
سيكولوجية الشائعات

شعر شائعات.wmv
شعر شائعات.wmv


سم اهلل الرحمن الرحيم ب
وا أن تصيبوا  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ف اسق بنبأ فتبين.

.على ما فعلتم نادمينقوماً بجهالة فتصبحوا
صدق اهلل العظيم

(سورة الحجرات-6آية)

2



عنـــــاصر املحاضـــــرة 

3

.مـقـدمــة 

.نبذة تاريخية عن الشائعات 

.عريف الشائعات ت

.   خصائص الشائعات 

.   دوافع إطالق الشائعة 

.   أهداف الشائعات 

.   التفسيرات النفسية للشائعات 

.   لنشأة الشائعة املهيئةالعوامل 



عنـــــاصر املحاضـــــرة 

3

.مصدر الشائعات 

.  أساليب مواجهة الشائعة والحد من تأثيرها 

. ملجابهة الشائعات والتحصين ضدها  العسكرى دور القائد 

. ملجابهة الشائعات والتحصين ضدها العسكرى الجندىدور 

.أنواع الشائعات 

.أشهر الشائعات 



مقدمـــة

34

 إتعتبر الشائعات من أبرز وأخطـر أسـاليب العيليـات النفسـية 
 
 سـتخداما

 
علـ  ههـداف وتـأثيرا

 كـون  لتـا وباوآلاراء تجاهـاتإلااملخاطبة لكونهـا تجيـب علـ  تسـابأت بأسـلو   رمـع  جييـع 
لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثير الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمر 

.هداف املخاطبة ه سلوكيات تلك / عواطف / إتجاهاتعل  

 بــأن ويشـهد تــاريا  الحــرو 
 
 خطيــرا

 
ها كأحــد ســتخدمإو عرفهــا إلااســان فقــدللشــائعات دورا

أثير تــــــصــــــراعاتد مــــــع عــــــدوي كيــــــا كشــــــف  بحــــــو  عد ــــــدة عــــــنفــــــ أســــــححة الحــــــر  النفســــــية 
ة تـرتب  الشائعات عل  الروح املعنوية فقد بين  هذي الدراسات أن الـروح املعنويــة العاليـ

ذا كـان العــدو إنتـاج الفـرد فـإنخفـا إببزيادة إلانتاج وأن الروح املعنوية املنخفضة تـرتب  
 حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

إنـــــد فإلــــــي تـــــدمير الـــــروح املعنويـــــة شبنـــــاء الـــــوطن تشـــــ ل مباشـــــر مـــــن خـــــال  اشـــــر الشائعــــــات
حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثير  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هدف 

.وإلانتاجية لإلاسانعل  الكفاءة العقلية



6

نبذة تاريخية عن الشائعات

جتياعيةإلا الظواهرأهمأحدتيثلومضيونهاتش لهاالشائعةأنمنالر معل 

تيتدجذورهاأنإأ العشرينو الواحدللقرن والنفسية

.الخليقةبدءمنذواملجتيعاتإلااسانعل أثرتفإنها املامعاقـأعيإ  

:"س ــإبليشائعة " تاريا البشرية ف ة ــأو  شائع
رة شـج  حرمهـا   تعـا التـ الجنة حيث أشاع أن الشجرة أخرج  آدم وحواء من والت 

سـالم عليـة الآدم سـيدنا حقـ  إبلـيس هدفـد مـن ذلـك بـإخراج حت  أكلوا منها فقـد الخلد

 وكراهية لبن  البشر حت  آلان والسيدة حواء 
 
.من الجنة حقدا



تعريف الشائعات

5

:بثالث تأثيرات هىويرتبط استخدام األلوان 

عبـــــــــــــــــارة طابلــــــــــــــــــة للتصــــــــــــــــــد   أ تطلــــــــــــــــــب برهــــــــــــــــــان أو دليــــــــــــــــــل تنتقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــخص  خــــــــــــــــــر 

عـــــــــــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــــــــ  ال ليـــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــفهية أو مـــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــال  وســـــــــــــــــــــــــــــيلة مـــــــــــــــــــــــــــــن وســـــــــــــــــــــــــــــائل

.العيليات النفسية 

وسائل العيليات ه ما 
النفسية ؟ 



الشائعاتخصائص

7

.تعتيد عل  الغيو  وإخفاء املصدر 

.معين ثقاف أ تحتاج ملستوى 

.السريع إلانتشار 

. العيليات النفسية  جييع مراحلف تستخدم من طبل املخططين 

.اشرها ف تستخدم كافة وسائل العيليات النفسية 

.هساسية لحجياهير إلاحتياجاتإستغال تعتيد عل  

نقلها ف املخط  عل  شخصيات معينة لها ميل لحب الظهور والعلم ببواطن همور إعتياد

.وإنتشارها

تقرير.wmv
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التفسيرات النفسية للشائعة

34

الالوعـــــــ أن الشـــــــائعة تكشـــــــف عـــــــن محتويـــــــات النفســـــــع  فســـــــر أرـــــــحا  مدرســـــــة التحليـــــــل 
فــ ئعة تــن ا الشــاو بصــورة ملتويــة عــن طريــ  تعــن الحيــل النفســية كا ســقا  الجيــاع 

.املكبوتدوإلانفعاأتالالوع كوامنطوة تأثيرها حين تكون طادرة عل  تحريك 

النفسع مدرسة التحليل 

املدرسة املعرفية 

رجعــون الشــائعة إ ــ  عــدم الوضــوح    همــور ف ليــا كانــاملعرفــ أرــحا  املدرســة املعرفيــة   
 
 
ة فكـــــــــر "الشـــــــــائعات ويـــــــــرى أرـــــــــحا   نتشـــــــــار ضـــــــــبابية وملتبســـــــــة كليـــــــــا كـــــــــان الجـــــــــو مهيئـــــــــا

شبعة إحتياجاتأن الشائعة تحق  شرحابها إشباع " إلاحتياجات . ير م 



التفسيرات النفسية للشائعة

34

عة الشررائإنتشررا يرررف يريرري  ميررر اررا نلسررا  الررنف     
يعتسرررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ئيررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

تؤ ر  نلرى    والترى( Gestalt)الجيشرلل نلى نظرية 

س واإلحسراالمسراه لألشيا  يسيل نحر  الحسىاإلد اك 
التىي ة والشائعات تنمثي لتشرح الس اقف السسباإل تسال
.نفسيا اا الت تر والحيرةوتريحةُتهم الفرد 

/ الجشرررررلل نلريرررررة
الجشتال 



أهداف الشائعات

19

.إثا ة الفتا 

.اإلسا ة الشخصية للفرد 

.التحريض لقيام الث  ات 

.خفض الروح السعن ية للشعب 

.اإلضرا  بالق ات السسلحة 

فة العالقات بيا الق ات الستحاليىإح اث ت تر 

.والص يقة 

حضارة الاندلس.wmv
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دوافع إطالق الشائعة 

إلاسقاطالعدوانية

إلانتباهجذب التنبوء



8

لنشأة الشائعة املهيئةالعوامل 

العوامل املتصلة باملوضوع

درجة أهيية 
املوضوع 

درجة الغيو 

طانون الشائعات 

.ههيية    الغيو  = شدة الشائعة  x



لنشأة الشائعة املهيئةالعوامل 

9

العوامل املتصلة بالفرد

إشباع الر بة 

هفرادإتجاهات

خصائص الجيهور 



مصدر الشائعات 

10

الشائعة املدبرة

 ــــتم إعــــدادها واشــــرها مــــن خــــال  الحيــــالت النفســــية املخططــــة وتــــروج داخــــل التــــ هــــ 

واملعارضــــين داخــــل الدولــــة أو مــــن خــــال  واملناد ــــبصــــفوف الهــــدف بواســــطة العيــــالء 

.وسائل العيليات النفسية للدولة املخططة 

مثا 



مصدر الشائعات 

10

آخرى أمثلة 



مصدر الشائعات

11

الشائعة التلقائية

املعلومات املتوفرة عن حد  أو ف نتيجة لنقص أو  يو  تلقائهاتنبعث من الت ه 

.موضوع معين 

مثا 
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أنواع الشائعات

شائعة همل      الرعب/ شائعة الخوف

الشائعة الغائصةالشائعة السريعة  

الكراهيةو شائعة الحقد 

الشائعة الزاحفة  
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الرعب/ شائعة الخوف

هــذا النــوع مــن الشــائعاتإنتشــار تقــوم علــ  أســاو التخويــف مــن وطــوع حــواد  معينــة ويقــوى 

كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد لتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعدادعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

.هسوءإلاحتيا 

مثا 



أنواع الشائعات 

14

شائعة الحقد والكراهية 

تقوم عل  أساو بث الكراهية والعداء وعدم الثقة والتعصب بين فئات الشعب وطبقات 

.املجتيع 

مثا 



أنواع الشائعات

15

 إنتشار تحقيقها حيث يعتيدف هفراد من ر بات وأف ار  أملون أماايتقوم عل  أساو 

.  تصد قها ف هذا النوع عل  ر بة الفرد 

شائعة ألامل

/ إطرار عالوات / زيادة املرتبات مثا 
هسعار إنخفا 
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الشائعة السريعة

أطصـــــــــــــــر وطـــــــــــــــ  وعـــــــــــــــادة فـــــــــــــــ تنتشـــــــــــــــر تســـــــــــــــرعة لتغطـــــــــــــــي أكبـــــــــــــــر  جـــــــــــــــم تشـــــــــــــــرى التـــــــــــــــ هـــــــــــــــ 

مــــــــــــــــــــا  ظهــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــوع عنــــــــــــــــــــد وطــــــــــــــــــــوع الحــــــــــــــــــــواد  والكــــــــــــــــــــوار  أو أثنــــــــــــــــــــاء الهزييــــــــــــــــــــة

.زمن الحر  ف 

مثا 
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الشائعة الزاحفة

قــــــرارات تســــــ هدف الالتــــــ كالشــــــائعات العدائيــــــة ببطــــــيءوإنتشــــــارها ــــــتم ترويجهــــــا التــــــ هــــــ 

–التحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ) السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية والعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرية بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف 

التشــــــــــــــــكيك –والسياســــــــــــــــة إلاطتصــــــــــــــــادىعرطلــــــــــــــــة خطــــــــــــــــوات التقــــــــــــــــدم –فقــــــــــــــــد الثقــــــــــــــــة 

( .طدرات وإم انيات القوات املسححة ف 

مثا 

( طناة السويس الجد دة ترعة) ( عيو  وبهاطراز طد م الرافا طائرات )
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18
( شائعة أزمة السوأر )

الشائعة الغائصة

مــــرة تفــــيتخثـــم وإلانتشــــار تظـــل كامنــــة تحـــ  الســــطف حتــــ  توات هـــا فرصــــة الظهـــور التــــ هـــ 

هزمــــــــات كيــــــــا أنهــــــــا تــــــــروج ضــــــــد القيــــــــادات السياســــــــية إفتعــــــــا وعــــــــادة  هــــــــدف إ ــــــــ  آخــــــــرى 

.املجتيع ف والشخصيات البارزة 

مثا 
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( الداخل ) الذاتيأسلو  التحكم 

ة عـــــن تـــــرويب الشـــــائعة بصـــــور وإمتناعـــــدلنفســــة تحقـــــ  مـــــن خـــــال  ضـــــب  الفـــــرد والــــذى

.إراد ة أو أ إراد ة 

عـــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــرويب الشـــــــــــــــــــــــــائعة إلامتنـــــــــــــــــــــــــاعفـــــــــــــــــــــــــ تتيثـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــورة إلاراد ـــــــــــــــــــــــــة 
صـارمة يعـااي ف هـا النـاو مـن الرطابـة الشـد دة وفـر  عقوبـاتالت الحاأت ف 

.عل  سلوكهم 

 بضــــرورة التأكــــد مــــنفــــ تتيثــــل إراد ــــة الــــال الصــــورة 
 
رــــحة طناعــــة الفــــرد فكريــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر طبـــــــــــــــــــــــــــــــــل   ملـــــــــــــــــــــــــــــــــدى خطـــــــــــــــــــــــــــــــــورة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــائعات ترويجـــــــــــــــــــــــــــــــــةالخب
 
نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرا

.املجتيع وإستقرار عل  أمن 



أساليب مواجهة الشائعات والحد من تأثيرها
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( الخارج ) الذاتيأسلو  التحكم  ير 

ـــــــــــــــــــــــــر الحكوميـــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــال  طيـــــــــــــــــــــــــام هجهـــــــــــــــــــــــــزة الرســـــــــــــــــــــــــيية الحكوميـــــــــــــــــــــــــة أو  ي
للـــــــــوزاراتالرســـــــــيياملجتيـــــــــع كـــــــــأجهزة إلاعـــــــــالم وامل سســـــــــات الثقافيـــــــــة واملتحـــــــــد  فـــــــــ 

.للشائعات بالتصدى
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ملواجهة الشائعاتآخرى طرق 

 عنهــــ
 
 دطيقــــا

 
ا ويــــذاع تشــــكيل لجــــان فحــــص بتحد ــــد الوطــــائع وهحــــدا  بحيــــث تصــــو  تقريــــرا

.تش ل متالح  

ة بيـا تصـور الشـائعة علـ  أنهـا مصـدر إعـالم  خـدم الجهـات املعاد ـالتـ امللصـقات إسـتخدام

 عن ترويب الشائعات 
 
. جعل الناو أكثر إ جاما

شـائعات ملجابهـة البـو فـيس إلاجتيـاع تدشين العد د من الصـفحات علـ  موطـع التواصـل 

وإ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وهحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة 

( .بجد دي) 
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تـــــــــــــــــــــــــــــــــذيع الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــائ التـــــــــــــــــــــــــــــــــ تكثيـــــــــــــــــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــــــــــــــــرامب إلاعالميـــــــــــــــــــــــــــــــــة ذات مصـــــــــــــــــــــــــــــــــداطية 

.وتدحن هكاذ ب 

.الصحف واملجالت لكشف زيف الشائعات ومحارب ها ف تخصيص أعيدة 

وتوعيــــة لشــــرحإلاجتيــــاع / النفســــع / همنــــ املجــــا  فــــ عقــــد لقــــاءات تليفزيونيــــة مــــع خبــــراء 

. وراء الشائعات وترد دها إلااسياقالعام بيخاطر الرأى

 لقــوة تأثيرهــا عإلاســتعانة
 
لــ  العد ــد مــن بــاشفالم والرســوم املتحركــة ملجابهــة الشــائعات نظــرا

( .املراهقة / الطفولة ) مرحلت ف فئات املجتيع وخاصة 

الشائعات.wmv
الشائعات.wmv
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الفـورىغ مهدها مـع التبليـف رصد الشائعات والتعرف عل  مصدرها ودوافعها وتفنيدها 

.هعل  لليتسوى 

الســـــليم لـــــدى أفـــــراد الوحـــــدة مـــــن خـــــال  عـــــر  مـــــادة علييـــــة عـــــن والـــــوع خلـــــ  إلادرا  

.مخاطر الشائعات عل  الفرد واملجتيع 

يعة التعـــرف املســـتير والـــدطي  علـــ  مشـــكالت أفـــراد  ومحاولـــة حلهـــا مـــع املعالجـــة الســـر 

.طد تظهر بالوحدة الت واملدروسة لليشكالت 

.الحكم عل  مستوى أداء وسلوكيات هفراد ف البعد عن الذاتية 
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.الوحدة ( خارج / داخل ) هفراد باق عدم ترد د موضوع الشائعة مع 

شـــــــــــــــــــــــــــــائعات  ـــــــــــــــــــــــــــــتم ترد ـــــــــــــــــــــــــــــدها أىلقيـــــــــــــــــــــــــــــادات الوحـــــــــــــــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــــورىإلابـــــــــــــــــــــــــــــال  

.داخل الوحدة 

ضـــــــــــــــــــــــرورة الحـــــــــــــــــــــــر  علـــــــــــــــــــــــ  تلقـــــــــــــــــــــــي املعلومـــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــن املصـــــــــــــــــــــــادر الرســـــــــــــــــــــــيية فقـــــــــــــــــــــــ  

( .الجهات الحكومية –العسكرى املتحد  –القائد ) 

أخبـــــــــــــــــــــار طـــــــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــادر مجهولـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن هفـــــــــــــــــــــراد أىعـــــــــــــــــــــدم تصـــــــــــــــــــــد   

.خارج الوحدة 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــائعات ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــردد داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــزو أىعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

.الراحات/ هجازات 

.ضرورة العلم بأن ترد د الشائعة لها ضرر عليك وعل  أهلك وذويك 




