل وقت وخاصة في أوقات الحرب 

واألزمات واألحداث لبث روح التفرقة والفتنة في صفوف الشعب من أجل إضعافو 
يقاف وتشويو نضال الجماىير وىي وباء  والتأثير عمى مواقفو الوطنية والقومية وا 

. (44)اجتماعي، وظاىرة يجب عمى كل أفراد المجتمع أن يتكاتفوا لمقاومتيا
واإلشاعة ليا القدرة عمى تفتيت المجتمع والصف والرأي الواحد وتعمل عمى 
بعثرة الصفوف وتضارب اآلراء، فيغدو المجتمع الواحد والفئة الواحدة أماميا فئات 

                                                 

  137محمد منير حجاب، الشائعات طرق مواجيتيا، مصدر سابق، ص.د(40)
 .191محمد منير حجاب، الحرب النفسية، مصدر سابق، ص.د(41)

 .136محمد منير حجاب، الشائعات وطرق مواجيتيا، مصدر سابق،ص.د(42)

أحمد نوفل، الحرب النفسية بيننا وبين العدو اإلسرائيمي، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، .د(43)
 .323،ص2003، سنة 2الكتاب الثالث، ط

 .61رياض أحمد يحيى،حرب اإلشاعات، مصدر سابق، ص (44)
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متعددة ومحاولة إرباك صانعي القرار باإلبطاء أو التسرع في إصدار القرارات في 
بعض القضايا الميمة وكذلك محاولة النيل من الجبية الداخمية وتفكيكيا، والتأثير 

عمى معنويات الشعب، أثناء الحرب بإشاعة عدم جدوى المجيودات العسكرية فضاًل 
عن أنيا ليا آثار بأضرارىا عمى األرواح والمعدات أثناء الحرب واحتالل ومن أىم 

اآلثار التي تظير والتي تحاول السعي إلييا ىي أنيا تثير روح االنقسام في صفوف 
.  (45)المجتمع أو تزعزع إيمانو بمبادئو وقيمو

ولقد اىتمت دراسات كثيرة بحصر اآلثار العامة لإلشاعات عمى المجتمعات 
وبخاصة أوقات الحروب أما في أوقات السمم فحظيت باىتمام أقل ولكن في السنوات 

األخيرة تالشت ىذه التفرقة ألنو أصبح العالم في جميع األوقات في حالة حرب 
مستمرة يشنيا األعداء بدون أن يكون ىنالك حرب بالمعنى المعروف أي أسمحة 

وقتال وىجوم ودفاع، حيث اكتشفت الكثير من الدراسات أن ىنالك تزايدًا في تأثير 
اإلشاعة  وانتشارىا بحيث شممت مختمف جوانب الحياة السياسية واالقتصادية 

. (46)واالجتماعية والدينية والثقافية والحضارية
: ومن ىذه اآلثار العامة عمى مجتمعاتنا كافة ىي

 إضعاف الروح المعنوية  .
  تدمير البنية التحتية لممجتمعات 

 والفوضى ةإشاعة البمبل  

  تعميق الخالفات والنزاعات العرقية والثقافية والدينية 

 إشاعة روح اليزيمة واالستسالم. 

 واألىم إشاعة روح العجز عن التقدم والمحاق بركب الحضارة والمدنية . 

 (47)تدمير الجوانب اإليجابية واإلنسانية في اإلنسان العربي .
 

                                                 

حسين بن صديق حسين عقيل، إسيامات معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية في (45)
مواجية الشائعات من وجية نظر مشرفي التربية اإلسالمية ومديرية المدارس الثانوية بمكة 

. 43المكرمة،مصدر سابق،ص 
. 141منير حجاب، الشائعات وطرق مواجيتيا، مصدر سابق،ص .د(46)
 .142المصدر نفسو، ص (47)
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الفصل الرابع 
المبحث األول 

اإلطار الميداني لمبحث 
منهج البحث : أووًال 

إن استخدام المنيج يعتمد عمى طبيعة الظاىرة المدروسة، وطبيعة موضوع  
البحث فرضت استخدام منيج المسح االجتماعي، الذي يعّد من المناىج الرئيسية 

المستخدمة في تفسير البحوث، سواء أكان مجتمع الجيرة أو القرية أو الدولة أو األمة، 
بقصد الحصول عمى بيانات ومعمومات كافية يمكن االستفادة منيا في وضع 

ولقد تم استخدام ىذا المنيج . (48)مشروعات إنشائية لإلصالح االجتماعي وتنفيذىا
. عن طريق االستمارة االستبيانية التي وزعت عمى عينة البحث

أدوات البحث : ثانياًال 
إن أدوات البحث تعّد من الوسائل الميمة التي يستخدميا الباحث في جمع  

التي احتوت عمى محورين األول ضم  (االستبيان)المعمومات ومن أىم األدوات ىي 
 16)خصائص البيانات األولية والمحور الثاني ضم البيانات العامة االجتماعية شمل 

، وكذلك من أدوات البحث تم استخدام المالحظة التي تعّد وسيمة ميمة لجمع (سؤال
. المعمومات عن طريق مشاىدتو ومالحظتو بنفسو لمظاىرة التي يدرسيا

مجاوت البحث : ثالثاًال 
:  يشمل مجاالت البحث عمى ثالثة مجاالت

. وىو المجال الذي شمل الموقعة الجغرافية لمدينة الموصل: المجال المكاني .1
 (.50)وىو سكان مدينة الموصل الممثمون بعينة عددىا : البشري .2

إلى  (15/4/2011)حيث أمتد المجال الزماني من : المجال الزماني .3
(7/5/2011.) 

                                                 

، مكتبة االنجمو المصرية، 4عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، ط. د (48)
 .210، ص1975
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عينة البحث : رابباًال 
تعد عينة البحث ميمة جدًا في البحوث الميدانية، حيث أنو من الصعب  

التعامل مع جميع أفراد المجتمع، ليذا فإن اختيار عينة المجتمع من أجل سيولة 
دراسة أية ظاىرة خاصة بالمجتمع وتؤثر فيو، من أجل تحقيق أىداف البحث، ليذا تم 

. مبحوث من سكان مدينة الموصل (50)اختيار العينة بطريقة عشوائية عددىا 
: الوسائل اإلحصائية: خامساًال 

لتحميل البيانات اإلحصائية التي حصمت عمييا الباحثة من خالل االستمارات  
جابات المبحوثين عمييا اعتمدت الباحثة عمى االستمارة االستبيانية ومن أجل تفريغ  وا 
وتحميل ىذه االستمارة فمقد اعتمدت عمى النسبة المئوية بوصفيا وسيمة حسابية ميمة، 

. فضاًل عمى التسمسل المرتبي
المبحث الثاني 

. تفريغ وتبويب البيانات الخاصة بالبيانات األولية لممبحوثين: أووًال 
يبين جنس المبحوثين  (1)جدول رقم 

% التكرار الجنس 
% 60 30ذكر 
% 40 20أنثى 

% 100 50المجموع 
% 40من المبحوثين ىم من الذكور و% 60 تشير بيانات الجدول أعاله أن 

ىم من اإلناث، وأن سبب اختيار الباحثة المبحوثين من كال الجنسين ىذا يساعدىا 
. عمى التعرف عمى آراء مختمفة عن موضوع البحث من كال الجنسين

يبين أعمار المبحوثين  (2)جدول رقم 
% التكرار البمر 

25-29 10 20 %
30-34 11 22 %
35-39 8 16 %
40-44 8 16 %
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45-49 5 10 %
50-54 4 8 %
55-60 4 8 %

% 100 50المجموع 
 يشير الجدول أعاله بأن أعمى نسبة ألفراد عينة البحث والتي تتراوح أعمارىم 

( 29-25)وتمييا الفئة العمرية التي تتراوح أعمارىم بين % 22بنسبة  (34-30)بين 
لكل % 16بنسبة  (44-40)و  (39-35)ومن ثم الفئة العمرية بين % 20بنسبة 

واحد منيا، وأن ىذه الفئات العمرية المتنوعة وباألخص فئات األعمار ما بين الـ 
ضرورية في موضوع البحث حيث تعطينا  آراء متنوعة وتفاصيل ميمة  (30-45)

كل حسب عمره وما تعرض لو  (اإلشاعة)تحصر الفكرة األساسية لموضوع البحث 
. من إشاعات قد تخصو شخصيًا أو تخص المجتمع

يبين التحصيل العممي لممبحوثين  (3)جدول رقم 
التحصيل 
البممي 

% ك 

 10 5ابتدائي 
 14 7ثانوي 
 20 10معيد 
جامعي 
فأكثر 

28 56 

% 100 50المجموع 
يشير الجدول أعاله أن أعمى مرتبة حول التحصيل العممي لممبحوثين ىم من  

، %65بنسبة  (أي من ذوي شيادي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)الجامعيين 
لخريجي % 5خريجي المدارس الثانوية، وأخيرًا % 14خريجي المعاىد، و% 20يمييا 

االبتدائية، حيث إن درجة التحصيل العممي ألي فرد ليا تأثير عمى أفكاره وعمى آراءه 
وعمى درجة فيمو لما يحدث بالمجتمع، وبما أن الطبقة المتعممة ىي أكثر وعي وأكثر 
اىتمام بالمواضيع التي تخص المجتمع بصورة عامة وليذا كان أغمب المبحوثين من 

. ىذه الطبقة
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يبين مين المبحوثين (4)جدول رقم 
% ك المهنة 
موظف 
عقد 

8 16 %

موظف 
دائمي 

10 20 %

% 8 4محاسب 
% 14 7معمم 
% 42 31تدريسي 
% 100 50المجموع 
% 20ىم من التدريسيين، ومن ثم % 42 يبين الجدول أعاله أن أعمى نسبة 
ىم من موظفي العقود، وبما أن المينة % 16ىم من موظفين عمى المالك الدائم و

ليا دور ميم في درجة وعي ونضج أفكار أصحابيا ليذا تم اختيار مجموعة مين 
لى  مختمفة كاًل ليا دور ميم في توجيو األفراد والمجتمع إلى طريق العمم والنور وا 

التمييز بين الصح والخطأ، وتعميميم كيفية التصدي ألي نوع من أنواع اإلشاعة في 
.  أثناء نشرىا وبالسرعة الممكنة، وىذا حسب اختصاصيا

( 5)جدول رقم 
يبين الخمفية االجتماعية لممبحوثين 

الخمفية 
اوجتماعية 

% ك 

 70 35حضري 
 30 15ريفي 

% 100 50المجموع 
كانوا لمبحوثين من خمفية % 70 يتبين من الجدول أعاله أن أعمى نسبة ىي 

كانوا من خمفية ريفية، وأن ىذا التنوع في خمفيات % 30اجتماعية حضرية، في حين 
المبحوثين يفيدنا في حصولنا عمى معمومات وأفكار حول موضوع اإلشاعة من 
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خمفيات اجتماعية مختمفة، حيث أن كل خمفية ألي مبحوث أيًا كانت ليا طريقة في 
التفكير تختمف عن اآلخر وذلك بحكم البيئة التي نعيش فييا وكذلك المعايير الثقافية 

.  واالجتماعية واألعراف التي تسير عمييا
تفريغ وتبويب البامة واوجتماعية لإلشاعات وتحميمها : ثانياًال 

(  6)جدول رقم 
يبين تأثير اإلشاعة في المبحوثين 

% ك الجواب السؤال 

ىل تؤثر فيك اإلشاعة؟ 
 58 29نعم 
 22 11ال 

 20 10أحيانًا 
 100 50 المجموع 

اإلشاعة تؤثر فييم  (بنعم)من المبحوثين أجابوا % 58 يبين الجدول أعاله أن 
ذكروا أنو أحيانًا تؤثر فييم، % 20ال تؤثر فييم، و (ال)أجابوا بـ % 22في حين فقط 

ولكن من خالل البيانات كانت النسبة أعمى ذكروا أنيا ليا تأثير عمييم وعمى حياتيم، 
. حيث إن اإلشاعة تمعب دورًا مؤثرًا في األحداث عمى المستوى الجماعي والفردي

حيث إن اليدف من اإلشاعة يكون دائمًا ىو عقل اإلنسان وقمبو ونفسو وليسر صده 
أي منيا تتجو إلى تشويش أفكاره، وذلك ألن جميع مواضيع اإلشاعة تكون مواضيع 
تخص الفرد وتتعمق بجميع احتياجاتو البشرية، سواء كانت عن األمن أو ما يتعمق 

. بالحالة االقتصادية، فبتأثيرىا عمى الفرد فأنيا تحقق غاياتيا وأىدافيا األساسية
(  7)جدول رقم 

مبحوث بشأن نوع اإلشاعة التي تؤثر فييم  (29)تسمسل مرتبي يوضح إجابات 
تسمسل % التكرار األنواع / اإلجابة

مرتبي 
. اإلشاعة التي تخص أوضاع البالد السياسية واألمنية؟ . أ

 .اإلشاعة التي تتعمق بإرضائك كفرد في المجتمع . ب

 .اإلشاعة التي تخص األوضاع االقتصادية لمبالد . ت

. اإلشاعة التي تخص الفتن الطائفية . ث

14 28 1 
8 16 2 
4 8 3 
3 6 4 

  58 29المجموع 
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 تبين من الجدول أعاله عن أكثر أنواع اإلشاعة تأثيرًا في األفراد، بالنسبة 
لمذين ذكروا أن اإلشاعة فعاًل تؤثر عمييم، حيث تبين أن أكثر اإلشاعة تأثيرًا ىي 

اإلشاعة التي تخص أوضاع البالد السياسية واألمنية جاءت بالمرتبة األولى، ومن ثم 
تأتي بعدىا اإلشاعة التي تتعمق بأوضاع الفرد نفسو كفرد في المجتمع جاءت بالمرتبة 
الثانية ومن ثم بعدىا اإلشاعة التي تخص األوضاع االقتصادية لمبالد جاءت بالمرتبة 

الثالثة حيث إن اإلشاعة تمعب دورًا مؤثرًا ومتباداًل في األحداث والمواضيع عمى 
المستوى المجتمع والفرد، ولعل أبرز أنواع اإلشاعة ىي ما يتعمق بأمن الناس ألنيم 

يتركيم في دوامة ويؤثر عمى مجرى حياتيم وخاصة الوضع األمني والسياسي 
واالقتصادي واالجتماعي، وليذا فإن أي خمل يحدث في المجتمع من ناحية الوضع 
السياسي واألمني، وعدم قدرة المجتمع عمى القيام بأىم واجباتو تجاه الفرد، نجد أن 

ىذا يؤثر عمى الفرد نفسو وعمى مكانتو في المجتمع وىذا ما وجدناه واضحًا من خالل 
إجابات المبحوثين عندما ذكروا أىم أنواع اإلشاعة تأثيرًا، حيث ذكروا بالمرتبة األولى 

. الوضع السياسي واألمني ومن ثم مباشرة الوضع االقتصادي لمفرد نفسو
( 8)جدول رقم 

يبين تأثير اإلشاعة في العالقات االجتماعية 
% ك الجواب السؤال 

ىل تؤثر اإلشاعة في عالقاتك 
االجتماعية مع اآلخرين؟ 

 14 7نعم 
 48 24ال 

 38 19أحيانًا 
 100 50 المجموع 

تشير بيانات الجدول أعاله حول إجابات المبحوثين عن تأثير اإلشاعة في  
تؤثر اإلشاعة في  (ال)أجابوا بـ % 48العالقات االجتماعية وتبين أن أعمى نسبة ىي 

أجابوا بأنيا أحيانًا تؤثر اإلشاعة في العالقات % 38عالقاتيم االجتماعية وأن 
حيث إن . فقط ذكروا أنيا تؤثر في عالقاتيم% 14االجتماعية مع اآلخرين، في حين 

العالقات االجتماعية ىي الروابط واآلثار المتبادلة بين األفراد في المجتمع، والتي 
تنشأ نتيجة اجتماعيم وتبادل مشاعرىم واحتكاكيم ببعضيم البعض بغض النظر عن 
كونيا عالقات ايجابية أو سمبية تعّد من أىم ضرورات الحياة في أي مجتمع، ليذا أنو 
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ميما كانت الظروف التي يمر بيا المجتمع فإن ىذا ال يعني أنو يمغى ضرورة من 
وحيث إن اإلنسان بطبعو . (ومنيا العالقات االجتماعية)ضروريات الحياة أيًا كانت 

اجتماعي ال يستطيع العيش بدون التواصل مع اآلخرين، ليذا وجدنا أن أغمب إجابات 
المبحوثين أكدت عمى ىذا الشيء بأنيا تحت أي ظروف وحتى أن كانت ىنالك 

إشاعات سمبية في المجتمع ىذا ال يمنع تواصميم مع اآلخرين ألن ىذا يدخل ضمن 
 . بقائيم في الحياة

( 9)الجدول رقم 
يبين تأثير اإلشاعة عمى الحالة النفسية 

% ك الجواب السؤال 

ىل تؤثر اإلشاعة عمى حالتك النفسية؟ 
 40 20نعم 
 24 12ال 

 36 18أحيانًا 
 100 50 المجموع 

بأن لإلشاعات تأثير عمى  (بنعم)أجابوا % 40 تبين من الجدول أعاله أن 
% 24في حين أن . حالتيم النفسية حتى وأن كانت غير صحيحة ألنيا يبقى تأثيرىا

ذكروًا أنو أحيانًا تؤثر اإلشاعة % 36فقط ذكروا أنيا ال تؤثر عمى حالتيم النفسية وأن 
حيث . عمى حالتيم النفسية، وىذا أكيد حسب نوع اإلشاعة التي يتعرضون ليا وشدتيا

إن اإلشاعة موجودة مع وجود اإلنسان، وستبقى مع بقاء اإلنسان، وألن من طبيعة 
النفس اإلنسانية سرعة التأثر، ليذا أن لإلشاعات تأثيرًا كبيرًا عمى الحالة النفسية وىذا 

. (بنعم)ما أكده المبحوثون من خالل إجابات أغمبيم 
( 10)جدول رقم 

مبحوث بشأن الشعور الذي ينتابيم  (40)تسمسل مرتبي يوضح إجابات 
تسمسل % التكرار األنواع / اإلجابة

مرتبي 
. القمق . أ

 .الخوف . ب

. التفكير باليجرة. ت

8 16 1 
7 14 2 
5 10 3 

  40 20المجموع 
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 يتبين من الجدول أعاله نوع الشعور الذي ينتابيم لمذين أجابوا في الجدول 
السابق بأنو اإلشاعة تؤثر عمى الحالة النفسية، فعند سؤالنا إياىم عن نوع الشعور 
الذي يشعرون بو في وسط الحالة النفسية السيئة التي تسببيا ليم اإلشاعة أجاب 

المبحوثين بالمرتبة األولى أن القمق ىو أول ما يشعرون بو عند تعرضيم ليذه الحالة، 
ومن ثم بالمرتبة الثانية التي يكسبيا الشعور بالخوف، ومن ثم التفكير باليجرة جاءت 

بالمرتبة الثالثة حيث الشك أن لإلشاعات عدة تأثيرات عمى الفرد، ومن أىم ىذه 
التأثيرات االضطراب االنفعالي ومن أىميا القمق الذي يعّد مركبًا انفعاليًا من الخوف 

فإن استمراره يؤثر عمى الفرد ويجعمو  (وىو اإلشاعة)المستمر الذي إن لم يزل السبب 
في قمق مستمر من مضمون اإلشاعة التي انتشرت في المجتمع، وتؤثر حتى عمى 
. حياة الفرد الشخصية وعالقتو بالمجتمع، وىذا بالتالي قد ينتابو شعور التفكير باليجرة

( 11)جدول رقم 
يبين تأثير اإلشاعة في ممارسة العمل 

% ك الجواب السؤال 

ىل تؤثر اإلشاعة في ممارسة عممك؟ 
 30 15نعم 
 46 23ال 

 24 12أحيانًا 
 100 50 المجموع 

أن اإلشاعة  (ال)يتبين من الجدول أعاله أن أغمب إجابات المبحوثين أجابوا  
اإلشاعة  (نعم)ذكروا أنو % 30، في حين أن %46ال تؤثر في ممارسة العمل بنسبة 
تؤثر اإلشاعة في ممارسة عممنا،  (أحياناً )ذكروا % 24تؤثر في ممارسة أعمالنا، وأن 

أن ىذا التأثير يكون حسب نوع العمل الذي يمارسو الفرد من جية، ونوع اإلشاعة 
وحيث إنو بسبب الظروف . التي تطمق وتأخذ باالنتشار في المجتمع من جية أخرى

التي يمر بيا المجتمع العراقي من توترات في مختمف أوضاعو نجد أنو ُتطمق في 
منع التجوال المفاجئ في وسط استمرارية الدوام )الشارع العراقي إشاعات مختمفة مثل 

، أو إشاعات تنشر بين األفراد بأنو سيكون يوم غد (في جميع الدوائر وقطع الجسور
مواجيات باألسمحة أو قطع الجسور أو األوضاع قمقة تجعل من األفراد التفكير بعدم 

الذىاب إلى الدوام والبقاء في البيوت، بالتالي نجد أن ىذا يؤثر عمى استمرارية 
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، من دممارسة الدوائر وعرقمة أعماليا، وأن تعطيل عمل الدوائر يعّد ىدرًا لالقتصا
جية أخرى نجد أن ىذا لنوع من اإلشاعة يؤثر عمى نوع ثاني من األعمال أال وىو 

حيث إن  (العمال، وأصحاب الدكاكين والمحالت بكافة أنواعيا)األعمال الحرة من 
انتشار مثل ىذا النوع من اإلشاعة يعّد قطع ألرزاقيم وبالتالي فإن ىذا يؤثر عمى 

.  الحالة االقتصادية ليم
( 12)جدول رقم 

 (بنعم)يبين أىم اآلثار عمى الذين أجابوا 
تسمسل % التكرار عن أهم اآلثار / اإلجابة

مرتبي 
عادة النظر في أدائي في  .1 عدم التركيز في العمل وا 

. العمل
 .التوتر وعدم القدرة عمى التفكير .2

كثرة األخطاء التي أقع فييا بالعمل وحصولي عمى  .3
. تنبيو من مسؤولي

6 12 %1 
5 10 %2 
4 8 %3 

 % 30 15المجموع 
 يتبين من الجدول أعاله أىم اآلثار التي ليا أثر عمى المبحوثين الذي أجابوا 

أن اإلشاعة تؤثر في ممارسة أعماليم، حيث ذكروا أن من أىم اآلثار التي  (بنعم)
تسببيا اإلشاعة عمييم ىي عدم التركيز في العمل يؤدي بيم إلى إعادة النظر في 

أدائيم، وجاءت إجاباتيم ىذه بالمرتبة األولى، وفي المرتبة التي تمييا أجاب المبحوثين 
أن من ضمن اآلثار التي تتركيا اإلشاعة أيضًا ىو التوتر أثناء تأديتيم أعماليم وعدم 
القدرة عمى التفكير، وذكر البعض اآلخر أيضًا أنو من ضمن اآلثار أنيم في وسط 

تمك األجواء فأنيم يقعون بكثرة في األخطاء مما يؤدي أحيانًا إلى حصوليم عمى تنبيو 
. من مسؤولييم وىذه جاءت بالمرتبة الثالثة
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( 13)جدول رقم 
يبين الجية التي يتأثر األفراد في نشر اإلشاعة 

تسمسل مرتبي % التكرار السؤال 
 1 36 18مسؤول حكومي 
 2 24 12اإلعالم بأنواعو 

 3 20 10األصدقاء 
 4 12 6األحزاب السياسية 
 5 8 4قوات االحتالل 
  100 50المجموع 

 يبين الجدول أعاله الجية األكثر تأثيرًا لألفراد في نشر اإلشاعة جاءت 
يمثل أحدى  (أي مسؤول حكومي)بالمرتبة األولى اإلجابات ىي من مصدر رسمي 

الوزارات، حيث إنو أحيانًا في وسط التوترات التي تحدث في المجتمع وبالمقابل وجود 
ظروف غامضة حول موضوع اإلشاعة يؤدي إلى تدني الثقة في المصادر الرسمية، 
فكمما ارتبطت اإلشاعة ونشرىا من مصادر رسمية أو مراكز اجتماعية مع وجود توتر 

في العالقة بين األفراد والجيات الرسمية التي تمتمك المعمومات الصحيحة يكون 
األفراد أكثر تأثرًا، حيث إنو أحيانًا معمومات تحتاج إلى سرية، وكذلك نجد أحيانًا 

أو حتى  (تخص شخصيات سياسية)صمت المسؤولين وعدم نفي أي إشاعات مثاًل 
الدفاع بطريقة غير مقنعة، يؤدي باألفراد إلى تصديقيا وخمق حالة من الفوضى وعدم 

ومن ثم جاءت إجابات المبحوثين عن الجية األخرى التي يتأثرون بيا . االستقرار
حيث إن اإلعالم بأنواعو سواء أكانت الصحف أو التمفزيون، أو  (ىو اإلعالم بأنواعو)

حتى االنترنيت لو تأثيٌر كبير جدًا عمى األفراد في تصديق اإلشاعة، وخاصة كما ىو 
معموم أن ىنالك أخبارًا ومعمومات عندما تنشرىا إحدى وسائل اإلعالم تضيف عمييا 
الكثير وتحمل تحميل من وجية نظرىا ىي تزيد من المعمومات الحقيقية معمومات فقط 

لغرض جذب االنتباه إلييا وحصوليا عمى مكانة متميزة من بين باقي الوسائل 
فجاءت بالمرتبة الثالثة حيث إنيا أيضًا يكون ليا  (األصدقاء)اإلعالمية األخرى، أما 

تأثيٌر في الفرد عندما يسمع اإلشاعة من مجموعة من األصدقاء تحمل المعمومات 
فما أن تصل اإلشاعة إلى - ىذا ألنيا سمعت اإلشاعة من مصدر واحد- نفسيا 
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بعض األفراد حتى يقومون بإضافة عمييا ما يضيف ويبالغ فييا وربما اختمفت أجزاء 
أكثر تأثيرًا وأكثر  (األصدقاء)مما يجعل اإلشاعة من ىذه الجية . كثيرة من تفاصيميا

وىذا عكس . سرعة في االنتشار عمى اعتبار أنو سمع ىذه اإلشاعة من األصدقاء
والتي أجاب  (مثل قوات االحتالل أو حتى األحزاب السياسية)الجيات األخرى 

. المبحوثون عمييا أقل إجابة عمى أعتبار أن وسائميم وأىدافيم مكشوفة
( 14)جدول رقم 

يبين نقل اإلشاعة إلى أفراد األسرة 
صفة السؤال 

اإلجابة 
% ك 

ىل تقوم بنقل اإلشاعة إلى أفراد أسرتك؟ 
 16 8نعم 
 60 30ال 

 24 12أحيانًا 
 100 50 المجموع 

 يبين الجدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد العينة أجابوا أنو ال ينقمون 
أنيم ينقمون  (نعم)فقط أجابوا % 16، مقابل %60اإلشاعة إلى أفراد أسرتيم بنسبة 

حيث إن األسرة ىي أىم مؤسسة ينتمي إلييا الفرد فيي . اإلشاعة إلى أفراد األسرة
كيان خاص جدًا لمفرد، فإذا تأثرت األسرة أو وجدت أي خمل فييا بسبب ظروف 
خارجية، فإن الفرد يتأثر تأثيرًا مباشرًا سريعًا وتعود األضرار عميو فقط، ليذا فقد 
جاءت أغمب اإلجابات بأنيم ال ينقمون اإلشاعة إلى األسرة، حتى ال يعم القمق 

. والخوف وسط أفراد أسرتو، وحيث إن أسرة الفرد يكون المكان الوحيد الذي يرتاح فيو
( 15)الجدول رقم 

يبين الدوافع من وراء إطالق اإلشاعة والترويج ليا 
تسمسل % التكرار السؤال 

مرتبي 
. دوافع شخصية معينة في المجتمع . أ

. دوافع سياسية لقوى خارجية . ب
27 54 1 
23 46 2 

  100 50المجموع 
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 يتبين من الجدول أعاله عن الدوافع من وراء إطالق اإلشاعة والترويج ليا 
حيث جاءت في المرتبة األولى أنيا دوافع شخصية معينة في المجتمع، وفي المرتبة 

الثانية قالوا إنيا دوافع سياسية لقوى خارجية، حيث إن ىنالك إشاعات تنتشر في 
المجتمع يكون المستفيد منيا بعض الشخصيات الميمة في المجتمع، مثاًل خاصة 

أوقات االنتخابات نجد انتشار اإلشاعة بكثرة عن مجموعة شخصيات قد تفوز 
باالنتخابات، ليذا تكثر في ىذه األوقات انتشار ىذا النوع من اإلشاعة يكون المستفيد 
منيا الشخصيات المتنافسة فيما بينيم، عن طريق تشكيك الناس بخبرتيم وكفاءتيم، 
في حين أن ىنالك نوعًا آخر من اإلشاعة ليا أىداف ودوافع سياسية تكون لصالح 

قوًى خارجية تحاول نشر اإلشاعة من أجل زعزعة الثقة بالمواقف والخطط التي 
تضعيا الحكومة من أجل عدم االستقرار ونشر الفوضى وىذا يسمح ليا بالتدخل في 
. شؤونيا وتكون ليا فرصة أكبر في تحقيق أطماعيا في البمد التي ُتطمق اإلشاعة فيو

( 16)جدول رقم 
يبين مدى دور األمن في تكوين اإلشاعة ونشرىا 

صفة السؤال 
اإلجابة 

% ك 

ىل أن ضعف األمن في البالد يشجع 
عمى تكوين اإلشاعة ونشرىا؟ 

 78 39نعم 
 12 6ال 

 10 5أحيانًا 
 100 50 المجموع 

أنو فعاًل  (بنعم) يتبين من الجدول أعاله أن أغمب من نصف العينة أجابوا 
ضعف األجيزة األمنية بصورة عامة يشجع عمى تكوين اإلشاعة ونشرىا بنسبة 

، حيث إن عدم استقرار المجتمع وعدم انتشار األمن وعدم وجود سيطرة عمى 78%
يجعل ىنالك فرصة في إمكانية . جميع الجيات من إعالم أو صحافة أو دوائر

إن ضعف  (ال)فقط أجابوا % 12في حين . البعض في نشر اإلشاعة لتحقيق أىدافيا
األمن ليس لو دور في نشر اإلشاعة ُيعد األمن من أكبر النعم التي تعم الشعب 

من أمن الفرد فكريًا واجتماعيًا . وأفراده، وأن ىذا األمن يشمل جميع فروع الحياة
وجسديًا، وكذلك أمن الدولة داخميًا وخارجيًا، بل يتعدى إلى أمن العالم والكون بأكممو، 
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فإن توفير األمن في المجتمع فأنو يعني االستقرار والطمأنينة وعدم الخوف، أما إذا 
حدث أي خمل في األمن فأن ىذا يعني عدم االستقرار وبالتالي حدوث ثغرات في 

جميع نواحي المجتمع، تجعل إمكانية نشر اإلشاعة من أجل نشر الخوف بين جميع 
. أفراد المجتمع ألىداف محددة

( 17)جدول رقم 
يبين الظروف األكثر تشجيعًا عمى انتشار اإلشاعة 

تسمسل % التكرار السؤال 
مرتبي 

. أثناء توتر األوضاع السياسية واالجتماعية . أ
 .أثناء فترة الحروب . ب

 .أثناء األزمات االقتصادية . ت

 .أثناء فترة االحتالل . ث

 .أثناء عدم استقرار البمد . ج

. أثناء األزمات الصحية . ح

17 34 1 
9 18 2 
8 16 3 
7 14 4 
6 12 5 
3 6 6 

  100 50المجموع 
 يتبين من الجدول أعاله إجابات المبحوثين حول الظروف األكثر تشجيعًا 

النتشار اإلشاعة حيث كانت بالمرتبة األولى أجابوا أكثر الظروف تشجيعًا ىي أثناء 
توتر األوضاع السياسية في البمد، ومن ثم بالمرتبة الثانية أجابوا أنو أثناء فترة 

الحروب أيضًا تكون الظروف تشجع عمى انتشار اإلشاعة، وفي المرتبة الثالثة ذكروا 
أثناء فترة األزمات االقتصادية، حيث أنو في مثل ىذه الظروف واألزمات التي 

يتعرض ليا المجتمع، يكون البناء االجتماعي الذي ىو أساس المجتمع وتنظيمو يكون 
في حالة خمل وبالتالي يكون غير قادر أي جزء من ىذا البناء االجتماعي عمى أداء 
دوره وفي ىذه الحالة يكون الجو مناسب النتشار اإلشاعة من قبل الجيات المستفيدة 
منيا، فمثاًل في حالة حدوث أية أزمات اقتصادية في المجتمع فإننا نسمع الكثير من 

اإلشاعة كمية البضائع ونفاذىا وخاصة من قبل التجار من بيع بضائعيم بسرعة 
عمى اعتبار أن ىنالك أزمة أو أنو سيكون شحة في نوعية ما، من . وبأعمى األسعار

. أجل إقبال المستممكين عمييا
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( 18)جدول رقم 
ىجرة بعض الفئات من الثقافات الفرعية بسبب اإلشاعة 

صفة السؤال 
اإلجابة 

% ك 

ىل تعتقد أن ىنالك فئات من ثقافات 
فرعية ىاجرت بسبب اإلشاعة؟ 

 70 35نعم 
 18 9ال 

 12 6أحيانًا 
 100 50 المجموع 

إجابات % 70 يتبين من الجدول أعاله أن أكثر من نصف العينة بنسبة 
تعتقد أن ىنالك فئات من ثقافات فرعية ىاجرت بسبب اإلشاعة، في حين  (بنعم)

ذكروا أنيم ال يعتقدون أن ىنالك فئات من ثقافات فرعية ىاجرت بسبب % 18
قالوا أحيانًا ىنالك إشاعات تؤثر في بعض الثقافات الفرعية % 12اإلشاعة، في حين 

وبما أن المجتمع العراقي يتكون من مجموعة متعددة من األفراد ذات . وتجعميا تياجر
ثقافات فرعية، فإن ىذا يكون في وسط الظروف المتوترة التي يتعرض ليا المجتمع، 
سواء أكانت حروب أو احتالل قد يكون فرصة مناسبة لمتنافس فيما بينيم بل وأحيانًا 

العداوة، وذلك عن طريق إثارة الفتن فيما بين ىذه الثقافات الفرعية من قبل العدو 
. المنافس ألىداف محددة

( 19)جدول 
مبحوث حول أسباب اليجرة  (70)يبين إجابات 
تسمسل % ك اإلجابة 

مرتبي 
. أسباب أمنية .1
 .أسباب سياسية .2

 .أسباب دينية .3

. أسباب اقتصادية .4

18 36 1 
7 14 2 
6 12 3 
4 8 4 

 % 70 35المجموع 
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أن ىنالك عوائل  (نعم) يتبن من الجدول أعاله إجابات المبحوثين الذين قالوا 
تنتمي إلى ثقافات فرعية مختمفة تياجر بسبب اإلشاعة، وجاءت بالمرتبة األولى عن 

أن األمن لو  (16)أسباب اليجرة ىي أسباب أمنية، حيث كما ذكرنا في الجدول رقم 
دور ميم في الحفاظ عمى كيان المجتمع وعمى الحفاظ عمى استقرار األفراد وحمايتيم 
من الخوف، وبما أن المجتمع يتعرض إلى ضغوطات مختمفة قد تؤدي إلى تصادم 
وعداوة بين الثقافات فإن ىذا يؤدي بالبعض ألسباب أمنية بسبب ىذه العداوة التي 
يسببيا المحتل والعدو بين ىذه الثقافات عن طريق إثارة الفتن، قد تؤدي بالبعض 

بسبب ىذا الخوف تياجر ألسباب أمنية، وجاءت بالمرتبة الثانية أنو ألسباب سياسية 
يياجر البعض، إما لكونو مسؤواًل كبير في الجيش السابق أو أحيانًا ألنو منتٍمٍ ِ  
. لمجيش والشرطة بعد السقوط، فيتعرض إلى التيديد بسبب ىذا ويضطر إلى اليجرة
وفي المرتبة الثالثة ذكر البعض اآلخر أنو ألسباب دينية تياجر بعض الفئات من 
ىذه الثقافات الفرعية، فمثاًل ما حصل في الفترة السابقة لممسيحيين عندما تعرضوا 

وفي . لمتيديد تركوا ديارىم وىاجروا بسرعة، حتى أن البعض ىاجر إلى خارج القطر
المرتبة الرابعة ذكر المبحوثون أنو ألسباب اقتصادية يياجر البعض لمبحث عن عمل 
مناسب ومستوى معيشة مناسب، حيث إنو في تفكيره يياجر ويبحث عن ىذا خارج 

. قطره
أي من اإلشاعة التي انتشرت في المجتمع العراقي وتم عمييا  (20)جدول رقم 

إجراءات لتنفيذىا 
تسمسل ك اإلجابة 

مرتبي 
 1 24. زيادة رواتب الموظفين
 2 23. إلغاء الحصة التموينية

 3 22. قطع الكيرباء لفترة طويمة
إغالق الجسور في منطقة الموصل وقطع المواصالت بين الجانب األيمن 

. واأليسر
19 4 

 5 14. ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكيربائية
 6 13. إرجاع أعضاء حزب البعث والجيش السابق مرة أخرى

 7 12. انسحاب قوات االحتالل من العراق
 8 10. التوصل إلى المصالحة الوطنية بين جميع الكتل السياسية والطائفية

  137المجموع 
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 يتبين من الجدول أعاله اختيار المبحوثين لمبعض من أنواع اإلشاعة التي 
انتشرت في فترة ما في المجتمع العراقي وقد تم تنفيذىا من قبل المسؤولين والحكومة 

وأن المجموع اإلجابات . أي كانت صحيحة، سواء أكانت بصالح أفراد الشعب أو ال
كانت أكثر من العينة وذلك ألن كل فرد اختار أكثر من اختيار، حيث جاء في 
المرتبة األولى زيادة رواتب الموظفين، حيث إنو قبل الزيادة انتشرت إشاعة لفترة 

طويمة أنو سوف يكون ىناك زيادة ولكن كانت ىنالك شكوى وعدم تصديق، وذلك 
ألنو تأخر تنفيذ القرار وكذلك اعتاد األفراد عمى الحكومة بتغيير القرارات بأي وقت، 
كذلك جاء في المرتبة الثانية إلغاء الحصة التموينية لجميع األفراد، وانتشر التخوف 
من ىذا ؟؟؟؟ من قبل جميع األفراد عمى اعتبار أنيا تعّد معياًل ميمًا لمعيشة أغمب 

ولكن عند التنفيذ اقتصر ىذا فقط عمى الموظفين الذين رواتبيم فوق المميون . األفراد
وجاء في المرتبة الثالثة إشاعة قطع الكيرباء لفترة طويمة، وىذه كانت . والنصف

اإلشاعة من اإلشاعة الكثيرة التي انتشرت لغرض نشر الخوف والذعر بين أفراد 
ومنيا أيضا اإلشاعة األخرى التي احتمت المرتبة الرابعة وىي إغالق . المجتمع

أما . الجسور في مدينة الموصل وقطع المواصالت نيائيًا بين الجانب األيمن واأليسر
وكانت في . في المرتبة الخامسة كانت إشاعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكيربائية

المرتبة السادسة إشاعة قوية ىي إرجاع أعضاء حزب البعث والجيش السابق مرة 
أخرى، وفي المرتبة السابعة إشاعة دائمًا نسمعيا ىي انسحاب قوات االحتالل من 

وفي المرتبة األخيرة إشاعة التوصل إلى المصالحة الوطنية بين الكتل السياسية . البمد
والطائفية وطبعًا ىذا كان مستحياًل في ضوء التنافس واألوضاع الشديدة بين البعض 

. منيم
تسمسل مرتبي يبين أبرز إشاعة مرت بالمبحوثين  (21)جدول رقم 

تسمسل التكرارات  
مرتبي 

 1 35. خروج المحتل من العراق
 2 24. وضع حل لالستقرار األمني
 3 20. توفير عمل لكافة الخريجين

 4 18. تقسيم العراق
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 5 12تقميل الرواتب 
أي توقع أزمة اقتصادية في / تدىور األوضاع االقتصادية

. البمد
10 6 

 7 9. إصالح الكيرباء
  128المجموع 

 يتبن من الجدول أعاله، إجابات المبحوثين عن أبرز إشاعة مرت بالمبحوثين 
حيث احتمت في المرتبة األولى إشاعة خروج المحتل من العراق، وىذا الموضوع ميم 
جدًا بالنسبة لمعراقيين ويشغل باليم لحد اآلن، أما في المرتبة الثانية فيو وضع حل 
لالستقرار األمني، حيث انتشرت دائمًا ىذه اإلشاعة بناًء عمى الوعود من قبل الكثير 
من المسؤولين بتوفير االستقرار واألمن ولكن لم يجد أفراد المجتمع أية نتيجة أو أي 

أما المرتبة الثالثة فكانت إشاعة توفير عمل لكافة الخريجين، وىذه . إيفاء ألي وعد
اإلشاعة أصبح الخريجون والعاطمون منيم عن لعمل موعودين بيا فترات طويمة من 
بعد السقوط واالحتالل، أما في المرتبة الرابعة فذكر المبحوثون أن من اإلشاعة التي 

 (الموصل)تخيفيم أيضًا والتي انتشرت ىي تقسيم العراق، وىذا ما سمعنا عندما قالوا 
وفي المرتبة . تطالب بيا جيات معينة ألسباب جغرافية وسياسية قديمة (كركوك)و 

الخامسة ىي تقميل الرواتب، وىذا ما يسمعو األفراد بين الحين واآلخر عن التعديل في 
وفي المرتبة السادسة إشاعة دائمًا تنتشر . الرواتب وأن األغمبية ستقل رواتبيم

ويتوصل إلييا األفراد بناًء عمى تصريحات البعض من المسؤولين أن ىنالك أزمة في 
أما في المرتبة األخيرة ذكر المبحوثون انتشار اإلشاعة . ميزانية العراق لمسنة القادمة

عن إصالح الكيرباء وبشكل نيائي أيضًا بناًء عمى تصريحات الحكومة وكذلك بناًء 
عمى أحالم الشعب ومطالبتيم دائمًا لمحكومة بإصالح الكيرباء والتي تعّد من 

. الخدمات الضرورية جدًا ليم
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الفصل الخامس 
نتائج البحث : أووًال 

من المبحوثين كانوا ذكورًا في حين % 60تبين لنا من خالل البحث أن  .1
من المبحوثين كانوا إناثًا، وأن ىذا التنوع ساعدنا عمى التعرف عمى % 40

. آراء كال الجنسين من الذكور واإلناث حول اإلشاعة وأىم آثارىا
وأن  (29-25)لمفئة العمرية بين % 20تبين لنا أن أعمار المبحوثين كانت  .2

وكذلك  (39-35)كانت % 16، في حين (34-30)لمفئة العمرية بين % 22
كانت لمفئة العمرية بين % 10، وأن (44-40)لمفئة العمرية % 16كانت 

حيث إن من خالل ىذه األعمار المختمفة أعطانا مجموعة آراء . (45-49)
متنوعة كل حسب عمره وخبرتو عن أىم اإلشاعة التي تعرض ليا ىو 

 .شخصيًا وكذلك مجتمعو في فترة ما

ىو % 56تبين لنا أيضًا أن أغمب التحصيل العممي لممبحوثين كان بنسبة  .3
، (البكالوريوس والماجستير وكذلك الدكتوراه)من حممة الشيادات الجامعية 
لمخريجين % 14لمخريجين االبتدائية، و% 10وفضاًل عن ذلك كان ىنالك 

لخريجي المعاىد بكافة اختصاصاتيا، وأن التحصيل العممي % 20الثانوية، و
لو دور ميم في التأثير في آراء وأفكار األفراد، كل حسب تحصيمو العممي، 
وىذا كان واضحًا من خالل إجابات أفراد العينة باىتماميا ووعييا لموضوع 

 .اإلشاعة وخطورتيا عمييم وعمى المجتمع

من المبحوثين كانوا من % 42تبين لنا من خالل البحث كذلك أن  .4
التدريسيين، ىذه الطبقة الواعية والمثقفة والتي ليا دور كبير في نشر الوعي 
حول خطورة اإلشاعة وكيفية التصدي ليا وىذا من خالل دورىا األكاديمي 

كانوا من الموظفين % 20وأن . التعميمي والتوجييي لمطمبة في الجامعات
موظفين العقود، أيضًا ىذه الفئة التي طالما تتعرض % 16الدائمين و

كانوا من % 14لإلشاعات حول مصيرىا ومستقبميا االقتصادي وأن 
المعممين، أيضًا ىذه المينة الميمة جدًا حيث إنيا التي تربي أجيااًل واعية 

وقوية وتنور طريقيا بخبرتيا التي حصمت عمييا من خالل ممارستيا 
 .لمينتيا
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تبين لنا من خالل البحث أنو كان أكثر من نصف العينة ىم من الخمفية  .5
كانوا من أفراد ذات خمفية % 30في حين % 70االجتماعية الحضرية بنسبة 

وأن ىذا التنوع ساعدنا عمى التنوع في المعمومات واألفكار . اجتماعية ريفية
حول جميع أنوع اإلشاعة التي يتعرض ليا المجتمع في كل مكان سواء في 
المدن أو حتى في األرياف ومدى تأثيرىا عمييم، ولقد كانت األغمبية من 

الخمفية االجتماعية الحضرية ألن البحث كان ميدانيًا في مدينة الموصل وأن 
 .أغمب أفرادىا ىم أصاًل منيا

تؤثر فييم % 58تبين لنا من خالل البحث أن أكثر من نصف العينة  .6
اإلشاعة وليا تأثير كبير عمى حياتيم وعمى المجتمع الذي يعيشون فيو 

وذكروا كذلك أن من أىم اإلشاعة التي يتعرضون ليا ىي إشاعات تخص 
وكذلك اإلشاعة التي % 28أوضاع البالد السياسية واألمنية ىذا كان بنسبة 

تتعمق بأوضاع الفرد نفسو باعتباره جزء من المجتمع، وكذلك اإلشاعة التي 
 .تخص األوضاع االقتصادية لمبالد

تبين لنا من خالل البحث أن اإلشاعة ال تؤثر عمى العالقات االجتماعية  .7
، %48فيما بين أفراد المجتمع، وىذا كان من خالل إجابات المبحوثين بنسبة 

حيث . ذكروا أنو تؤثر اإلشاعة عمى عالقاتيم االجتماعية% 14مقابل فقط 
تبين لنا أنو ميما كانت الظروف التي يمر بيا المجتمع سيئة جدًا فإن ىذا ال 
يؤثر عمى عالقاتيم االجتماعية وأن حقوقيم بالبقاء واالستمرار موجودة وذلك 

 .ألن التواصل فيما بينيم يعّد ضرورة من ضروريات الحياة

وكذلك تبين لنا من خالل البحث أن لإلشاعات تأثيرًا نفسيًا في بعض األفراد  .8
من أفراد العينة، وأن ىذا التأثير النفسي السيئ % 40وىذا ما أجاب عميو 

 .يسبب ليم الشعور بالقمق والخوف بل أحيانًا التفكير باليجرة

إن اإلشاعة ليا تأثير عمى األفراد في استمرارية ممارستيم ألعماليم بشكل  .9
ذكروا أن % 46، في حين %30متواصل، وىذا من خالل إجاباتيم بنسبة 

ولقد تبين أن ىذا التأثير . ىذه اإلشاعة ال تؤثر عمى ممارستيم عمميم
سيكون حسب نوع العمل الذي يمارسو الفرد، فمثاًل األعمال الحرة ذات 

األجور اليومية أن اإلشاعة تؤثر عمييم مثل أصحاب المحالت والدكاكين في 
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حالة نشر اإلشاعة تخص منع التجوال أو الحالة األمنية لممنطقة التي يعمل 
فييا، في حين تبين كذلك أن أىم اآلثار التي تترك عمييم ىي عدم التركيز 
في العمل والتوتر وعدم القدرة عمى التفكير فضاًل عن كثرة األخطاء التي 

 .تؤدي إلى حصوليم عمى تنبيو

تبين لنا من خالل البحث أنو أكثر جية يتأثر األفراد في نشر اإلشاعة ىي  .10
وىذا جاء بالمرتبة األولى وىي  (أي مسؤول حكومي)من مصادر حكومية 

المرتبة الثانية أن اإلعالم بأنواعو يؤثر بسرعة في األفراد، وفي المرتبة الثالثة 
وذلك لكثرة تواصميم والتقائيم ببعض وحديثيم عن ما يجري في  (األصدقاء)

 .بالدىم، وفي المراتب األخيرة ىي األحزاب السياسية وقوات االحتالل

تبين لنا كذلك أن أكثر من نصف العينة ال ينقمون اإلشاعة إلى أفراد أسرتيم  .11
ذلك من أجل عدم نقل التوتر والخوف إلى األسرة التي تعّد  (%60بنسبة )

فقط تبين أنيم ينقمون اإلشاعة إلى % 16في مقابل . المالذ اآلمن ليم
 .أسرىم

تبين لنا من خالل البحث أن ىنالك دوافع شخصية معينة في المجتمع ىي  .12
التي تستفاد من إطالق اإلشاعة فتروج ليا، ىذا جاء بالمرتبة األولى، وأنو 

في المرتبة الثانية ىنالك دوافع سياسية لقوى خارجية ىي التي تروج اإلشاعة 
ألىداف مخططة ليا وىي الوحيدة التي تستفيد منيا عن طريق زعزعة الثقة 
بالحكومة وبطريقة تسير شؤون البالد من أجل عدم االستقرار وبالتالي تكون 

 .لدييا الفرصة األكبر لتحقيق أطماعيا

تبين كذلك أن ضعف األمن في المجتمع لو دور كبير عمى تشجيع اإلشاعة  .13
وذلك ألن عدم استقرار  (%78وىذا أجاب عميو المبحوثين بنسبة )ونشرىا 

المجتمع وعدم انتشار األمن يجعل الفرصة مناسبة لنشر اإلشاعة وتكون 
 .البيئة مالئمة الستغالل البعض ليذه الفرصة لتحقيق مصالحيا

تبين أيضًا من خالل البحث أنو في المرتبة األولى أن توتر األوضاع  .14
السياسية واالجتماعية تكون الظرف المناسب المشجع عمى انتشار اإلشاعة، 
وفي المرتبة الثانية أثناء فترة الحروب أيضًا ظرفًا مناسبًا النتشار اإلشاعة 
بشكل واسع، وفي المرتبة الثالثة أثناء األزمات االقتصادية، وفي المرتبة 
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الرابعة أثناء فترة االحتالل وفي المرتبة الخامسة عدم استقرار البمد، وفي 
 .المرتبة األخيرة أثناء األزمات الصحية

كذلك تبين لنا من خالل البحث أن أكثر من نصف العينة تعتقد أن ىنالك  .15
فئات من ثقافات فرعية ىاجرت بسبب اإلشاعة وذلك كانت ألسباب جاء في 

المرتبة األولى ألسباب أمنية، وفي المرتبة الثانية ألسباب سياسية، وفي 
المرتبة الثالثة أسباب دينية، وفي المرتبة الرابعة تياجر ىذه الفئات ألسباب 

 .اقتصادية

تبين لنا من خالل البحث أنو كانت ىنالك مجموعة إشاعات انتشرت في  .16
المجتمع كان ليا تأثير عمى األفراد مثل زيادة رواتب الموظفين، فيذا أقمق 

األفراد لفترة طويمة قبل تطبيق ىذه الزيادة وتخوف الجميع أن كان يشمميم أو 
ال، وفي المرتبة التي تمييا ىي إلغاء الحصة التموينية وفي المرتبة الثالثة 

إشاعة قطع الكيرباء لفترة طويمة، وفي المرتبة الرابعة إشاعة أرعبت األفراد 
ىي إغالق الجسور وقطع التواصل بين الجانب األيمن واأليسر، وكذلك 

إشاعة إرجاع أعضاء حزب البعث والجيش السابق مرة أخرى أيضًا كانت 
 .من ضمن اإلشاعة التي انتشرت

تبين لنا من خالل البحث أن أبرز إشاعة مرت بالمبحوثين ىي إشاعة خروج  .17
المحتل من العراق ىذا بالمرتبة األولى، وفي المرتبة الثانية ىي وضع حل 

لالستقرار األمني، وىذه اإلشاعة انتشرت بناًء عمى وعود الكثير من 
مسؤولين الحكومة في وضع خطط لتوفير األمن واالستقرار، أما في المرتبة 
الثالثة انتشار إشاعة ىي شغمت تفكير أغمب األفراد وىي توفير فرص عمل 

 .لكافة الخريجين التي أيضًا انتشرت بناًء عمى وعود الكثير من المسؤولين
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المقترحات : ثانياًال 
القيام بحممة يشترك فييا جميع من لو الصمة بكافة المجاالت من أجل نشر  .1

الوعي لضرورة التنبيو لإلشاعات ومروجييا وأىم أىدافيا ومحاولة التصدي 
. ليا

يكون دور وسائل اإلعالم ىو البحث عن لمعمومات الصحيحة ونشرىا  .2
بالغيم عما ينتشر من  وتوعية أفراد المجتمع لإلشاعات التي انتشرت وا 

وليس نشر اإلشاعة والزيادة مما يصميا من  (التي تكون إشاعة)المعمومات 
 .معمومات

بناء الثقة بين الحكومة وأفراد الشعب حتى يكونوا صفًا واحدًا ويدًا واحدة تمنع  .3
أي تدخل ألية جية معادية تحاول زرع التفرقة ونشر الشكوك من أجل 

 .تحقيق أىدافيا

عمى الحكومة تقديم جميع الخدمات وتوفير جميع مستمزمات الحياة  .4
لممواطنين من فرص عمل وكيرباء وماء وبيئة صالحة خالية من أي توتر، 

 .من أجل توفير نفسية ىادئة لجميع األفراد

العمل عمى التعاون بين جميع أفراد المجتمع بكافة ثقافاتو الفرعية المختمفة  .5
عمى إخراج المحتل من البالد من أجل إبعاده عن تحقيق األطماع التي 

 .يطمح بيا

الخاتمة 
 في نياية البحث ومن خالل البيانات الخاصة باإلطار النظري لمبحث 

واإلطار الميداني المنيجي تبين أن اإلشاعة ليا تأثير واضح عمى المجتمع وعمى 
األفراد، تأثير في جميع جوانب المجتمع، وأن اإلشاعة تؤدي إلى خمل في البناء 

االجتماعي ألي مجتمع، وكذلك ليا تأثير نفسي عمى األفراد، ويزداد انتشار اإلشاعة 
في المجتمع العراقي بسبب االحتالل الذي زرع الفتن فيما بين األفراد وزاد من توتر 

األوضاع السياسية واالجتماعية، حيث إنو في وسط ىذه الظروف يكون ىنالك نقص 
في المعمومات الدقيقة، فيما يتعمق بأوضاع المجتمع بصورة عامة، بسبب الفوضى 

. التي عمت المجتمع بسبب االحتالل عمى العراق
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 واستيدفت اإلشاعة وآثارىا عمى األفراد والجماعات من محاوالت لمنيل من 
سمعتيم وشرفيم وحسن سيرتيم التي تكاد ال تحصى وال يخمو منيا أي مجتمع وكذلك 
اإلشاعة ليا تأثير عمى نفسية األفراد حيث إنيا تبعث في النفوس االضطراب والقمق 
وتترك انفعااًل قوي وعنيف لدى األفراد، أما عمى آثارىا عمى المجتمع، فمقد كان ليا 
القدرة عمى تفتيت المجتمع والصف والرأي الواحد، فغدا المجتمع الواحد والفئة الواحدة 
أماميا فئات متعددة، مما يؤدي إلى التأثير عمى إصدار القرارات في بعض القضايا 

وتبين أن من خصائص اإلشاعة سرعة نشر المعمومات . الميمة التي تخص المجتمع
وكذلك من السيولة أن تنطمق ولكن من الصعوبة أن تتوقف وكذلك قد تكون اإلشاعة 

.  صادقة أي أحيانًا قد تحتوي المعمومات الواردة في اإلشاعة عمى نواة لمحقيقة
ومن أىم النتائج الخاصة والعامة ىي أن اإلشاعة تأثير عمى األفراد وعمى 
نفسياتيم وىذا يعطييم إحساس بالقمق والخوف وليا تأثير في ممارسة األعمال سواء 
أكانت األعمال الحرة أو األعمال في الدوائر الحكومية الرسمية ولقد تبين أن أكثر 

جية تؤثر في األفراد وتجعميا تصدق أي معمومات ىي من اإلعالم بأنواعو والصحف 
والمجالت وكذلك األصدقاء أي أن اإلشاعة التي ينشرىا األصدقاء فيما بينيم 

وأن ضعف األجيزة األمنية - عمى اعتبار أنيا من مصدر موثوق بو- ويتناقموىا
يساعد عمى نشر اإلشاعة وأن ىنالك فئات من ثقافات فرعية تياجر بسبب التيديدات 

وأن من أبرز اإلشاعة التي دائمًا . التي تعرضت ليا ألسباب دينية وسياسية وأمنية
تتكرر وتنشر فيما بين األفراد ىي التي تخصيم وترتبط بأىم ما يحتاجون إليو وكذلك 

. خروج المحتل من العراق وتحسين الكيرباء، وتعيين جميع الخريجين
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Rumor and Its Impact on Society 
(A field study in Mosul City) 

Eman Homady Rajab

 

Abstract 
 One of the mostsignificant and serious issues that has 
become very common nowadays in the world in general and 
the Iraqi community in particular is rumor. It is considered to 
be an old social and psychological phenomenon that dates 
back to the ancient times. It has a direct impact on individuals, 
groups and society. There are  various types of rumors. One of 
the most important types of rumor is the one based on a 
particular subject; it has a direct impact on the social structure 
of the community and it includes political, social, and 
economic rumors. 
 Rumor spreads in a society whose individuals and 
commumity suffer instability and chaos due to economic 
factors, and during war times. This is true of the Iraqi society 
which currently encounters different types of rumors including 
economic ones which are related to the conditions of the 
individuals themselves, social ones that comprise of seditions 
amongst the sects of the society, or political ones that cover 
issues such as the government situation, elections, and the 
system adopted by the government. This is the outcome of 
invasion which created social and political tensions in the 
Iraqe society which was evident in the results derived from 
(50) randomly chsen test subjects of different ages, 
professions, and educational backgrounds to obtain various 
opinions regarding rumor. The researcher relied on 
questionnaires, interviews, and collecting notes. 
 After the analysis of general and specific results, the 
researcher recommends; 

1. Rumor leaves a great impact on the individuals of Iraqi 
society, particularly the ones related to political and 
social conditions. 
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2. Despite the spread of rumor and its impact on the  
individuals, their fear and anxiety towards the countrys 
conditions and their own, it does not affect their social 
relations. 

3. Rumor influences the psychological states of individuals 
which causes them to be tensed, scared, and pushes 
them to think of leaving the country. 

4. Rumor has an effect on the daily duties; it causes the 
one to be unable to conentrate, and to re-do things over 
and over, and hence get notice from their employers. 

5. Rumor that comes through media and friends seems to 
be widely spread and easily accepted. 

6. Individuals prefer not  to convey the rumors to the their 
homes which is the only safe haven where they find 
peace of mind. 

7. Certain sections of society have chosen to immigrate 
because of the rumor and due to social religious and 
security causes. 

8. The most common rumors are that the invasion will 
leave the country, fixing electricity problems and 
employment of graduates.  


