ين يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني باالتصال :دراسة مسحية
دور اإلعالم األرد ّ
رامي باسم يوسف حداد
د .كامل خورشيد مراد  -جامعة الرشق األوسط
امللخص
هدفت الدراسة إىل بيان دور وسائل اإلعالم األردنية يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني باالتصال،
َسحي ،واعتامد أداة
ومعرفة أكرث الشائعات املتداولة ،والدوافع امل ُح ِّركة النتشارها .اعتمدت الدراسة املنهج امل ْ
االستبانة .وقد تك َّونَ مجتم ُع البحث من القامئني باالتصال ،العاملني يف مؤسسة التلفزيون األردين ،ووكالة
األنباء األردنية "برتا" ،وصحيفة الرأي اليومية ،والبالغ عددُهم ( )397إعالميا ً .وت َّم اختيار عينة عشوائية بسيطة
منهم ،بلغت ( )157مفردة ،منهم ( )46يف التلفزيون األردين ،و( )32يف وكالة "برتا" ،و( )79يف صحيفة الرأي
اليومية .وخلصت الدراسة إىل أن أكرث الشائعات املتداولة يف اململكة هي الشائعات االجتامعية بنسبة
( ،)%87.9تلتها الشائعات اإلعالمية بنسبة ( ،)%79.6فالشائعات االقتصادية بنسبة ( ،)%75.8وبينت الدراسة
أن دو َر اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بشك ٍل عام كان متوسطا ً ( .)3.39وأوصت الدراسة برضورة قيام
ٍ
دورات تدريبي ٍة للقامئني باالتصال يف مختلف وسائل اإلعالم؛ للتعامل مع الشائعات والر ِّد
وسائل اإلعالم ب َعقد
وموضوعي ،وبيان أسبابها.
عليها بشك ٍل رسيعٍ
ٍّ
الكلامت املفتاحية :الدَّور ،اإلعالم األردين ،الشائعات ،القامئني باالتصال.

The Role of Jordanian Mass Media in Facing the Rumors from Communication
Practitioner’s Perspective: Survey Study
Rami Basem Yousef Haddad
Dr. Kamel Khurshid Murad- Middle East University
Abstract
The study aimed to define role of the Jordanian media in facing rumors as seen by
communicators, to identify the most common rumors and the motives behind them. The study
adopted the survey method with a questionnaire as a tool for collecting data. The study
population consisted of 397 communicators working in official Jordanian media news: Jordan
TV Corporation, the Jordanian News Agency "Petra", and Al-Rai newspaper. The study
depended on simple random sample that consisted of (157) individuals, including (46) from
Jordanian TV, (32) from Petra, and (79) from Al-Rai. The study concluded that the most
common rumors in the Kingdom were social ones (87.9%), followed by media rumors
(79.6%), then economic ones (75.8) %). Also, results suggested that role of the Jordanian
media in facing rumors was generally at an average level. The study recommended that media
platforms should hold training courses for communicators in various media platforms, to deal
with, objectively respond to rumors, and explain their reasons.
Key words: Role, Jordanian Media, Rumours, communicators

مقدمة

ُ
إغفال دوره امل ُهم يف رشح القضايا
أصبح اإلعالم يف العرص الحديث جزءا ً أصيالً من حياة الناس ال ميكن
وطرحها عىل الرأي العام من أجل تهيئته إعالميا ً ،ال سيَّام تجاه القضايا املعنية باألمن الوطني .كام أنَّ بنا َء الدولة
اقتصاديا ً ،واجتامعيا ً ،وسياسيا ً ،يتطلب االستعانة مبختلف وسائط ووسائل اإلعالم ،بل إ َّن مرشوعات التنمية ال
تنجح إالَّ مبشاركة الشعوب ،وهو أمر ال يتحقق إال مبساعدة اإلعالم.
ميكن أنْ
َ
خاصة ،زيادة معدالت انتشار
ومن التحديات التي تواجه املجتمعات املعارصة عامة ،واملجتمع األردين
َّ
الشائعات التي تستهدف الوطن ،والشخصيات الفاعلة ،والقوى واملنظامت واألجهزة واملؤسسات عامة،
وتستهدف أيضا ً الفكر والعقيدة لتحطيم املعنويات يف الداخل ،إذ يتزايد ويتعاظم الخطر الذي متثله الشائعة
عىل املجتمعات العربية ،وبخاصة يف أوساط الشباب التي هي "الفئة املستهدفة من هذه الشائعات التي تواجه
حربا ً نفسية وإعالمية تستخدم أحدث التقنيات بهدف إشاعة الفوىض يف املجتمع"(النامي ،)2010 ,فالشائعة
"أصبحت علامً من العلوم املنضبطة ،ذات املناهج والقواعد واألسس ،وإن من أطلق الشائعة له أهداف محددة
يب األهداف بدقة
ومخطط لها؛ ولذا فإنه يسلك يف تحقيقها طريقا ً منظامً من شأنه أن يصل إىل املراد ،ويص َ
"(بن ربيق.)2015 ،
ويف ظل تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف املجتمع األردين فإن معدل انتشار
الشائعات ازداد يف املجتمع بشكل كبري؛ إذ تعرضت اململكة ملوجة من الشائعات املتداولة بني املواطنني
بحسب موقع (مرصد أكيد ملصداقية اإلعالم األردين) ،أخذت صدى كبريا ً عرب مواقع التواصل االجتامعي ،وعملت
َ
كذلك بعض وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتامعي عىل نرشها وإعادة تدويرها (أكيد .)2019 ،وبحسب
مرصد "أكيد" فقد ظهرت يف األردن " "569شائعة خالل عام  2020عىل مواقع التواصل االجتامعي ،وقد ارتبطت
تلك الشائعات بقضايا وأحداث مختلفة ،أي مبعدل  47.4شائعة شهريا ًُ ،مسجالً ارتفاعا ً ملحوظاً مقارنة مع عام

 ،2019حينام رصد "أكيد" ما مجمو ُعه " "487شائعة ،شكلت الشَّ ائعات التي تناولت القطاع الصحي النسبة
األعىل بواقع  174شائعة ،وبنسبة  ،%31فيام شكلت الشَّ ائعات التي تناولت الشأن األمني  99شائعة ،بنسبة
 .%17وشكلت شائعات الشَّ أنني :االقتصادي ،واالجتامعي ،ما مجمو ُعه  83شائعة لكلٍ منهام ،بنسب ٍة بلغت
وس َّجلت شائعاتُ
 %15لكل من هذين املوضوعني .وبلغ عد ُد شائعات الشَّ أن العام  67شائعة بنسبة َ ،%11
الشأن السياس النسبة األقل بواقع  63شائعة ،بنسب ٍة قاربت ( %11الخوالدة & اإلمام .)2021 ,وتأيت هذه
الدراسة يف سياق الجهود الوطنية ملعالجة تأثري الشائعات عىل املجتمع ،والسعي للح ِّد من ظهورها ،ووضع
ح.
الخطط الكفيلة بالتعامل معها مبوضوعي ٍة ووضو ٍ

مشكلة الدراسة

طبقا ً لدراسة أمريكية عام 2019م ،أعدَّها باحثون من معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا ،فإ َّن غالبية
وسائل اإلعالم اإللكرتونية تفتقد للدقة ،وتسهم يف نرش الشائعات واألخبار غري الدقيقة؛ لجذب االهتامم
إال
ملواقعها .وبحسب الدراسة فإ َّن عددا ً كبريا ً من هذه الوسائل تقوم بنرش معلومات غري صحيحة ،أو كاذبةَّ ،
أنها تثري اهتامماً أكرب ،إذ إ َّن الناس هم الذين ينرشون هذه األخبار إىل ح ٍّد كبري ،وليست الروبوتات(مراد.)2019 ،
ومن هنا فإ َّن هذه الدراسة تبحث يف دور اإلعالم ،وكيفية تعامله مع الشائعات يف األردن ،من خالل
السؤال الرئيس اآليت الذي تتمحور حوله املشكلة البحثية" :ما الدور الذي يقوم به اإلعالم األردين يف التعامل مع
الشائعات السياسية واألمنية واالجتامعية واالقتصادية التي تهدد املجتمع األردين وأمنه الوطني ،وكيف ميكن
التصدي لهذه الشائعات من وجهة نظر القامئني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية األردنية؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل بيان دور وسائل اإلعالم األردنية يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني
باالتصال يف األردن ،ويتفرع من هذا الهدف األسئلة اآلتية يف إطار دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعة يف
األردن؟
 -1ما أكرث الشائعات املتداولة يف األردن؟
 -2ما الدوافع وراء ظهور الشائعات يف األردن؟
 -3ما أسباب انتشار الشائعة يف األردن؟
 -4ما طبيعة التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة يف األردن؟
 -5هل توجد فروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية
والوظيفية(:العمر ،والجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات العمل ،ومكان العمل ،واملنصب
الوظيفي)

أهمية الدراسة
الجانب العلمي
-

تتمثل أهمية هذه البحوث يف كونها تعزز النتاج العلمي لبحث ظاهرة الشائعات وتأثرياتها عىل األمن
وطني لل َح ِّد من مخاطرها وأرضارها عىل املجتمع ،والنيل من سمعة
وعي
املجتمعي ،والحرص عىل خلْق
ٍ
ٍّ
الوطن ،وزعزعة االستقرار الداخيل.

الجانب التطبيقي
-

َسحية من
تسليط الضوء عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات يف ضوء ما تكتسبه الدراسة امل ْ
أهمية لفهم مستوى التأثر مبا تبثه وتقدمه وسائل اإلعالم يف تعزيز الوحدة الوطنية ،حيث إنَّ ما تقدمه
وسائل اإلعالم من معلومات ميكن أ ْن يكو َن عامالً مؤثرا ً يف توضيح طبيعة الشائعات وتفنيدها بشكل
صحيح؛ للح ِّد من تأثريها عىل األمن واالستقرار يف األردن.

حدود الدراسة
الحدود الجغرافية :اململكة األردنية الهاشمية – عامن.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفرتة آذار – نيسان .2020
الحدود البرشية والتطبيقية :طبقت الدراسة املسحية عىل القامئني باالتصال يف مؤسسات اإلعالم األردنية
الرسمية (مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون – وكالة برتا – صحيفة الرأي اليومية) .وقد بلغت عينة املبحوثني املتاحة
( )157مفردة ،موزعة كام ييل :التلفزيون األردين ( )46مبحوثا ً ،ووكالة األنباء األردنية ( )32مبحوثاً ،وصحيفة الرأي
( )79مبحوثاً.

مصطلحات الدراسة:
 الدور :يُع َّرف بأنه " تتابع منطي ألفعال يقوم بها فرد من األفراد يف موقف تفاعيل " ،أو أنه "املامرساتٍ
لواحد أو أكرث من األشخاص يف إطار معني ،ويستند هذا التعريف إىل أربعة مفاهيم ،هي:
السلوكية املميزة
السلوك ،والشخص ،واإلطار ،والتميز .فاألدوار هي سلوكيات يؤديها أشخاص مميزون ،وعادة ما تكون
مرتبطة بإطار محدد ومتميز" (األسود.)1986 ،

 الدور إجرائيا ً :مجموعة العمليات اإلعالمية والصحفية التي يقوم بها القامئون عىل اإلعالم يف املؤسساتاإلعالمية األردنية يف مجال مكافحة الشائعات.
 اإلعالم :يتضمن اإلعالم تبليغ وقائع ،أو جعل املستعلم أو املستعلم يحصل عىل علم بواقعة أو وقائعوصول الخرب إليه ،كام يتضمن اإلعالم عدة وسائط بفضلها يتم التبليغ ونرش الخرب (الدليمي.)2011 ،
 القائم باالتصال (إجرائيا ً) :اإلعالميون العاملون يف املؤسسات اإلعالمية الذين يتعاملون مع إعداد وتحريروبث ونرش وإنتاج األخبار واملعلومات بشكل مبارش.
 الشائعة :خرب ُمختلَق ،يتميز باألهمية والغموض ،وينتقل بني الناس عن طريق املشافهة ،أو الكتابة ،أو عنٍ
هدف أو بهدف مرضة الطرف اآلخر امل ُستهدَف؛ لتحقيق
طريق إحدى وسائل اإلعالم واالتصال ،سواء بغري
هدف معني ،سواء عىل مستوى الشخص ،أو الجامعة ،أو املنطقة ،أو الدولة ،أو العامل بأكمله ،مع توفر
األسباب لرتديدها وتصديقها من قبل الجمهور” (كحيل.)1986 ،
 الشائعة إجرائيا ً :هي األخبار واملعلومات املزيفة ،أو الوهمية ،أو الكاذبة ،التي تروج يف املجتمع األردين،ومصادرها غامضة ،ولكنها تكتسب أهمية بالنسبة لصلتها باملواطن ،وتهدف إىل التأثري عىل الرأي العام
األردين.
األدب النظري والدراسات السابقة
نظرية املسؤولية االجتامعية لوسائل اإلعالم
كان مفهوم "الصحافة" هو السائد يف الواليات املتحدة األمريكية والغرب يف القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش املاضيني ،قبل أن يظهر مفهوم "اإلعالم" مع بدايات القرن العرشين املايض بعد نشوء اإلذاعات
ومحطات التلفزة ،فكان أن ته َّيأت الظروف للحد من تغ ُّول الصحافة يف ظل أجواء النظرية الليربالية التي نادت

بحري ٍة مفتوح ٍة للصحافة والتعبري عن الرأي ،فظهرت الصحافة الصفراء يف تلك الظروف ،وازدادت الحاجة
ٍ
جديد لحامية
ومهني
ي
املجتمعية يف الغرب إىل الح ِّد من انتهاكات الصحافة للخصوصيات ،والتفكري بإطار فكر ٍّ
ٍّ
حقوق األفراد واملجتمع.
و َر َّدا ً عىل ما أنتجته النظرية الليربالية من نتائج سلبية ،ظهرت أصواتٌ تنادي بوجود صحافة حرة مسؤولة،
فتوجت هذه األصوات بنظرية املسؤولية االجتامعية التي ظهرت أول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية بعد
الحرب العاملية الثانية من خالل تقرير نرش عام  1947بوساطة لجنة (هوتشينـز) التي تشكلت لدراسة أوضاع
الصحافة والصحفيني يف الواليات املتحدة(صالح.)2014 ،
وقد نبهت لجنة (هوتشينـز) إىل أ َّن التجاوزات التي تحدث من قبل اإلعالم والصحافة لها الرضر األكرب عىل
املجتمع ،وقد ركز تقرير اللجنة عىل التجاوزات والسلبيات التي حدثت يف ظل نظرية الحرية ،ومنها :عدم إشباع
الحاجات األساسية عند الجمهور ،وفشل وسائل اإلعالم يف إمداد األفراد باألحداث الجارية ،وتقوم الصحافة
بتقديم مامرسات إعالمية ضارة باملجتمع البد من السيطرة عليها ،وقد شبكت املسؤولية االجتامعية بني ثالثة
مبادئ ،هي :الحرية الفردية واالختيار ،وحرية الصحافة ،والتزام الصحافة تجاه املجتمع ،وعىل هذا األساس ،فإنَّ
عىل وسائل اإلعالم أن تكون موضوعية وحيادية تجاه الحكومات والقضايا الخالفية عىل مستوى املجتمع ،وأن
تعددها يعكس تنوع اآلراء واألفكار يف املجتمع ،وهي ملزمة بتجنب كل ما من شأنه أن يساعد عىل حدوث الجرائم
والعنف ،ورضورة الحفاظ عىل النظام السياس القائم ،وأن يكون اإلعالميون مسؤولني أمام املجتمع (األسدي،
.)2019
ويف معرض حديثه عن املسؤولية االجتامعية والشائعات ،أشار البدراين( )2020إىل أنَّ الشائعة خرب
مفربك يف ظروف مالمئة النطالقها ،وبقدْر ما هي ُمزيَّفة فإنها متتلك جزئية بسيطة من املعلومات
مزيف و ُ

ميكن أ ْن تنفج َر لتتسبب مبشاكل
الدالة عىل الحادثة ،فتستثمرها لتكو َن فرصة للنفخ بها حتى تتحول إىل بالون ٍة ُ
معينة ،وغالبا ً ما تهدف الشائعة إىل زرع بذور الشك والخوف والرعب لدى املستهدفني.
وقد استهدفت النظرية وضع ضوابط أخالقية للصحافة ،والتوفيق بني حرية الصحافة واملسؤولية
االجتامعية يف املجتمعات الليربالية .وتقوم هذه النظرية "عىل مامرسة العملية اإلعالمية بحرية قامئة عىل
ي العا َّم رقيبا ً عىل آداب املهنة ،وذلك بعد أن
املسؤولية االجتامعية ،وظهرت القواعد والقوانني التي تجعل الرأ َ
استُخدمت وسائل اإلعالم يف اإلثارة ،والخوض يف أخبار الجنس والجرمية؛ مام أدى إىل إساءة الحرية أو مفهوم
الحرية "(حسن.)2012 ،
ولقد أمكن توظيف املبادئ التالية من النظرية يف الدراسة املسحية لهذه الدراسة من حيث ما ييل:
 .1مسؤولية وسائل اإلعالم يف الحفاظ عىل النظام السياس القائم ،وذلك عىل طريق تزويد الناس
رأي عا ٍّم؛ وذلك للحفاظ عىل االستقرار ،وتوعية الفرد
باملعلومات الصحيحة التي تساعد عىل تكوين ٍ
مبسؤوليته تجاه الوطن.
 .2صيانة مصالح األفراد والجامعات ،واملحافظة عىل سمعة كل منهام ،مع رقابة أعامل الحكومة والقطاعني:
العام ،والخاص.
 .3خدمة النشاط التجاري ،عن طريق اإلعالنات التي تهم البائع واملشرتي عىل السواء ،وعن طريق التوجيه إىل
أفضل وسائل التنمية والتشجيع عليها.
 .4تقديم برامج وألوان التسلية والرتويح بطريقة مسؤولة ،ت ُراعى فيها القيم والعادات وثقافة املجتمع.

الشائعات ودوافع انتشارها
تشكل الشائعة ظاهرة اجتامعية قدمية ،وجدت منذ أ ْن ُوجد املجتمع البرشي ،وقد وضعت عدة تعاريف
لها ،منها ":أنها القصص واألخبار غري املؤيدة ،التي تتناولها األلسن بصورة فطرية ،وهي غالبا ً ما تجد آذاناً صاغية

وميالً قوياً لتقبلها كحقيقة واقعة "(البيايت )1991،مبعنى ،هي :أحاديث تتناقلها األفواه من دون معرفة مصدر
موثوق يؤكد صحتها ،ولها القابلية عىل االنتشار بدافع التأثري عىل االنفعاالت والعواطف؛ لغرض التأثري يف الرأي
العام ،أو قيادته بطريقة غري سليمة ،أو َح ْرفه عن فكرته باتجا ٍه معني.
وتصنف الشائعات بحسب دوافعها وتوقيتاتها الزمنية وموضوعاتها إىل عدة تصنيفات ،منها تصنيف
بحسب الدوافع النفسية ،مثل شائعات اليأس واألمل واألحالم والتمنيات (أبو النرص .)169 :2010 ،وهناك
شائعات زاحفة أو حابية ،وهي تلك التي تنمو وتنترش ببطء حتى تصل يف النهاية إىل مرحلة بحيث يعرفها الناس،
سمعتهم ،والنيل
وغالبا ً ما تتناول هذه الشائعات مواضيع تو َّج ُه ضد مسؤويل الحكومة ،والغرض منها تشوي ُه ُ
منهم ،وكذلك تستهدف عرقلة التطور والنمو االجتامعي واالقتصادي للبلد (سميسم .)2004 ،أما الشائعاتُ
تغطي املجتمع املستهدف ،أو الفئة املطلوبة،
االندفاعية ،أو الرسيعة ،فهي التي تنترش برسع ٍة مذهل ٍة حتى
َ
ٍ
قياس ،ويعتمد هذا النوع من الشائعات عىل أهمية وغموض
وقت
من وراء الرتويج لتلك الشائعة يف
ٍّ
املوضوع الذي تتناوله(رجب .)2011 ,وهناك الشائعات الغاطسة أو الغامضة ،ويظهر هذا النوع من الشائعات
خالل فرته معينة ،ويف ظروف معينة ،ثم يختفي ليعاود الظهور مرة أخرى يف حال عودة الظروف التي أظهرتها
أول مرة ،كالشائعات التي انترشت خالل الحرب العاملية األوىل ،ثم عاودت لتظهر مرة ثانية يف الحرب العاملية
الثانية؛ لتشابه الظروف .ومتُ ثل الشائعة األمريكية حول امتالك العراق أسلحة الدمار الشامل هذا النوع من
ي هجوم أو عدوان أمرييك ،خاصة يف احتالل العراق عام (2003أبوالنرص.)2010 ،
الشائعة ،إذ كانت تظهر قبل أ ِّ
وتقسم الشائعات  -أيضا ً  -بحسب موضوعاتها؛ فهناك الشائعات السياسية ،واالجتامعية ،واالقتصادية،
واألمنية ،والعسكرية ،والعلمية ،وغريها.

الدراسات السابقة

أجرى باي ) (Bai, 2012دراسة بعنوان :استكشاف ديناميات الشائعات حول وسائل اإلعالم االجتامعي
يف املحتوى الصيني؛ Exploring the Dynamics of Rumors on Social Media in the Chinese
 ، Content,هدفت إىل التع ُّرف عىل آلية انتشار الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي يف الصني ،باعتامد
أداة االستبانة ( 22سؤاالً) ،مستخدما ً عدة مداخل نظرية لصياغة إطار التحليل ،وت َّم جمع البيانات من عينة
عشوائية ،بلغت( )384مستخدما ً من مستخدمي اإلنرتنت الصينيني ،وأظهرت النتائج أ َّن شبكة (صيونكس) قد
وسعت من تأثري الشائعات عىل اإلنرتنت بوساطة مواقع التواصل االجتامعي .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا
َّ
الحالية يف كونها تسلط الضوء عىل انتشار الشائعات يف وسائل اإلعالم يف الصني ،بينام تركز دراستنا الحالية
عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات.

وأجرى سيوا وآخرون )(Seo et al., 2012دراسة بعنوان :استكشاف مصادر الشائعات يف الشبكات
االجتامعية؛  ،Identifying rumors and Their Sources in Social Networksوقد هدفت الدراسة إىل
استكشاف وتحديد مصادر الشائعات ،وركز الباحثان عىل دراسة كيفية تسكني  Mitigationاالدعاءات الكاذبة عىل
الشبكات االجتامعية ،وذلك عىل محورين ،أولهام :كيفية التحقق من مصادر الشائعات يف ظل الغياب الكامل
للمعلومات حول املصدر ،وثانيهام :كيف نفرق بني االدعاءات الكاذبة والشائعات من جهة ،واملعلومات
متها أن تقوم
الحقيقية من جهة ثانية ،وللتوصل إىل ذلك ت َّم زرع نقاط ْ
رص ٍد عىل الشبكة َ Monitor Nodeمه َّ
بتصنيف املعلومات التي تستقبلها ،وتم تصنيف الشائعات وفقا ً ملصادرها ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن
ٍ
رصد مصادر
وجود عد ٍد
ميكِّننا من ْ
كاف من نقاط الرصد املراقبة التي يتم زر ُعها عىل مواقع التواصل االجتامعي ُ

الشائعات .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تركز عىل تحليل مراكز الشائعات يف شبكات
التواصل االجتامعي ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل تحليل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات.
وجاءت دراسة زاو وآخرون ) ،(Zhao et al., 2014بعنوان :منوذج انتشار الشائعات مع تقدير آللية تفنيد
الشائعات مبواقع التواصل االجتامعي Identifying Humors And Their Sources In Social Networks؛
بهدف تطوير منوذج لكيفية انتشار الشائعات ،مع األخذ بعني االعتبار آلية رفضها أو تنفيذها ،حيث أكد الباحثون
عىل أن السنوات األخرية شهدت اهتامما ً متزايدا ً باإلدارة الفعالة النتشار الشائعات يف مواقع التواصل
االجتامعي ،ويصف الباحثون العملية املستمرة النتشار الشائعة عن طريق إحصاء آلية تكذيبها وتفنيدها يف
الشبكات االجتامعية املتجانسة ،وأشارت نتائج البحث إىل وجود عقبات خطرية تسهم بشكل سلبي يف عملية
تفنيد ودحض الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها
تبحث يف طرق نرش الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل تحليل دور اإلعالم
األردين يف محاربة الشائعات.
أما دراسة كرينر) (Kynar, 2016بعنوان :الشائعة يف وسائل اإلعالم االجتامعية :دور شبكات التواصل
االجتامعي عىل الشائعات يف جامعة إسطنبول؛ Rumor in Social Media: Role of Affect During Social
 Movement Istanbul Seihir Universityفقد هدفت إىل التع ُّرف عىل دور الشائعات يف عرص وسائل
التواصل االجتامعي ،من خالل تناول وسائل التواصل االجتامعي ،والتي وفقا ً لنتائج البحث ،لها تأثري كبري عىل
الحياة اليومية للناس ،ومع ذلك ،فإ َّن املعلومات التي تنترش يف املواقع االجتامعية من خالل مثل هذه األحداث
ال يتم التحقق منها دامئا ً ،إذ تجد الشائعات أرضية خصبة يف وسائل التواصل االجتامعي خالل األحداث واألزمات،
االدعاء بأن الشائعات هي يف األساس ظاهرة سلبية سهلة ،من املهم أن ننظر إىل أبعد من ذلك يف اآلليات التي
تنشئ وتنترش الشائعات من خاللها .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف موضوع

انتشار الشائعات يف تركيا من خالل شبكات التواصل االجتامعي ،ومل تتناول دور اإلعالم يف محاربة الشائعات
كام تناولته دراستنا.
وأجرى زهاو واخرون ) ( Zhao et al., 2016دراسة بعنوان :استكشاف شائعة مكافحة السلوك عىل
وسائل التواصل االجتامعي يف سياق األزمة االجتامعية Exploration Of Rumor Combating Behavior On
Social Media The Context Of Social Crisis؛ بهدف فهم تشكيل شائعات وسائل التواصل االجتامعي يف
نظري واحد بناء عىل
أثناء األزمات ،من خالل دمج نظرية السلوك املخطط ومنوذج التنشيط املعياري يف إطا ٍر
ٍّ
عينة مكونة من  394من مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي ،وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصايئ الوصفي
نوعني مختلفني من الفجوات ،متثل يف (الوعي بالنتائج امللبية الناجمة عن الشائعات ،واملسؤولية املنسوبة
للعواقب الضارة ،والشعور بااللتزام والنية السلوكية ملكافحة الشائعات) ،كام أظهرت نتائج التحليل أن النموذج
املقرتح لديه مستوى جيد من قوة التنبؤ بالشائعة املؤيدة للمجتمع ملكافحة السلوك ،كام دعمت النتائج
جميع العالقات املفرتضة بني بنيات النموذج ،باستثناء التأثريات املبارشة للمعايري الذاتية ،والسيطرة السلوكية
املتصورة عىل النية السلوكية ،والتحقق من األدوار الوسيطة للبنيات النموذجية ،عىل وجه الخصوص ،وكانت
ٍ
تنبؤات بسلوك مكافحة
املعايري الذاتية ،والسيطرة السلوكية املتصورة ،والوعي بالنتائج السلبية ،أه َّم ثالثة
الشائعات الفعيل .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف أساليب محاربة الشائعات،
والحد من تأثرياتها عىل املجتمع.
وهدفت دراسة السبيعي( )2016املعنونة بـ" :دور اإلعالم األمني يف التصدي للشائعات" إىل التع ُّرف
عىل األساليب املناسبة لإلعالم األمني يف التصدي لخطر الشائعات ،وجهود العالقات العامة يف رشطة الرياض
يف التوعية األمنية بأخطار الشائعات ،املعوقات التي تحد من دور اإلعالم األمني يف الوقاية من خطر الشائعات،
ومعرفة الفروق ذات الدالالت اإلحصائية بني مجتمع الدراسة حيال دور اإلعالم األمني يف التصدي للشائعات

وفقا ً ملتغرياتهم الشخصية والوظيفية .تكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملني يف رشطة الرياض ،وعددُهم
اإلجاميل ( )750فردا ً ،واستخدم الباحث منهج املسح االجتامعي بأسلوب الحرص الشامل ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة :أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة عىل األساليب املناسبة التي يستخدمها اإلعالم
األمني للتصدي للشائعات ،وأبرز هذه األساليب( :الرقابة عىل شبكة اإلنرتنت؛ العتامد أصحاب الفكر املتطرف
عليها ،وإصدار نرشات تهتم بتوعية األفراد وتحذيرهم من نرش الشائعات) .وأوضحت النتائج أن أفراد مجتمع
الدراسة موافقون عىل املعوقات التي تواجه اإلعالم األمني يف التصدي للشائعات ،وأبرز هذه املعوقات:
(انخفاض الوعي بني أفراد املجتمع ،وعدم وجود حساب تفاعيل عىل شبكة اإلنرتنت ،ووجود فروق يف اتجاهات
أفراد مجتمع الدراسة باختالف طبيعة العمل) .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور
اإلعالم يف التصدي للشائعات ،حيث ركزت دراستنا الحالية عىل وسائل اإلعالم بشكلٍ عا ٍّم ،بينام ركزت دراسة
السبيعي عىل اإلعالم األمني.

وهدفت دراسة سليامن( )2016املعنونة بـ" :دور وسائل اإلعالم الجديد يف مواجهة التأثريات السلبية
للشائعات املرتبطة باإلرهاب عىل املجتمع السعودي باستخدام اسرتاتيجية املنصات املتعددة :دراسة تحليلية
وميدانية ،مع تصور مقرتح" إىل بلورة رؤية لتعزيز وتفعيل دور وسائل اإلعالم الجديد يف مواجهة تأثريات
الشائعات املرتبطة باإلرهاب باستخدام اسرتاتيجية معلوماتية تعتمد عىل املنصات املتعددة ،عرب مواقع
التواصل االجتامعي واإلعالم اإللكرتوين ،ووضع تصور لضبط استخدام تلك املواقع ،واملبادرة باملعلومات
الوقائية التي ت ُعد بناء عىل تتبع اتجاهات "التنقيب عىل املعلومات عرب اإلنرتنت  Web Miningلدى الجمهور"،
سواء عىل الحواسيب الشخصية ،أو الهواتف الذكية ،وتوفري نظام معلومايت ميتلك القدرة عىل رصد الشائعات
يف توقيت مبكر لحظة إطالقها من خالل "نقاط رصد"  Monitor Nodesعىل تلك املواقع ،عىل أن تكون عملية
تداول املعلومات الصحيحة للرد عىل هذه الشائعات من خالل منظومة املنصات املتعددة Multi- Platforms

التي متتلك القدرة عىل الوصول باملعلومة إىل كل فئات الجمهور .وتم استخدام منهج املسح ،وتم تطبيق
الدراسة عىل عينة قدرها  400مبحوث 50( :مبحوثا ً من الخرباء الذين لهم صلة ودراية معرفية ومعلومات كافية
يف مجال البحث ،و 50مبحوثا ً من اإلناث) ،و 300مبحوث من الذكور من الجمهور العام املستخدمني ملواقع
التواصل االجتامعي .وجميع مفردات العينة من السعوديني املستخدمني ملواقع التواصل االجتامعي ووسائل
اإلعالم الجديد ،ويتضح أن أول هذه األهداف وأكرثها انتشارا ً لدى عينة الدراسة هو "التواصل والحديث مع
األصدقاء"  ،Chattingوتبني أن "التفقه يف الدين ،والحصول عىل املعلومات الدينية" هو املجال األول الذي
يهتم به املستخدمون لإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتامعي ،ثم املجال الريايض ،ثم االهتامم بالرتاث
الحضاري ،يليه االهتامم بالجوانب السياسية .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور
اإلعالم يف محاربة الشائعات ،والحد من تأثرياته السلبية عىل املجتمع.

وهدفت دراسة زيلتوكينا ) (Zheltukhina et al., 2016املعنونة بـ :دور الشائعات اإلعالمية يف
املجتمع الحديث  Role Of Media Rumors In The Modern Societyإىل البحث يف دور الشائعات يف
املجتمع ،واستخدام الشائعات اإلعالمية كآلية تأثري عميل يف العرص الحديث ،تناول البحث الرسائل املطبوعة
واإللكرتونية وارتباطها بالشائعات ،كام تناولت أساليب تحليل دور الشائعات يف املجتمع الحديث ،االستقرايئ،
وصفية ،ومقارنة املعرفية والخطابية ،الداليل ،وذلك يف سبيل تحليل الشائعات املعقدة يف الخطاب اإلعالمي
الحديث ،حيث هدفت إىل تحديد دور الشائعات اإلعالمية يف املجتمع الحديث ،وطرق التحليل املتوقعة
مستقبالً لتطوير علم دراسة الشائعات ،ونظريات االتصال ،وخرجت الدراسة بأن وسائل اإلعالم تحاول تحقيق
وظيفة نرش الشائعات ،من خالل أسلوب اإلثارة الزائفة والكذب بدالً من التعرض للحقائق وال ُح َجج املوضوعية.
وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف توظيف الشائعات اإلعالمية باستخدام وسائل

االتصال الحديثة ،وتحليل طبيعة الشائعات ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة
الشائعات.

كام هدفت دراسة الدليمي( )2018املعنونة بـ" :إشكاليات األخبار املفربكة وتأثريها يف تشكيل الرأي
العام" إىل بحث إشكال يات األخبار املفربكة وتأثريها يف تشكيل الرأي العام ،من خالل استطالع آراء أساتذة
االتصال واإلعالم يف الجامعات األردنية من خالل الدراسة املسحية بأسلوب الحرص الشامل ملجتمع البحث ،وقد
أظهرت الدراسة أن النسبة الكربى من أفراد عينة الدراسة لديهم خربة يف العمل الصحفي تزيد عىل  15سنة،
ولديهم خربة يف التدريس ترتاوح ما بني  15-11سنة ،وظهر أن درجة مدى إدراك الصحفيني لألخبار املفربكة من
حيث املفهوم واألهداف واألخطار قد حصلت عىل درجات مرتفعة ،وكشفت أن مدرس اإلعالم يرون أن األخبار
املفربكة تجعل الفرد يف حري ٍة بني تصديق مضمونها أو تكذيبه؛ ما يؤثر عىل مصداقية املوقع بدرجة متوسطة،
وحددت الدراسة بعض الدوافع العتامد الصحفيني األردنيني عىل األخبار املفربكة يف عملهم ،منها :دوافع
التحذير ،واالبتزاز ،وإثارة الفضول ،والتسلية ،والتنفيس ،وقياس الرأي العام .ركزت دراسة الدليمي عىل البحث يف
تأثري األخبار املفربكة عىل تشكيل الرأي العام األردين ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل تحليل دور اإلعالم األردين يف
محاربة الشائعات.

وأجرى قروين( )2019دراسة بعنوان" :دور اإلعالم الجديد يف الرتويج للشائعات وآليات التصدي لها؛
دراسة ميدانية عىل أساتذة اإلعالم واإلعالميني" ،هدفها بيان دور اإلعالم الجديد يف الرتويج للشائعات وآليات
التصدي لها ،حيث اتبع الباحث املنهج الوصفي التحلييل كمنهج كيل ،يعتمد عىل تجميع الحقائق واملعلومات،
ثم مقارنتها وتحليلها وتفسريها؛ للوصول إىل تعميامت مقبولة ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي مستخدما ً
منهج املسح ،ومستهدفا ً مسح أساليب املامرسة بالنسبة لإلعالميني املستخدمني لإلعالم الجديد .وقد خرجت

نتائج البحث بأن %80 :من مجتمع البحث يرون أن لوسائل اإلعالم الجديد دورا ً يف ترويج الشائعات %65 ،من
مجتمع البحث موافقون بشدة عىل أن مواقع التواصل االجتامعي بيئة خصبة لنمو الشائعات .و  %70من
مجتمع البحث موافقون بشدة عىل أن اإلعالم الجديد ساعد يف نرش الشائعة حول العامل خالل ساعات ،يف حني
 %28موافقون ،وذهب  %1إىل أنهم غري موافقني ،وهي النسبة نفسها ملن ليس لهم رأي محدد ،وغابت نسبة
من ال يوافقون بشدة .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور اإلعالم يف محاربة
الشائعات والحد من تأثرياته السلبية عىل املجتمع ،حيث تختلف دراستنا عن دراسة القروين يف كونها تركز عىل
دور اإلعالم بوسائله املتعددة يف محاربة الشائعات ،بينام ركزت دراسة القروين عىل اإلعالم الجديد.

وأوضح الربابعة( )2019يف دراسته" :الشائعة وتداعياتها وأخطارها وسبل مواجهتها من وجهة نظر الضباط
الدراسني يف أكادميية الرشطة امللكية" مفهوم الشائعة ،والتعرف عىل أسبابها واآلثار املرتتبة عىل انتشارها،
وسبل مواجهتها من وجهة نظر الضباط الدراسني يف أكادميية الرشطة امللكية ،والبالغ عددهم ( )115من
مختلف وحدات وإدارات األمن العام يف مديرية األمن العام لعام ( ،)2019وتم أخذ عينة عشوائية بلغ حجمها ()40
مفردة ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،أهمها :سهولة إنتاج املعلومات ونرشها والحصول عىل السبق
الصحفي من قبل املواقع اإلخبارية ،وقلة الوازع الديني من األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل انتشار الشائعات،
وهناك أثر كبري النتشار الشائعات يتمثل يف إثارة الفنت والرصاعات ،والريبة وانعدام الثقة ،واملساس باألمن
الوطني ،واإلساءة إىل الرموز الوطنية ،وأوىص الباحث يف دراسته مبجموعة من التوصيات ،أهمها :زيادة الرقابة
عىل مواقع التواصل االجتامعي بكافة أنواعها ،وبناء قاعدة بيانات تحتوي أسامء منتجي الشائعات ومروجيها؛
لالستفادة منها يف مواجهة انتشار الشائعات .وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية من حيث الرتكيز عىل
محاربة الشائعات وأساليب محاربتها ومجتمع الدراسة ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف
محاربة الشائعات.

كام أجرى النعيامت( )2019دراسة بعنوان" :أثر شبكات التواصل االجتامعي يف نرش الشائعة لدى
الشباب الجامعي؛ دراسة تطبيقية عىل عينة من طالب الجامعات األردنية" ،هدفت إىل التعرف عىل أثر شبكات
التواصل االجتامعي يف نرش الشائعة لدى الشباب الجامعي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )200طالب وطالبة،
وهي دراسة تطبيقية عىل عينة من طالب الجامعات األردنية ،ولغرض جمع البيانات تم تطوير استبانة تكونت من
مجالني ،وتضمنت ( )9فقرات ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن التطبيقات الذكية ومواقع التواصل االجتامعي
ساهمت بشكل كبري يف نرش الشائعة واألخبار غري املوثوقة ،وباألخص تطبيق واتساب ،واالفتقار إىل املعرفة
أو القدرة لدى الشباب الجامعي يف الحصول عىل املعلومة من مصدرها ،وضعف اإلعالم بكل أنواعه يف بيان
اآلثار السلبية لإلشاعة عىل األمن الفكري واالجتامعي واالقتصادي للمملكة .وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا
الحالية من حيث هدف الدراسة ،حيث ركزت دراسة النعيامت عىل دور شبكات التواصل االجتامعي يف نرش
الشائعة ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات.

وأجرى مراد( )2019دراسة بعنوان" :التضليل اإلعالمي يف شبكات التواصل االجتامعي وأثر ذلك عىل
تشكيل الرأي العام" ،هدف من خاللها إىل التع ُّرف عىل ظاهرة التضليل اإلعالمي والشائعات املنترشة عرب
منصات التواصل االجتامعي ،وانعكاس هذه الظاهرة عىل تشكيل الرأي العام ،وسبل معالجته .اعتمد البحث عىل
منهج دراسة الحالة ،القائم عىل طريقة جمع املعلومات؛ بهدف التحليل املعمق للحالة تحليالً موضوعياً ،تم
تحديد الحالة (التضليل اإلعالمي) وتحديد مشكلة (انتشار التضليل والشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي)،
وتم استخالص عدد من النتائج ،منها :أ َّن ظاهرة التضليل اإلعالمي تهدد مصداقية وسائل اإلعالم برمتها ،وأن
عددا ً كبريا ً من وسائل اإلعالم العاملية تقع فريسة األخبار الكاذبة واملفربكة ،وأوصت الدراسة وسائل اإلعالم
الوطنية ،ومؤسسات املجتمع املدين ،مبكافحة الشائعات ،وبيان الحقائق للجمهور كام هي .ركزت دراسة مراد
عىل البحث يف انتشار ظاهرة التظليل اإلعالمي ،ومن ضمنها الشائعات عرب منصات التواصل االجتامعي،

وانعكاس ذلك عىل تشكيل الرأي العام األردين ،وكيفية الحد من ظاهرة التضليل اإلعالمي يف وسائل التواصل
االجتامعي ،يف حني جاءت هذه الدراسة لتبحث يف توظيف وسائل اإلعالم األردنية يف الحد من انتشار الشائعات
بأنواعها وأشكالها املتعددة.

ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي ت َّم عرضُ ها يف كونها من الدراسات الحديثة التي تبحث
يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني عىل االتصال يف األردن ،حيث إنَّ أيَّاً من
ومنهجي من وجهة نظر
يل
الدراسات السابقة التي تم عرضها مل تتناول موضوع الدراسة الحايل بشكل تفصي ٍّ
ٍّ
اإلعالميني يف األردن ،كذلك تتميز هذه الدراسة مبحاولتها استطالع آراء القامئني باالتصال يف وسائل اإلعالم
الرسيمة األردنية للوقوف عىل فاعلية وأساليب تعامل اإلعالم مع مشكلة الشائعات؛ كونهم األقدر عىل التعامل
مع مشكلة الشائعة يف ضوء تزايد انتشار الشائعات بشك ٍل كبريٍ يف املجتمع األردين ،وقد استفاد الباحث من
الدراسات السابقة يف ع ْرض اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتصميم أداة الدراسة.

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
ومفاهيمي عن
ي
اعتمدت الدراسة املنهج املسحي ،وهي دراسة وصفية ،وذلك يف تقديم إطا ٍر نظر ٍّ
ٍّ
الشائعات واإلعالم ،وت َّم استخدام االستبانة يف جمع بيانات الدراسة وتحليلها وفق أسس علمية منهجية؛
للوصول إىل نتائج واقعية عن املشكلة التي تتم دراستها ،ويع ُّد هذا املنهج مناسباً للجانب امليداين من هذه
الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتم ُع الدراسة من القامئني باالتصال يف التلفزيون األردين ووكالة األنباء األردنية "برتا" وصحيفة الرأي
األردنية ،البالغ عددهم ( )397إعالميا ً ،وكام هو مبني يف الجدول اآليت:
جدول رقم ( :)1مجتمع الدراسة وعيّنته
العدد

العينة

النسبة إىل مجتمع البحث %

وسيلة اإلعالم
وكالة األنباء األردنية برتا

160

32

%20.4

التلفزيون األردين

85

46

%29.3

صحيفة الرأي األردنية

152

79

%50.3

397

157

%100

املجموع

اعتمد الباحث العينة العشوائية املتاحة ،وقد تكونت من ( )157مبحوثاً من مجموع ( )397إعالمياً ،هم
مجتمع البحث كام هو موضَّ ح يف الجدول رقم ( )1أعاله.
الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة:
جدول رقم ( :)2التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة (ن=)157
املتغري

العمر

الجنس

املؤهل العلمي

الخربة

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

أقل من  30سنة

47

29.9

 35-30سنة

40

25.5

 40-36سنة

27

17.2

 41سنة فأكرث

43

27.4

ذكور

77

49.0

إناث

80

51.0

ثانوية عامة

12

7.6

دبلوم

10

6.4

بكالوريوس

64

40.8

دبلوم عايل

13

8.3

ماجستري

45

28.7

دكتوراه

13

8.3

 5سنوات فاقل

72

45.9

 10-5سنوات

43

27.4

 15-11سنة

17

10.8

 16سنة فأكرث

25

15.9

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

املتغري

رئيس تحرير

7

4.5

سكرتري تحرير

5

3.2

محرر مسؤول

10

6.4

املنصب الوظيفي يف

محرر

24

15.3

املوقع اإلخباري

رئيس قسم

20

12.7

كاتب صحفي

24

15.3

مراسل صحفي

26

16.6

املنصب اإلداري

41

26.1

التلفزيون األردين

46

29.3

وكالة األنباء األردنية

32

20.4

الصحافة األردنية

79

50.3

مكان العمل

تشري بيانات الجدول رقم ( )2إىل أن أعىل نسبة متثيل من أفراد الدراسة يف العمر أقل من  30سنة،
والبالغة ( ،)%29.9ثم جاءت نسبة متثيل الفئة العمرية  41سنة فأكرث ،والبالغة ( ،)%27.4وأدىن نسبة متثيل
لفئة العمر  40-36سنة ،والبالغة ( .)%17.2ومن حيث الجنس ظهر أن النسبة العليا من اإلناث ،والبالغة
( )%51.0مقابل ( )%49.0للذكور .كام وتشري بيانات الجدول إىل أنَّ النسب العليا من أفراد عينة الدراسة من
حملة درجة البكالوريوس ،والبالغة ( ،)%40.8ومن ثم حملة درجة املاجستري بنسبة متثيل (.)%28.7
وفيام يتعلق بالخربة وجد أن النسبة الكربى لذوي الخربة  5سنوات فأقل ،والبالغة ( ،)%45.9ثم جاءت
نسبة متثيل ذوي الخربة  10-5سنوات فأكرث ،والبالغة ( ،)%27.4فيام بلغت أدىن نسبة متثيل لذوي الخربة -11
 15سنة ،والبالغة ( .)%10.8أ َّما من حيث املنصب الوظيفي فتشري البيانات إىل أنَّ أعىل نسبة متثيل كانت
للمناصب اإلدارية ،والبالغة ( )%26.1وأدىن نسبة متثيل لسكرتري التحرير ،والبالغة ( .)%3.2كام وتوضح بيانات
الجدول توزيع أفراد الدراسة عىل مواقع العمل الثالثة :فيالحظ أ َّن نصف أفراد الدراسة من العاملني يف الصحف

األردنية وبنسبة بلغت ( ،)%50.3ثم جاءت نسبة العاملني يف التلفزيون األردين يف الدرجة الثانية بنسبة
( ،)%29.3فيام جاءت نسبة العاملني يف وكالة األنباء األردنية يف الدرجة الثالثة بنسبة (.)%20.4
الوسائل واملنصات اإلعالمية األكرث مساهمة يف نرش الشائعات
يعرض الجدول اآليت أكرث الوسائل واملنصات اإلعالمية مساهمة يف نرش الشائعات:
جدول رقم ( :)3أكرث الوسائل واملنصات اإلعالمية مساهمة يف نرش الشائعات
املتغري

النسبة املئوية

فئات املتغري /وسائل  /منصات

التكرار

شبكات التواصل االجتامعي

137

87.3

املواقع اإللكرتونية األردنية

7

4.5

محطات التلفزيون املحلية

4

2.5

وكاالت األنباء العربية

3

1.9

محطات التلفزيون العربية

4

2.5

الصحف واملجالت العربية

1

0.6

الصحف واملجالت األجنبية

1

0.6

أكرث الوسائل اإلعالمية مساهمة
يف نرش الشائعات

%

وتشري بيانات الجدول رقم ( )3إىل أ َّن رأي أفراد الدراسة يف أكرث الوسائط اإلعالمية نرشا ً للشائعة أشاروا
إىل وسائل التواصل االجتامعي بنسبة طاغية بلغت ( ،)%87.3ثم يف الدرجة الثانية املواقع اإللكرتونية األردنية
بنسبة (.)%4.5

أداة الدراسة
ٍ
رئيس باعتبارها جهدا ً علميا ً منظامً للحصول عىل بيانات ومعلومات
تم االعتامد عىل االستبانة بشك ٍل
مها لتناسب أغراض الدراسة وأسئلتها؛ الستطالع آراء واتجاهات
عن الظاهرة موضوع الدراسة ،والتي تم تصمي ُ
أفراد عينة الدراسة يف موضوع الدراسة.

تصحيح أداة الدراسة
ممت مقاييس الدراسة وفق مقياس (ليكرت) الخامس ،والثاليث ،بحيث تأخذ اإلجابات عن فقرات
ُ
ص ِّ
مقياس دوافع انتشار الشائعة ،ومقياس التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة ثالثة مستويات،
مقياس :أسباب انتشار الشائعة ،ومقياس آثار انتشار
وهي( :أوافق ،ومحايد ،وال أوافق) ،وتأخذ اإلجابات عن
َ
الشائعة عىل املجتمع األردين ثالثة مستويات أيضا ً ،وهي( :أحيانا ً ،ونادرا ً ،وأبدا ً) وأعطيت اإلجابات األوزان اآلتية:
( )1 ،2 ،3عىل التوايل .وبهدف تحديد درجة املوافقة ،ت َّم استخراج مدى املقياس بطرح أدىن املستويات من
أعالها  ، 2 =1-3ثم بقسمة مدى املقياس عىل ( )3يظهر طول الفئة =  0.66وبناء عىل متوسطات اإلجابات ،تم
اعتامد الفئات اآلتية:
 :1.66-1.00درجة منخفضة ،و :2.33-1.67درجة متوسطة ،و :3.00-2.34درجة مرتفعة
أ َّما مقياس دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات فتأخذ اإلجابات عن فقراته خمسة مستويات
للموافقة ،وهي( :بدرجة كبرية جدا ً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة نادرة) ،وأعطيت األوزان (،5
 )1 ،2 ،3 ،4عىل التوايل ،وبهدف تحديد درجة املوافقة ت َّم ما يأيت :استخراج مدى املقياس=  4 =1-5بقسمة
مدى املقياس عىل ( ،)3وهي عدد املستويات=  1.33وهو طول الفئة .وتم اعتامد الفئات اآلتية بنا ًء عىل
متوسطات اإلجابات :2.33-1.00 :درجة منخفضة ،و :3.67-2.34درجة متوسطة ،و :5.00-2.68درجة مرتفعة.
قياس الثبات
ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخيل ألداة الدراسة (املقاييس) ،تم استخدام اختبار (كرونباخ ألفا)،
وقد تراوحت قيم معامل الثبات بني()0.940-0.754؛ مام يشري إىل ثبات أداة الدراسة.

جدول رقم ( :)4معامالت (كرونباخ ألفا) الختبار أداة الدراسة
عدد الفقرات معامل الثبات

املتغري
دوافع انتشار الشائعة

12

0.920

أسباب انتشار الشائعة

10

0.830

آثار انتشار الشائعة عىل املجتمع األردين

9

0.940

التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة

4

0.754

دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات

20

0.899

نتائج الدراسة
 -1فيام يتعلق باإلجابة عن السؤال األول" :ما أكرث الشائعات املتداولة يف األردن؟" ت َّم التوصل إىل النتائج
عىل الن ْحو اآليت:
النسبي للشائعات املتداولة من وجهة نظر أفراد الدراسة (ن=)157
جدول رقم ( :)5التوزيع
ّ
الشائعات

نعم

ال اعلم

ال

العدد

%

العدد

%

العدد

%

سياسية

106

67.5

26

16.6

25

15.9

اقتصادية

119

75.8

15

9.6

23

14.6

أمنية

91

58.0

37

23.6

29

18.5

عسكرية

40

25.5

67

42.7

50

31.8

اجتامعية

138

87.9

4

2.5

15

9.6

استهداف الشخصيات العامة

109

69.4

17

10.8

31

19.7

إعالمية

125

79.6

13

8.3

19

12.1

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )5أ َّن النسبة العليا من أفراد عينة الدراسة من الصحفيني املبحوثني بنسبة
( )%87.9اعتقدوا بأ َّن أكرث الشائعات املتداولة هي االجتامعية ،ويف الدرجة الثانية جاءت الشائعات اإلعالمية
بنسبة ( ،)%79.6يليها الشائعات االقتصادية بنسبة ( ،)%75.8وجاءت الشائعات التي تهدف إىل اغتيال
الشخصيات يف الدرجة الرابعة بنسبة إجابات ( ،)%69.4أ َّما الشائعات السياسية فجاءت يف الدرجة الخامسة
بنسبة إجابات ( ،)%67.5ويؤكد ذلك ما توصلت إليه دراسة الدليمي) ،)2018وظهر من خالل الدراسة أنَّ درجة

ٍ
ُ
درجات مرتفعة ،وأ َّن
واألهداف ،واألخطا ُر ،قد حصلت عىل
إدراك الصحفيني لألخبار املفربكة من حيثُ  :املفهو ُم،
املجالني :االجتامعي ،واإلعالمي؛ وذلك كون الفرتة
هذه النتائج تشري إىل أن الشائعات يف مجملها ركَّزت عىل
ْ
التي طبقت فيها الدراسة املسحية كانت فرتة مكافحة انتشار فريوس كورونا املستجد ،وإجراءات الحظر
االجتامعي ،والعزل الصحي ،وسياسة اإلجراءات الرسمية التي صدرت بأوامر الدفاع التي خصصت لنجاح خطة
خلية األزمة ،كام تؤكد هذه النتيجة تزايد قناعات اإلعالميني بأ َّن وسائل اإلعالم غري التقليدية أسهمتْ يف إذكاء
خطاب ال ُعنف وإقصاء اآلخر .كام تأيت النتيجة يف سياق ما توصلت إليه دراسة الربابعة )2019م) من أنَّ سهولة
الديني ،من
الصحفي من قبل املواقع اإلخبارية ،وقلة الوازع
الس ْبق
إنتاج املعلومات ونرشها ،والحصول عىل َّ
ِّ
ِّ
األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل انتشار الشائعات.

 -2اإلجابة عن السؤال الثاين" :ما أه ُّم الدوافع وراء ظهور الشائعات يف األردن؟"
جدول رقم ( :)6قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس الدوافع امل ُح ِّركة
النتشار الشائعات يف األردن (ن=)157
الدافع

رقم الفقرة

الرتبة

الوسط

االنحراف

الحسايب املعياري

الدرجة

1

إثارة أزمات سياسية

7

1.49

0.68

ضعيفة

2

زعزعة األمن الوطني

4

1.62

0.74

ضعيفة

3

إثارة الرأي العام

12

1.20

0.46

ضعيفة

4

أهداف تخريبية

9

1.45

0.72

ضعيفة

5

اغتيال الشخصيات العامة

1

1.82

0.84

متوسطة

6

إساءة العالقة مع دول الجوار

3

1.75

0.79

متوسطة

7

إضعاف معنويات األفراد

11

1.35

0.65

ضعيفة

8

خلق أزمات داخلية يف البالد

10

1.45

0.72

ضعيفة

9

إضعاف املركز الدويل لألردن

2

1.79

0.78

متوسطة

10

التأثري عىل الوحدة الوطنية

6

1.52

0.74

ضعيفة

11

خلق أزمات اقتصادية وطنية

5

1.54

0.73

ضعيفة

12

خلق رأي عام سياس تجاه القضايا الوطنية

8

1.47

0.69

ضعيفة

1.54

0.52

ضعيفة

الدرجة الكلية

أشارت نتائج تحليل الجدول رقم ( )6إىل وجود درجة متوسطة من املوافقة عىل الدوافع املحركة لظهور
م
الشائعات يف األردن كانت تتعلق باغتيال الشخصيات العامة ،ومن ث َّم إضعاف املركز الدويل لألردن ،ومن ث َّ
أقل الدوافع هو الدافع املتعلق بإثارة الرأي العام؛ مام يشري إىل أ َّن
اإلساءة للعالقات مع دول الجوار .فيام كان ُّ
الدافع الرئيس لظهور الشائعات هو مهاجمة الشخصيات العامة ودورها الوطني ،مبعنى أ َّن الغاية هي زعزعة
االستقرار السياس ،وهذا النوع من الشائعات يف ظل الظروف السياسية واألمنية التي تحيط باملنطقة ،يبعث
عىل القلق ،وقد تكون له تداعيات خطرية عىل األمن الوطني الداخيل .أما الدافع الثاين للشائعات ،املتعلق
مبهاجمة مواقف اململكة الخارجية ومكانتها يف النظام الدويل وعالقات األردن مع دول الجوار ،فإنَّه يؤكد أ َّن
غالب الشائعات
دوافع الشائعات الرئيسة الفتنة ونرش الفوىض يف األردن ،وهو دافع مرتبط بالدافع األول؛ إذ إ َّن
َ
السياسية واألمنية خاصة يكون هدفها زعزعة االستقرار .وهذا ال يعني أ َّن الشائعات السياسية تستهدف فقط
زعزعة االستقرار ،فكل الشائعات مبا فيها االجتامعية واالقتصادية ميكن أن تحدث رشخاً يف البناء املجتمعي ،أو
األمن الوطني ،أو االستقرار السياس.

 -3اإلجابة عن السؤال الثالث" :ما أه ُّم أسباب انتشار الشائعة يف األردن؟"
جدول رقم ( :)7قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس أسباب انتشار الشائعة يف األردن
(ن=)157
الوسط

االنحراف

رقم

الحسايب

املعياري

1

سهولة التأثر مبا ينرش من شائعات فيعاد نرشها

9

1.34

0.51

ضعيفة

2

مر ِّوجي الشائعات
صعوبة التح ِّري عن ُ

1

1.66

0.67

ضعيفة

3

عدم وجود قوانني ملزمة تردع مروجي الشائعات

2

1.62

0.71

ضعيفة

4

غياب الوعي الوطني بخطورة الشائعات

6

1.50

0.61

ضعيفة

5

غياب الشفافية وتأخر الترصيحات الرسمية

4

1.59

0.65

ضعيفة

6

مر ِّوجي الشائعات
ضعف الوازع الديني لدى ُ

5

1.54

0.67

ضعيفة

10

1.29

0.48

ضعيفة

الفقرة

الفقرة

7

سهولة استخدام اإلنرتنت يف تحريف املعلومات وإعادة
نرشها

الرتبة

الدرجة

8
9
10

الحصول عىل السبق الصحفي من قبل املواقع
اإلخبارية
صعوبة إخضاع شبكات التواصل للرقابة الرسمية
واملجتمعية
إنشاء مواقع مزورة بأسامء جهات غري رسمية
الدرجة الكلية

8

1.39

0.57

ضعيفة

7

1.48

0.67

ضعيفة

3

1.61

0.69

ضعيفة

---

1.50

0.39

ضعيفة

بيَّنت الدراسة حسب جدول رقم ( )7وجود درجة ضعيفة من املوافقة لدى أفراد عينة الدراسة حول أسباب
انتشار الشائعات يف األردن ،واملتعلق بصعوبة التح ِّري عن ُمر ِّوجي الشائعات ،ومن ث َّم عدم وجود قوانني ملزمة
تردع مروجي الشائعات ،واملتعلق بإنشاء مواقع مزورة بأسامء جهات غري رسمية ،فيام كان أقل األسباب املتعلق
م
بانتشار الشائعات يرتبط بسهولة استخدام اإلنرتنت يف تحريف املعلومات وإعادة نرشها؛ مام يشري إىل أنَّ أه َّ
أسباب انتشار الشائعات بالشكل الحايل من وجهة نظر اإلعالميني يف وكالة األنباء األردنية ،وصحيفة الرأي،
والتلفزيون األردين ،يرتبط بالنواحي الفنية املتعلقة بالوصول إىل مطلقي الشائعات ومروجيها ،سواء من داخل
اململكة أو خارجها ،باإلضافة إىل ضعف القوانني واألنظمة التي تضع العقوبات الرادعة ملطلقي الشائعات،
وصعوبة متابعة ومالحقة األشخاص الذين يقومون بتصميم املواقع اإللكرتونية ،ونرش الشائعات التي تهدد
األمن الوطني األردين ،وهذا يتفق مع دراسة ) Zhao et al(2014التي أشارت إىل وجود عقبات خطرية تسهم
بشكل سلبي يف عملية تفنيد ودحض الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي ،وما توصلت إليه دراسة
السبيعي( )2016التي أشارت إىل أ َّن هناك مجموعة مع ِّوقات يف التصدي للشائعات ،أبرزها :انخفاض الوعي
بني أفراد املجتمع ،وعدم وجود حساب تفاعيل عىل شبكة اإلنرتنت.

 -4اإلجابة عن السؤال الرابع" :ما طبيعة التدابري واإلجراءات الوطنية للحدِّ من انتشار الشائعة يف األردن؟"
جدول رقم ( :)8قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس التدابري واإلجراءات الوطنية للحدِّ
من انتشار الشائعات (ن=)157
رقم

الوسط

االنحراف

الحسايب

املعياري
0.58

مرتفعة
مرتفعة

الفقرة

الرتبة

1

الترشيعات الناظمة ملحاربة الشائعات يف األردن.

1

2.71

2

إنشاء مراكز متخصصة ملحاربة الشائعات.

4

2.38

0.74

3

التوعية اإلعالمية عرب مختلف وسائل اإلعالم

3

2.50

0.67

مرتفعة

2

2.69

0.58

مرتفعة

---

2.57

0.49

مرتفعة

الفقرة

4

املؤمترات الوطنية املتخصصة مبحاربة انتشار
الشائعات
الدرجة الكلية

الدرجة

بينت الدراسة حسب جدول رقم ( )8وجود درجة مرتفعة من املوافقة لدى القامئني باالتصال األردين عىل
اإلجراءات الوطنية للح ِّد من انتشار الشائعات يف األردن ،والتي تتمثل بالترشيعات الناظمة ملحاربة الشائعات يف
األردن ،وعقد املؤمترات الوطنية املتخصصة يف محاربة انتشار الشائعة ،ومن ث َّم التوعية اإلعالمية عرب مختلف
وسائل اإلعالم .فيام كان أضعف اإلجراءات يتعلق بإنشاء مراكز متخصصة ملحاربة الشائعة ،وذلك يف ضوء
اهتامم العاملني يف مجال اإلعالم مبحاربة الشائعات ،والحد من انتشارها ،وتوضيح أخطارها للرأي العام األردين.
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة السبيعي ( )2016التي أشارت إىل أنَّ أبرز األساليب املناسبة التي
يستخد ُمها اإلعالم األمني للتصدي للشائعات هي الرقابة عىل شبكة اإلنرتنت؛ العتامد أصحاب الفكر املتطرف
عليها ،وإصدار نرشات تهتم بتوعية األفراد ،وتحذيرهم من نرش الشائعات.

 -5اإلجابة عن السؤال الخامس" :ما دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعة يف األردن؟ "
جدول رقم ( :)9قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات (ن=)157
رقم
الفقرة
1

الفقرة
تسهم املعلومات الدقيقة التي تقدمها وسائل
اإلعالم يف محاربة الشائعات

الرتبة
1

الوسط

االنحراف

الحسايب املعياري
3.97

0.95

الدرجة
مرتفعة

رقم

الفقرة

الفقرة
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

الحكومات األردنية جادة يف محاربة الشائعات
تضع الحكومات األردنية قيودا ً تح ُّد من قدرة وسائل
اإلعالم عىل محاربة الشائعات
تقوم وسائل اإلعالم بكشف الحقائق حول مواضيع
الشائعات
تسهم مصداقية وسائل اإلعالم يف محاربة الشائعات
تسهم ثقة الرأي العام األردنية بوسائل اإلعالم يف
محاربة الشائعات
تعمل وسائل اإلعالم األردنية يف البحث عن مصادر
الشائعات
تسهم وسائل اإلعالم يف بيان دوافع نارشي الشائعة
يقدم التلفزيون األردين معلومات موضوعية عن
موضوع الشائعات
تسهم التحقيقيات التلفزيونية يف بيان طبيعة
الشائعة.
تعزز وسائل اإلعالم من قدرة أجهزة الدولة عىل محاربة
الشائعات
يستضيف التلفزيون خرباء يف مجال الشائعات للح ِّد
من تأثرياتها عىل املجتمع األردين
يقدم التلفزيون األردين التقارير التي يصدرها (مرصد
أكيد ملصداقية اإلعالم األردين)
تعمل وكالة األنباء األردنية عىل نرش معلومات دقيقة
عن موضوع الشائعات
مفصلة عن
يقدم مراسلو وكالة األبناء األردنية تقارير
َّ
موضوع الشائعة.
يقوم اإلعالم األردين ببيان أخطار انتشار الشائعات يف
األردن
يقوم اإلعالم بالرد الرسيع واملعالجة املوضوعية
ملوضوع الشائعات
يعمل اإلعالم عىل فضح مصادر الشائعات.
تسهم الصحف اليومية يف توعية املجتمع مبوضوع
الشائعات.

الرتبة

الوسط

االنحراف

الحسايب املعياري

الدرجة

5

3.59

1.20

متوسطة

6

3.53

1.21

متوسطة

12

3.43

1.31

متوسطة

9

3.50

1.19

متوسطة

2

3.76

1.13

مرتفعة

8

3.51

1.20

متوسطة

7

3.52

1.19

متوسطة

4

3.59

1.18

متوسطة

10

3.46

1.21

متوسطة

3

3.69

1.11

مرتفعة

11

3.44

1.19

متوسطة

17

3.06

1.34

متوسطة

16

3.15

1.35

متوسطة

14

3.17

1.32

متوسطة

13

3.42

1.35

متوسطة

15

3.15

1.40

متوسطة

19

2.92

1.44

متوسطة

20

2.91

1.45

متوسطة

رقم

الفقرة

الفقرة
20

تقوم الصحف بعمل تحقيقيات حول موضوع
الشائعات.
الدرجة الكلية

الرتبة

الوسط

االنحراف

الحسايب املعياري

الدرجة

18

2.96

1.42

متوسطة

---

3.39

0.76

متوسطة

كشفت الدراسة حسب جدول رقم ( )9وجود درجة متوسطة من املوافقة عىل دور اإلعالم األردين يف
ٍ
إجابات بلغت ( ،)3.39وعىل مستوى فقرات املقياس نالحظ أ َّن ثالثاً منها
مواجهة الشائعات بشكل عام مبتوسط
جاءت بدرجة مرتفعة ،و( ) 17فقرة بدرجة موافقة متوسطة ،وكانت أعىل درجات املوافقة عىل الفقرة التي تشري
إىل أ َّن املعلومات الدقيقة التي تقدمها وسائل اإلعالم تعمل عىل محاربة الشائعات ،فيام تسهم ثقة الرأي العام
األردنية بوسائل اإلعالم يف زيادة القدرة عىل محاربة الشائعات ،فيام تقوم وسائل اإلعالم اإلكرتونية والتقليدية
بدعم جهود أجهزة الدولة عىل محاربة الشائعات ،فيام كانت أدىن درجات املوافقة حول مساهمة الصحف
اليومية يف توعية املجتمع مبوضوع الشائعة ،وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة كرينر ( )2016 ,Kynarالتي
أشارت إىل أ َّن الشائعات تج ُد أرضية خصبة يف وسائل التواصل االجتامعي خالل األحداث واألزمات ،وهذا يتفق
مع ما توصلت إليه دراسة زيلتوكينا ( )2016 ,Zheltukhinaaالتي أشارت إىل أنَّ وسائل اإلعالم تحاول تحقيق
وظيفة نرش الشائعات ،من خالل أسلوب اإلثارة الزائفة والكذب بدالً من التعرض للحقائق وال ُح َجج املوضوعية،
ودراسة القروين( )2019التي خلصت إىل أ َّن لوسائل اإلعالم الجديدة دورا ً يف ترويج الشائعات ،وأ َّن اإلعالم الجديد
ساعد يف نرش الشائعة حول العامل خالل ساعات ،ودراسة النعيامت( )2019التي أسفرتْ نتائ ُجها عن أ َّن
التطبيقات الذكية ومواقع التواصل االجتامعي أسهمت بشكل كبري يف نرش الشائعة واألخبار غري املوثوقة،
وباألخص تطبيق (واتساب) ،واالفتقار إىل املعرفة ،أو القدرة لدى الشباب الجامعي يف الحصول عىل املعلومة
من مصدرها ،وضعف اإلعالم بكل أنواعه يف بيان اآلثار السلبية لإلشاعة عىل األمن الفكري واالجتامعي

واالقتصادي للمملكة ،وكذلك تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة مراد( )2019من أ َّن ظاهرة التضليل
اإلعالمي تهدد مصداقية وسائل اإلعالم برمتها ،وأ َّن عددا ً كبريا ً من وسائل اإلعالم العاملية تقع فريسة األخبار
الكاذبة واملربكة؛ مام يشري إىل ضعف دور وسائل اإلعالم األردنية التي تم بحثها يف الح ِّد من تأثري الشائعات يف
املجتمع األردين ،حيث يظهر ضعف اإلعالم من خالل عدم انتشار ر ٍّد رسيع عىل الشائعات ،وكشف مصادرها،
وعدم قيام الصحف األردنية بعمل تحقيقات صحفية عن موضوع الشائعات ،وضعف دور التلفزيون األردين يف
التعامل مع أخطار الشائعات بشكلٍ كبريٍ ومستمر.

 -6اإلجابة عن السؤال السادس" :هل توجد فروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً
للمتغريات الشخصية والوظيفية؟"
جدول رقم ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات
تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية
املتغري

العمر

الجنس

املؤهل العلمي

سنوات العمل

املنصب الوظيفي

فئة املتغري

املتوسط الحسايب االنحراف املعياري

أقل من  30سنة

3.50

0.69

من  30 – 35سنة

3.33

0.81

من  36– 40سنة

3.71

0.65

 41سنة فأكرث

3.11

0.76

ذكر

3.49

0.78

أنثى

3.28

0.72

ثانوية عامة

3.57

0.79

دبلوم

3.41

0.90

بكالوريوس

3.46

0.63

دبلوم عايل

3.32

0.85

ماجستري

3.29

0.84

دكتوراه

3.22

0.87

5سنوات فأقل

3.29

0.71

من  5- 10سنوات

3.55

0.75

من  11 -15سنة

3.50

0.81

أكرث من  16سنة

3.31

0.85

رئيس تحرير

3.67

0.74

سكرتري تحرير

3.58

0.68

محرر مسؤول

3.42

0.77

املتغري

مكان العمل

فئة املتغري

املتوسط الحسايب االنحراف املعياري

محرر

3.70

0.57

رئيس قسم

3.29

0.91

كاتب صحفي

3.42

0.86

مراسل صحفي

3.39

0.78

املنصب اإلداري

3.15

0.66

التلفزيون األردين

3.66

0.74

وكالة األنباء األردنية

3.34

0.71

الصحافة األردنية

3.24

0.76

تشري نتائج التحليل حسب جدول رقم ( )10إىل وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات ،ت ُعزى إىل االختالف يف املتغريات الشخصية والوظيفية ،وتبني وجود فروق دالة إحصائياً عىل دور
اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية ت ُعزى إىل االختالف يف (العمر،
والجنس ،ومكان العمل) ،وكانت الفروق لصالح الذكور.
كام تشري نتائج تحليل التباين إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية ت ُعزى إىل االختالف يف (املؤهل العلمي ،وسنوات العمل،
واملنصب الوظيفي) ،والختبار داللة الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً للمتغريات
الشخصية والوظيفية بني مستويات املتغريات املستقلة (العمر ،ومكان العمل) ،وبينت وجود فروق دالة
إحصائيا ً يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني فئتي العمر  41سنة فأكرث ،والفئة  40-36سنة،
ولصالح الفئة  40-36سنة ،ويالحظ من نتائج اختبار (شيفيه) وجود فروق دالة إحصائياً عىل دور اإلعالم األردين
يف مواجهة الشائعات بني العاملني يف التلفزيون األردين والعاملني يف الصحافة األردنية ولصالح العاملني يف
التلفزيون األردين.
ويالحظ من بيانات الجدول ( )11وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تعزى

إىل االختالف يف املتغريات الشخصية والوظيفية ،والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين السداس:
جدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً
للمتغريات الشخصية والوظيفية
مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

الداللة

املربعات

الحرية

املربعات

املحسوبة

اإلحصائية

العمر

4.884

3

1.628

3.245

*0.024

الجنس

3.280

1

3.280

6.538

*0.012

املؤهل العلمي

0.933

5

0.187

0.372

0.867

سنوات العمل

2.071

3

0.690

1.376

0.253

مكان العمل

4.124

2

2.062

4.111

*0.018

3.117

7

0.445

0.888

0.518

1889.793

157

املتغري املستقل

املنصب
الوظيفي
الكيل

* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05
يتضح من جدول رقم ( )11وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05=αيف دور اإلعالم
األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية ت ُعزى إىل االختالف يف (العمر ،والجنس،
ومكان العمل) ،حيث بلغت قيم (ف) املحسوبة لها ( )4.111 ،6.538 ،3.245عىل التوايل ،وبدالالت إحصائية
( ،)0.018 ،0.012 ،0.024وبحسب الجنس نجد من بيانات الجدول رقم ( )7أنها لصالح الذكور مبتوسط ()3.49
مقابل متوسط ( )3.28لإلناث .فيام تشري نتائج تحليل التباين إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( )0.05=αيف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية تُعزى إىل
االختالف يف (املؤهل العلمي ،وسنوات العمل ،واملنصب الوظيفي) ،حيث بلغت قيم (ف) املحسوبة لها
( )0.888 ،1.376 ،0.372وبدالالت إحصائية ( .)0.518 ،0.253 ،0.867والختبار داللة الفروق يف دور اإلعالم
األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية بني مستويات املتغريات املستقلة (العمر،
ومكان العمل) تم إجراء اختبار (شيفيه) لالختبارات البعدية:

جدول رقم ( :)12نتائج اختبار (شيفيه) لالختبارات البعدية الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات تبعاً ملتغري العمر
العمر (أ)

العمر (ب)

متوسط االختالف الداللة اإلحصائية

من  30 – 35سنة

0.1689

0.746

من  36– 40سنة

-0.2122-

0.674

 41سنة فأكرث

0.3873

0.087

أقل من  30سنة

-0.1689-

0.746

من  30 – 35سنة من  36– 40سنة

-0.3811-

0.203

 41سنة فأكرث

0.2184

0.580

أقل من  30سنة

0.2122

0.674

من  36– 40سنة من  30 – 35سنة

0.3811

0.203

 41سنة فأكرث

*0.5995

*0.010

أقل من  30سنة

-0.3873-

0.087

من  30 – 35سنة

-0.2184-

0.580

من  36– 40سنة

-0.5995-

*0.010

أقل من  30سنة

41سنة فأكرث

*

* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05
يالحظ من نتائج اختبار (شيفيه) وجود فروق دالة إحصائيا ً عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني فئتي
العمر  41سنة فأكرث ،والفئة  40-36سنة ،ولصالح الفئة  40-36سنة.
جدول رقم ( :)13نتائج اختبار (شيفيه) لالختبارات البعدية الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات تبعاً ملتغري مكان العمل
مكان.العمل (أ)
التلفزيون األردين
وكالة األنباء األردنية
الصحافة األردنية

مكان.العمل (ب)

متوسط االختالف الداللة اإلحصائية

وكالة األنباء األردنية

0.3160

0.157

الصحافة األردنية

*0.4155

*0.008

التلفزيون األردين

-0.3160-

0.157

الصحافة األردنية

0.0994

0.799

التلفزيون األردين

*-0.4155-

*0.008

وكالة األنباء األردنية

-0.0994-

0.799

* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05
يالحظ من نتائج اختبار (شيفيه) وجود فروق دالة إحصائيا ً عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني
العاملني يف التلفزيون األردين والعاملني يف الصحافة األردنية ،ولصالح العاملني يف التلفزيون األردين.

خالصة نتائج الدراسة

 .1إن أعىل نسبة متثيل من أفراد الدراسة يف العمر هي فئة أقل من  30سنة ( ،)%29.9ومن الجنس كانت
مقاربة ،اإلناث ( )%51.0و( )%49.0للذكور .أما النسب العليا من املستوى الدراس فقد كانت لحملة
درجة البكالوريوس البالغة ( ،)%40.8ومن ثم حملة درجة املاجستري بنسبة متثيل ( .)%28.7وفيام
يتعلق بالخربة وجد أ َّن النسبة الكربى لذوي الخربة  5سنوات فأقل ،البالغة ( ،)%45.9ومن حيث املنصب
الوظيفي فتشري البيانات إىل أ َّن أعىل نسبة متثيل كانت للمناصب اإلدارية ( ،)%26.1وأ َّن نصف أفراد
الدراسة هم من العاملني يف الصحف األردنية (.)%50.3
 .2إن أكرث الوسائط اإلعالمية نرشا ً للشائعة هي وسائل التواصل االجتامعي ( ،)%87.3ثم املواقع
اإللكرتونية األردنية ( .)%4.5وإن أكرث الشائعات املتداولة هي االجتامعية بنسبة ( ،)%87.9تلتها
الشائعات اإلعالمية بنسبة ( ،)%79.6ثم الشائعات االقتصادية بنسبة (.)%75.8
 .3إن أبرز الدوافع امل ُح ِّركة لظهور الشائعات يف األردن هي اغتيال الشخصيات العامة ،ومن ثم إضعاف
املركز الدويل لألردن ،ومن ثم اإلساءة للعالقات مع دول الجوار ،وإن أبرز العوامل املساهمة يف انتشار
الشائعات هو صعوبة التح ِّري عن ُمر ِّوجي الشائعات ،ومن ثم عدم وجود قوانني ملزمة تردع ُمر ِّوجي
الشائعات.
 .4إن أبرز اإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعات يف األردن هي الترشيعات الناظمة ملحاربة
الشائعات يف األردن ،وعقد املؤمترات الوطنية املتخصصة يف محاربة انتشار الشائعة ،ومن ث َّم
التوعية اإلعالمية عرب مختلف وسائل اإلعالم .وإ َّن أكرث إجراء ملواجهة انتشار الشائعات هو أن املعلومات
الدقيقة التي تقدمها وسائل اإلعالم تعمل عىل محاربة الشائعات ،وإسهام ثقة الرأي العام األردنية
بوسائل اإلعالم يف زيادة القدرة عىل محاربة الشائعات.

 .5وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تعزى إىل االختالف يف املتغريات
الشخصية والوظيفية (العمر ،والجنس) تعزى إحصائيا ً إىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً
للمتغريات الشخصية والوظيفية التي ت ُعزى إىل االختالف يف (املؤهل العلمي ،وسنوات العمل،
واملنصب الوظيفي).

التوصيات
يف ضوء نتائج الدراسة السالف ذكرها فإنها تويص مبا يأيت:
-

العمل عىل تفعيل دور وسائل اإلعالم األردنية الرسمية يف محاربة الشائعات من خالل القيام بربامج حوارية
موسعة حول موضوع كل شائعة ،والعمل عىل تفنيدها بشفافية من خالل مختصني يف مجال اإلعالم.
َّ

 قيام وسائل اإلعالم بعقد دورات تدريبية لإلعالميني يف مختلف وسائل اإلعالم؛ للتعامل مع الشائعات ،والردوموضوعي يكون مقنعا ً للمتلقي.
عليها بشك ٍل رسيعٍ
ٍّ
 قيام وسائل اإلعالم مبتابعة الشائعات التي تنترش يف املجتمع األردين ،والرد عليها بشكل رسيع ،وتوضيح كافةدوافعها ،وأسباب نرشها.
-

العمل عىل تعزيز ثقة املشاهدين يف املجتمع األردين بالقنوات التلفزيونية ،ووكالة األنباء األردنية؛ ألن الثقة
مهامً يف زيادة القدرة عىل محاربة الشائعات يف األردن.
بني وسائل اإلعالم واملتلقي تشكل عامالً
َّ

 إتاحة املعلومات العامة للمواطنني من خالل ضامن الحق يف املعلومات ،وإعادة تأسيس هذا الحق عىلاملامرسات الجيدة يف رسعة االستجابة الرسمية ،وملء الفراغ املعلومايت ،واملبادرة إىل تقديم املعلومات،
وإيجاد منافذ للمعلومات العامة.
 العمل عىل تنظيم ميثاق رشف لإلعالميني العاملني يف مختلف وسائل اإلعالم األردنية يُلز ُم الصحفيني بالتعاونمع األجهزة الحكومية ملحاربة الشائعات يف األردن.
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