
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5102 هارس / يناير  - السادسالعدد   - الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت  عن  دوريت علويت هحكوت تصدر

 

 :أجنبٌة بلغاتملخصات بحوث 

 دراست شاهلت لتطىٌر الرسائل الوىجهت لتىعٍت الحجاج فً هشعر جبل عرفاث         
 

 9ص            ( ...أم القرى)جامعة  عثمان بن بكر قزاز /د                                                                               
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  جامعة الٌرموك بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة نحو الدراما المصرٌة ومدي رضاهم عنهااتجاهات طالب 
 

 11ص ... عبدالرحٌم أحمد سلٌمان دروٌش )جامعة دمٌاط( /د                                                                              
 

 

  ٌناٌر 22األزمات دراسة تطبٌقٌة على الفترة التً أعقبت ثورة دور الشائعات فً التأثٌر على الجمهور أثناء 
 
 

 74ص...    (المنٌاجامعة محمد زٌن عبد الرحمن ) /د                                                                                      
 

 ...         (نهضةالجامعة هالة توفٌق الطلحاتً ) /د                                                                                      
 

 

 شرطة دبً ىدراسة تطبٌقٌة عل" ٌة للمنظمات عبر مواقع التواصل االجتماعً فً إدارة سمعتهاتصالتٌجٌات االاسترإلا" 
 

 99...   ص مٌرهان محسن محمد السٌد طنطاوي )جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا( /د                                               
 

 ممارسة القائم باالتصال ألنشطة العالقات العامة الرقمٌة بالجامعات الحكومٌة: دراسة تطبٌقٌة على جامعة المنوفٌة 
 
 

 191ص   ...     ( الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة)  حاتم محمد عاطف /د                                                 
 
 

 تبنى ممارسً العالقات العامة لإلعالم االجتماعً فً المنظمات الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة 
  UTAUTدراسة مٌدانٌة فً إطار النظرٌة الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجٌا             

  

 154ص ... )جامعة األزهر( حسن نٌازى الصٌفى /د                                                                                       
 

 

 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 التربىي فً الودارس اإلعدادٌت فً ضىء الوفاهٍن الحدٌثت للتربٍت اإلعالهٍت اإلعالمائً تصىر هقترح لدور أخص 
 

  184ص ... منى محفوظ طاهر الخٌاط                                                                                 
 الشباب الجاهعى لهاىرة الوجتوع الجاهعى فى األفالم السٍنوائٍت وعالقتها بإدراك ص 

 

 199ص ... أسماء بكر الصدٌق توفٌق الولً                                                                                      
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 
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 االفتتاحية

      
ليصدر  – 3102تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في ديسمبر من العام     

 ثالثة أعداد تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
لمجمة وىو من ا الرابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    

 يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين وكذلك لطمبة مرحمة الدكتوراه.
  

المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف   
سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق

مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 
ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع

ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 
نتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم االعالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 

العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 
 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.

 

 2أستاذ اإلعالم بجامعة الجزائر سعيد لوصيفالدكتور قدميا  دراسة بالمغة الفرنسيةففي البداية نجد     
فيم العالقات دور الثقة كأداة لتحميل و حيث يوضح الباحث  "الثقة كأداة لتحميل وفيم العالقات العامةعن " 

 ثقة بين المؤسسةتقوية عالقات التوطيد و  وفيمكّونات رأس المال االجتماعي، العامة باعتبارىا مكّونا من 
 .أطرافيا المعنيةو  

كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة     
د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( : من عدة دول مختمفة وىمالتدريس لمتقدم لمترقية 

صال في حج عام "مشكالت الحجاج وأنماط االتالذي تقدم بورقة عممية بالمغة اإلنجميزية تناولت: 
 محمد زين عبد الرحمن د."، ىـ دراسة في البيئة االتصالية لحجاج مجموعة جميورية مصر العربية0121
شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تفعيل الحراك السياسي: دراسة "  ( فى موضوع:مصرمن )

          :حول (العراق)من  شعبان حسن حمادة الناصريد. "، ميدانية عمي عينة من جميور صعيد مصر
          أما  "،فاعمية العالقات العامة اإللكترونية لجمعية الفجيرة الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "

تصميم  اإلعالن اإللكتروني عبر  ورقة عممية حول: "فقدمت  من )مصر( ماجدة عبد المنعم مخموف د.
  ". المواقع اإلخبارية المصرية



وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من      
" أثر الشائعات في الرأي العام في  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

سوسيولوجيا االستخدامات " ، حاتم محمد عاطف من )مصر( .د ياقدم ضوء نظرية الفوضى الخالقة"
إسماعيل بن "، لمباحث وُأطر مقاربتيا في عموم اإلعالم واالتصال قراءة في التمثالت واالستخدام والتمّمك

  .(الجزائر)من دولة  دبيمي
العالقة بين ممكية وسائل السيد عبد الرحمن عمي بورقة عممية بعنوان: "  الباحث ومن )مصر( تقدم    

 ."ومعالجتيا لقضايا التحول الديمقراطياإلعالم 

نشر ممخص ل (مصرمن ) دعاء أحمد محمد البنا ت الباحثةولالستفادة من الرسائل العممية تقدم    
 ". معالجة مفيوم الوطنية في الدراما السياسية في التميفزيون المصري"  بعنوان: لمدكتوراهدراستيا 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 إعداد       

 
 )*(  محمد زٌن عبد الرحمن /د
  *(*)  هاله توفٌق الطلحاتى /د
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 دور الشائعاث في الخأثير على الجمهىر أثناء األزماث 
 يناير 52دراست حطبيقيت على الفخرة الخي أعقبج ثىرة 

 

 محمد زٌن عبد الرحمن /د                                                                 
 جبمعة المنيب                                                                                           

 هالة توفٌق الطلحاتً د/                                                               
 جبمعة النهضة                                                                                             

 

                                                                                 

ىمقدمة:
 

، 1ييسػػـ لأعيائأحيػػد   ػػدـ اعرسػػ يد ييعػػد ر ػػر اع ػػأحعأت رزػػد رلػػرز ر ػػالأؿ اعي ػػأؿ اع ي ػػأ    اعػػذ       
رف اع أحعد ييط ر زيى ي ثؿ   درًا إ ال يًأ   ازيػًأ يعيئػد اعػرري اععػأـ ررػ   يعيئد خلراء اإل الـ  اع ي أع 

 .2رالثر    ًع  ف   أدر اإل الـ اعرس  
 :3 يالثر اع أحعأت ف  ر قأت   رأسلأت  يعددة،  رهأ

ف  ر قأت اعفراغ: فعرد أ ع ي د لعض اعرأس  أ ي يغؿ ل  ي غؿ رفس  ليائ  األخلأر  ر رهأ د ف  .1
 يثلت  رهأ.

  هرأ يالثر  أدة األقأ يؿ  اعيزأعيؿ  يئ ؿ  ف  أء  أ  أء د ف يثلت  ع يرٍ . رد األزداث اع سي دة:  .2
 رد اع زف  اع داحد: ف   ثؿ هذه األ قأت يضعؼ رف س الثيرة  يهيز ر أ اع زرد  يرطاؽ  .3

 األعسرد ييزدث د ف زد د  ع ض الط.
أس اعيعرؼ  اى رسلأب اعهزي د فيالثر األقأ يؿ  رد اعهزاحـ  اعيرا ع ف  اع  اقؼ:  هرأ يزأ ؿ اعر .4

  ييائؼ اآلذاف الؿ  أ يئأؿ  يذاع الثير   أ يس ع  لد ف يأالد  ع يثلت.
 رد اعر ر ر  اع هرة عفالرة  أ ر  ع خص  أ:  هرأ يرطاؽ األعسف لأعثرأء  اع ديح اعذي الثيرًا  أ  .5

   أ ع يؤ ف ل  رزيأرًأ. يي أ ز زده  الثيرًا  أ يرسب عاظأفر  ف اعخير  أ ع يفعا  لؿ
ف  ر  اء اعخالؼ:  ف   ثؿ هذه األ  اء ير ط رهؿ األه اء  اع ر ف ف عي ييع اع  اقؼ  اسيغالؿ  .6

اعخالؼ عي سيع اع ئد ليف األطراؼ اع خيافد ال أ يزأ ؿ الؿ طرؼ ف  اعخالؼ رف ييائؼ خلرًا يؤيد 
ه األ  اء الثيرًا  ف األخلأر ل    قف   يضعؼ ل    قؼ اآلخريف.  ييئلؿ اعرف س ف   ثؿ هذ

  اع أحعأت د ف ردرى يثلت.
ف  ر  اء اعظاـ  اعسيلداد:  هرأ يزأ ؿ اعرأس رف يرفس ا  ف ضيئهـ  الليهـ في  د اع أحعأت  يري ر  .7

 ي عب اعيثلت ف  ر  اء اعظاـ  ف الثير  ف األخلأر  األقأ يؿ اعي  ييرأقاهأ -غأعلًأ –ف  اعخفأء 
 اعرأس.
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عئيأدات  اإلدارات:  رد أ يال ف اعئيأدة اع  رفد  اى   ؿ  أ ضعيفد ييسيب ف  ر  اء ضعؼ ا .8
األ  ر  يي يت اآلراء  يالثر األقأ يؿ  ي عر الؿ رزٍد ر  رالثر اعرأس رف  ف زئهـ رف يئ ع ا لؿ   ف 
اع ا ب رف يس ع عهـ فيالثر اعاغط  يزداد اع أحعأت ف   ف ؼ اعرأس  ي عب اعسيطرة  ايهأ  أ عـ 

 زأؿ  ي  د اعئيأدة اعزالي د اعئ يد.ييغير اع
ف  اع  ي عأت اعلداحيد اع يخافد:   ثؿ هذه اع  ي عأت ي دؽ الؿ  أ يئأؿ  يذيع  الخلر  ديد عـ  .9

 يس ع ل   ف قلؿ،  ععاهأ يزأ ؿ اعره ض  اعيزضر ل ثؿ ذعؾ.
يػػػد لػػػيف  عئػػػد  ػػػهدت اعسػػػر ات اع لالػػػرة  ػػػف اعئػػػرف اعزػػػأع  يزػػػ ًع عػػػدا اعلػػػأزثيف ي ػػػأه اععالقػػػد اعثرأح

اإل ػػػػالـ  اع ػػػػأحعد فػػػػ  ضػػػػ ء يزػػػػ ؿ  سػػػػأحؿ اإل ػػػػالـ فػػػػ  رزيػػػػأف الثيػػػػرة إعػػػػى   ػػػػدر عا ػػػػأحعأت فػػػػ  ظػػػػؿ 
، فال  داؿ رف اع أحعأت ر لزت رزد رهػـ رسػأعيب اعز ػالت اعرفسػيد اع عأديػد 4اع  أرسأت اعساليد عإل الـ

ز ػأت  هػ  اع اقػع  ف  هد ال أ يعالس ف  رفس اع قت اع ظهػر اعسػال  عايعليػر  ػف اعػرري خأ ػد خػالؿ األ
 يرأير. 25اعذي  رت  ي ر ل    ر  رذ ث رة 

 ػػف يػػأثير فعػػأؿ  اػػى  أال ػػأ يعيلػػر اع ػػأحعد  ػػف رخطػػر رسػػأعيب اعع ايػػأت اعرفسػػيد اسػػيخدا ًأ ع ػػأ عهػػ
  اطػػػؼ  اي أهػػػأت األهػػػداؼ اع خأطلػػػد عال رهػػػأ ي يػػػب  اػػػى يسػػػأؤعت لأسػػػا ب يرضػػػ    يػػػع اعي أهػػػأت 

هػػذا  ػػع اعيأاليػػد  اػػى رف اع ػػأحعأت لأر ا هػػأ  ، خطػػط  ػػف  هػػد رخػػرا اآلراء  ػػف  هػػد  يزئيػػؽ رهػػداؼ اع
اع خيافد يسيهدؼ ف  األسػأس اع فهػ ـ اع  ػدار   اع  ػأ ر  اعي أهػأت  اعيػ  ي ػالؿ اعراليػزة األسأسػيد فػ  
 ئ  أت اعسا ؾ اعفردي ر  اع  ػأ  . هػذا  قػد ععػب اعيطػ ر غيػر اع سػل ؽ فػ   سػأحؿ اعي ػأؿ د رًا لػأرزًا 

  قػػدر الليػػر  ػػف اعغ ػػ ض  اعئ ػػ ر فػػػ  ريػػ  سػػر د  ايسػػأع  ػػدا اري ػػأر اع ػػأحعأت  اعػػذي يعي رسأسػػيًأ فػػ
 يري ػػػر اع ػػػأحعأت  اػػػى  ػػػدا  اسػػػع  ػػػف خػػػالؿ الأفػػػد  سػػػأحؿ اعي ػػػأؿ  اع ػػػزؼ،  ،اع عا  ػػػأت  اع  اقػػػؼ

 ي ثػػػؿ فيػػػرة  ،اعئرػػ ات اعيافزي ريػػػد،   اقػػػع اعي ػػػأؿ اع ي ػػػأ   ياعريررػػػتي، اعفػػػيس لػػػ ؾ، اعي ييػػػ ب، يػػػ يير 
األز ػػأت لػػأخيالؼ رر ا هػػأ   ػػأًع خ ػػلًأ عري ػػأر اع ػػأحعأت  ير ي هػػأ   ػػأ عػػذعؾ وثػػأرًا فػػ  اعيال ػػب لعئػػ ؿ 

    أ ر اع يائ .
 

ىمذكلةىالبحثىوأهموتها:
ييفػػؽ رسػػأيذة  خلػػراء اإل ػػالـ  اعػػرري اععػػأـ  اعي ػػأؿ اعسيأسػػ   اػػى رف  سػػأحؿ اإل ػػالـ هػػ  رلػػرز 

، إذ ررهػػػأ اع سػػػح ؿ األ ؿ  ػػػف لرػػػأء اع اقػػػع اع ي ػػػأ   5اع لأ ػػػرة لػػػأع اقع اع ي ػػػأ   سػػػأحط اعخلػػػرات غيػػػر 
 ث ػد  خػأ ؼ  ػف رف ييخاػى  سػأحؿ اإل ػالـ  ػف  ،لأزداثػ   قضػأيأه    ػالالي   يفأ اليػ  عػدا اعػرري اععػأـ

فيػػد  سػػح عيأيهأ اع ي أ يػػد رزػػ  اع  ي ػػع  ي ػػلح لػػد رهأ رد ات يسػػيخد هأ اع ػػأحعأت ل  ػػفهأ لرػػأءات  عر 
،  ي ػػير اع  أرسػػأت اإل ال يػػد اععئايػػد إعػػى 6 يفسػػيريد ي ػػير اعيهػػأ اعػػرري اععػػأـ فػػ  فهػػـ اع اقػػع اع ي ػػأ  

  ػػ د لعػػض اع سػػأحؿ اعيػػ  يطػػرح اعئ ػػص  اعيئػػأرير اعخلريػػد ل ػػ رة غيػػر  اقعيػػد  عي ػػدة  اػػى اع ػػأحعأت 
 .7 اعيخ يرأت
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ر رزػػد رهػػـ   ا ػػؿ اعيػػأثير فػػ  لرػػأء  ير ػػع ره يػػد  ثػػؿ هػػذه اعدراسػػأت اعسيال ػػأفيد إعػػى ال رهػػأ يعيلػػ
 اعيعػػرؼ  اػػى  ازػػدة  ػػف  ،  ػػى  اععا ػػ  اعسػػايـ عػػدا األفػػراد  اع  ي ػػع اع  ػػري -اع ئػػ ـ اع عرفػػ   إدراؾ

رخطر  ظأهر اعيعلير  ف اعرري اععأـ  اع أحعأت   اعي  ييعػرض عهػأ األفػراد  اع  ي ػع اع  ػري فػ   ازػدة 
يرػأير  اعع ػؿ  اػى اعػيزالـ فيهػأ  25 ػأ دهأ إعػى رزػداث ثػ رة  ف رخطر األز أت اع ي أ يد  اعيػ  ردا ي

 فػػػ  ضػػػ ء  ػػػأ سػػػلؽ ييزػػػدد اع  ػػػالاد اعلزثيػػػد فػػػ  ر ػػػد  قيػػػأس اي أهػػػأت اعػػػرري اععػػػأـ  . ازيػػ اء يػػػدا يأيهأ
 ر ػػد رلػػرز اع ػػأحعأت  ،اع  ػري رزػػ  اع ػػأحعأت اعيػػ  يلػػث  ير ػػر فػػ   سػػأحؿ اإل ػػالـ خأ ػػد اإلعالير ريػػد

 ػػػالـ اإلعالير ريػػػد  اعيئايديػػػد رثرػػأء اعثػػػ رة   ػػػأ لعػػدهأ  د ر ياػػػؾ اع ػػػأحعأت فػػػ  اعيػػ  اري ػػػرت فػػػ   سػػأحؿ اإل
 اعيأثير  اى اي أهأت اع  ه ر رثرأء األز أت.

ى

ىأهموةىالبحث:
 

قد ر لزت رزد رهـ رسأعيب - لخأ د اعي  ي در  ف  سأحؿ اإل الـ -رظرًا عال ف اع أحعأت  .1
 هد رخرا اع ظهر اعسال  عايعلير  ف اعرري اعز الت اعرفسيد اع عأديد  ف  هد، ال أ يعالس  ف 

 25اععأـ خأ د خالؿ األز أت  ه  اع اقع اعي   رت  ي ر ل    ر  رذ ي أ د األزداث ف  ث رة 
 يرأير   أ عزئهأ  ف رزداث زيى اآلف.

ال أ يعيلر اع أحعد  ف رخطر رسأعيب اعع ايأت اعرفسيد اسيخدا ًأ ع أ عهأ  ف يأثير فعأؿ   دد  اى  .2
 اي أهأت األهداؼ اع خأطلد  اع  أهير عال رهأ ي يب  اى يسأؤعت لأسا ب يخص   يع    اطؼ

 اعي أهأت  اآلراء  ف  هد  يزئيؽ رهداؼ اع خطط  ف  هد رخرا.
ال أ ععب اعيط ر غير اع سل ؽ ف   سأحؿ اعي أؿ د رًا لأرزًا  رسأسيًأ ف  سر د  ايسأع  دا اري أر  .3

  اعغ  ض  اعئ  ر ف  اع عا  أت  اع  اقؼ  يزسلًأ عيفأقـ  ه  األ ر اعذي يد   ،اع أحعأت
اعيدا يأت اعساليد عهذا األسا ب  ف اعع ايأت اعرفسيد  اع أحعأت اعي  يري ر  لر  سأحؿ اعي أؿ 

 قر ات يافزي ريد ػ   اقع اعي ا ؿ اع ي أ   . .اع خيافد   زؼ
عيب اع ػأحعأت  اإل ػراءات اعيػ  ييخػذ عذا يع د ره يد اعلزث إعى د ره ف   يألعد  ر د طرؽ  رسػأ

 اعيعػػػػرؼ  اػػػػى د رهػػػػأ فػػػػ  اعيػػػػأثير  اػػػػى  ،عػػػػدرحهأ  ازي احهػػػػأ  يئرػػػػيف  ي  ػػػػيد اع فػػػػأهيـ اععا يػػػػد عا ػػػػأحعأت
اع  أهير  اي أهأيهـ رز  اعئضأيأ  اع  أرالأت اع خيافد  اع  اقؼ اعي أليد ر  اعساليد ي ػأه األزػداث يي ػ  

 اعيأثر لهذه اع أحعأت.
 رادة:أهدافىالد

يهػػدؼ اعدراسػػد إعػػى اعيعػػرؼ ر ًع  اػػى رلػػرز اع ػػأحعأت اعيػػ  اري ػػرت فػػ   سػػأحؿ اإل ػػالـ اع خيافػػد 
اإلعالير ريػػػػد  اعيئايديػػػػد رثرػػػػأء اعثػػػػ رة   ػػػػأ لعػػػػدهأ،  د ر هػػػػذه اع ػػػػأحعأت  يأثيرهػػػػأ  اػػػػى اي أهػػػػأت اع  ػػػػأهير 
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افػػػد سػػػ اء فػػػ  اعريخألػػػأت ر   قػػػراريهـ اعيػػػ  ييخػػػذ رهأ ي ػػػأه األزػػػداث اع أريػػػد    ػػػأرالأيهـ اعسيأسػػػيد اع خي
 اعسيفيأءات ر  اع ظأهرات ر  اع ي أ أت  غيرهأ.

ال ػػأ يهػػدؼ اعدراسػػد إعػػى اعيعػػرؼ  اػػى ررا اع  هػػ ر فػػ  هػػذه اع ػػأحعأت   ػػدا خط ريهػػأ  يأثيرهػػأ 
  اى اع  ي ع اع  ري ف  رثرأء األز أت.

ى
 اإلطارىالنظري:

ي،  يرطػ ي رظريػد The Rumors Theoryي يسيرد اعلأزثأف ف  دراسيه أ هذه إعى رظريػد اع ػأحعد
اع ػػأحعد فػػ  ضػػ ء  القيهػػأ لػػأإل الـ إعػػى ثالثػػد   ارػػب هػػ : اع أرػػب اعلرػػأح ، اع أرػػب اإل راحػػ ، اع أرػػب 

 األخالق .
 اع أرب اعلرأح : يThe Structural Aspect ي  ي ي ؿ  اى يزديد  فأهيـ اع أحعد   أهييهأ

 ف لهأ. هديسي رسأعيلهأ  رر ا هأ  رهدافهأ  اع 
 اع أرب اإل راح : يThe operational Aspect ي  ي ي ؿ  اى وعيأت اع أحعأت  األطر اعيفسيريد

 عهأ  يأثيرايهأ  اى اعرري اععأـ.
 اع أرب األخالق : يThe Ethical Aspect ي  ي ي ؿ  اى اع عأيير  اع لأدئ اعي  ي ب  اى  سأحؿ

  اعزد  ف يأثيرايهأ اعساليد  اى اع  ي ع.اإل الـ اععيزاـ لهأ ف  اعيعأ ؿ  ع اع أحعأت 
 ي ػػير اع أرػػب اعلرػػأح  عرظريػػد اع ػػأحعد إعػػى  سػػي يأت  يفأ يػػد  ػػف اعئاػػؽ   ػػدـ اعيػػ ازف عػػدا اعػػرري 

ال ػػأ ييفػػأ ت يػػأثيرات ياػػؾ اع ػػأحعأت  ػػأ لػػيف اعيػػأثيرات اعطفيفػػد اععرضػػيد إعػػى اعيػػأثيرات اعع يئػػد عيػػر ـ  ،اععػػأـ
  ي ع. رهأ خسأحر  أديد   عر يد عا 

 فػػ    ػػأؿ  فػػأهيـ اع ػػأحعأت ي ػػير اعرظريػػد إعػػى رف اعسػػ د اعرحيسػػيد عا ػػأحعد هػػ  ال رهػػأ رسػػأعد ر  
 عا  د غير  ؤالدة ر  عـ ييـ اعيزئؽ  ف  زيهأ ف  اع قػت اعػذي يػيـ فيػ  اريئأعهػأ  يػدا عهأ لػيف األفػراد فػ  

 اع  ي ع  الذعؾ اع  أ أت اع خيافد.
 اع أحعأت  ير ي هأ عدا اعرري اععأـ  ذعؾ  اى اعرز  اعيأع : هرأؾ رسأعيب  يعددة علرأء 

 .اعسيرأد إعى  عا  أت زاحفد  ير ي هأ ف  إطأر ز ر    الأر   زدد 
 .اعسيرأد إعى  عا  أت  رطئيد غير  الي اد  ير ي هأ 
 .لرأء اع أحعد  اى رسأس 
 ر  عاال ؼ  ف  عا  أت  رف يلر  اع أحعد  يطرح ع  فهأ رداة عاضغط  اى   أدر  عيرد عخيلأرهأ

  سييرة.
 .لرأء اع أحعد عإلسأءة إعى اليأرأت  زددة س اء الأرت  خ يأت  أ د ر   ؤسسأت ر  هيحأت ر  ر  ز 
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 ي ػرؼ اع ػأحعأت  ػػف زيػث سػر د اري ػػأرهأ  اػى رسػأس: اع ػػأحعأت اعزازفػد ر  اعلطيحػد  اعسػػريعد 
عرفسػػػ    ػػػأحعأت اعخػػػ ؼ، اعالراهيػػػد، ر  اع د يػػػد، ال ػػػأ ي ػػػرؼ  ػػػف زيػػػث د افعهػػػأ إعػػػى  ػػػأحعأت اعيطهيػػػر ا
  اععداء   أحعأت األ أر   األزالـ  اعط  زأت  اعفض ؿ  اعيلرير.

  ف زيث األهداؼ يرئسـ إعى  أحعأت ه   يد  ئألؿ اع أحعأت اعدفأ يد.   ػف زيػث   أعهػأ إعػى 
  أحعأت ديريد، سيأسيد، اقي أديد، ا ي أ يد، ثئأفيد،  سالريد، ر ريد،   زيد.... إعخ.

 ال أ  رفت اع أحعأت إعى  أحعأت  سي رة  ي ايرة   أحعأت اع  اقؼ  األزداث اع عيرد.
ييػػػدا ؿ  لػػػر  سػػػأحؿ اإل ػػػالـ اعيئايديػػػد   ػػػزؼ ػ   هيػػػأعي   ػػرفت ريضػػػًأ إعػػػى  ػػػأحعأت يئايديػػػد 

 ييـ يدا عهأ  لر اإلريررت. اعي   الت ػ رادي  ػ يايفزي ف  ف   ئألؿ اع أحعأت اإلعالير ريد 
ثيػػػػر ف رف ظػػػػأهرة اع ػػػػأحعأت اإلعالير ريػػػػد قػػػػد يرأسػػػػت  ػػػػع ظهػػػػ ر اع  اقػػػػع اإلعالير ريػػػػد  يعيئػػػػد اعال
 ي ثؿ ر افد لدياد علرأء  ير يج اع أحعأت  لخأ د اعسيأسيد  رهأ.  اعي اع عر فد لأع د رأت 

اع أرػػػب  اع  ي ػػػع  ي ػػػير يسػػػيهدؼ اع ػػػأحعأت اإل ال يػػػد الػػػؿ اعاليأرػػػأت اعل ػػػريد  اع يلأريػػػد فػػػ  
 :اعيأع ريد اع أحعد إعى رف اع أحعأت ييفأ ت  ف زيث اع دة  اعضعؼ  اى اعرز  اإل راح  ف  رظ

 اعػررير ػط اع سػياد اإل ال يػد + قألايػد  +اعغ ػ ض  ي قيػت ر ػر اع ػأحعد X دة اع أحعد = األه يد 
 اععأـ عاي ديؽ + اع  أ أت اع ر عيد + خلرات اع  ي ع لثئأفد اع أحعأت .

 ئعات في عدة نماذج منها:وتتمثل األطر التفسيرية لمشا
  ر  ذج اعيرأفر اع عرف :  ي ير إعى رف اع أحعأت اعساليد يعد ل ثألد  ثيرات يز ؿ  عأرؼ ييعأرض

 لر  زأ عد  اع در ة عدا األفراد ال أ يدفعهـ إعى  زأ عد اعيئايؿ  ف اعيرأفر دأحس ع اع عأرؼ اع
 اععأـ. اعررياالي أؼ ياؾ اع أحعأت   أ يسأ د  اى لر ز  اري أر اع أحعأت عدا 

  در اع أحعد  ع اعز ف  ي لح  ض  ف اع أحعد  اخيفأءر  ذج اعيأثير اعئأحـ:  ي ير إعى ازي أؿ  
 ه  األلرز   ف ثـ يزظى اع أحعد لأعري أر.

  اععأـ عا أحعد  رد أ يسيرد إعى يالريؾ اعد أيد  اعررير  ذج اعد أيد:  في  ييزايد ازي أعت قل ؿ
 قدرًا  ف اع اقع  اعزئيئد. اعيييز ياعر أديد 

  ر  ذج اع ؤا رة:  يئدـ يفسيرًا عا أحعد ف  إطأر ال رهأ  ؤا رة يسيهدؼ اإلسأءة إعى األفراد  اع  أ أت
  اع ؤسسأت ذات األه يد  اع يلأرات اع  ي عيد.

اع الػػػ ف اعهػػػػأـ فػػػ  رظريػػػػد اع ػػػأحعد زيػػػػث ييعػػػأظـ خطػػػػ رة لرػػػأء  يزريػػػػر  يعػػػد اع أرػػػب األخالقػػػػ  
 ره يػػػد اعي ييػػػز لػػػيف  ، اػػى  ػػػأحعأت  يػػػيـ لثهػػػأ  ر ػػرهأ  لػػػر  سػػػأحؿ اإل ػػالـ اعيييرطػػػ ياعئ ػػص اعخلريػػػد 

اع أحعأت  اعزئأحؽ خأ ػد  ػع خطػ رة اعػد ر اعػذي يضػطاع لػ   سػأحؿ اإل ػالـ فػ  يالػريس ثئأفػد اع ػأحعأت 
 .8ف  اع  ي ع

ى

ى
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ىنظروةىالمدئولوةىاالجتماروةىلودائلىاإلرالم:
هػػػػ  يلعػػػد ر ػػػػر رضػػػػر  لػػػػأعغير،  عا سػػػػح عي د  ػػػػر ط -فػػػػ   ع ػػػػـ اععاػػػػ ـ اع ي أ يػػػػد  -اع سػػػح عي د 

إ  أ  ئديد  يئ يريد،  رسأسهأ اعغأعب ه  خطأ ثألت ر   فيرض  ه     لأت  عهأ   ارع   خف فأت، 
9. 

ار اعفرد ل أ ي در  ر   ف رفعأؿ  اسػيعداده عيز ػؿ ريػأحج ر  أ اع سح عي د ف   اـ اع ي أع فه  إقر 
 .10اعيزا أي   قراراي   اخييأراي  اعع ايد اإلي أليد  اعساليد ر أـ اهلل  ر أـ ض يره  ر أـ اع  ي ع

ػػػػز  اػػػػػى اعزئػػػػ ؽ  اريلأطهػػػػػأ لأع ا لػػػػأت،  اع سػػػػػح عي د   اع سػػػػح عي د اع ي أ يػػػػد هػػػػػ  ياػػػػؾ اعيػػػػػ  يرال 
 .11األفراد  اع  أ أت،  ليف اع  ي عأت اع زايد  اع  ي ع اععأـاع ي أ يد  يلأدعد ليف 

 يرػػأ ؿ ي ز ػػد زسػػأـ اعػػديفي  فهػػ ـ اع سػػح عي د اع ي أ يػػد  ػػف خػػالؿ اعاليألػػأت اععرليػػد  ػػف خػػالؿ 
ييػػػأث ر لأطر زػػػأت اع ػػػدارس اعغرليػػػد،  يػػػرا ررهػػػأ  سػػػح عي د اعفػػػرد ر ػػػأـ اع  ي ػػػع،    ػػػدر  األول:اي ػػػأهيف  

،  يػػػرا 12ألرػػػأ اع ي ػػػأ  ي، ر ػػػأ اعي ػػػأه اآلخػػػر فييػػػأث ر ل سػػػأه أت اع درسػػػد اإلسػػػال يداإلعػػػزاـ لهػػػأ هػػػ  يا
فهػػأ  ر ػػزأب هػػذا اعي ػػأه رف   ػػدر اععيػػزاـ فػػ  اع سػػح عي د اع ي أ يػػد يرلػػع  ػػف داخػػؿ اعفػػرد رفسػػ ،  يعر 

يالػػ يف ذايػػ  ياعػػدالي ر سػػيد  ث ػػأفي لأرهػػأ ي سػػح عي د اعفػػرد ر ػػأـ ذايػػ   ػػف اع  أ ػػد اعيػػ  يري ػػ  إعيهػػأ،  هػػ  
خػػػأص رزػػػ  اع  أ ػػػد اعيػػػ  يري ػػػ  إعيهػػػأ اعفػػػرد،   لػػػأرة  سػػػح ؿ ر ػػػأـ ذايػػػ  يعرػػػ  فػػػ  اعزئيئػػػد  سػػػح ؿ  ػػػف 

، ري يػػػداخؿ اعفػػػرد لأع  أ ػػػد  اععالػػػس،  يلػػػرز هػػػذا 13اع  أ ػػػد ر ػػػأـ  ػػػ رة اع  أ ػػػد اع رعالسػػػد فػػػ  ذايػػػ ي
 .14اعيداخؿ لأعي أسؾ،  يزئيؽ األهداؼ اع  يرالد

ع ي أ يػػػػد ل فػػػػأهيـ رخػػػػرا  ثػػػػؿ األخػػػػالؽ  اعثئػػػػد  اع  اطرػػػػد  اعػػػػ     يػػػػريلط  فهػػػػ ـ اع سػػػػح عي د ا
ػأ 15اع ي أ   ، زيث إف سيأدة األخالؽ اإلي أليد يؤدي إعى اريفػأع رسػلد يػ افر اع سػح عي د اع ي أ يػد،    

يؤد ي إعى خاؽ  ػ    ػف اعثئػد لػيف اع  أ ػأت  لعضػهأ اعػلعض   اػ   قي ػد اع  اطرػد،  هػذا الا ػ  يزيػأج إعػى 
 ف اع    اع ي أ   لهذه اعئضأيأ.ر ع  

 أنواع المسئولّية:
 :أ ي ر   . المسئولّية القانونية   يعر   را أة اعئأر ف  اعلعد    
 :يعر   را أة زئ ؽ اآلخريف ف  اع  ي ع  اع زأفظد  ايهأ. المسئولّية االجتماعية  
 :يعر   را أة  الأـر األخالؽ  ع اعرأس. المسئولّية األخالقية  
 :16 يعر  زد د اهلل، ر ا ره  ر اهي  المسئولّية الشرعية. 

ػد عا  ػازد اععأ ػد،   اع سح عي د اع ي أ يد ه   زء  ف اع سح عي د ل فد  أ د،  هػ  ضػر رة  از 
 فػػػ  ضػػػ حهأ ييزئػػػؽ اع زػػػدة  يي أسػػػؾ اع  أ ػػػػد، زيػػػث يفػػػرض اعيعػػػأ ف  اععيػػػزاـ  اعيضػػػأ ف،  اعزيػػػػراـ، 

 .17رالد اعزب،  اعدي ئراطيد،  اع  أ
يالػ ف ريي ػد اإلخػالؿ   هيػأعي مسئئولّية أدييئة ي الف يئسيـ اع سح عي د اع ي أ يد إعػى رػ  يف  األ عػى: 

 .18ييري ب  ف اإلخالؿ لأععيزا أت اعئأر ريد  هيأعي مسئولّية مادية،  اعثأريد: ردل ل ا ب 
 ظهور نظرية المسئولّية االجتماعية:
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اعزػػرب اععأع يػػد اعثأريػػد فػػ  اع عيػػأت اع يزػػدة األ رياليػػد،  ظهػػرت رظريػػد اع سػػح عي د اع ي أ يػػد لعػػد
يػدي  اعع ػؿ اإل ال ػ   فئػًأ عهػأ،  اعيػ  الػأف  الرد  فعؿ  اػى اع  ارػب اعسػاليد اعيػ  ظهػرت ريي ػد يرظريػد اعزر 
يػد اعفػرد  اػى زسػأب   ػازد اع  ي ع، اع لأعغػد  رلرزهأ س ء اسيخداـ  فه  أعزر يد،  اإلفراط ف  إ ػالء زر 

ؿ اإل ػػالـ ف   رح  ػأ رد ا إعػى يزػ   ر  ف ري  سؤ عيد ا ي أ يد، ر  قي د رخالقيػد،     اعفرد اعزؽ ف  اعيزر 
 .19إعى  رأ د هدفهأ اعرلح فئط

ر  سػأحؿ اإل ػالـ   عذا  أءت رظريد اع سح عي د اع ي أ يػد عيؤال ػد  اػى ررػ   ػف اعضػر ري رف ييزػر 
 رة اعيػزاـ هػذه اع سػأحؿ اع  أهيريػد لخد ػد اع ػأعح  ف اعئي د اع سلئد اعي  يضػعهأ اعزال  ػد، ال ػأ يػرا ضػر 

 .20اععأـ لدًع  ف خد د  ف ي اال رهأ فئط
 لػػػأرة  ػػػف يطػػػ ير  يهػػػذيب عرظريػػػد  هػػػ  لير ػػػأ يػػػرا يسػػػأيلرتي رف رظريػػػد اع سػػػح عي د اع ي أ يػػػد 

ؿ إعػى ف ضػى يضػر  اع  ي ػع،  رف ر ظريػد اعزر يد،  ه   زأ عد عضلط  ر ح اعزر يد اع طائػد زيػى ع ييزػ  
يػػػد اع طائػػػد ر  اعرقألػػػد اع طائػػػد يػػػد  ػػػف اعرػػػزعؽ فػػػ  لػػػراثف اعزر  اع سػػػح عي د اع ي أ يػػػد ز أيػػػد عازر 

، يػػػرا 21
يػد  اع سػح عي د اع ي أ يػد   هػأف عع اػد  ازػدة  اعايلراعيػد،  الاله ػأ  هػ ي ز د سػيد  ز ػدي رف رظرييػ  اعزر 

يزػػ ؿ د ف  ير ػػعات اعثػػ رة اعفررسػػيد،  رف اعرظػػريييف يي سػػ أف لأعطػػألع اعفػػردي اعػػذ اعيػػ يئػػ ـ  اػػى اعاليألػػأت 
 .22سيطرة اعد عد  اى اإل الـ

يػػػد اعػػػرري  اعيعليػػػر،   ػػػأعح   يريالػػػز رظريػػػد ياع سػػػح عي د اع ي أ يػػػدي  اػػػى يزئيػػػؽ اع  ازرػػػد لػػػيف زر 
ػػأ رد ا إعػػى لػػر ز  لػػ فػػ   هرػػد اإل ػػالـ هػػ :   در رحيسػاع  ي ػع  رهدافػػ ،  رف عإل ػػالـ  ظيفػػد ا ي أ يػد،    

ضػر رة إي ػػأد اعيػزاـ إ ال ػػ  ذايػ  يزال ػػ       ػد  ػػف اع  اثيػؽ األخالقيػػد اعيػ  يسػػيهدؼ يزئيػؽ اع  ازرػػد 
يػد اعفػػرد    ػػأعح اع  ي ػػع اععأ ػد يػػد اإل ػػالـ  زر  لػيف زر 

يػػد  سػػأحؿ اإل ػػالـ 23 ، ري يزئيػػؽ اعيػػ ازف لػيف زر 
 .24  سح عي يهأ

اع ي أ يػػػد  األخالقيػػػد ع سػػػأحؿ اإل ػػػالـ لػػػأعئيـ اعيػػػ  يرلغػػػ  رف يزالػػػـ  هػػػيـ  ػػػدخؿ اع سػػػح عي در قػػػد 
  ايػػػد   ػػػع  يزريػػػر األخلػػػأر،  ر ػػػأر إعػػػى ضػػػر رة ازيػػػراـ اعزيػػػأة اعخأ ػػػد ع فػػػراد،  ػػػع  ػػػدـ اعيفػػػريط فػػػ  

 .25اعال ؼ  ف ري  فسأد يهد د اع  ي ع
 ميادئ نظرية المسئولّية االجتماعية:

 اع لػأدئ اعيػ  يرال ػز  ايهػأ رظريػد اع سػح عي د اع ي أ يػد  ي ير ي أال يؿي إعػى      ػد  ػف األسػس
  ه :
 .رف  سأحؿ اإل الـ عديهأ اعيزا أت ي أه اع  ي ع ي ب رف يضطاع لهأ زيى يزظى لثئد اع  ه ر 
 .رف  أ ير ره  سأحؿ اإل الـ علد  رف يي ي ز لأعزئيئد،  اععداعد،  اعدقد،  اع  ض  يد  اعي ازف 
 ؿ اإل الـ لأعزر يد،  رف يع ؿ  اى يرظيـ رفسهأ ذاييًأ.ضر رة رف يي ي ع  سأح 
  اعيزاـ  سأحؿ اإل الـ ل     د  ف اعئ اريف    اثيؽ اع رؼ األخالقيد  اع عأيير اع هريد، لزيث

 يي ر ب  أ ي الف رف يؤد ي إعى اع ري د  اععرؼ  اعف ضى  ي  ي  إهأرأت إعى األقايأت.
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  ؿ اعزال  د عز  .26أيد  ر أيد اع  ازد اععأ ديزي ـ لعض اع  اقؼ يدخ 
 ييػػيح اععيػػزاـ ل لػػأدئ رظريػػد اع سػػح عي د اع ي أ يػػد طػػرح   هػػأت اعرظػػر اع خيافػػد،   اػػى  سػػأحؿ 
اإل ػػػػالـ  سػػػػح عي د اعيعليػػػػر  ػػػػف  خياػػػػؼ األفالػػػػأر  رف يطػػػػرح اعئضػػػػأيأ اعخالفيػػػػد عارئػػػػأش،   اػػػػى اع هػػػػأت 

 .27اعزال  يد رف يراقب قيأ هأ لهذا اعد ر
اععا يػػد عرظريػػد اع سػػح عي د اع ي أ يػػد إعػػى رف  سػػأحؿ اإل ػػالـ ي ػػأرس د رًا  ه ػػًأ  ي ػػير اع ئػػ عت 

ف  اع  ي ػع، يي ث ػؿ فػ  ز أييهػأ عارسػيج اع ي ػأ    اعيعليػر اعزػر   ػف  طأعػب اع  ػأهير  رغلػأيهـ،   ػف 
ػد  اعلػأرزة فػ  اع  ي  ػع، زيػث يضػطاع ثـ  علد  رف يايـز هػذه اع سػأحؿ رخالقيػًأ لطػرح   رأق ػد اعئضػأيأ اع از 

هػػذه اع سػػأحؿ لػػد ر اعرأحػػب اعػػذي يرػػ ب  ػػف اع  ػػأهير فػػ  اعيعليػػر  ػػف اهي أ ػػأيهـ  ازييأ ػػأيهـ اع خيافػػد، 
 فػػ  ضػػ ء ذعػػؾ يئيضػػ  اع سػػح عي د اع ي أ يػػد رف يئػػ ـ  سػػأحؿ اإل ػػالـ ل را ػػأة  ػػأدات اع  ي ػػع  يئأعيػػده 

 .28د راي  اعفالريد  اعثئأفيد ر راف ، لأإلضأفد إعى اعزفأظ  اى سال د اع  ي ع   يأرد  ئ
 قػػد دفػػع اع ػػدؿ اعفالػػري زػػ ؿ  عػػأيير اعي ييػػز لػػيف اع ػػأحعأت  اعزئػػأحؽ فػػ  اع  أرسػػأت اإل ال يػػد 
اعلػػأزثيف  اع هي ػػػيف إعػػػى طػػػرح  فهػػػ  يف عه ػػػأ فػػ  إطػػػأر اع سػػػح عيد اع ي أ يػػػد ع سػػػأحؿ اإل ػػػالـ: ر عه ػػػأ: 

 اػػى  اعيييرطػػ ي يزريػػر اعئ ػػص اعخلريػػد  اع يػػداؿ  ضػػلط اعػػرفس  ػػف قلػػؿ اع زػػرريف خػػالؿ   ايػػد لرػػأء
 ػػأحعأت ر   عا  ػػأت غيػػر  ؤالػػدة. ثأريه ػػأ: ايلػػأع اسػػيرايي يد اع ػػفأفيد عازػػد  ػػف اري ػػأر اع ػػأحعأت  زيػػأدة 

اععػػػأـ فضػػػاًل  ػػػف زػػػث  ؤسسػػػأت اع  ي ػػػع  ررظ يػػػ  إعػػػى اع زيػػػد  ػػػف اع ضػػػ ح  اعػػػرريوعيهػػػأ اعسػػػاليد عػػػدا 
 .29 اع الأ فد  اعلعد  ف اعغ  ض  اعيعييـ

ع سػأحؿ اإل ػالـ يئيضػ  اعيزا ػًأ  هريػًأ  اع ي أ يػد يعيئد الثير  ف اعلػأزثيف رف  رظ  ػد اع سػح عيد 
 .30 ف قلؿ اع زرريف ف   سأحؿ اإل الـ اع خيافد عر ر اعزئأحؽ  رئؿ اع اقع ل  رة ر يرد

ى

ىالدراداتىالدابقة:
 اععأـ  اإل الـ.  اعررياهي ت ل الؿ  لأ ر لأع أحعأت  اعي قأـ اعلأزثأف لييلع اعدراسأت 

 أواًل: الدراسات العريية:
 :31دراسة عيد الفتاح الهمص وفايز شمدان

سػػعت إعػػى اعال ػػؼ  ػػف األلعػػأد اعرفسػػيد  اع ي أ يػػد فػػ  يػػر يج اإل ػػأ أت  لػػر  سػػأحؿ اإل ػػالـ 
 سػلؿ  ال هػػأ  ػف  رظػػ ر إسػال    ي  ػػات إعػػى رف اعفػرد اعػػذي يعػيش فػػ    ي ػع  سػػيهدؼ لأإل ػػأ أت 
أي  فإر  يال ف  عرضًأ داح ًأ عالثير  ػف األ ػراض اعرفسػيد  اع ي أ يػد اعيػ  يسػيطر  ايػ   يػيزالـ فػ  ي ػرف

 رفعأعػ ، ألف سػيأقأت يطليػؽ اعزػرب اعرفسػيد فػ  الثيػر  ػف األزيػأف يعي ػد  اػى اعيعأ ػؿ  ػع  يػ ؿ اإلرسػأف 
 زأ أت  رغلأي    ف ثـ  غراحزه، ال أ رثليت اعدراسد رف اإلذا د  ف رلرز اع سػأحؿ اإل ال يػد اع سػأ دة فػ  

، السػر د اعري ػأر  ايسػأع اعسػيخداـ ر ر اإل ػأ أت عي يزهػأ لأععديػد  ػف األ ػ ر اع سػأ دة عازػرب اعرفسػيد
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 سػػه عد اعفهػػػـ  لسػػػأطد اعيالافػػػد،  الػػػذعؾ اعيافػػػأز عي يػػػزه لأع أذليػػد  اعئػػػدرة اعي  يهيػػػد  رالثػػػر رعفػػػد  قلػػػ ًع عػػػدا 
 األفراد.

 :800232دراسة خالد صالح 
 اع ي ػػأ  اععػػأـ اع  ػػري رزػػ  ثرأحيػػد اع ػػأحعأت عإل ػػالـ فػػ  إطػػأر اعيزايػػؿ  اعػػرريزػ ؿ اي أهػػأت 

رزػػ  د ر  سػػػأحؿ  اع  ػػرياععػػأـ  اعػػرري اهػػيـ اعلأزػػث لر ػػد  قيػػأس اي أهػػأت  ،اع  يػػأإل ال  دات ع زػػد
يهػيـ لأعيزايػؿ  اع  يأإل ال يػأعي اإل الـ ف  لػث  ر ػر اع ػأحعأت اعسػاليد فػ  اع  ي ػع فػ  إطػأر  زػددات 

 هأ   ظأهرهأ.يعد اع أحعأت رخطر  خر أي  اعي عا  أرسأت غير اع سح عد ع سأحؿ اإل الـ  اع ي أ  
اع ريلطػد  اع  يػأإل ال  اععػأـ اع  ػري ع زػددات  اعررييزايد عدا   قد رالدت اعدراسد    د     

 .اع  ريلي رط  سأحؿ اإل الـ ف  ر ر اع أحعأت  اى رطأؽ  ريض    يد ف  اع  ي ع 
 

 :33دراسة خمف جمال يوسف
اعفاسػػػطيريد  رثرهػػػأ فػػػ  اعير يػػػد اسػػػيهدفت ر ػػػد ظػػػأهرة اإل ػػػأ د  يفسػػػيرهأ فػػػ  اع ػػػزأفد اعززليػػػد 

اعسيأسػػػيد  رثرهػػػأ  اػػػى   ايػػػد اعسػػػالـ اعػػػداخا ، ال ػػػأ اسػػػيهدفت لزػػػث طليعػػػد اإل ػػػأ د  رر ا هػػػأ  رهػػػدافهأ 
 رسػػػأعيلهأ  د ر اع ػػػزأفد اعززليػػػد فيهػػػأ،  ي ثاػػػت  يرػػػد اعدراسػػػد فػػػ   ػػػزيفي  اعالرا ػػػد  اعرسػػػأعد  ي ػػػثالف 

 .2007 أي   30يرأير  زيى  1 ف زرالي  فيح  ز أس  اى اعيرييب  ذعؾ خالؿ اعفيرة 
رف الػػال اع ػػزيفييف   ايػػأ  اػػى يػػأ يج األ ضػػأع اعداخايػػد،  رس ػػخت اعفرقػػد  ىإعػػ ي  ػػات اعدراسػػد 

لػػػيف رطػػػػراؼ اعزيػػػأة اعسيأسػػػػيد زػػػ ؿ اعئ اسػػػػـ اع طريػػػد اع  ػػػػيرالد،  رػػػد أ الثػػػػر ا ي أدهػػػأ  اػػػػى اع عا  ػػػػأت 
زأيه أ،   عهػػأ اعيعدديػػد اعسيأسػػيد  اعفالريػػد اع ضػػااد  اإل ػػأ أت،  غألػػت األ رػػدة اع طريػػد ي أ ػػًأ  ػػف  ػػف

 ازيػػراـ سػػػيأدة اعئػػأر ف، ال ػػػأ زػػؿ   لػػػدر اعي ػػهير  الػػػأف اع سػػأءعد،  اسػػػيلدؿ لأعرئػػد اعلرػػػأء اعي ػػريح  اعيخػػػ يف 
 اعي ػػاليؾ،   ػػأ قػػأد إلزػػداث يػػأثيرات سػػاليد  اػػى اإلرسػػأف اعفاسػػطير    اػػى اعسػػيئرار اعػػداخا   اعرػػد أج 

 اع طر .
 

 :800234المراشي دراسة إيراهيم 
اهي ػت لر ػد ديرأ يػأت  سػػأحؿ اع ػالـ اععراقيػد  ئػػب اعغػز  األ ريالػ  عاعػػراؽ،  قػد  ػرا اعلأزػػث 

يػػـ ي ػػريفهأ ضػػ ف فحػػأت ررلػػع  ػػف زيػػث  اعيػػ يزاػػياًل ألطػػر اعخطػػأب اعسيأسػػ  ع سػػأحؿ اإل ػػالـ اععراقيػػد 
ا ػػي ات  اػػى: اع سػػأحؿ اعزال  يػػد  اع سػػأحؿ اع  ا الػػد عالػػؿ  ػػف األزػػزاب اعسيأسػػيد  اعط احػػؼ   اعيػػ اع االيػػد 
 قد يـ إ راء اعيزايػؿ  ئػب زػأدث يف يػر  رقػدي رح ػد اع ػيعد  ز ػد  .فضاًل  ف اع سأحؿ اع سيئاد ،اعديريد
اعطػأحف    اعذا الػأف قطػب اعرزػى فػ  اع ػراع 2006ف  سأ راء ف  فلراير  أـ  اععسالري اعزسف  اعهأدي

 قػػد رلػػرزت ريػػأحج اعدراسػػد رف  سػػأحؿ اإل ػػالـ قػػد اريه ػػت خطألػػًأ سيأسػػيًأ يعي ػػد ل ػػالؿ رسأسػػ   .فػػ  اععػػراؽ
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  ػػػأ ردا لػػػد ره إعػػػى  ،اععػػػأـ اع سػػػيهدؼ اعػػػرري اػػى يػػػر يج اع ػػػأحعأت  يعضػػػيد رظريػػػد اع ػػػؤا رة عايػػػأثير فػػ  
 اععراقيد اع خيافد.  يأ يج اع راع اعطأحف   يالريس اععداء  اعالراهيد في أ ليف اعط احؼ

 

 ثانيًا: الدراسات األجنيية:
 :800235دراسة ستيفانى كيمي 

 قػػد  ،عهػػأ األ ريالػػ ر ريػػت لهػػدؼ ر ػػد اع ػػأحعأت اعلػػأرزة فػػ  اععػػراؽ لعػػد زػػ اعى  ػػأـ  ػػف اعغػػز  
 اعيػ ر را اعلأزث يزاياًل عا أحعأت اعسأحدة ف  اععراؽ  عي دًا  اى اعليأرأت اعثأر يػد اع سػي دة  ػف اع سػ ح 

 قػد . 2004إف إف اإلخلأريد   زيفد يػ  إس إيػ  يػ داا  رػذ إلريػؿ  ػأـ  س ر راهأ  عهد  أع ب   لالد 
 ،سػػػأدت اع  ي ػػػع اععراقػػػ  اعيػػػ األلػػػرز لػػػيف اع ػػػأحعأت  هػػػ رلػػػرزت ريػػػأحج اعدراسػػػد رف اع ػػػأحعأت اعسيأسػػػيد 
خػػػأ ؼ  ػػػف  ػػػف زػػػرب اعد عيػػػد ضػػػد اععػػػراؽ  اع  ت اع ػػػؤا را يعائػػػت  عظ هػػػأ ل ػػػر يد اعزال  ػػػد اع ديػػػدة 

يػػراف  ػػف  فضػػاًل  ػػف اع ػػأحعأت اعخأ ػػد لأع  اسػػيس اإليػػرارييف  ،األ رياليػػد األراضػػ ر رياليػػد ضػػد سػػ ريأ  ام
 ف  اععراؽ. اعسيخلأري د رهـ 

ال ػػػػأ ر ػػػػأر اعيزايػػػػؿ إعػػػػى   ػػػػ د  ػػػػأحعأت لػػػػأرزة رخػػػػرا ييعاػػػػؽ لػػػػأأل ف  اإلرهػػػػأب   سػػػػأ ئ اعئػػػػ ات 
عدراسد رف اع أحعأت يري ر ليف اععػراقييف  عي ػدة  اػى  سػأحؿ  ف رأزيد رخري رالدت ا،  اععسالريد األ رياليد

 .اع خ ي اع  ع اإل الـ اعسريد  وعيأت الؿ  ف اعي أعيف 
 :800236دراسة ماركى روث 

ر ريت لهدؼ قيأس اي أهأت اع زفييف األ ريالييف رزػ  اع ػد رأت اعسيأسػيد  اػى  ػلالد اإلريررػت 
ل خياػػؼ اع ػػزؼ األ رياليػػد خػػالؿ اعرلػػع األخيػػر  ػػف  ػػأـ  قػػد ر ػػرا اعلأزػػث  سػػزًأ  اػػى  أحػػد  ػػزف  

% 55إذ ر ػأر  ، قد رلرزت ريأحج اعدراسد يلأيرػًأ فػ  اي أهػأت اع ػزفييف رزػ  اع ػد رأت اعسيأسػيد .2004
 ػػػػف اع ػػػػزفييف رف اع ػػػػد رأت اعسيأسػػػػيد ع يرػػػػدرج ضػػػػ ف  فهػػػػ ـ اع ػػػػزأفد اإلعالير ريػػػػد  رف اع ػػػػد ريف ع 

  ػف ثػـ فػإف ياػؾ اع ػد رأت ي يػؿ إعػى اع ي ػأد  اػى اعيخ يرػأت  اع ػأحعأت  ، هرػ يزرر ف األخلأر ل الؿ 
 ف رأزيػػػد ،  األ ريالػػػ يسػػػ ء إعػػػى اعسيأسػػػييف اعلػػػأرزيف  اع ؤسسػػػأت اعسيأسػػػيد فػػػ  اع  ي ػػػع  اعيػػػ اعسيأسػػيد 

اععػػأـ  ػػع  اعػرري سػياد  ليالػػرة ييفأ ػػؿ  ػف خالعهػػأ  هػػ %  ػػف اع ػػزفييف رف اع ػد رأت 45رخػرا رالػػد رزػ  
 ػ اع د رأت ػ ي ثؿ ر طًأ  سيزدثًأ  ف اع  أرالد اعسيأسيد. فهيأيع  يريد ف  اع  ي ع   ف ثـ اعئضأيأ ا

 :800237دراسة مينا جيا 
اهي ت لر د يأثيرات اع عأع د اإلخلأريد ع ز أت  اى  لالد اإلريررػت فػ  رداء اعزال  ػد اع ػيريد 

عيهػأب  ػرض اإل رز يػ راسػد اعزأعػد  اػى  قد اسيردت اعدراسد اعزأعيد إعػى رسػا ب د .ع  ا هد ياؾ األز أت
 قػػد ي  ػػات  .اعزػػأد ياعسػػأرسي  اعزرالػػد اعسيأسػػيد اع عأرضػػد  اع عر فػػد لأسػػـ  رظ ػػد فػػأع ف  ػػ رج اعرحػػ ي

 ياػػػؾ  ،ريػػػأحج اعدراسػػػد إعػػػى رف اع ػػػأحعأت اإلعالير ريػػػد اعخأ ػػػد ييرػػػأ ى ر ػػػداد اع  ػػػأليف ل ػػػرض اعسػػػأرس
رج اع عأرضػػد داخػػؿ اع ػػيف  خأر هػػأ قػػد دفعػػت اعزال  ػػد اعخأ ػػد ليزايػػد ريلػػأع  رر ػػأر  رظ ػػد فػػأع ف  ػػ  
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ال ػػأ  ،اععػأـ اع ػير  اعػػررياع ػيريد عيخػأذ اعيػدالير اعفريػػد  اعهردسػيد عاػيزالـ فػ  سػػريأف ياػؾ اع ػأحعأت عػدا 
ر درت اعزال  د اع يريد   الت إعالير ريد يز ا خطألًأ إ ال يًأ رس يًأ يػدزض ياػؾ اع ػأحعأت  يزػد  ػف 

 اعساليد  اى اع  ي ع اع ير .  اري أرهأ  يأثيرايهأ
 :800238دراسة دومينيك السورسا 

 ،2001سعت إعى سلر رغ ار  عأع د اإل الـ األ ريال  ألزػداث اعزػأدي   ػر  ػف سػلي لر  ػأـ 
 اععػأع   قد ر را اعلأزث يزاياًل ع ض  ف  سأحؿ اإل الـ ع دة رسل ع  ئػب اعه  ػأت  اػى  رالػز اعي ػأرة 

 قػد ا ػي ؿ اعيزايػؿ  اػى اعئ ػص اعخلريػد اعخأ ػد لأعه  ػأت  .ف  ري ي رؾ   ئر  زارة اعدفأع ياعلريأ  في
 اعالػػألا رذيعػػت لأع ػػلالأت اعيايفزي ريػػد  اعيافزيػػ ف  اعيػػ ر ػػرت فػػ  اع ػػزؼ  اع  ػػالت اعرحيسػػيد  ياػػؾ   اعيػػ 

 فضاًل  ف   اقع اإلريررت.
الأرػت  اػى قػدر اع سػح عيد اع ي أ يػد إذ ي الرػت ياػؾ  قد رلرزت ريأحج اعدراسد رف  سأحؿ اإل الـ 

عا عا  ػػػأت اعالأذلػػػد  اعفػػػ ريال ػػػأ ايلعػػػت يالريػػػؾ اعي ػػػزيح  ،اع سػػػأحؿ  ػػػف اعف ػػػؿ لػػػيف اعزئػػػأحؽ  اع ػػػأحعأت
األلػرز عا ػأحعأت سػ اء اعسػػاليد  اإل ال ػ  ف رأزيػد رخػرا الأرػت   اقػع اعريررػت اعرافػد ،   اع ػأحعأت اعزاحفػد

ييعاػػؽ لػأععث ر  اػػى رزيػأء يزػػت  اعيػ ه  ػػأت إرهأليػد  زي اػػد ر  ياػؾ اإلي أليػػد  ييعاػؽ لأعيزػػذير  ػف اعيػ 
 لري ي رؾ. اععأع  ررئأض  لرى  رالز اعي أرة 
 :800239دراسة ليمنج شن 

ي ظفهػأ   اعيالييالأيػأعي اسيهدفت اعيعرؼ  اى  دا إع أـ   أرسػ  اععالقػأت اععأ ػد لأعسػيرايي يأت 
 قػد ر ػرا اعلأزػث  سػزًأ  اػى  يرػد  يأزػد ق ا هػأ  . ر    اع أحعأت ضد  ؤسسأيهـ  لر  لالد اعريررػت

 قػد رلػرزت ريػأحج  . ف   أرسػ  اععالقػأت اععأ ػد فػ  اع ؤسسػأت اع خيافػد ل عيػد الأعيف رريػأ األ رياليػد 166
عالير ريػد يسػيخد  ف رسػأعيب  ليالػرة اعدراسد رف   أرس  اععالقأت اععأ د يعيئػد ف رف  ر  ػ  اع ػأحعأت اإل

إعػى رف هػذه اع ػأحعأت يػؤثر سػالًأ فػ    ثػ فزاع لال أ ر ػأر  ،يسيرد إعى اإل الأريأت اعفأحئد عا سأحط اع يعددة
رالػػد   أرسػػ  اععالقػػأت اععأ ػػد ررػػ  لأإل الػػأف  ااع ػػ رة اعذهريػػد ع ؤسسػػأيهـ عػػدا اع  ػػأهير  ػػف رأزيػػد رخػػر 

 اع فأفيد  ي ظيؼ اعز ػج اع رطئيػد ع  ا هػد ياػؾ اع ػأحعأت  اعزػد  ػف ي ظيؼ اسيرايي يأت اعر د اع لالر 
 اري أرهأ  يأثيرايهأ اعساليد  اى اع ؤسسأت اع خيافد ف  اع  ي ع.

 :800840دراسة رويرت ستيفنسون 
اععػػػػأـ األ ريالػػػػ  ل ػػػػأف األ ػػػػراض  اعػػػػررياهي ػػػػت لئيػػػػأس يػػػػأثيرات  سػػػػأحؿ اإل ػػػػالـ األ رياليػػػػد فػػػػ  

 رفػػػت لعأ ػػػفد اع ػػػزراء  ػػػأـ  اعيػػ  د اع  ػػأراليف فػػػ  زػػػرب اعخاػػػيج اعثأريػػػد ر ػػػألت اع رػػػ اعيػػػ اع رضػػيد 
 قػػد ا ي ػػدت اعلأزػػث  اػػى ليأرػػأت ثأر يػػد  سػػي دة  ػػف رر ػػيؼ فأرػػدرليات زػػ ؿ اعئ ػػص اعخلريػػد  .1991
زػػ ؿ ذعػػؾ اع ػػرض اعغػػأ ض اعػػذي  يسػػ  إف إفيفضػػاًل  ػػف  ػػلالد  ،رذا يهػػأ اع ػػلالأت اعئ  يػػد اعػػثالث اعيػػ 

عيزايػػػػؿ  اإلعالير رػػػ ال ػػػأ ا ي ػػػد اعلأزػػػث  اػػػى األر ػػػيؼ  ،  عاػػػذاالرة عػػػدا اع رػػػػ ديفضػػػ  إعػػػى فئػػػداف  زحػػػ
 يرأ عت  أحعد اع رض لأع زؼ اعئ  يد. اعي  ض  ف اعئ ص اعخلريد 
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اععػػػأـ  لػػػر ر ػػػد  ػػػدد  اعػػػرري قػػػد يػػػـ قيػػػأس لػػػر ز اع ػػػأحعد اعخأ ػػػد ل ػػػرض زػػػرب اعخاػػػيج عػػػدا 
  زارة اعدفأع  ف اع  اطريف  اى  دار اعي ـ.ييائأهأ قسـ اعسيعال أت ل اعي اع الأع أت اعيايف ريد 

 قػػد ي  ػػػات اعدراسػػػد إعػػى رف اع ػػػأحعد اعخأ ػػػد لػػأ راض  ػػػرض زػػػرب اعخاػػيج قػػػد رضػػػزت رز ػػػد 
اهي ػت لهػأ اهي أ ػًأ لأعغػًأ   ػأ رثػر فػ  اعهي ػأـ اععػريض  ػف  اعيػ زئيئيد زأؿ اريئأعهأ إعػى  سػأحؿ اإل ػالـ 

 اععأـ لذعؾ اع رض. اعرريقلؿ 
 

 :800241فاندانا سنغ في دراسة 
 تاعئػػػػرارايػػػػؤثر فػػػ   اعيػػػ ر ريػػػت لهػػػدؼ يزديػػػػد األ زاف اعرسػػػليد ع رظ  ػػػػد اع يغيػػػرات اعقي ػػػػأديد 

 قػد ر ػػرا اعلأزػث  سػزًأ  اػػى  يرػد   ديػػد  .فاأل ػرياليياعسػيث أريد  ػف قلػػؿ ر ػأؿ األ  ػأؿ  اع سػػيث ريف 
هـ رزػػػػ  اعسػػػػيث أر فػػػػ  اعئطأ ػػػػأت ق ا هػػػػأ  أحػػػػد  ػػػػف اع سػػػػيث ريف  ر ػػػػأؿ األ  ػػػػأؿ لهػػػػدؼ قيػػػػأس اي أهػػػػأي

يعي ػػػػػد ف  ايهػػػػػأ فػػػػ  ايخػػػػػأذ قػػػػػراريهـ  اعيػػػػ فضػػػػػاًل  ػػػػػف يزديػػػػد اع  ػػػػػأدر  ،اإلريأ يػػػػد  اعخد يػػػػػد اع خيافػػػػد
 قػػد ي  ػػػات اعدراسػػد إعػػػى رف ث ػػد  يغيػػػرات رخػػرا يػػؤثر فػػػ  قػػرارات اع سػػػيث ريف ع يئػػؿ فػػػ   .اعسػػيث أريد

ثاػػت ياػػؾ اع يغيػػرات فػػ  اع ػػأحعأت اعخأ ػػد لعػػز ؼ  قػػد ي  ،ره ييهػػأ  ػػف اع يغيػػرات اعقي ػػأديد اعرحيسػػيد
 اع سيهااليف  ف لعض اعساع  اعخد أت.

 ال يػػد اعدازضػػد ر   اػػى اععالػػس اعدا  ػػد ف اعيغطيػػد اإلررالػػدت اعدراسػػد  اػػى   ػػف رأزيػػد رخػػرا
عياػػػؾ اع ػػػأحعأت الػػػأف عهػػػأ يػػػأثيرات لأعغػػػد فػػػ  يالػػػريس يػػػأثيرات اع ػػػأحعأت اعقي ػػػأديد فػػػ  سػػػ ؽ اعسػػػيث أر 

 األ ريال .
 

 :800242دراسة ياميال دونوفان 
ر ريػػت هػػذه اعدراسػػد فػػ  إطػػأر   ػػر ع لزثػػ  ييلعػػ  يسػػيهدؼ قيػػأس  ر ػػد  ػػدا رسػػ خ اعسػػ أت 

 قػػد يػػـ اعسػػيرأد إعػػى  . اعػػدععت اعخأ ػػد لأألسػػأطير  اع ػػأحعأت اع يعائػػد لأع ري ػػد فػػ  اع  ي ػػع األ ريالػػ 
 ػأحعأت اع ري ػد  ر ػرهأ إعالير ريػًأ  لػر  ػلالد اعريررػت رسا ب دراسد اعزأعد  ف خالؿ إ أدة لرأء يفأ يؿ 

ال ػػػأ قػػػأـ اعلأزػػػث ليزايػػػؿ  ضػػػ  ف  ،عيػػػيـ اسػػػيخدا هأ  ػػػف قلػػػؿ   ػػػريف   أ ػػػد  ػػػف اع  أ ػػػأت اإلخلأريػػػد
 قػد يػـ قيػأس يػدا   اع عػأر   اعػدععت  ،يرأ عت ياؾ اع ػأحعأت فػ   سػأحؿ اإل ػالـ اعي اعيئأرير اإلخلأريد 

 قػػد ي  ػػػات  .ثيف فػػ  اع  أ ػػأت اإلخلأريػػػد  زػػػ ػػراء  ئػػألالت  يع ئػػػد  ػػع اع لاعخأ ػػد لأع ػػأحعأت  لػػػر إ
فضػاًل  اع خ ػ  لػر  ػلالأت اعي ػأؿ   ػفأه اعدراسد إعى رف اعدععت اع ريلطد ل ػأحعأت اع ري ػد يريئػؿ 

 رف  سػػػأحؿ اإل ػػػالـ ع ي ػػػأرس د رًا ذا دععػػػد فػػػ    ايػػػد يرسػػػيخ سػػػ أت اع ػػػأحعأت  اع  عػػػ  ػػف اعي ػػػأؿ 
 اععأـ. اعرري دععيهأ عدا 

 ػػػػف رأزيػػػػد رخػػػػرا رلػػػػرزت اعدراسػػػػد رف اعخػػػػ ؼ  اعئاػػػػؽ اع خ ػػػػ   اعئألايػػػػد عاي ػػػػديؽ الأرػػػػت  ػػػػف 
 د  ت يالريس  ال ح اع أحعأت  األسأطير عدا اع لز ثيف. اعي اع يغيرات 
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 :800243اردز دراسة ليون إدو 
اهي ت لئيأس  دا اعيزاـ اع زفييف لأخالقيأت اعر ػر خػالؿ يغطيػيهـ اإلخلأريػد عالػؿ  ػف فضػيزد 

 فضػػيزد اع يدرلػػد فػػ  اعليػػت األلػػيض   ريالػػأ ع يرسػػالى  1974إعػػى  1972  ير يػػت خػػالؿ األ ػػ اـ  ػػف 
فيػػػ  8  ئػػػأًع ل ػػػز 91 قػػػد ر ػػػرا اعلأزػػػث يزاػػػياًل ع ضػػػ  ف  .2001إعػػػى  1998خػػػالؿ األ ػػػ اـ  ػػػف 

اعري يػػػ رؾ يػػػأي ز  اع ا ػػػرطف ل سػػػت فضػػػاًل  ػػػف   اػػػد يػػػأيـ  قػػػد اسػػػيرد اعلأزػػػث فػػػ  قيػػػأس  يغيػػػر اععيػػػزاـ 
لأخالقيأت اعر ر إعى  يثأؽ اع رؼ األخالق  اعػذي ر ديػ    عيػد اع ػزفييف اع زيػرفيف لأع عيػأت اع يزػدة 

 زػؿ اعدراسػد لأع عػأيير األخالقيػد فػ    قد رظهرت ريأحج اعدراسد قدرًا  يزايدًا  ف اعيزاـ اع زؼ .األ رياليد
يػػ رط فيهػػػأ اعػػرحيس ريالسػػػ ف  اػػى زػػػيف عػػـ يايػػػـز ياػػؾ اع ػػػزؼ لأخالقيػػػأت  اعيػػػ زأعػػد فضػػػيزد   ير يػػت 

ف األلػػرز اعػػذا  ،اعر ػػر فػػ  زأعػػد فضػػيزد اعػػرحيس الايريػػ ف  ػػع اع يدرلػػد ع يرسػػالى إذ الأرػػت اع ػػأحعأت اع الػػ  
 عخلريد اع يعائد لياؾ اعفضيزد اعسيأسيد.اسيرد اعي  اع زفي ف ف  لرأء  يزرير اعئ ص ا

 :800044دراسة يرنارد هيجرتى 
اععػػػأـ  اعػػػرريطػػػررت  اػػى  اعيػػػ اسػػيردت إعػػػى اع ػػرهج اعيػػػأريخ  عر ػػػد اعيزػػ عت اعفالريػػػد  اعسػػا اليد 

رخرطػػػت فيهػػػأ  هػػػ  اعفيػػػرة اعيػػػ  ر  1945 زيػػػى اععػػػأـ  1935خػػػالؿ   ػػػر سػػػر ات  ػػػف اععػػػأـ  اعلريطػػػأر 
لريطأريػػأ فػػ  األز ػػأت اعد عيػػد  اعزػػرب اععأع يػػد اعثأريػػد  قػػد ا ي ػػد اعلأزػػث  اػػى اعليأرػػأت اعثأر يػػد اع سػػي دة 

 اععأـ  اع ثأحؽ اع يعائد لأعفيرة اعز ريد  زؿ اعدراسد. اعرري ف  راالز اع س  ح  دراسأت 
 اعػػرري ر األلػػرز فػػ  يزػػ ؿ  قػػد رلػػرزت ريػػأحج اعدراسػػد رف اع ػػأحعأت اعخأ ػػد لػػأعزرب الػػأف عهػػأ اعػػد

 قػد لاغػت ذر ة هػذا اعهي ػأـ  لػر اعي ا ػؿ  ،اععأـ  ف ي أهؿ اع ح ف  اعسيأسػأت اععأ ػد إعػى اعهي ػأـ لهػأ
  لغيػد اعيزئػؽ  ػف  ػزد اع ػأحعأت اعخأ ػد لػأعزرب 1938اع لأ ر  ع  رأع اعسيأسأت  رذ ر اخر  ػأـ 

اععػأـ  اعػرريال ػأ ر ػأرت ريػأحج اعدراسػد إعػى رف   ػأرالد  ، اعزد  ف يأثيرايهأ اعساليد  اى اع  ي ع اعلريطأر 
 ف   رع اعئرار الأف عهأ األثر اعلأعغ ف  يد يف  رزاد د عد اعرفأهيد ف  ر ر لأ.

 :212145دراسة كايفرير 
يضػػػ ريهأ إزػػػدا اعر ػػػػرات  اعيػػػ اععػػػأـ اعفررسػػػ  رزػػػ  اعيزػػػذيرات  اعػػػررياهي ػػػت لر ػػػد اسػػػي ألأت 
 اعيػػ يضػػأؼ إعػػى األغذيػػد  اع  ػػر لأت  اعيػػ  السػػلأت اعطعػػـ  اعاػػ ف اع طل  ػػد زػػ ؿ اع خػػأطر اع ػػزيد ع
 لز ثػًأ  ػف  939 قد ر را اعلأزث  سزًأ  اػى  يرػد   ػ احيد ق ا هػأ  .يري هأ اع رالأت  يعددة اع رسيأت

  لز ث  ف األطلأء  اع عا يف.  أحي اع  ه ر اععأـ فضاَل  ف 
اع طل  ػػد قػػد اري ػػرت  اػػى رطػػأؽ  زػػد د  يضػػ ريهأ اعر ػػرة اعيػػ  قػػد رظهػػرت اعدراسػػد رف اع ػػأحعد 

 اػػى زػػيف االيسػػلت لػػد رهأ ذي  ػػًأ ليػػرهـ  رػػد اريئأعهػػأ إعػػى اع ػػزؼ  اعػػررياععػػأـ  قػػأدة  اعػػرريلػػيف قطأ ػػأت 
ال ػأ رلػرزت اعدراسػػد رف  يغيػر اعغ ػ ض الػػأف عػ  اعػد ر األلػرز فػػ  يرػأ ى اع ػأحعد اعزأعيػػد، إذ رف  ،اعفررسػيد

ياػػػؾ  رياععػػػأـ إلدراالهػػػأ،  اعػػػرريت اعغذاحيػػػد لر ػػػز الي يػػػأح    ػػػأ دفػػػع اع ػػػرالأت اععأع يػػػد يعلػػػر  ػػػف اإلضػػػأفأ
 اإلضأفأت ل  فهأ   ادًا سأ د يضر ل زد األطفأؿ  قد يسلب اعسرطأف ع سيهااليهأ  اى اع دا اعلعيد.
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ىتداؤالتىالدرادةىوفروضها:ى
 أواًل: التساؤالت:

  يعيئد اع لز ث ف ررهأ يسأ د  اى اري أر اع أحعأت ف   اعي  أ رهـ اع  أدر   أ يرييب اع  أدر
 ؟اع  رياع  ي ع 

 أ اي أهأت اع لز ثيف رز  هذه اع أحعأت؟  
  يعيلر اع لز ث ف ررهأ رثرت  ايهـ؟ اعي  أ رهـ اع أحعأت 
 أ  سي ا إدراؾ اع لز ثيف عخط رة اع أحعأت اع يدا عد؟  
  سيهدافًأ عا أحعأت؟يعيئد اع لز ث ف ررهأ األالثر ا اعي  أ اعفحأت 

 ثانيًا: الفروض: 
ػ يخياؼ اي أهأت اع لز ثيف رز  اع سػأحؿ اع خيافػد عا ػأحعأت لػأخيالؼ اعخ ػأحص اعدي   رافيػد  اعرػ ع ػ 1

 اعسف ػ اعيعايـ ػ اعدخؿ .
 . ي  د  القد ذات دععد إز أحيد ف  اي أهأت اع لز ثيف رز  خط رة اع أحعأت   دا ي ديئهأ.2
أت اع لزػػػ ثيف رزػػػ  ايخػػػأذ سػػػا ؾ  عػػػيف  اع يئػػػأد لػػػ   اعي ػػػرؼ لرػػػأءًا  ايػػػ  لػػػأخيالؼ . يخياػػػؼ اي أهػػػ3

 خ أحص اع أحعد  رهدافهأ.
ى

ىاإلجراءاتىالمنهجوة:
ىمنهجىالدرادة:

يعػػػرؼ اع ػػػرهج لأرػػػػ  فػػػف اعيرظػػػػيـ اع ػػػزيح عساسػػػػاد  ػػػف األفالػػػأر اععديػػػػدة  ػػػف ر ػػػػؿ اعال ػػػؼ  ػػػػف 
  اإل ال ػػػ  اعػػػذي يعػػػرؼ لأرػػػ   زأ عػػػد Survey،  ا ي ػػػدت هػػػذه اعدراسػػػد  اػػػى  ػػػرهج اع سػػػح  46اعزئيئػػػد

 رظ ػػػد عيزايػػػؿ  يفسػػػير  يئريػػػػر اع ضػػػع اعػػػراهف عرظػػػػأـ  عػػػيف،  يهػػػدؼ إعػػػى اع  ػػػػ ؿ إعػػػى ليأرػػػأت ي الػػػػف 
،  هػ  ريضػًأ  47 ي ريفهأ  يفسيرهأ  يع ي هأ  ذعؾ عإلفػأدة  رهػأ فػ  اع سػيئلؿ خأ ػد فػ  األغػراض اعع ايػد

  ػػػػؼ اعظػػػػأهرة ر  اع  ضػػػػ ع ا ي ػػػػأدًا  اػػػػى   ػػػػع اعزئػػػػأحؽ      ػػػػد اإل ػػػػراءات اعلزثيػػػػد اعيػػػػ  ييالأ ػػػػؿ ع
 . اعيزايا ،  ذعؾ ل ئي  اع  ف  48" اعليأرأت  ي ريفهأ   عأع يهأ  يزاياهأ

فضاًل  ف األسأعيب اعريأضيد  اإلز ػأحيد اعيػ  يعي ػد  ايهػأ اعدراسػد فػ  اإل ألػد  اػى اعيسػأؤعت 
ًع عسػػػرد اعيفسػػػيرات اععا يػػػد عهػػػأ لأسػػػا ب اليفػػػ  اع طر زػػػد  اخيلػػػأر اعفػػػر ض اععا يػػػد ال ػػػأ ييػػػيح ريضػػػًأ   ػػػأ

  ي ظؼ اعدراسد اعزأعيد  رهج اع سح ل ئي  اع  ف   اعيزايا .
ىنوعىالدرادة:

يرػػدرج هػػذه اعدراسػػد يزػػت رػػ ع اعدراسػػأت اع  ػػفيد اعيػػ  يهػػدؼ إعػػى يئريػػر خ ػػأحص ظػػأهرة  عيرػػد 
أحج  دععت ي الػف اع يخ  ػيف يغاب  ايهأ  فد اعيزديد  يعي ػد  اػى اعزئػأحؽ  يفسػيرهأ عسػيخالص ريػ

 .  49 ف إ دار يعاي أت ل أف اعظأهرة  زؿ اعدراسد
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ىمجتمعىالدرادة:
 وفقًا ألهداف الدراسة الموضحة سايقًا ينقسم مجتمع الدراسة إلى قسمين هما:

 يي ثػػؿ فػػ   سػػأحؿ اإل ػػالـ اعيػػ  رسػػه ت فػػ  ر ػػر اع ػػأحعأت  داعيزايايػػ: يي ثػػؿ فػػ    ي ػػع اعدراسػػد األول
 اعي  يـ اعير يج عهأ لعد اعث رة.

-  ػر فػ  –: يي ثؿ فػ  اع ػلأب اع  ػري ال  ي ػع عػ  ره يػد خأ ػد عسػي أ لعػد رف الػأف اع ػلأب الثاني
 يرأير    عا هأ. 25قأدة ث رة  هـ

ىرونةىالدرادة:
 ضر ري اعا  ء إعى رسا ب اع سح لأععيرد الأعيأع :رظرًا عضخأ د ز ـ   ي ع اعدراسد الأف  ف اع

 أ. يالنسية لمعينة التحميمية:
يػـ يزايػؿ اع ػأدة اإل ال يػػد اع ئد ػد فػ   يرػػد  ػف اع سػأحؿ اع طل  ػػد  اع ػزؼ   اع سػأحؿ اع رحيػػد 

-2011  اعيايفزي ف  اعخأ د،  ذعؾ ألرهأ الأرت األالثر إسهأ ًأ ف  ر ر اع أحعأت فػ  فيػرة  ػأ لعػد اعثػ رة 
  ،  ي ثات ف :2013
  اع زؼ: رالزت اعدراسد  اى يزايؿ  زؼ اع  ري اعي ـ  اعدسي ر  اع ر ؽ  اعي ـ اعسألع

  اعف ر    ت األ د.
   ،اعئر ات: رالزت اعدراسد  اى يزايؿ قر ات دريـ،  اع ز ر،  اعرهأرTVOn  ،CBC.اعزيأة  ، 

 أ. يالنسية لمعينة الميدانية:
 فػػردة   ػػف اع ػػلأب اع ػػأ ع   100اػػى  يرػػد   ػػ احيد لسػػيطد ق ا هػػأ  يػػـ يطليػػؽ هػػذه اعدراسػػد  

     ػػػػأت  ر ػػػػرا  10 فػػػردة عالػػػػؿ  أ عػػػد، يػػػػـ يػػػػ زيعهـ  اػػػى  50ل ػػػأ عي  اع ريػػػػأ  لرػػػ  سػػػػ يؼ ل اقػػػػع 
 اعلأزثأف اع ئألالت  ع الؿ      د  اى زده.

ىأدواتىجمعىالبوانات:
اع  ضػزد في ػأ سػلؽ ا ي ػدت اعدراسػد فػ  ف  إطأر  رهج اع سح  رهداؼ اعدراسد  األطر اعرظريد 

   ع اعليأرأت  اى األد ات اعيأعيد:
  اسي أرة يزايؿ اع ض  ف: ع  ع اعليأرأت  ف اع سأحؿ اإل ال يد  زؿ اعدراسد عايعرؼ  اى رلرز

اع أحعأت اعي  ر ريهأ خالؿ فيرة اعدراسد   ض  ف هذه اع أحعأت  ي ريفهأ  ف زيث  عأيير 
 اعي ريؼ اع خيافد.

  دعيؿ اع ئألاد اعلؤريد: ع  ع اعليأرأت  ف اع لأب اع أ ع  عايعرؼ  اى   هأت رظرهـ ف  اع أحعأت
اعي  ر ريهأ  سأحؿ اإل الـ   دا يأثرهـ لهأ  اليؼ يؤثر اع أحعأت ف  ي  ي  سا الهـ ف  زيأيهـ 

 اعي  يد.
ى
ى
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ىاختباراتىالصدقىوالثبات:
اعيزايايػػػد  اع يداريػػػد  ػػػف خػػػالؿ  ػػػدة رسػػػأعيب قػػػأـ اعلأزثػػػأف لأخيلػػػأر  ػػػدؽ  ثلػػػأت رد ات اعدراسػػػد 

 الأعيأع :
  زيث قأـ اعلأزثأف لعرض رد ات اعدراسد  اى  دد  ف الظاهريصدق المضمون أو الصدق :

األسأيذة اع زال يف ف    أؿ اإل الـ  اععا ـ اعسيأسيد  اع ي أع اعسيأس    رأهج اعلزث،  لرأء 
ر أر ا لهأ لعد  اعي  فيؽ ليف اآلراء  ام راء اعيغييرات  اى إر أدايهـ  ي  يأيهـ قأـ اعلأزثأف لأعي

 . 50)عايطليؽ ر لزت اع زيفد  أعزد  زال يف رضهأ  اى اع 
ر ػػػأ لأعرسػػػلد عخيلػػػأر اعثلػػػأت فئػػػد قػػػأـ اعلأزثػػػأف لأخيلػػػأر ثلػػػأت اسػػػي أرة اعيزايػػػؿ  ػػػف خػػػالؿ رسػػػا ب 

فػػ  فيػػرييف  خيافيػػيف،  عػػذا قػػأـ  إ ػأدة اعخيلػػأر،  هػػ  رسػػا ب عيئيػػيـ  ػػدا ثلػػأت اع ئيػػأس  ػف خػػالؿ يطليئػػ 
%  ػف إ  ػأع  اععيرػد،  لعػد يزاياهػأ 10اعلأزث لإ أدة يطليػؽ  ػزيفد اعسيئ ػأء  اػى  يرػد ي ثػؿ رسػلد 

 % ف  اإل ألد  اى لر د اعسي أرة  ه  رسلد  ريفعد.82ايضح رف رسلد اعيسأؽ لاغت 
ىنتائجىالدرادة:

 أواًل: نتائج الدراسة التحميمية:
ر اج  اري أر اع ػأحعأت ع يزيػأج إعػى  سػأحؿ اإل ػالـ ألف اع ػأحعأت يعيػد رسأسػًأ  اػى األ ؿ رف 

إع رف اع ػأحعد لأعرئػؿ اع لأ ػر عػـ ،  أ يطاؽ  اي  ياعي ػأؿ اع لأ ػري اعر ايد  اعرئؿ  اعثرثرة ليف اعرأس  ه 
ـ   ،يعد  طائد ف  هذا اعع ر  هػ    ػر  سػأحؿ اإل ػالـ إ ػدادهأ  لثهػأ    ػف ثػـ ي الػف رف ر ػد  ػأحعأت يػ

 عػـ يئػؼ األ ػر فػ  يػأثير  سػأحؿ اإل ػالـ  اػى اعري ػأر اعسػريع عا ػأحعأت  ػف  . ػف خػالؿ  سػأحؿ اإل ػالـ
سػهأ  ػلالد اع عا  ػأت خالؿ  سأحؿ اإل الـ اعيئايديػد لػؿ يعػدا األ ػر إعػى  سػأحؿ اإل ػالـ اعزديثػد   اػى رر

عػد ؿ اسػػيخداـ هػذه اع سػياد فػػ  لػث اع عا  ػػأت زيػػث اسػيطأع األفػراد  اع رظ ػػأت لػؿ ا ،ريررػتياععأع يػد ياإل
  ي  ي  األ ا ر  اعيعاي أت  اع أحعأت.

ير  ػػػت اع ػػػأحعأت  ػػػف زيػػػث طريئػػػد  سػػػر د اري ػػػأرهأ إعػػػى  ػػػدة ررػػػ اع  الػػػأف  ػػػف رالثػػػر اع ػػػأحعأت 
  ي  ًأ  اسيخدا ًأ اعيأعيد:

  :ذاحيد يز ؿ  ض  رهأ ارذارًا لأعخطر  ثؿ   أحعد رئص اعساع اعغ  اعي  أحعأت اعخ ؼ
  اعي  يريد ف  األس اؽ اع  ريد .

  ير ج  ف اعز ادث  اعال ارث  األز أت  قد يال ف د افعهأ  اعي  أحعأت اععرؼ:  ف هذا اعر ع ياؾ
 24ف   دـ اإلزسأس لأأل ف   ف رلرز ر ثايهأ  يزديد سأ د اع فر عقيزأـ   ر ي ـ األزد 

ه ريد  يهديد اع عيأت اع يزدة األ رياليد ف ز إ الف اعفريؽ رز د  فيؽ رحيسًأ عا   2012ي ري  
 ع  ر لأسط عهأ.
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  :يهدؼ إلزداث فرقد  ارف أؿ ليف رفراد اع عب ر  ليف اعد ؿ   ف   ه  أحعأت دؽ اإلسفيف
رلرز ر ثايهأ خالؿ األزداث األخيرة ير ر رخلأر ل   د خالفأت داخؿ ازدا اع ؤسسأت اعهأ د 

 ساطأت اع خيافد.الأع ؤسسد اععسالريد  دؽ األسأفيف  ف اع
  :اعي   ض  أت  أديهأ األسأسيد اعف ؿ  اعخيأرد  ف  اع  اقع   ه  أحعأت اعالراهيد  اعزئد 

يالثر فيهأ اع  أزرأت   ف رلرز ر ثايهأ ف  األزداث  رلط اع زال د اععرليد اعسع ديد  سأ ديهأ 
 ع  ر لأععف   ف اعرحيس اعسألؽ .

  :يأ ؿ رف   اعي يعلر  ف األ أر   األزالـ   زأ عد ي دؽ اع أحعأت   ه اع أحعأت اعزأع د
 فأة اعرحيس اعسألؽ  ز د   ف يالررت ععدة  رات لأ الأؿ  خيافد اعي يال ف  اقعد  ثؿ اع أحعأت 

 زسرى  لأرؾ.
  :ييرأقاهأ اعرأس ه سًأ  لطريئد سريد  ثؿ ز ار خيرت  للطءير ج   هيأعي اع أحعأت اعزازفد 

 ير ح. عال عرحيس  رس   اليؼ يـ اعيفأؽ  اي  اع أطر  ع ا
  :يعلر  ف اعخ ؼ  عيس اعر ب   ف ر ثايهأ اع أحعأت  ف ر داد  لأعغ   ه اع أحعأت اع ه يد

 .اإليزأديد .فيهأ  ف اعئياى  اع رزى رثرأء اع ظأهرات   أسلير  ػ رز د  ز  د ػ  زارة اعدفأع
  .خ.. اعل رسعيد

  :ير ج ف  ر ؿ األ ر ثـ يغ ص يزت اعسطح عيظهر  رة رخرا   هيأعي اع أحعأت اعغأح د
 رد أ ييهيأ عهأ اعظر ؼ عاظه ر   ف رلرز ر ثايهأ خالؿ األزداث األخيرة رئص اع  اد اعي  يريد 

  رفع اعد ـ  رهأ.
اري ػػػػرت خػػػػالؿ فيػػػػرة اعدراسػػػػد ييػػػػرا ح لػػػػيف إثػػػػأرة اعفػػػػيف، د ػػػػـ  اعيػػػػ الأرػػػػت رهػػػػداؼ ياػػػػؾ اع ػػػػأحعأت 

ثػػػػأرة اعر ػػػػب  اعخػػػػ ؼ،  ز ػػػػر اعثئػػػػد لػػػػلعض  اع ظػػػػأهرات،  الثػػػػرة اإلسػػػػأءة ع خ ػػػػيأت  زػػػػددة  ام
 اع ؤسسأت.

  قد ايس ت اع أحعأت لعدد  ف اعخ أحص رلرزهأ:
 .ررهأ ييض ف  زء  ف اعزئيئد 
 .ع يزيأج ع سي ا ثئأف   عيف س اء ف  يدا عهأ ر  ي ديئهأ 
 .يعي د  اى اسيغالؿ   أالؿ   عر يأت اع  أهير 
 أرهأ  اى ره يد اع  ض ع   دا غ  ض .ي قؼ سر د   دا اري  
  عررا اععأـ ف    ض ع  عيف  لأع رأت اخيلأر  ر  إضعأؼ ايسيخدـ  ف قلؿ اع خطط عئيأس

 اععأـ. اعرري
  ا ي أد اع خطط  اى  خ يأت  عيرد عهأ  يؿ إعى زب اعظه ر  اععاـ لل اطف األ  ر ف  رئاهأ

  اري أرهأ.
 .خفأء اع  در  يعي د  اى اعغ  ض  ام
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 يالزت ر أة اع أحعأت  اى  أ ايف رسأسييف ه أ:ار 
 ػ   ا ؿ  ي اد ل  ض ع اع أحعأت،  ا ي دت  اى:1
  ع زأ أت اعفرد  اع  أ د.   يدا يأيره يد   ض ع اع أحعد  
  دـ ي فر  عا  أت     د در د  ف اعغ  ض ف  اع  قؼ ر  اعزدث  ير ع  سأحؿ ر ر   ض ع 

 اع أحعد.
خ أحص اع  ه ر  اع سي ا اعثئأف   ال ة  اى  اع  أ أت،  رالزت  اى  ا ؿ  يعائد لأألفراد ر   .2

 اعرغلد ف  ا لأع اعزأ د إعى اع عا  أت.
-2/2 –2/8الفتئئئرة مئئئن  خئئالل ةحئئئول األزمئئة المصئئئريأيئئرز الشئئئائعات المرصئئودة وجئئا ت مئئئن 

 :كالتالي ونوعها8022
ز هئئذا الشئئائعات وتئئم التحميئئل عمئئي أيئئر ( شئئائعة عمئئى كافئئة المسئئتويات 2281تئئم رصئئد عئئدد )

 :يجا ت كالتالو 
 (5جدول رقم )

 أبرز الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة

 الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 1.29 931 علً المستوي المحلً

 323 5 على المستوى اإلقلٌمً

 4 6 على المستوى الدولً

 911 951 اإلجمالً 

رلػػرز فػػ   ئد ػػد  ت   ػػأءاع سػػي ي اع زاػػ اع ػػأحعأت  اػػ  رف   يتضئئم مئئن ييانئئات الجئئدول السئئايق:
 اػػى اع سػػي ا اع ػػأحعأت   ت%، ثػػـ  ػػأء92.7لرسػػلد لاغػػت  اع ػػأحعأت اع ر ػػ دة زػػ ؿ األز ػػد اع  ػػريد

  لرسػػلد لاغػػػت  اػػى اع سػػػي ا اإلقاي ػػ اع ػػأحعأت   ت رخيػػرًا  ػػػأء %،4  فػػ  اع ريلػػد اعثأريػػػد لرسػػلد اعػػد ع 
 ي الف ي ضيح ياؾ اع سي يأت ال أ يا : لرأزيد رالثر يف ياًل  .%.3.3
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 :يعمى المستوى المحم-2
 (5جدول رقم )

 أبرز الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً وفقاً للفترة الزمنٌة

 الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 91 199.فبراٌر  99 -ٌناٌر 5.من 
9326 

 .9 199. ٌوما 9. -اٌرفبر99من 
729 

 95 199.أكتوبر  1 - وما9ٌ.من 
9129 

 .. .19.ماٌو  4.-3.حتى - 199.وبر أكت 1من 
9527 

حتى إعالن رئٌس  -.19.ماٌو  4.من 
 الجمهورٌة

.7 
.12. 

 .. .19.نوفمبر  31-95من 
9527 

 9. 193.خالل شهر مارس 
952. 

 911 931 اإلجمالً 

  زيػى إ ػالف رحػيس اع  ه ريػد -2012 ػأي   24 ػف  اعفيرة رف  يتضم من ييانات الجدول السايق:
لرسػلد لاغػت  اع ػأحعأت اع ر ػ دة زػ ؿ األز ػد اع  ػريداعفيرات اعز ريد اعيػ  لػرزت فيهػأ ف   ئد د  ت أء

  فػ  اع ريلػد 2012رػ ف لر  30-15 ػف ،   2011راليػ لر  9 -   ػأي27 ػف  ت اعفيرة %، ثـ  أء20.2
 اعثأعثػػد  فػػ  اع ريلػػد 2013 ػػف خػػالؿ  ػػهر  ػػأرس  فيػػرة ت اعثػػـ  ػػأء ،عالػػؿ  ره ػػأ %15.8اعثأريػػد لرسػػلد 

 ،%13.6لرسػلد  اعرالعػد  فػ  اع ريلػد 2011فلراير  11 -يرأير 25 ف  ت اعفيرة ثـ  أء ،%15.2لرسلد 
ت  رخيػػرًا  ػػأء ، %10.7  فػػ  اع ريلػػد اعثأريػػد لرسػػلد 2011راليػػ لر  9 -   ػػأي27 ػػف  ت اعفيػػرة ثػػـ  ػػأء
.  لرأزيػػد رالثػػر يف ػػياًل ي الػػف ي ضػػػيح %.10.7  لرسػػلد لاغػػػت 2011 ي  ػػأ 27 -ايػػرفلر 11 ػػف   اعفيػػرة

 ياؾ اعفيرات ال أ يا :
أثنا  األزمة )دعم قرار الثئورة( ،و )خطاب التنحي( 8022فيراير  22 -يناير 82في الفترة من أواًل: 

 يأييػدهأ     ات هذه اع رزاد فالرة رف هرأؾ  زأ عت اعريؿ  ف اعث رة ال أ رد ى اعلعض اعزفػأظ  اػى د  هػأ
 عايأاليد  اى ال رهأ خط ة يأريخيد ي هدهأ   ر ف  طريؽ اعيغيير  اعدي  قراطيد:
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 ( 5جدول رقم )
 5555فبراٌر  55 -ٌناٌر 57نوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً فً الفترة من 

 نوع الشائعات
التكرا

 ر
النسبة 

 المئوٌة

 5 إندافعٌة
.623 

 5 تخوٌنٌة
.623 

 3 زاحفة
9527 

 3 أمل
9527 

 3 خوف
9527 

 911 91 اإلجمالً 

ر  يػػد فػػ   ئد ػػد  ت   ػػأءاإلردفأ يػػد  اعيخ يريػػد اع ػػأحعأت رف  يتضئئم مئئن ييانئئات الجئئدول السئئايق:
فلرايػػر  11 -يرػػأير 25اع ػػأحعأت اع ر ػػ دة زػػ ؿ األز ػػد اع  ػػريد  اػػ  اع سػػي ي اع زاػػ  فػػ  اعفيػػرة  ػػف 

  فػػ  اع ريلػػد اعزازفػػد،  األ ػػؿ،  اعخػػ ؼ ت اع ػػأحعأت ، ثػػـ  ػػأءعالػػؿ  ره ػػأ %26.3لرسػػلد لاغػػت  2011
 .  لرأزيد رالثر يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اعر  يأت ال أ يا :،.عالؿ  رهـ %15.8اعثأريد لرسلد 

 ر ضزت رف هذه اعثر ة   ز د  أ ليف رر دة ف   ، ايأر د عر 70  40 لأرؾ ييرا ح ليف  وؿثر ة  -
شائعة )وهي  اليد    ري  ئأرات ف  لريطأريأ  اع عيأت اع يزدة األ ر  ،لر ؾ س يسريد  لريطأريد

 (. نفعالية عنيفةإ إندفاعية تنتشر يسرعة فائقة مستندة إلى مشاعر
 اع عي  يف ل يداف  إطالؽ      د  ف اعلاط يد  اى اع يظأهريف ف  خطد أرؾ   أؿ  لأرؾ  -

تنتشر يصفة  تخوينيةشائعة )وهي  2/2/2011يـ يطليئهأ ي ـ األرلعأء   اعخطد اعي  اعيزرير  ه
ة ئن المواجهئة عئالمسئول اتئتركز عادة عمى الفئ،و خاصة في أوقات الحروب واألزمات المصيرية

 (. ون والعسكريونئادة السياسيئل القئمث
 لأرؾ داخؿ اعئ ر   اعسألؽ زسر ياعرحيس اع  ر     الء ر ا  أدة زأدة ليف   أؿ  ق ع  -

 .(ط  ويسريةئر ييئتنتش حيئث ةئة زاحفئشائع) رػ  األخيػ ئب يس يؿ  لأرؾ عخطأل  اعرحأس
  طأردة األ هزة اع  ريد ع   يلإزلأط  عر   ألي  إريزأر لأعسـ لعد   أؿ  لأرؾ اإل زأ عد  -

 (. ة زاحفةئشائع)أرجػأ خػهرله  سير أع األ  اؿ اعيإل
 (.شائعة إندفاعية)  زسر   لأرؾ ا فأة اعرحيس اع  ر  -
ثرأف ر  رزد زراس  ال أ إغييأؿ قيؿ فيهأ إرأحب رحيس اع  ه ريد اعسألؽ   ر ساي أف ع زأ عد يعرض  -

 (.شائعة إندفاعية) ػى  اعي رػًأ ف  ذرا ػر يب ه   خ ي
 تخوينية(.شائعة ) التػد إيػ ديرى ػأرؾ إعػ ل ػ ؽ زسرػاعسأل ير ػ   ؿ اعرحيس اع   -
 ف اع خ يأت اععأ د  ر أؿ األ  أؿ  اع سح عيف اعسألئيف ف  رظأـ  27 اى ر  اؿ  رر دة اعيزفظ  -

ر ؿ األ  أؿ   دا  -  أؿ  لأرؾ   رهـ ي هيدًا ع د ر قرارات ل رعهـ  ف اعسفر اعسألؽاعرحيس 
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 ئياط التئتنتشر في األوسهي أمل و  شائعة) ر أؿ األ  أؿ ر يب سأ يرس   ئيئ  س يح -راسخ
 .(ةئة هذا الشائعئى صحئتتمن

)شائعة  ضلط ال رير يز ؿ ال يد ضخ د  ف اعد عرات داخؿ اع يرأء رثرأء يهريلهأ إعى اعخأرج -
 .تخوينية(

سييعأب يدا يأت اع  قؼ اع يف ر قلؿ رف يزسـ رف قيأدة اع يش  رزت اعرحيس  لأرؾ فر د رخيرة إل -
ردا  ه   أ  ا،اع الييف إعى اع أرع  ز أر ق  ر اعرحأسد   لرى اعيافزي ف اع  ر األ  ر لخر ج 

 . )شائعة زاحفة(  إ دارليأف اعيرز إعى سر د
  ز ؿ اليفيد إدارة األز د  اع ؤسسأت اع دريد اع يش  ي   د  راع  زيدـ داخؿ اعرظأـ اع  ر  -

 .(أجوا  التهديد المولدة لممخاوف يتنتشر في هو  شائعة خوف)  األ ضأع اع يده رة داخؿ   ر
داخؿ اعئأ دة  اعسع ديد  يزديداً ف   ديرد يل ؾ   ف  لأرؾ زأعيأً   اعرحيس اعسألؽ زسري ا د  -

)شائعة  اعئ ع ف  اعلرالريأس  زيث يخضع ع اسأت  الج  ف سرطأف ف ،اععسالريد اع    دة لأع ديرد
 .تخوينية(

 شائعة تخوينية(.) ػـ زذفػ أ ي  ض  فد ف رف ي ضح   ليأف اع يش اعثأريـ زذؼ ر زاء  ف  -
 ييعيـز اعزال  د اعس يسريد اعي  ؿ إعى  أ ي الف رف يال ف رر دة  زي اد عارحيس اع  ر  -

 .)شائعة أمل(  لأرؾ  ي  يدهأ  زسر«  اع يرز»
ؾ أف اععسالرييف اع  رييف قرر ا إ فأء اعرحيس  لأر الأرت  اى  ا لإف إدارة اعرحيس لأراؾ ر لأ أ  -

ف ض في  لعض ساطأي  إعى رأحل   ي الأف ذعؾ قلؿ قرالد ي ـ  ف خطأب  لأرؾ اعذ« اعزأؿ  ف»
  ر ساي أف  قلؿ ي ـ  ر ؼ ي ـ  ف خطأب ساي أف اعذي رالد في  رف  لأرؾ قد يخاى  ف الؿ 

 .)شائعة خوف(  رأ ل 
رهـ رئا ا غضلهـ إعى     د زأعد  ف اعغضب عدا - اععسالرييف اع  رييف ألف  لأرؾ عـ يسيئؿ  ام

 .)شائعة إندفاعية( سيئأعي  ر  ررهـ سي لر ر   اى رف يسيئيؿإ لأرؾ  خير ه ليف رف يعاف 
 ف   اى س ريألأعيعأ ف  ع اع عيأت اع يزدة األ رياليد ل ف ضرلد  سالريد إسراحيؿ إزي أعيد قيأـ  -

 خوف ميالغ(. )شائعة  ريفعأت اع  عف
 .)شائعة أمل( إعى رع أريأ عاعالج اعذهأب لأرؾ   طاب زسر -
  ف اع زي ؿ رف يي    إعيهأ  لأرؾ رع أريأ  اع عيأت اع يزدة  لريطأريأ  اإل أرات  اعسع ديد  اعد ؿ اعي -

 .)شائعة إندفاعية(
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اع ػػػعب  اع  اػػػس اعي هيػػػد عي سػػػيع اعف ػػػ ة لػػػيف 8022 يومئئئا 82 -ايئئئرفير 22فئئئي الفتئئئرة مئئئن ثانيئئئًا: 
ثػأرة  داريهػأ  ام اععسالري  ي  ي    رة اع  اس اععسالرا، علدء ي عيد اعريئأدات  اعػرفض عا رزاػد اإلريئأعيػد  ام

 اعرري اععأـ ضد اع  اس:
 (6جدول رقم )

 5555فبراٌر  55 -ٌناٌر 57نوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً فً الفترة من  

 الشائعاتنوع 
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 6 تفرٌقٌة 
51 

 . تخوٌنٌة
9626 

 . عنف
9626 

 9 حالمة
724 

 9 كراهٌة وحقد
724 

 911 .9 اإلجمالً 

ر  يػػػد اع ػػػأحعأت فػػػ   ئد ػػػد  ت   ػػػأءاعيفريئيػػػد اع ػػػأحعأت رف  يتضئئئم مئئئن ييانئئئات الجئئئدول السئئئايق:
لرسػلد  2011فلرايػر  11 -يرػأير 25ف  اعفيرة  ف ز ؿ األز د اع  ريد  ا  اع سي ي اع زا  اع ر  دة 

ثػػـ  ،عالػػؿ  ػػرهـ %16.6  فػػ  اع ريلػػد اعثأريػػد لرسػػلد اعيخ يريػػد،  اععرػػؼ ت اع ػػأحعأت %، ثػػـ  ػػأء50لاغػت 
.  لرأزيػد رالثػر . ،عالػؿ  ػرهـ %8.4لرسػلد  اعثأعثػد  فػ  اع ريلػد اعزأع د،  اعالراهيد  اعزئد ت اع أحعأت  أء

 اعر  يأت ال أ يا :يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ 
 .)شائعة تفريقية(    د خالفأت داخؿ اع ؤسسد اععسالريد عايعأ ؿ  ع اع يظأهريف -
 .)شائعة عنف( فرض اع زيد  اى غير اع سا يفاإل يداء    يزاـ اعسافييف إ -
 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية  ظه ر   أؿ  لأرؾ ف  إزدا ر ادي ر أؿ األ  أؿ ل أردف سيي  -
 .()شائعة تخوينية اعسألؽ يزسر   لأرؾي عاعالج لأعسع ديدسفر اعرحيس  -
 قيأـ  رأ ر  ف اعئ ات اع سازد لأعيعدي  اى اع يظأهريف  فض إ ي أـ  أ عد اعئأهرة لأععرؼ -

 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية 
 .(دق أسافينو )شائعة تفريقية ي فير اعيايف رأت اع ز  عد عا سح عيف لس ف طرة -
ف اع  االد اععرليد اعسع ديد  اإل أرات  اى   ر ععدـ  زأال د اعرحيس    د ضغ ط خأر يد   -

 .حقد(و )شائعة كراهية  لأرؾي  اعسألؽ يزسر
)شائعة  لدر د رأحب  زير خأر يد إيراف إعى   ر علزث اععالقأت اعثرأحيد  إيفأد  لع ث إيرار -

 . حالمة(
 .)شائعة تخويفية(  سـ اعسد اععأع     د  ر خ ف -
 .دق أسافين(و )شائعة تفريقية  فض األ ي أ أت  اعئ ات اع سازد اعذخيرة اعزيد فإسيخداـ  -



 
 هالة توفٌق الطلحاتً: دور الشائعات فً التأثٌر على الجمهور /محمد زٌن عبد الرحمن. د /د 84

 .دق أسافين(و )شائعة تفريقية   لأرؾيإي أه اع  اس األ اى عاعف   ف اعرحيس اعسألؽ زسر -
 .)شائعة عنف(قيأـ اع  اس لع ايد ا يئأؿ ضد  لأب اعث رة -

 زارة اعداخايػد  - ز ػد  ز ػ د -  أسػلير التصعيد 8022 ويرأكت 1 - وماي82في الفترة من ثالثًا: 
   اػػػس اع ػػػعب ، زيػػػث  ػػػهدت هػػػذه اع رزاػػػد  ػػػأحعأت يزريضػػػيد ردت فػػػ     اهػػػأ إعػػػى إثػػػأرة اعػػػرري اععػػػأـ 
 ي ػػػعيد األ ضػػػأع لػػػيف اع  اػػػس األ اػػػى  اع ػػػعب  يرسػػػيخ فالػػػرة سػػػير اع  اػػػس األ اػػػى  اػػػى رهػػػج زليػػػب 

 :يمي ويتضم ذلك فيمااععأدع   اعرظأـ اعسألؽ 
 (7جدول رقم )

 5555أكتوبر  4 - وما54ٌنوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً فً الفترة من  

 نوع الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 تخوٌنٌة
5 3323 

 تفرٌقٌة 
4 .626 

 حالمة
3 .1 

 عنف
9 629 

 وهمٌة
9 629 

 كراهٌة وحقد
9 629 

 اإلجمالً 
95 911 

ر  يػػد اع ػػػأحعأت فػػ   ئد ػػد  ت   ػػأءاعيخ يريػػد اع ػػأحعأت رف  يتضئئم مئئن ييانئئات الجئئدول السئئايق:
 8022 ويرأكتئئئ 1 - ومئئاي82فئئي الفتئئرة مئئن زػػ ؿ األز ػػد اع  ػػريد  اػػ  اع سػػي ي اع زاػػ  اع ر ػػ دة 

ت ثػػػـ  ػػػأء %،26.6  فػػػ  اع ريلػػػد اعثأريػػػد لرسػػػلد اعيفريئيػػػد ت اع ػػػأحعأت %، ثػػػـ  ػػػأء33.3لرسػػػلد لاغػػػت 
اععرػػػؼ،  اع ه يػػد،  اعالراهيػػػد  ت اع ػػأحعأت ثػػـ  ػػػأء %،20لرسػػلد  اعثأعثػػػد  فػػػ  اع ريلػػد اعزأع ػػد اع ػػأحعأت 

.  لرأزيػد رالثػر يف ػياًل ي الػف ي ضػيح ياػؾ اعر  يػأت .عالػؿ  ػرهـ  %6.7لرسػلد  اعرالعد  ف  اع ريلد  اعزئد
 ال أ يا :

 .)شائعة تخويفية( سيرأء  خيرقت اعزد د اع  ريد  زائت ف ؽ رراضإطأحرة إسراحيايد  -
 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية   دداً سراحيؿ يإلضخ اعغأز اع  ر  -
 الكراهية(.و )شائعة الحقد   علر رفحفيح  غاؽ لسلب فاسطيف   ر  ليفخالفأت    د  -
 .(أملو )شائعة حالمة     د رز أت  ي ير فى اععالقأت  ع اع عيأت اع يزدة األ رياليد -
 .أمل(و )شائعة حالمة    ال   لأ هزة اعيرفس اع رأ إرهيأر  زد  لأرؾ  -
 .)شائعة تخويفية(ياع  ر  ياخيراؽ طأحرات إسراحيايد عا  أؿ اع    -
 .)شائعة حالمة(يئديـ اعدالي ر  رؼ لأسيئأعي   ف رحأسد اعزال  د -
خيفأء   أؿ   الء  لأرؾ 3هل ط  -  .()شائعة تخوينية طأحرات هايال لير  اى س ف  زر د طره  ام
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 )شائعة وهمية(. ال يأت الليرة  ف األسازد إعى غزة  لر األرفأؽ اع  ريديهريب  -
 .)شائعة عنف(   د عيرظيـ اعئأ دة  اى ررض سيرأء -
 .دق أسافين(و )شائعة تفريقية اع  ير  أزب قرار قطع اعي أعت رثرأء اعث رة -
را رفح  الـر يف ير إريزأرا قرب  ر د   رييف  اى اعزد د اع  ريد اعفاسطيريد لأعئرب  ف  عل -

 .)شائعة تخويفية(رل  سأعـ
 .)شائعة تخويفية( د ر اعد عد يسيرأء ي از     د د  يا يأت سافيد  سازد  سيطرة ف -
 .دق أسافين(و )شائعة تفريقية  لأرؾ  ف اعس ف  ر ة  يهريب اعرحيس زسر -
 ديرد إيالت قلؿ   األردف رلاغت إسراحيؿ ل   د      د إرهأليد يخطط إلريالأب   ايد إرهأليد ف -

 .اسافين(و )شائعة دق  ق ع اعع ايأت اعثالث لدقأحؽ قاياد
 اع  عػػػػػد األ عػػػػػى  ػػػػػف 8028مئئئئئايو  82-82حتئئئئئى - 8022وير أكتئئئئئ 1فئئئئئي الفتئئئئئرة مئئئئئن رايعئئئئئًا: 
 ريس ت هذه اعفيرة لإقيراف اع  رة اعذهريػد عا  اػس األ اػى لأع ػ رة اعسػاليد  اعي ػاليؾ ،()التشريطاإلريخألأت 
 اعع ايد اإلريخأليد  ريأح هأ  يده ر األ ضأع داخؿ   ر:ف  رزاهد 

 (8جدول رقم )
ماٌو  56-55حتى - 5555وبر أكت 4نوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً فً الفترة من 

5555 

 نوع الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 تخوٌنٌة
6 .92. 

 تفرٌقٌة 
6 .92. 

 حالمة
3 9329 

 عنف
3 9329 

 وهمٌة
3 9329 

 كراهٌة وحقد
9 425 

 اإلجمالً 
.. 911 

ر  يػػد فػػ   ئد ػػد  ت   ػػأءاعيخ يريػػد،  اعيفريئيػػد اع ػػأحعأت رف  يتضئئم مئئن ييانئئات الجئئدول السئئايق:
 - 2011 لر راليػػػ 9فػػػ  اعفيػػػرة  ػػػف زػػػ ؿ األز ػػػد اع  ػػػريد  اػػػ  اع سػػػي ي اع زاػػػ  اع ػػػأحعأت اع ر ػػػ دة 

اعزأع ػػػد،  اععرػػػؼ،  ت اع ػػػأحعأت ، ثػػػـ  ػػػأءعالػػػؿ  ره ػػػأ %27.2لرسػػػلد لاغػػػت  2012 ػػػأي   24-23زيػػػى
  فػ  اع ريلػد اعالراهيػد  اعزئػد ت اع ػأحعأت ثػـ  ػأء ،عالػؿ  ػرهـ %13.7  ف  اع ريلد اعثأريد لرسػلد  اع ه يد
 .  لرأزيد رالثر يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اعر  يأت ال أ يا :.%4.5لرسلد  اعثأعثد

 )شائعة تخويفية(.يزذيرات لريطأريد  ف اعسفر إعى   ر -
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دق و )شائعة تفريقية رالي لر 6 يال لر ر اى    د فرؽ قرأ د عدا اعئ ات اع سازد ر أـ  أسلير     -
 أسافين(.

 )شائعة تخوينية(.   ر  ي ريع  اللس اع يش اإلسراحيا  ف -
  كراهية(. و )شائعة حقد  رخيفأء  لأرؾ  ف اع رالز اعطل  اععأع   -
 .(أملو )شائعة حالمة  سيئأعيهأيإال أؿ اع رز ر الي ر يئديـ زال  د د -
 )شائعة وهمية(. إلريؿ 6ع ي أ أت    راقلد  هأز األ ف اع طر -
 دق األسافين(.و )شائعة تفريقية  ف اعيزرير اعالهرلأح  قطع اعييأر -
   أؿ سيرأء ل اسطد إزدا قلأحؿ اعلد  اع  ريد  أ  ف  رطد  دريد ف رديً  17زي أز ضألطيف  إ -

 )شائعة عنف(.
 .()شائعة تخويفية    د قرلاد  اى اعطأحرة اع  ريد اعئأد د  ف اعسع ديد -
ي عرحيس اع زال د اعدسي ريد ر  رحيس اع  اس األ اى يررلأء  ف رئؿ  الزيأت ياع  اس اععسالر  -

 أمل(.و )شائعة حالمة  عائضأء
اإلسال يد ز أس ق ا د   ر آت عي ريع اع  اريخ داخؿ سيرأء عز أييهأ  ف إقأ د زرالد اع ئأ  د  -

 .)شائعة عنف( اعغأرايأع  يد اإلسراحيايد
)شائعة تفريقية  يساـ اع خألرات اعزرليد  فئد غأز  ف ر ع   ه ؿ عسيخدا   ضد اع يظأهريف -

 .دق أسافين(و 
 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية قطع خد أت  رالأت اع ز  ؿ ف  لعض اع رأطؽ لأعئأهرة  -
 .()شائعة عنف لداخؿ    ع اعيزرير ء  ث أر  اخيلأاع يظأهريف قيأـ ق ات األ ف لئيؿ رزد  -
 )شائعة وهمية(. اعفيأة اعي  سزات لأزداث   اس اع زراء  ض ة ل  أ د اإلخ اف اع سا يف -
دق و ائعة تفريقية )ش  لأرؾ لخراب اعلاد رحيس   اس اع عب اعسألؽيهرحد رز د فيزى سر ر  -

 أسافين(.
  ف اع  أ د يض ف رف اإلخ اف سيزأسل ا  زارة اعداخايد  رأعفيرة اع أضيد   د ر ليأف رس  -

 .)شائعة تخويفية(
 .)شائعة تخويفية(    د يرظي أت إرهأليد ر  يرظيـ يألع عائأ دة فى سيرأء -
)شائعة تفريقية   أليف اعيزريرع ضغ ط  اى رطلأء  يأدات اعط ارئ عيعديؿ اعيئأرير اعطليداع  أرسد  -

 دق أسافين(.و 
لأعالريسد اعئلطيد  يرسئؼ ر ع ز أد ياليرعسييهديدات يائأهأ األرلأ ريي د زيفأعت ررس اعسرد إإعغأء  -

 )شائعة وهمية(. ياألرث ذالسيد ليالرار زأدث ر ع ز أد
الأف  ف اع فيرض رف يئيـ في  اع  يرطرطأ ا  يررلأء ل   د رسأحؿ يهديد   ات إعى اعفردؽ اعذ -

 .)شائعة حالمة /أمل(لطرالاس
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 )شائعة تخويفية(.    أ يسلب ف  رز د اعلرزيف98 - 95 لرزيف  رفع اعد ـ  ف -
حتئئى إعئئالن رئئئيس الجمهوريئئة )الدعايئئة ا نتخاييئئة  -8028 يومئئا 82 فئئي الفتئئرة مئئن خامسئئًا:

ري ػػػػأرًا عا ػػػػأحعأت،  د  ػػػػت لعضػػػػهأ اعيأاليػػػػد  اػػػػى يز يػػػػر   هػػػػ  رالثػػػػر اع رازػػػػؿ يالثيفػػػػأً الغيئئئئر مشئئئئروعة(   ام
اإلريخألػػأت ع ػػأعح  ػػفيؽ،  لعػػد ر ػػأح  ز ػػد  رسػػ  د  ػػت يأاليػػد ثفئػػد لػػيف األخػػ اف  اع  اػػس اععسػػالري 

  يعرض اع  اس عضغ ط خأر يد:
 (4جدول رقم )

حتى إعالن رئٌس  -5555ماٌو  56نوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً فً الفترة من 
 الجمهورٌة

 نوع الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 تخوٌنٌة
9. 4.27 

 تفرٌقٌة 
7 .725 

 كراهٌة وحقد
3 9129 

 حالمة
. 92. 

 وهمٌة
. 92. 

 عنف
9 326 

 اإلجمالً 
.. 911 

ر  يػػد اع ػػػأحعأت فػػ   ئد ػػد  ت   ػػأءاعيخ يريػػد اع ػػأحعأت رف  يتضئئم مئئن ييانئئات الجئئدول السئئايق:
زيػػى إ ػػػالف  -2012 ػػأي   24فػػ  اعفيػػػرة  ػػف زػػ ؿ األز ػػد اع  ػػريد  اػػػ  اع سػػي ي اع زاػػ  اع ر ػػ دة 

  فػػػػػ  اع ريلػػػػد اعثأريػػػػػد لرسػػػػػلد اعيفريئيػػػػػد ت اع ػػػػأحعأت %، ثػػػػػـ  ػػػػػأء42.8لرسػػػػػلد لاغػػػػت رحػػػػيس اع  ه ريػػػػػد 
ت اع ػػأحعأت ثػـ  ػػأء ،%10.7لرسػػلد  اعثأعثػد  فػػ  اع ريلػػد اعالراهيػػد  اعزئػد ت اع ػأحعأت ثػـ  ػػأء %،28.5

  فػػػ  اععرػػػؼ ت اع ػػػأحعأت ثػػػـ  ػػػأء عالػػػؿ  ره ػػػأ، %7.2 لرسػػػلد اعرالعػػػد  فػػػ  اع ريلػػػد اعزأع ػػػد،  اع ه يػػػد 
 .  لرأزيد رالثر يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اعر  يأت ال أ يا :.%3.6لرسلد  اعخأ سداع ريلد 

 (.)شائعة وهمية اع سيزي ف خأحف ف  ف  ر ح عززب ذا  ر عيد إسال يد -
)شائعة  ريخألأت رحأسد اع  ه ريد  ئب ير يح اع هردس خيرت اع أطرإرسزأب  ز د سايـ اعع ا  ف إ -

 تخويفية(.
 دق اسافين(.و )شائعة تفريقية  ساي أفاعا اء   ر اع أطر ع أعح  خيرتاع هردس إرسزأب  -
 .(أملو )شائعة حالمة  إرسزأب اعفريؽ رز د  فيؽ  ف سلأؽ اعرحأسد -
 )شائعة حقد وكراهية(.  ر زى اعرحأسد عي اليؿ   اس رحأسى   د يرسيؽ ليف  -
 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية  ياعداحر اعطريؽ  فأة زأـز رل  إس أ يؿ فى زأدث  اى  -
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اع  اس األ اى عائ ات اع سازد يسيرالر  أ يئ ـ ل    اس اع عب  ف  زأ عت إل دار قأر ف اععزؿ  -
 .)شائعة تخوينية( اعرحأسد يأريخألأتع رع ر  ز اعرظأـ اعسألؽ  ف اعدخ ؿ ف  اعسيأس

إ الف  -إقأعد اع  اس اععسالري -اعهدؼ  ف زيأرة الايري ف ه  إعغأء اإل الف اعدسي را اع ال ؿ -
 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية  دسي ري  ديد

)شائعة حقد  عع دة   اس اع عبي  ي  ر ريال   ف طريؽ رأحب  زير اعخأر يد لأعئرار اع  ه ري  -
 كراهية(.و 

 رس   رح ف  رزد  ؤي راي  رر  سيد س لأألزذيد  ف عـ يريخل   رريخب  فيؽ  خ  ً أ رلرأء  -
 )شائعة تخويفية(. اع ر فيد

  اليأحب داخؿ سيرأء لعد اعي ديؽ  اى 7 دـ ي الف اع  اس األ اى عائ ات اع سازد  ف ر ر  دد   -
 )شائعة تخويفية(.ر غأؿ ياؾ اعاليأحب لأعع ؿ ف  اع ضع اعداخا ذعؾ  ف إسراحيؿ ريي د إل

 )شائعة تخويفية(. إذا ر لح  رس  رحيًسأ فسيال ف اع ر د ه  اعزأالـ اعفعا  ع  ر -
 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية  ز ؿ  رس   اى اع  ات لي زيع اعزيت  اعسالر  اى اعرأخليف -
 ي رع رهف  ف اعع ؿ رغـ رف اعالثيرات يرفئف  ف  ظؿ زالـ  رسى س ؼ يزلس ف اعرسأء فى اعلي ت -

 )شائعة تخويفية(.  اى لي يهف  سييفرض  ايهـ زي  زدد
 .(دق أسافينو )شائعة تفريقية  اعفريؽ  فيؽ  سح ؿ  ف   قعد اع  ؿ  قيؿ اعث ار -
 دق أسافين(.و )شائعة تفريقية  يز ير اإلريخألأت ع أعح  فيؽ -
أؿ  لأرؾ  سيأسيًأ هـ ر أؿ اعززب اع طر  اع رزؿ ف  الؿ دا    ز اد اعفريؽ  فيؽ  أعيًأ هـ ر  -

 )شائعة تخوينية(. اع زأفظأت
 سييرؾ  فيؽ  ف عيزاع ف يرهل ف ر  اؿ اع عب  عف يفيح را  افأت فسأد  ديدة لؿ سيغاؽ اعئدي د -

 )شائعة تخويفية(.
  الييف  ري  9اع هريد قأـ  فيؽ ليعييف رالثر  ف ع اء    يد  يئأ د ل  ر عاطيراف لاغت  ريلأيهـ  -

 )شائعة وهمية(.
 .(كراهيةو )شائعة حقد  قأـ  فيؽ لرئؿ ثالثد  ف اع ئرليف ع  عاع ؿ لأعخأرج ال ديريف ل  ر عاطيراف -
 )شائعة تخويفية(. اعفريؽ  فيؽ سيزذؼ ريأت اعئروف  ف  رأهج اعاغد اععرليد إرضأءًا عا سيزيف -
 نية(.)شائعة تخوي هر ب اعفريؽ  فيؽ خأرج اعلالد  -
 أمل(.و )شائعة حالمة  اعئلض  اى اع أطر  اعلايأ   ليه د يز ير اإلريخألأت -
 )شائعة تخوينية(.  اي ف   ت ع أعح اعفريؽ رز د  فيؽ 2إلطأؿ  دد  -
 )شائعة عنف(. اع  اس األ اى سيئ ـ لإرئالب  سالري زيأؿ ف ز د.  رسى -
)شائعة  ر  ـ 5عيعيش ف  فردؽ اعرحيس اعسألؽ ل زد  يدة  يـ رئا  إعى اع سي فى اععسالري  -

 دق أسافين(.و تفريقية 
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 )شائعة تخويفية(.  أحعد زظر اعي  اؿ قلؿ إ الف ريي د اإلريخألأت ف    عد اإل أدة -
دق و )شائعة تفريقية  إسراحيؿ  اى اعزد د اع  ريد  اع  اس األ اى يسعى إلغي أب اعساطد -

 أسافين(. 

 ػػػأءت رلػػػرز اع ػػػأحعأت  اعز ػػػالت اعرفسػػػيد لعػػػد 8028نئئئوفمير  20-22مئئئن سادًسئئئا: فئئئي الفتئئئرة 
اإل ػػالف اعدسػػي ري اعثػػأر  عاػػرحيس ي ز ػػد  رسػػ ي  اعػػذي قسػػـ   ػػر إعػػى قسػػ يف  يعيلػػر  ػػف ر ػػد  رخطػػر 
رسلأب األز د اعسيأسيد  اع ي أ يد ف    ر،  هرأ سر د اع أحعأت يرئسـ إعػى ثػالث رقسػأـ  هػ   ػأحعأت 

 .اعدسي ري زأيد   عأرضد ر   ؤيدة عهذا اإل الف 
 (4جدول رقم )

 5555نوفمبر  55-57نوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً فً الفترة من 

 نوع الشائعات
التكرا

 ر
النسبة 

 المئوٌة

 المحاٌة
 تفرٌقٌة 

4 972. 

 تخوٌنٌة
3 9329 

 المعارضة

 تحرٌضٌة
5 ..29 

 تفرٌقٌة
9 425 

 خوف
9 425 

 تخوٌنٌة
9 425 

 المؤٌدة

 عنف
3 9329 

 تفرٌقٌة
3 9329 

 تحرٌض
9 425 

 اإلجمالً 
.. 911 

ر  يػػػد اع ػػػأحعأت اع ر ػػػ دة زػػػ ؿ األز ػػػد اع  ػػػريد  اػػػ  رف  يتضئئئم مئئئن ييانئئئات الجئئئدول السئئئايق:
 ال أ يا : 2012ر ف لر  30-15ف  اعفيرة  ف اع سي ي اع زا  

 :ثـ 18.2 ئد د لرسلد لاغت اع  ف  اعيفريئيد اع أحعأت  أءت  يالنسية لمشائعات المحايدة ،%
 .%13.7  ف  اع ريلد اعثأريد لرسلد اعيخ يريد ت اع أحعأت  أء

  اع أحعأت  أءت  :المعارضة لإلعالن الدستوري وا خوان المسممينيالنسية لمشائعات
اعيخ يريد،  اعخ ؼ،  ت اع أحعأت %، ثـ  أء22.7 ئد د لرسلد لاغت اع  ف  اعيزريضيد 
 عالؿ  ره أ. %4.5  ف  اع ريلد اعثأريد لرسلد اعيفريئيد  
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  اععرؼ  اع أحعأت  أءت  :المؤيدة لإلعالن الدستوري وا خوان المسممينيالنسية لمشائعات
  ف  اعيزريضيد ت اع أحعأت ، ثـ  أءعالؿ  ره أ %13.7 ئد د لرسلد لاغت اع  ف   اعيفريئيد

 .%4.5اع ريلد اعثأريد لرسلد 
 أكثر تفصيال يمكن عرض تمك النوعيات من الشائعات كما يمي:ويناحية 

 :الشائعات المحايدة 
 .دق أسافين(و )شائعة تفريقية   افئد لعض اعئضأة  اى اإل راؼ  اى اإلسيفيأء اعدسي ري -
لعض ضلأط اع يش يد   ف اع ظأهرات ضد اعرحيس ي رسىي  ف خالؿ ي زيع لعض اع ر  رات  -

 .دق أسافين(و )شائعة تفريقية  اع ظأهراتل ر يد ياؾ اإل ي أ أت 
)شائعة "األسالردريد  ف زالـ اعرحيس ي رس  –اع ر  رة  –إرف أؿ الاًل  ف  زأفظد اع زاد  -

 .تخويفية(
 .)شائعة تخويفية(اعدسي ر إريهى  رذ  هر يئريلأً  -
دق و  )شائعة تفريقيةإسيئأعت   أ يد لززب اعزريد  اععداعد إ يراضًأ  اى   قؼ اعرحيس ي رس ي -

 .أسافين(
ر أ رأحل  ه   ف ي عى قيأدة اعز ار - دق و )شائعة تفريقية عـ يزضر اعرحيس ي رس ي اعز ار اع طر   ام

 .أسافين(
  ر غير  سيعدة عزرب  ع إسراحيؿ  اع عيأت اع يزدة األ رياليد   أ يئ ـ ل  اعرحيس ي رس ي  أ   -

 .)شائعة تخويفية(ه  إع يد ير ع  ر
 عالن الدستوري وا خوان المسممين:الشائعات المعارضة لإل 

ززب اعزريد  اععداعد يزأ ؿ رف يسيطر  اى اع ظأحؼ اعئيأديد عي لح  االًأ عإلخ اف اع سا يف  اعلدء  -
 .دق أسافين(و شائعة تفريقية )ف  يطليؽ ق اريرهـ اعخأ د

ثارة و    ر عف ييئدـ  عف ييخاص  ف اعفسأد  اعف ضى إع لث رة  ديدة -  .أسافين(دق )تحريض وا 
يزأ ؿ اعرحيس ي ز د  رس ي  ززب اعزريد  اععداعد لإ الف اعد عد اإلسال يد ثـ اعيخاص  ف األقايأت  -

ثارة و  ذ  اعديأرأت األخرا  .دق أسافين()تحريض وا 
ذا إسي ر اعرحيس ي رس ي سيزدث اع زيد  - عـ يزدث  ثؿ ياؾ اعزرب األهايد ف   هد اعرحيس ي لأرؾي  ام

 .ائعة خوف وعنف()ش  ف اعف ضى  اععرؼ
اعرحيس  رس  قد رريخب عيال ف ررس عا هأز اعيرفيذا عاد عد  الؿ ي أ ز ف  هذه اعساطد يفئد اعرحيس  -

 .)شائعة تخوينية(  ر يي 
اعرحيس ي رس ي ع ييخذ اعئرارات لرفس   عالف  أ ه  إع  سياد إل الرهأ  رف  ف يزالـ   ر ه   ر د  -

 .دق أسافين()شائعة تحريض و  اإلخ اف اع سا يف  ر  ار 
ثارة و  ع ي اح اعرحيس اع  ري عارحأسد  علد  ف رزيا  -  .دق أسافين()شائعة تحريض وا 
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ثارة و  فئ د اعرحيس ي رس ي  ر يي  زيث رر  عـ يعاف قرار إع  ر ع في  - دق )شائعة تحريض وا 
 .أسافين(

 :الشائعات المؤيدة لإلعالن الدستوري وا خوان المسممين 
 اي ريد ياع ريعد  اع ر يدي اعي  قأـ لهأ اع  أ أت اإلسال يد  أ ه  إع يهديد لئدريهـ ف  اعسيطرة  -

 .)شائعة خوف وعنف(  اى  ثؿ هذه اعف ضى، الذا ررهـ األغاليد
 .)شائعة خوف وعنف( اإلسيفيأء اعدسي ري سييـ ف     ده  ه أ الافهـ األ ر -
 .)شائعة خوف وعنف(اع زأرليف عارحيس ي ز د  رس ي اععرؼ ه  اعزؿ عائضأء  اى لئأيأ اعفا ؿ  -
 اعئضأة اعرافضيف عادسي ر  أ هـ إع فا ؿ  ف اعرظأـ اعسألؽ اعذي زالـ لأعلراءة عارحيس ي لأرؾي  ر  ار  -

 .دق أسافين()شائعة تفريقية و 
 .دق أسافين()شائعة تفريقية و  اإل الف اعدسي ري طهر اعئضأء  سيطهر لأق   ؤسسأت اعد عد -
)شائعة  سيئأ ت اعد عد  ع أ   درأ لاط د ر  إرهأب رهؤعء اع  ر يف إل ا رقيـ اعزد  اى  ازدًا فئطإذ -

 .دق أسافين(تفريقية و 
)شائعة ف  أ ييـ لأإل الـ هدف  األسأس  ي  يد   رة اإلخ اف  اعي اليؾ ف   لأدئ يطليؽ اع ريعد أ -

ثارة و   .دق أسافين(تحريض وا 
 :8022خالل شهر مارس أيرز الشائعات المرصودة سايًعا: 

 (4جدول رقم )
 5555نوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي المحلً خالل شهر مارس 

 نوع الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 تحرٌضٌة
99 51 

 تخوٌنٌة
6 .923 

 تفرٌقٌة 
3 9326 

 زاحفة
9 425 

 حالمة
9 425 

 اإلجمالً 
.. 911 

 
ر  يػػػد فػػػ   ئد ػػػد  ت   ػػػأءاعيزريضػػػيد اع ػػػأحعأت رف  يتضئئئم مئئئن ييانئئئات الجئئئدول السئئئايق:     

لرسػلد لاغػػت  2013خػػالؿ  ػهر  ػأرس زػ ؿ األز ػد اع  ػػريد  اػ  اع سػي ي اع زاػ  اع ػأحعأت اع ر ػ دة 
  اعيفريئيػد ت اع ػأحعأت ثػـ  ػأء %،27.3  ف  اع ريلد اعثأريػد لرسػلد اعيخ يريد ت اع أحعأت %، ثـ  أء50

 لرسػػػلد اعرالعػػػد  فػػػ  اع ريلػػػد اعزازفػػػد،  اعزأع ػػػد ت اع ػػػأحعأت ثػػػـ  ػػػأء ،%13.6لرسػػػلد  اعثأعثػػػدفػػػ  اع ريلػػػد 
 عالؿ  ره أ....  لرأزيد رالثر يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اعر  يأت ال أ يا : 4.5%
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 )شائعة زاحفة(. إقأعد اعفريؽ اعسيس   زير اعدفأع  اإلريأج اعزرل  خالؿ سأ أت -
 .)شائعة تخوينية( يعييف رلرد اعفريؽ اعسيس  ف  اع رالد اعئألضد عا طأرات رس ة لألف اعرحيس  رس  -
اعفريؽ اعسيس  ه  ر ؿ اإلخ اف اع ؿ ف  اعئ ات اع سازد  ه  اع سح ؿ ر  اع  أرؾ ف  يرفيذ خطد  -

 . )شائعة تخوينية( إقأعد اع  ير طرطأ ي  اعفريؽ  رأف
 . دق أسافين()شائعة تفريقية و ي ا د اع يش داخؿ اع يأديف ي  دة اع يش عا أرعيرسي رار  -
دق )شائعة تفريقية و رئؿ يدريلأت اعر ـ اعسأطع  ف   ر ع ردف لسلب رزداث اعسيأسيد ف    ر -

 . أسافين(
ثارة و رفراد اعئ ات اع سازد هـ قياد اعطفؿ   ر يلأحع اعلطأطأي   داً  -  .ن(دق أسافي)شائعة تحريض وا 
 .دق أسافين()شائعة تحريض و هرأؾ ق ا د  سالريد ر رياليد ف    ر  -
ثارة و   أرالد اعئ ات اع سازد ف   ظأهرات ذالرا اعيرز  -  .دق أسافين()شائعة تحريض وا 
 .)شائعة حالمة وأمل( عز أيد اع يداف  ف ه  أت  يا يأت اإلخ افدخ ؿ اعئ ات اع سازد  -
 )شائعة تفريقية ودق أسافين(. د اع ديدةي ع  ري ف ر ر رحأسد اعزال  د اعي افئي -
 .دق أسافين()شائعة تحريض و ئطري عز أس عز أيد رظأـ اعزالـ ف    راع  يؿ رسي رار اعي -
 .دق أسافين()شائعة تحريض و قيأـ رعيراس اع  ري لإقيزأـ اع ؤسسأت اعزال  يد ف  ل رسعيد -
اإلخ اف اع سا يف اعزأال د ف    أ د  ريدي اى زئ ؽ إ ييأز قرأة اعس يس  قرب ز  ؿ د عد قطر -

 )شائعة تخوينية(. ي  ر  رح إ ييأز قرأة اعس يس عئطر
اعث ار اى  لرى  سيطرةسيئالعه أ  ف   ر  إقيأـ اعئ ا اعث ريد ل زأفظأت ل رسعيد  اعس يس لإ الف  -

 .دق أسافين()شائعة تخوينية و اع زأفظييف   ديريد األ ف  يغيير اععاـ
 . دق أسافين()شائعة تحريض و سإلسئأط اعرحياعالريسد يز د األقلأط  -
ثارة و إرهأء  ئ د اعع أعد اع ؤقيد ف   زارة اعلير ؿ -  .دق أسافين()شائعة تحريض وا 

ي أر األثأر اع  ريد عد عد قطر -  .دق أسافين()شائعة ليع  ام

ثارة و رخ رد اع يش  اع رطد -  .دق أسافين()شائعة تحريض وا 

ثارة ف    ايد رفح  قيؿ اع ر داع  رييف سح عيد ز أس  ضا ع  رأ ر فاسطيريد  - )شائعة تحريض وا 
 .دق أسافين(و 

ثارة و اسيعأرد اإلخ اف لزرالد ز أس ضد اع يظأهريف  -  .دق أسافين()شائعة تخوينية وتحريض وا 

ثارة    د  رأ ر  ف ز أس  اإلخ اف داخؿ ق ات األ ف   عسالرايهأ - )شائعة تخوينية وتحريض وا 
 .دق أسافين(و 

س اععسالريد عسيخدا هأ ف    ايأت ضد اع عب اع  ري  سييـ رسلهأ عاعسالرييف إلثأرة يهريب اع الل -
زداث اععديد  ف اعرئسأ أت  اعف ضى  ثأرة اعضلأط  اع ر د  اى قيأديهـ  ام اع عب ضد اع يش،  ام

ثارة و داخؿ اع  ي ع ر   ف ؼ اعئ ات اع سازد  . دق أسافين()تحريض وا 
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 :يعمى المستوى ا قميم -8
 (55رقم )جدول 

 نوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي اإلقلٌمً

 الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 41 . تخوٌنٌة

 1. 9 خوف

 1. 9 زاحفة

 1. 9 أمل

 911 5 اإلجمالً 

ر  يػػػد اع ػػػأحعأت فػػػ   ئد ػػػد  ت   ػػػأءاعيخ يريػػػد اع ػػػأحعأترف  يتضئئئم مئئئن ييانئئئات الجئئئدول السئئئايق:
اعخػ ؼ،  اع ػأحعأت ت%، ثػـ  ػأء40لرسلد لاغت  اع ر  دة ز ؿ األز د اع  ريد  ا  اع سي ي اإلقاي  

 لرأزيد رالثػر يف ػياًل ي الػف ي ضػيح ياػؾ اع ػأحعأ ال ػأ  ...%20  ف  اع ريلد اعثأريد لرسلد  اعزازفد،  األ ؿ
 يا :

اع  قؼ اع يف ر قلؿ رف يزسـ سييعأب يدا يأت رف قيأدة اع يش  رزت اعرحيس  لأرؾ فر د رخيرة إل -
ردا  ه   أ  ا،فزي ف اع  ر ياأل  ر لخر ج اع الييف إعى اع أرع  ز أر ق  ر اعرحأسد   لرى اعيا

 . )شائعة زاحفة( إ دارليأف اعيرز إعى سر د
  ز ؿ اليفيد إدارة األز د  اع ؤسسأت اع دريد اع يش  ي   د  راع  زيدـ داخؿ اعرظأـ اع  ر  -

 .(أجوا  التهديد المولدة لممخاوف فيتنتشر ي هو  شائعة خوف) رة داخؿ   ر األ ضأع اع يده  
داخؿ اعئأ دة   يزديداً  ،اعسع ديدف  ف   ديرد يل ؾ   لأرؾ زأعيأً  ىاعرحيس اعسألؽ زسري ا د  -

شائعة ) اععسالريد اع    دة لأع ديرد زيث يخضع ع اسأت  الج  ف سرطأف ف  اعئ ع ف  اعلرالريأس
 .تخوينية(

 )شائعة تخوينية(.  ػـ زذفػ أ ي  ض  فد ف رف ي ضح   ليأف اع يش اعثأريـ زذؼ ر زاء  ف  -
 )شائعة أمل(.   لأرؾ ف   طأر اع أرقد اعد ع  اعسألؽ زسر يهل ط طأحرة اعرحيس اع  ر  -
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 :يعمى المستوى الدول -2
 (55جدول رقم )

 اإلقلٌمًنوعٌة الشائعات المرصودة حول األزمة المصرٌة علً المستوي 

 الشائعات
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 3323 . إندفاعٌة

 3323 . خوف

 3323 . أمل

 911 6 اإلجمالً 

 سػي ي  ازػد فػ   ت   ػأء،  اعخ ؼ،  األ ػؿإندفاعٌة اع أحعأترف  يتضم من ييانات الجدول السايق:
 %33.3لرسػلد لاغػت  اعػد ع ر  يػد اع ػأحعأت اع ر ػ دة زػ ؿ األز ػد اع  ػريد  اػ  اع سػي ي   ف زيث 
  لرأزيد رالثر يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اعر  يأت ال أ يا : ..عالؿ  رهـ.

 ييعيـز اعزال  د اعس يسريد اعي  ؿ إعى  أ ي الف رف يال ف رر دة  زي اد عارحيس اع  ر  -
 .)شائعة أمل(  لأرؾ  ي  يدهأ  زسر«  اع يرز»

اععسالرييف اع  رييف قرر ا إ فأء اعرحيس  لأرؾ أف الأرت  اى  ا لإف إدارة اعرحيس لأراؾ ر لأ أ  -
ف ض في  لعض ساطأي  إعى رأحل   ا الأف ذعؾ قلؿ قرالد ي ـ  ف خطأب  لأرؾ اعذ« ف  اعزأؿ»

  ر ساي أف  قلؿ ي ـ  ر ؼ ي ـ  ف خطأب ساي أف اعذي رالد في  رف  لأرؾ قد يخاى  ف الؿ 
 .)شائعة خوف(  رأ ل 

رهـ رئا ا غضلهـ إعى اععسالري    د زأعد  ف اعغضب عدا - يف اع  رييف ألف  لأرؾ عـ يسيئؿ  ام
 .)شائعة إندفاعية( سيئأعي  ر  ررهـ سي لر ر   اى رف يسيئيؿإ لأرؾ  خير ه ليف رف يعاف 

 ف   اى س ريألأعيعأ ف  ع اع عيأت اع يزدة األ رياليد ل ف ضرلد  سالريد إسراحيؿ إزي أعيد قيأـ  -
 لغ(.)شائعة خوف ميا ريفعأت اع  عف 

 .)شائعة أمل( إعى رع أريأ عاعالج اعذهأب لأرؾ   طاب زسر -
  ف اع زي ؿ رف يي    إعيهأ  لأرؾ رع أريأ  اع عيأت اع يزدة  لريطأريأ  اإل أرات  اعسع ديد  اعد ؿ اعي -

 .)شائعة إندفاعية(
 

 :الشائعاتتحميل مضمون 
  كالتالي:وقد تنوعت أنواع وأهداف هذا الشائعات عمى المستوى المحمي 
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 (55جدول رقم )
 أنواع وأهداف الشائعات على المستوى المحلً

 األنواع واألهداف
ا
 لتكرار

النسبة 
 المئوٌة

 51 6 تقارب وصداقة من الرأى العام

تخويف وردع كافة األحزاب وا ئتالفات والرموز 
 السياسية المحرضة  سقاط النظام

. 9626 

العام  يالرأ التحريض وا ستثارة من أجل تحريض
 لرفض كافة القرارات الحكومية أو الينود الدستورية

4 3324 

 911 .9 اإلجمالً 

ررػػػ اع فػػػ   ت   ػػػأءاعيئػػػأرب  اع ػػػداقد  ػػػف اعػػػررا اععػػػأـرف   يتضئئئم مئئئن ييانئئئات الجئئئدول السئئئايق:
اعيئػػػأرب  اع ػػػداقد  ػػػف اعػػػررا  ، ثػػػـ  ػػػأءت %50لرسػػػلد لاغػػػت   رهػػػداؼ اع ػػػأحعأت  اػػػى اع سػػػي ا اع زاػػػ 

يخ يػػػؼ  ردع الأفػػػد األزػػػزاب  اإلحيالفػػػػأت  ثػػػـ  ػػػأءت  ،%33.4لرسػػػلد لاغػػػت فػػػ  اع ريلػػػد اعثأريػػػد   اععػػػأـ
 لرأزيػػػد رالثػػػر  ...%16.6لرسػػػلد لاغػػػت فػػػ  اع ريلػػػد اعثأعثػػػد    اعر ػػػ ز اعسيأسػػػيد اع زرضػػػد إلسػػػئأط اعرظػػػأـ
 يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ األهداؼ ال أ يا :

 :يلك من خالل اآلتتقارب وصداقة من الرأى العام وجا  ذ  -2
 ائ ا اعسيأسيد  اعث ريد ليغايب اع  ازد اع طريد عالالد عاخر جع ليأف   زارة اعداخايد ف  رأ دة -

 . ف ياؾ األز د           
 الؿ  ض  اع  عيد اعيأسيسيد عادسي ر رف اعدسي ر اع ديد ر أد ل   ي  أؿ ز  تي اعدالي ر يأاليد -

 .ا عاعأعـ الا ر  دسي ر سيال ف فخرً ر أر ا لأزيى اع رسزل ف  ف اع  عيد اعيأسيسيد  ر ضأء اعا رد           
 ي  يد زيأدة األسعأر ع عظـ اعساع  اعضراحب اع فر ضد  اى لعض اع  أعح إعى اع رأق د فيهأ. -
 ي قؼ اعع ؿ لأإل الف اعدسي ري األ ؿ  عالف  دـ اعر  ع ف  ريد قرار يـ إيخأذه ف  هذه اعفيرة. -
 إزيراـ اعرحيس عائضأء  ام راره  اى   أراليهـ ف  اإل راؼ  اى اإلسيفيأء اعدسي را. يأاليد -

 

تخويف وردع كافة األحزاب وا ئتالفات والرموز السياسية المحرضة  سقاط النظام  -8
 لمعنف من خالل: ييالوقوف أمامه إما يالتحذير أو يا ستخدام الفعم

 اع سح عيف لأعد عد إقأ د زد  ي رس يرحيس ياعغريـ ي  دياعدالي ر   اعدا يد اإلسال  طأعلد  -
  ف خالؼ اع ريعد. اعزرالد اى الؿ  ف يخر عف اع ر يد  رف يئطع ريديهـ  رر اهـ

إ الف ززب اعر ر لإ هأع  لضع سأ أت عالؿ  عأرضيف اعرحيس  قراراي   عالؿ  ف يزرض اعرري اععأـ  -
 ضده  لعد ذعؾ اعا  ء إعى اععرؼ.
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العام لرفض كافة القرارات الحكومية أو  يرة من أجل تحريض الرأالتحريض وا ستثا  -2
 :يتتمثل ف يالينود الدستورية والت

يأاليد اععديد  ف اعر  ز اعسيأسيد  اإل ال يد رف اإل الف اعدسي ري اعذي ر دره اعرحيس ي ز د  رس ي  -
ر  ديد،  رف اإل الف يعد الأرثد اللرا ف  يأريخ اعلالد،  اعيزذير لأف اعث رة اع  ريد ر لزت ف  خط

 اعدسي ري اعثأر   أ ه  إع يزأيؿ  اى اع عب.
 إ الف رحيس قضأة رسي ط رر  ع يزؽ عارحيس اع  ري ي ز د  رس ي إ دار إ الرأت دسي ريد. -
ىليف اع سح عيد  ف سئ ط قياى   رز  ي ز د  رسياعدالي ر  يز ؿ اع رسؽ اععأـ ع لهد اإلرئأذ اع  ر  -

 .ي الف اعدسي ر إلأرضا ف ؼ اعرري اععأـ اع ع
عدياليأي ريد  يييـ اعي د ىاعي ا ؿ  ع  عال ى   ع اع  رييف إع  ياألس ار د  ة اإل ال   ي الء -

  ي. رسياعرحيس 
 :ي كالتاليوالعالم يعمى المستوى ا قميموقد تنوعت أنواع وأهداف هذا الشائعات 

  ر  اى ازيراـ وراء   يع اع  رييف  اعس أح لأعزي أج  اع عأرضد   ازال  د فعزث  ا رطف  -
 .اعسا ييف  اع فأفيد

 ي رف يال ف اع ظأهرات  ف ر سا يأً رراحهـ  اعيعلير  ف لضر رة  يع  ف عديهـ  خأ ؼ اعيأاليد  اى  -
 . أرب ر  وخر سا يد  غير  ريفد

 .عايعلير  ف   هد رظرهفيأء اعدسي را يع ايد اإلسيا  أرالد ل الؿ إي أل  فع  يع اع  رييف إقرأع  -
  في يث ونشر هذا الشائعاتالوسائل المستخدمة أهم: 

 
 

 (55جدول رقم )
 الوسائل المستخدمة فً بث ونشر هذه الشائعاتأهم  

 الوسائل
ا
 لتكرار

النس
 بة المئوٌة

 67.8 7 وسائل اإلعالم المرئٌة المسموعة

 54.5 5 وسائل االعالم المرئٌة المطبوعة

 54.5 5 وسائل التواصل اإلجتماعً

 555 55 اإلجمالً 

 
 ئد ػػد فػ   ت   ػػأءة اع سػ   دوسااائل اإلعاالم المرئااًرف   يتضئم مئئن ييانئات الجئئدول السئايق:    

وسااائل االعااالم  ، ثػػـ  ػػأءت %45.6لرسػػلد لاغػػت  اع سػػأحؿ اع سػػيخد د فػػ  لػػث  ر ػػر هػػذه اع ػػأحعأترهػػـ 
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 لرأزيػد رالثػر  ...%27.2لرسػلد لاغػت فػ  اع ريلػد اعثأريػد   اإلجتمااعًساائل التواصال المرئٌة المطبوعة، و
 يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اع سأحؿ ال أ يا :

 المرئية )المطيوعة(:وسائل ا عالم  -2
 زيفد ري ي رؾ  - زيفد ييديع ت رزر ر تي اإلسراحيايد -  اد ري ز يؾ األ رياليداع زؼ اععأع يد   -

  .  زيفد يأ س يسأيي رج -ياي راؼ   زيفد اعديا -اعفأيرر يأؿ يأي ز زيفد  -يأي ز األ رياليد
 اعي ـ . ياع  ر -اع فد-ر زاعي سؼ -اع ر ؽ - اعدسي راع زؼ اعئ  يد  -
 اع ر  رات. -
 اع عأرات.اع أحعأت   يض رت  الأفد   اعا زأت اعي -اعالفيأت -اعلأررات -اعل سيرات -
 المرئية المسموعة: وسائل ا عالم-8
 اع ؤي رات. -اعخطألأت -اعليأرأت -
 اعئر ات اعفضأحيد  لرا ج اعي ؾ   . -
  . يض ف  اعائأءات  اع رأظرات  اعرد ات Face To Face اإلي أؿ اع خ  -
 . الأعد األرلأء األع أريد -رسي الأعد األس  ييد -
  .SMSرسأحؿ اع ز  ؿ   -
 .(twitterتويتر  -you tubeاليوتيوب  -face bookالفيسيوك )يوسائل التواصل ا جتماع -2

  لردود األفعال عمى هذا الشائعات التوقعاتو التنيؤات: 

ديسئمير  22إذا وافقت األغميية الشعيية عمى تطييق المسودة الدستورية يئوم ا سئتفتا  الموافئق 
 سيترتب عميه األتي: 8028

 اعرحأسيد  ف قلؿ. إيهأـ اعرحيس ي رسىي  زال  ي  ليز ير   ايد اإلسيفيأء ال أ زدث ف  اإلريخألأت -
 ي أ د اعيظأهرات  اإل ي أ أت  زيأدة اععرؼ ليف اع ؤيديف  اع عأرضيف. -
 إسي رار اع زرضيف ضد اعرحيس  زال  ي  لهدؼ إقأعي . -
يهأ هأ لأعي اطؤ  ع اعرحيس  رس   - ي  يد   رة اعئ ات اع سازد رظرًا إل رافهأ  اى اإلسيفيأء  ام

  زال  ي  عيطليؽ اعدسي ر اعخأص لهـ.
 ي أر اعف ضى  اإلرفالت األ ف.إر -
سيخداـ اععرؼ اعذي سيؤدي إعى  - دخ ؿ اع زيد  ف اععرأ ر اإلرهأليد  اعلاط يد ليف  ف ؼ اع عب  ام

 اععديد  ف اعضزأيأ. 
 ي أ د اإلزي أ أت  اإلضرالأت  اإل ي أ أت ضد اعرحيس ي ز د  رس ي  زال  ي . -
إذا  أ رسئط اعرحيس ي رس ي اإل الف اعدسي ري  ع لد اعي افؽ  اى اعي  ؿ إعى زؿ ع زداث اعزأعيد  -

  ر أد يأسيس ع رد ع يأغد  س دة دسي ريد  ديدة.
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إسي رار اع  أ أت اعديريد ف  إسيخداـ اععرؼ ضد الؿ  ف يعأرضهـ   أ يزيد  ف زدة اعضغ ط  -
 اعد عيد  اى اعئيأدة اعسيأسيد.

رري اععأـ اع رسأؽ  ع اعيراليز  اى زيأدة إ راءات  ز الت اعييأرات اإلسال يد ف  ز د  يعلحد اع -
 األ ييف ثئأفيًأ  سيأسيًأ عا  افئد  اى اعدسي ر.

 :التقييم والدالالت النفسية لهذا الشائعات 
د  خص اعرحيس اعسألؽ اععأـ ض يز د اعرر%  إعى 65يهدؼ رسلد الليرة  ف اع أحعأت اع ر  دة   -

اع طأعلد لإقأعد زال  د اعدالي ر رز د  فيؽ زسر   لأرؾ  لئأيأ رظأ  ، األ ر اعذي ردا إعى ي أ د 
 لهدؼ اعيخاص  ف الؿ ر  ز اعرظػأـ اعئديـ.

%   ف اع أحعأت،  ذعؾ يعالس  دا ق ة اع أرب 73سيطرة اع  أ ر اإلرفعأعيد  اى األغاليد اععظ ى   -
 اع  دار  عدا اع  ي ع اععرل   خأ ًد اع  ري، األ ر اعذي قد يؤدي إعى سر د يئال   يغيره.

 د اع ع ر لأأل ؿ  اعيفأحؿ داخؿ اع  ي ع اععرل   ف إزي أعيد ي دير اعث رة اع  ريد إعى لأق  ي أ -
 اعد ؿ اععرليد،   أ يؤدي إعى يزسيػف األ ضػأع داخؿ اع رطئد.

   د زأعد  ف اعخ ؼ  اعئاؽ داخؿ اع  ي عأت األ ر ليد  ف قدرة اع يش اع  ري  اى اعسيطرة  اى  -
 فيػذ اإلريئػأؿ اعسا ػ  عاساطػد.األ ضأع داخػؿ   ػر  ير

 :دوافع  الشائعات في ظل الظروف الراهنة 

 ( دوافع  الشائعات فً ظل الظروف الراهنة 56جدول رقم )

 الدوافع
ال
 تكرار

النسبة 
 المئوٌة

 75 4 علً المستوي المدنً

 75 4 على المستوى العسكري

 555 58 اإلجمالً 

 

 ػأءت  رأ ػفد  د افػع  اع ػأحعأت فػ  ظػؿ اعظػر ؼ اعراهرػدرف  يتضم من ييانات الجئدول السئايق:
 .  لرأزيد رالثر يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اع سأحؿ ال أ يا :..ليف اع سي ي اع در   اع سي ي اععسالري 

 
 عمى المستوى المدني:  -2
 إثأرة   أ ر اعئاؽ  اعخ ؼ ر  اعر ب ر  اع ؾ.  -

سيثأره   أ ر اعغضب  اعيزريض  اعيع ب دؽ األسأفيف ليف اع  ي ع  اع  ه ر اع خأطب  -  ام
سي رار ر  أؿ اععرؼ.   ام

  ذب اإلريلأه  زب اعظه ر عدا اععديد  ف  سأحؿ اإل الـ.  -
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 اعيرفيس  ف   أ ر اعئاؽ ر  اعخ ؼ. -

 خفض اعر ح اع عر يد.  -
 . سيئرار  اى الأفد  سي يأت اع  ي عإسي رار زأعد اعف ضى  اعزي أ أت  اعع يأف   دـ اإل -
 اعفيف اع ذهليد  اعطأحفيد  دؽ األسأفيف ليف طلئأت  ر راؽ اع  ي ع. إثأرة -
 إزلأط  زأ عت   ا هد اعز أت اعراهرد. -
 عمى المستوى العسكري:  -8
ظهأرهأ ل ظهر رسيغالؿ اعظر ؼ اعراهرد ف  يزئيؽ   أعزهأ  - ي  ي    رة اعئ ات اع سازد  ام

 اعخأ د. 
ظهأر  اع  اس اععسالريزيأدة اعف  ة ليف اع عب    - ضد ئ ع اعي رط اع يش ف  اععديد  ف ز ادث  ام

 .سئ ط اععديد  ف اع هداءاع يظأهريف   
خاخاد اعي ازف اعرفس   اعر ح اع عر يد  خاؽ زأعد  ف  دـ اعثئد ليف اع زدات  اعي اليالت  قيأديهأ  -

  ر ر ر ح اإلرهزا يد.
يف اع يش  اع عب  ي عيد زيأدة   ايأت اع غب ضد اع  ي ع اععسالري  لأعيأع  زد ث إرئسأـ ل -

 ر  أؿ اع غب  اععرؼ ليف اعطرفيف. 
إسي رار اعيزريض  اى اعئيأـ لث ره رخرا ضد اع  ي ع اععسالري  رفض   دي   رة رخرا إعى اع أرع  -

 اع  ري.
 اعي اليؾ  خاؽ زأعد  ف  دـ اعرضأ ف  قرارات اع يزدث اععسالري. -
 ذ لأعثأر. اعرغلد ف  اإلريئأـ  األخ ضعؼ اع ع ر لأإلري أء -
 رفراد اعئ ات اع سازد  اع درييف.فيف ليف أدؽ رس -

 :المقومات النفسية لمشائعات المرصودة 

 ( المقومات النفسٌة للشائعات المرصودة57جدول رقم )

 المقومات
التك

 رار
النسبة 

 المئوٌة

 68.5 8 األهداف المخاطبة

 54.6 7 الرسائل النفسٌة

 57.6 5 األهداف النفسٌة

 555 55 اإلجمالً 

اع ئ  أت اعرفسيد  ئد د ف   ت   أءاألهذاف المخبطبةرف   يتضم من ييانات الجدول السايق:       
لرسلد لاغت ف  اع ريلد اعثأريد   الرسبئل النفسية ، ثـ  أءت %27.2لرسلد لاغت  عا أحعأت اع ر  دة
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 لرأزيد رالثر  ...%15.4لرسلد لاغت ف  اع ريلد اعثأعثد   األهذاف النفسية ثـ  أءت  ،38.4%
  يف ياًل ي الف ي ضيح ياؾ اع ئ  أت ال أ يا :

 األهداف النفسية لهذا الشائعات: -2
دؽ األسأفيف  اعع ؿ  اى يفاليؾ ف  اع  ي ع  رسيال أؿ  خطط يرفيذ اعرئسأ أت اعداخايد  يزئيؽ  -

 اعف ضى اعخالقد.
 اعير ع ف  رسيخداـ رسأعيب اعيزريض اع يلأدؿ ليف رطراؼ اع راع.  -
 : لهذا الشائعات األهداف المخاطية -8
 قيأدات اعئ ات اع سازد. -
 اعرري اععأـ اع رسأؽ ييدر   سي ا اعثئأف   اعقي أديي.  -
 قيأدات  ر ضأء   أ د اعخ اف اع سا يف.  -
 اعييأرات اعديريد اع يطرفد  ق ا اع عأرضد.  -
 ع لأب ف  سف اعي ريد  اع ؤيدة عائ ات اع سازد يسر د  سه عد اعسيثأرةي. ا -
 اعرري اععأـ اععرل   اإلقاي  .  -
 الرسائل النفسية:  -2
 هرأؾ خالفأت ليف اعئ ات اع سازد  اعرظأـ اعزأالـ. -
 رف اعئاؽ اعرفس   اإلزلأط  اإلاليحأب ر لز ا س د رسأسيد  ف س أت اع خ يد اع  ريد.  -
 رس  فئد  ر يي .  اعرحيس   -
 اعع يأف اع در   اإلزي أ أت زؽ   ر ع عايعلير  ف  دا اعرفض ع  ضأع اعزأعيد.  -
 اع أحعأت  فد رسأسيد  ف زيأة اع  ي ع اع  ري. -
 :يا رثرت ف  ر أة اع أحعأت ي الف اع أرة إعى  أ  اعي  ف  سيأؽ  أ سلؽ  ف  رض عاع ا ؿ  

  ض  يد  رذ اعث رة  خالؿ اعفيرة اعريئأعيد  ذعؾ لأعرسلد  عظـ  سأحؿ اإل الـ غير  زأيدة  غير  
 عالأفد األطراؼ.

  لال  راقلد  ع  زأسلد  اى ير يج اع أحعأت فال ضألط عا ض  ف  إ ال   دـ    د  يثأؽ  رؼ
  ع  ئ لد عا ي أ ز  ذعؾ  ف الأفد األطراؼ  عيس  ف طرؼ  ازد.

 الؽ اع أحعأت  ير ي هأضد اع يرأفسيف  رر أرهـ طإل رف فيرة اعريخألأت الأرت ي ثؿ ررسب اعي قييأت
  اعيال ب لأي أهأت اعرأخليف عايأثير  ايهـ  يعديؿ رفالأرهـ  اي أهأيهـ.

 .رئص  غ  ض يط رات األزداث س اء رئص ف  اع عا  أت ر  اع ي أد  اى قدر قايؿ  ف اعزئأحؽ 
  اعزرالأت ر  اع رظ أت ر   يرأير ر  25 عأرض س اء عث رة   اععأـ  ف  ؤيد  اعرريارئسأـ

 .خاعحيالفأت.... اع
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  رهـ اع سأحؿ اع سيخد د ف  ر ر  ير يج اع أحعأت زيث ا ي د  خطط    ر    اع أحعأت  اى
اع زج  اعيعدد ليف اع سأحؿ اع سيخد د عر ر اع أحعأت س اء ليف قر ات فضأحيد ر   زؼ ق  يد 

 اسيخد ت ف  ذعؾ: اعي لأف رلرز اع سأحؿ  سيئاد  عأرضد ر    اقع إعالير ريد،  ي الف اعئ ؿ 
 الفضائية:  ئ القنوات1

 CNN، قرػػأة دريػػـ، قرػػأة اعزيػػأة اع  ػػريد، قرػػأة اع زػػ ر، قرػػأة اع زيػػرة اعئطريػػد، قرػػأة اععرليػػد، قرػػأة Cbcقرػػأة 
 اعلريطأريد. BCC، قرأة لى لى س  األ رياليد

اع  ه ريػػد فػػ    عػػد اإل ػػأدة  اػػى   يػػع ياػػؾ   ثػػأؿ ذعػػؾ إذا ػػد خلػػر فػػ ز اعػػدالي ر  ز ػػد  رسػػ  لرحأسػػد 
 اعئر ات قلؿ اعريهأء  ف ف ز األ  ات لأعالأ ؿ.

 ئ الصحف والمجالت )القومية، المعارضة، العالمية(:8
األهػراـ، اع  ه ريػػد، اع ػػر ؽ، اعدسػػي ر، اع ػػرؽ األ سػػط، اعزيػأة، اعزريػػد  اععداعػػد، اعػػ طف، اع  ػػري اعيػػ ـ، 

 .ؼر ز اعي س
لخاػػ   ر ػػب رحػػػيس  2012ي ريػػ   28د  ريػػدة اع  ه ريػػد  سػػأء يػػ ـ اعخ ػػيس اع  افػػؽ   ثػػأؿ ذعػػؾ  ػػأحع

 اع  ه ريد.
 ئ المواقع ا لكترونية: 2

: اعفػػػيس لػػػ ؾ، يػػػ يير،  الأعػػػد ر ييػػػرز ع خلػػػأر،   قػػػع اخػػػ اف لػػػ ؾ،   قػػػع اع ي ػػػأ    اقػػػع اعي ا ػػػؿ        
لؽ  ز ػػد زسػػرى  لػػأرؾ  اػػى   اقػػع   ػػرا ي،  ػػرب ر ف عيػػف،   ػػف ر ثاػػد ذعػػؾ خلػػر  فػػأة اعػػرحيس اعسػػأ

 ، الذا اعرئص اعزأد ف  اع  اد اعي  يريد  سرقد اعلر ؾ.  رالثر  ف  رة اع ي أ  اعي ا ؿ 
 نتائج الدراسة الميدانية:

يعيئػػػػد  اعيػػػػ ر ػػػػأرت ريػػػػأحج اعدراسػػػػد إعػػػػى رف اعئرػػػػ ات اعفضػػػػأحيد قػػػػد  ػػػػأءت  اػػػػى ررس قأح ػػػػد اع  ػػػػأدر       
يايهػأ  سػأحؿ اإل ػالـ اإلعالير ريػد  لػر   اقػع  اع  ػرياع لز ث ف ررهأ يد ـ اري أر اع ػأحعأت فػ  اع  ي ػع 

اعي ا ػػؿ اع ي ػػػأ   اع خيافػػػد خأ ػػػد اعفػػػيس لػػػ ؾ  اعيػػ يير  اعي ييػػػ ب ثػػػـ اعي ػػػأؿ اع خ ػػػ   ا ػػػًأ لػػػأف 
 سػأحؿ اإل ػػالـ   ػػأ يعئػػد اري ػػأر  ثػػـ يريئػػؿ إعػػى اإلعالير رػػ ر   اع  ي عػ اع ػأحعد قػػد يري ػػر  اػػى اع سػػي ا 

 اع أحعد ف  اع  ي ع.
ال ػأ ر ػػأرت اعريػػأحج ريضػػًأ إعػى رف اع لزػػ ثيف يػػر ف رف اري ػػأر هػػذه اع ػأحعأت يػػؤثر فػػ   عر يػػأت األفػػراد       

 اعضػأغطد رفالأرهـ  اي أهأيهـ    أ رهـ  سا الهـ ال أ ررهأ يري ػر رالثػر فػ   قػت األز ػأت  فػ  اعظػر ؼ 
 ؽ.ر  اع غيرة عاخا

رالػد اع لز ثػػ ف رف اع ػػأحعأت يري ػػر رالثػػر زػػيف يالػػ ف هرػػأؾ يعيي ػػًأ إ ال يػػًأ ر  غ  ضػػًأ فػػ  اع  اقػػؼ ر        
 اعزال  ييف ر  يضاياًل  يع دًا  لر  سأحؿ اإل الـ اع خيافد. اع سح عيفالذلًأ  عيأدًا   يع دًا  اى رعسرد 

ر   اػى اععالػػس اعدا  ػد عياػػؾ اع ػأحعأت الػػأف   ال يػد اعدازضػػدف اعيغطيػػد اإلررالػدت اعدراسػػد  اػى ال ػأ       
 .عهأ يأثيرات لأعغد ف  يالريس يأثيرات اع أحعأت اعقي أديد
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 زأيػػدة  غيػػر   ضػػ  يد   ػػأ  غيػػر-رريهػػـ فػػ  - لػػر اع لز ثػػ ف  ػػف  عظػػـ  سػػأحؿ اإل ػػالـ  اػػى ررهػػأ       
 ي قع اع يائيف ف  زيرة  يال ف اع  أؿ ر سع عا أحعأت.

 الدراسة الحالية أكدت عمى:خالصة القول إن 
  رف  ف يطاؽ اإل أ د ع  رهداؼ  زددة   خطط عهأ،  عذا فإر  يساؾ ف  يزئيئهأ طريئًأ  رظ ًأ  ف

 اع راد  ي يب األهداؼ لدقد. إعى أر  رف ي ؿ 
  25رف اع أحعأت يظهر  يري ر ف  ر قأت األز أت اع ي أ يد،  عذعؾ فإف اعفيرة اعي  ر ئلت ث رة 

الأرت ررسب  قت عياؾ اع أحعأت  ر رهأ زيث يال ف رفراد اع  ي ع ف  زأعد اسيعداد  2011يرأير 
رفس  عي ديؽ الثير  ف األخلأر  األقأ يؿ اعي  يئرر رهأ ف  اع زؼ ر  يس ع رهأ ف  اعيايفزي ف 

 رظرًا عزأعد اعي ير اعرفس  اعي  يعي  رهأ خالؿ هذه اعفيرة.
 أحؿ اإل ال يد عر ر اع أحعأت، عي يزهأ لأععديد  ف األ  ر يعد اعئر ات اعيايفزي ريد  ف رلرز اع س

  اىاع سأ دة عازرب اعرفسيد، السر د اعري أر  ايسأع اعسيخداـ  سه عد اعفهـ  اع أذليد  اعئدرة 
 الثر يأثيرًا ف  اعرري اععأـ.اعي  ي  فضاًل  ف ررهأ األ

  يع يـ   أ ر اإلزلأط ليف  إعىيهدؼ رغاب اع أحعأت اعي  يـ ير ي هأ  لر  سأحؿ اإل الـ
إثأرة اعرغلد ف  إيذاء اعذات  اععزعد  اعاليحأب، ر  رز  إيذاء اآلخريف،  إعىاع  رييف،   ف ثـ يؤدي 

اعيخريب اع أدي اع لأ ر  ثؿ اعيعدي  إعىر خأ ًأ الأر ا ر   ؤسسأت  د احر زال  يد، زيث اع يؿ 
ر اع لأ ر  ثؿ اإلضراب  ف اعع ؿ   ضع اع  ياالأت اععأ د  اعخأ د، ر  اعيخريب اعرفس  غي  اى

 اععراقيؿ ر أـ رداء اآلخريف أل  أعهـ  غيرهأ  ف ر  أؿ  ير  د يريج  ف اعيأثر لأع أحعأت.
  ال أ رف اع أحعأت اعي  اري رت  لر  سأحؿ اإل الـ هدفت إع  يدر   عر يأت اع  اطريف،  لرأء

اعزئأحؽ  رل أ ي عب   اىاد ف  اعيعرؼ ز ا ز رفسيد يز ب اري أر اعزئيئد فيزدث ر ع  ف اعلال
 ي ديئهأ.

 2011يرػأير  25اري أر اع أحعأت  لػر  سػأحؿ اإل ػالـ فػ    ػر خػالؿ اعفيػرة اعيػ  ر ئلػت ثػ رة  ا قد رد
 ررسهأ:  اى     د  ف اعريأحج اعساليد يأي   إعى

 .رقاد إ الأريد خاؽ  سد سيأس   يرأغـ األطراؼ، يع ؿ ر زاؤه ليعأ ف  يالأ ؿ  
 فضاًل  ف لث ثئأفد اعيخ يف  اعف ضى  را يهأ ر أـ اعفيرد  اري أر   اىت األل اب فيز

اعيزرؾ  إعى اعيهأ أت اع يلأدعد ليف  رأ ر اع عب اع خيافد، األ ر اعذي دفع الثير  ف اع  اطريف 
 ف  اي أهأت ساليد ع ي ب ف    ازد اع طف.

 ػػف  ػػدـ اعسػػيئرار فػػ  اع قػػت اعػػذي يزيػػأج فيػػ   ععػػؿ   ػػ  اعخطػػ رة فػػ  هػػذه اع ػػأحعأت ررهػػأ يؤسػػس عزأعػػد 
   ر عيالثيؼ اع ه د  اعيالأ ؿ  ف ر ؿ اعخر ج  ف األز د اعطأزرد.



www.epra.org.eg                                    gwww.jprr.epra.org.e          44  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط   -العدد السادس 

ال ػأ رسػه ت  سػأحؿ اإل ػالـ  ػف خػالؿ اع ػأحعأت اعيػ  ر ػريهأ فػ  زيػأدة زػدة اعخالفػأت اعداخايػد،  رسػه ت 
اؼ اع  ي ػػػع يزػػػ ؿ د ف فػػ  يغذيػػػد اععرػػػؼ فػػػ  اع  ي ػػػع، ال ػػػأ رسػػػه ت فػػ  خاػػػؽ   اقػػػؼ سػػػاليد عػػػدي رطػػػر 

 يئأرلهأ.
 إعػىي ػريفهأ ال ػأحعأت اسػيردت  ايضح  ف اعيزايؿ اععأـ عريأحج اعدراسد رف ال ًأ الليرًا  ف اع  اد اعيػ   ػر ر  

دعحػؿ   ثػأحؽ يثلػت   ػداقييهأ، فزػيف يالػ ف  إعػى  أدر خأ د،   ال ف اإل الأعيد رف هذه اع  اد افيئرت 
اعزػػػديث  ػػػف قضػػػأيأ ي ػػػس اع  ي ػػػع  لريأرػػػ  عػػػيس  ػػػد  ًأ لأع ثػػػأحؽ  يالػػػ ف اعػػػذي قػػػدـ اع عا  ػػػأت  خ ػػػًأ 
  ه ًع ع ي الف اعيثلت  ف   داقيي ،  ردحًذ يث ر اع ال ؾ ز ؿ اعخلػر  اع سػياد اعيػ  ر ػري ، األ ػر اعػذي 

   اع  ي ع. أ ؿ سال  ف إعىيز ؿ د ر اإل الـ 
 

ىالتوصوات
 

غ ػػػػ ض  ع ػػػأ الأرػػػػت ريػػػأحج اعدراسػػػػد قػػػد ي  ػػػػات إعػػػى إف رهػػػػـ رسػػػلأب اري ػػػػأر اع ػػػأحعأت هػػػػ      
، عػػػذا فػػػإف اعدراسػػػد ر  اع ي ػػػأد  اػػػى قػػػدر قايػػػؿ  ػػػف اعزئػػػأحؽ ،رئص فػػػ  اع عا  ػػػأت،  يطػػػ رات األزػػػداث
 ي    ل أ يا :

يأزد الؿ قر ات اي أؿ  سي رة ليف الأفد اع هأت  اع  ه ر اع ي ؿ فيح  -1 لهأ،  ي فير  ام
اع عا  أت ل فأفيد  زيأديد زيى ع يسيغؿ  ر    اإل أ أت هذا اعيعييـ اإل ال   لإطالؽ  ير يج 

 اع أحعأت اعهدا د.
 رأ دة اعزال  د  اللأر اع سح عيف سر د  رض اعزئأحؽ  اى اع  اطريف  اإلف أح  ف الأفد  -2

أت ل أ يعأ ف  اى إي أد  رأخ  ف اع فأفيد يفأ ياهأ،   ه د اع سح عيف ع  ا هد اع  اقؼ  األز 
   ض ح اعرؤيد عدا اعرري اععأـ.

ضر رة يعييف  يزدث رس   ع  يع اع زارات  اع هأت اعرس يد،  ع اعزرص  اى اعدقد  اعسر د  -2
خطألًأ إ ال يًأ  ييز  ف  اعرد  اى الؿ اع  ض  أت  األزداث اع ثأرة  اعي  ييرأ عهأ اع أحعأت،  رف 

،  ذعؾ ف  إطأر اعي دي عهأ  عالؿ ياؾ اع أحعأت  يزد  ف اري أرهأ  يأثيرايهأ اعساليدرس يًأ يدزض 
 رد د األفعأؿ اعساليد عدا اع  اطريف.

 ف اع فزأت اإلعالير ريد  اع  اقع عالأفد اع زارات  اع هأت اعزال  يد  يفعيؿ رداء اع خي يف -4
ع دا  د ر ر زئأحؽ األ  ر  األزداث اعهأ د  ذات اعر أط اع ؤثر  اى قطأ أت  ريضد  ف اع  اطرييف 

خ أد اع أحعأت ف   هدهأ.     ام
اع س  ع/ اإلعالير ر  ل را د اعدقد اع رح / اع ئر ء/ ضر رة إعيزاـ الأفد  سأحؿ اإل الـ  -5

ذا د األخلأر  يط رات األزداث  ع اعيدقيؽ  اع ق ؼ  اى ق ة    داقيد   اع  ض  يد ف  رئؿ  ام
   درهأ.
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ؼ إ ال   ل عرفد خلراء اإل الـ  اع خي يف ف  الأفد اع  أعت اع يعائد سر د إ داد  يثأؽ  ر  -6
لأإل الـ ل أ يض ف  يعأ ف  اى يزئيؽ اعزيدة  اع  ض  يد  اعدقد ف   رض األزداث  اى اعرري 

 اععأـ،  ع ليأف اععئ لأت اع رأسلد عا خأعفيف.
 يألعد  دا إعيزاـ  اه يد إضطالع رئألد اع زفييف  اع  اس األ اى عا زأفد لد ره أ ف  -7

 ر ضأحهأ لأع هريد   يثأؽ اع رؼ اع زف   ع  سأءعد اع خأعفيف.
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    The research objectives: This study aims to first recognize the most 

remarkable rumors that discussed in the various media tools during the 25
th

 

January revolution and the period following it, second recognizing the audience 

opinion about these rumors and its effect on the Egyptian society during crises. 

    The research type: This study is considered as a descriptive study. 

The research society: Divided into two parts: First the media tools that played 

the major role in the rumors spreading, Second the Egyptian youth who are the 

audience of these rumors. 

    The statistical sample: Analysis are made to a sample of the published 

media tools, the visual media tools and internet and social media tools. 

 Journals: the study focused on analyzing the following journals:  

El Masry El youm – El Dostoor – El Shorouq – El youm 7 – El fajr – 

Sout El omma. 

 TV channels: the study focused on analyzing the following channels: 

Dream – El Mehwar – El nahar – On TV – CBC – El Hayah. 

     The research results: this research has proved that the rumors have a major 

role in affecting the audience and this role increases in crises times and incase 

of the scarcity of the dataflow, the audience uses the rumors to keep up with the 

evolution of the current events and the role of rumors has increased rapidly after 

25
th

 January revolution when the communications have been cut and the study 

also concludes that the friends and colleagues are the most common tool for this 

rumors spreading and incase of the existence of the communications, the social 

media networks represents a major source for these rumors. 
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Abstract 

   This research is concerned with the rumors which are one of the most 

dangerous psychological techniques and its effective effect on the emotions and 

orientations of the targeted audiences, as it is answering lots of questions with 

an attitude that satisfies all the parties and all the opinions and also on the other 

hand achieving the targets of the plan. 

The rumors are to be spread in a several times and occasions such as: in the 

spare time, during any serious current event, during crises times, during the 

harsh times and in the uncivilized societies…..etc. 

The early years of the current century have witnessed a transformation from the 

researchers towards a dual relationship between the media and the rumor as a 

result of the transformation of the media tools to become a rumors source in 

many cases, so there is no argument that the rumors have become one of the 

most offensive psychological campaigns and a negative method for expressing 

an opinion especially during crises times which is what Egypt encountered and 

still encountering since the 25
th

 of January. 

The unprecedented evolution of the communication techniques has played a 

vital role in the rumors' spreading speed, as it can be spread through all the 

communication techniques (Journals – Magazines – TV Channels – social 

networks). 

    The research problem: The problem of the research is to observe and 

measure the Egyptian public opinion towards the rumors that are broadcasted in 

the media tools and recognizing the most remarkable rumors during the period 

after 25
th

 of January, 2011.  

    The research importance: The importance of these exploration studies is 

represented in being one of the most important factors affecting the construction 

of both (awareness – perception) and recognizing one of the most dangerous 

techniques of expressing the opinion (Rumors) which the Egyptian society is 

suffering from it since the 25
th

 January revolution. 
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