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 دور مؤسسات الرتبية يف مواجهة الشائعات
 أد/ أحمد محمد أحمد محمد

 جامعة المنيا –كلية التربية  –أستاذ أصول التربية 
 مستخلص

بيددة فددي مواجهددة الشددائعات مدد  مؤسسددات التر  رهدددا الثحددح الحددالي رلددو تعددرا دو 
رصددد أهددداا الشددائعات فددي المجددال االجتمددا ي واالاتصددادب والسياسددي وا  ددرا  دور خدد ل 

وكدا  مد  ة واإل  مية في مواجهة الشائعات، األسرة ومؤسسات التعليم والمؤسسات الديني
أهددم نتائجدد  أ  مؤسسددات التربيددة ت ددوم  دددور مهددم فددي مواجهددة الشددائعات فددي المجدداالت 

 لحياتية المتنو ة.ا
 الشائعات ، مؤسسات التربية ، مواجهة الشائعاتالكلمات المفتاحية : 

The role of educational institutions in facing rumors 
Prof. Dr. Ahmed Mohamed Ahmed Mohamed 

Professor of Fundamentals of Education, Faculty of Education, Minia 
University 

Abstract: 
The aim of the current research was to investigate the role 

of Education institutions in facing rumors through identifying 
their social, economic, and political effects, and then 
suggesting suitable mechanisms that family, education 
institutions, religious institutions as well as media institutions 
can use in facing rumors with respect to the varying life 
domains. 
Keys words : rumors, educational institutions, facing rumors    
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 مقدمة:
ددامثددا الشددائعات ت   فددي نسددي  كددا ث افددة مدد    وصددفها هدداهرة اجتما يددة  ددام   مهم 

والعوامددا  ى ع ددر تع يددرا   مي ددا   دد  ال ددو الث افددات اإلنسددانية، فهددي نتدداا مجتمعهددا، واددد ت  
والث افيددة المددؤثرة  ليدد ، ولددذلى تعددد رلددو حددد مددا الثعددد  لسياسددية واالجتما يددة واالاتصدداديةا

الجوهرب للرصد والوصف لط يعة هدذا المجتمدو وتحديدد م محد  وخصائصد  لمدا للشدائعات 
م  تأثير فعال  لو أفراد المجتمو، ف د تدؤدب رلدو تفكدى وتددهور المجتمدو، كمدا ادد تدؤدب 

ددارلدو تماسددك ة ألفدراد المجتمددو. فمدد  خدد ل لددورها فددي خفددر أو رفدو الددروي المعنويدد   وف  
)محمدد  الشائعات يمك  أ  تت دل أو تختلف أو تتغير موااف األفدراد و  اداتهم وتفدا  تهم

واسددتجاثاتهم، ومدد  السددها أ  تنطلددا الشددائعات، ولكدد  لددي  مدد   (2007منيددر حجددا ، 
ا،  ددا تنطلددا ثسددر ة الصددوت السددها أ  تتواددف، فالشددائعات لهددا سددر ة انتشددار ك يددرة جددد  

)صدد ي  ئدد   الضددوخ خاصددة  دد  طرئددا وسددائا التواصددا االجتمددا ي فددي الواددت الحدداليو 
 (.2019العا دي ،

 مشكلة البحث:
ر  الشددائعات التددي تتعددرر لهددا ثعددر المجتمعددات ليسددت مجددرد فعددا  :يمكدد  ال ددول

ولكنهدا وسديلة ونشداط و مدا مح دا ومدد ر  ،تل ائي أو نشاط  فوب أو  ما غيدر م صدود
ط ل  ي دوم ثد  خ دراخ وأخصدائيو  ينتسد و  رلدو هيئدات ومنهمدات ومرسوم ومستمر ومخط

الماديددة والثشددرئة مكانددات المعلومددات والدراسددات والثحددوح واإلوئتددوفر لهددذا النشدداط  ،ودول
)محمدد منيدر حجدا ،  ح يا الشائعات ألهدافها المخطط لها ثمهارة  اليةالتي تعما  لو ت

التدي تهددد مما يتطلد  مد  مؤسسدات التربيدة ثدالمجتمو مواجهدة هدذع الشدائعات  ؛(2007
مكاندات متنو دة ومتعدددة تمكنهدا مو واست رارع لما تملك  مؤسسدات التربيدة مد  رأم  المجت

خاصدة مدو تعداهم مشدكلة الثحدح فدي الوادت  م  ال يام  دور فعال فدي مواجهدة الشدائعات،
هدذا ومد  هدذا المنطلدا تتحددد مشدكلة و ثشكا ك يدر، الحالي النتشار الشائعات في المجتم

 ما دور مؤسسات التربية في مواجهة الشائعات؟ ،الثحح في تساؤل رئي  هو
 وئتفرع م  هذا التساؤل الرئي  التساؤالت الفر ية التالية:

 ما اإلطار الفكرب للشائعات؟ .1
 ما اآلثار االجتما ية واالاتصادية والسياسية للشائعات؟ .2
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سددددرة ومؤسسددددات التعلدددديم والمؤسسددددات الدينيددددة واإل  ميددددة فددددي مواجهددددة مددددا دور األ .3
 الشائعات؟

 أهداف البحث:
 يهدا الثحح رلو تح يا ما يلي:

 ئعات وخصائصها وأسثا ها وأنوا ها.رل اخ الضوخ  لو مفهوم الشا .1
 والسياسي.رصد ثعر أهداا الشائعات في المجال االجتما ي واالاتصادب  .2
 التربية في مواجهة الشائعات.ر را  دور مؤسسات  .3

 أهمية البحث:
 األهمية النهرئة: أوال  
يسدتمد الثحدح أهميتد  مد  أهميدة دور مؤسسدات التربيدة فدي مواجهدة المشدك ت التددي  .1

 .وفلسفت  لمسئوليتها    تح يا ج خ ك ير م  أهداا المجتمو؛ تواج  المجتمو 
الثحح في توجي  نهر ال ائمي   لو العما ثمؤسسات التربية والثداحثي  فدي  يسا داد  .2

 المجال م  خ ل رؤية تربوية لآلثار السل ية للشائعات.
 اد يسهم الثحح في رصد أسثا  الشائعات وخصائصها وأنوا ها. .3
ت وئد ال ارئ  ثعر المعلومات والمعارا  د  واادو الشدائعات فدي  رلوالثحح  يؤدباد  .4

 ت الحياتية المتنو ة.المجاال
 : األهمية التط ي ية:ثاني ا
جددراخات مواجهددة ا  اا دددة معرفيددة  دد  ثعددر مرتكدد ات و اددد يسددهم الثحددح فددي تددوفير  .1

الشائعات تسا د المخططي  والمسئولي     مؤسسات التربيدة فدي ت رئدر مدا يجد  أ  
 تكو   لي  آليات مواجهة الشائعات.

التربيددة اددد يسددهم الثحددح فددي تددوفير  رؤيددة ثالنسددثة لل ددائمي   لددو العمددا ثمؤسسددات  .2
 تحليلية مستمدة م  فلسفة المجتمو وأهداف  ألس  التعاما مو الشائعات.

اددد يسددهم الثحددح فددي ربددط دور مؤسسددات التربيددة ثالمشددك ت التددي تواجدد  المجتمددو  .3
 التغل   ليها. والعما  لو،
 دددائمي   لدددو ادددد يسدددهم الثحدددح فدددي تدددوفير صدددورة ت رئرئدددة للتحدددديات التدددي تواجددد  ال .4

 مؤسسات التربية في مواجهة الشائعات.
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 منهج البحث:
ألند  مد  أفضدا المنداه  التدي  ؛يعتمد هذا الثحح فدي جملتد   لدو المدنه  الوصدفي

تتناس  وط يعة الثحح الحالي لتعرا وااو الشائعات في المجتمدو ودور مؤسسدات التربيدة 
وااعية. وهذا المنه  ال ي تصر  لو التنهيرئة وال ى في مواجهتها م  خ ل اإلفادة م  الرؤ 

نما يتعدى ذلى رلو تحليلها، والربط  ي  مدلوالتها، للوص ل رلو وجمو ال يانات وتنهيمها، وا 
اسددتنتاجات تسددهم فددي فهددم الوااددو وتطددوئرع، وفددي رطددار هددذا المددنه  يمكدد  تحديددد العوامددا 

م  أجا استنتاا  (9961)ديوبولد فا  دالي ، والع اات المرتثطة ثمشكلة الثحح وتفسيرها
رؤى مسددت  لية تسددهم فددي تطددوئر دور المؤسسددات التربيددة لمواجهددة الشددائعات التددي تواجدد  

و فددي المجدداالت الحياتيددة المتنو ددة، ورصددد اآلثددار السددل ية للشددائعات فددي المجددال المجتمدد
 االجتما ي واالاتصادب والسياسي.

 مصطلحات البحث:
 الشائعات -
ددا )أ(  شدداع  الخ ددر، يشدديو، شدديو  ،  –يشددير أحددد المعدداجم اللغويددة رلددو أ   شدديو    :لغوي 

وئددذكر معجددم آخددر أ   (1976)محمددد  دد  أ ددي ثكددر الددرا ب،  ذاع. و أشدداع  الخ ددر أذا دد 
، والشدا ة: األخثددار ، ورجدا مشدياع: مدذياع ال يكدتم سدر ا شداع الخ در : انتشدر وذاع وههدر

وفدي المعجدم الوسديط  اإلشدا ة : خ در ينتشدر غيدر  )ا   منهدور األفرئ دي، د.ت( المنتشرة
 (.1993)مجمو اللغة العربية،  مث ت من ، والشائعة: خ ر ينتشر وال تث ت في 

ا فيددرى ثعضددهم  ،: تنو ددت الشددائعة  تنددوع تخصصددات العلمدداخ الددذي  تناولوهددا) ( اصددط ح 
تتناادا مد   نها  كا اضية أو  ثارة نو يدة صدادرة للتصدديا، وتتضدم  ايمداخة موضدو يةأ

 ,Allport) شخص رلو آخر ثالكلمة المنطواة  دو  أ  تكو  ذات معايير مؤكدة للصدق 
J.W & Postman, L.1948) ، ينمدا يدرى آخدرو  أ  الشدائعة هدي  موضدوع خداص 

يتناول  األفراد  واسطة الكلمات  هدا تصدي  ، أو اال ت اد ثصحت  دو  توفر ما يدل  لو 
 .(1984الس م  هرا ،حامد   د ) ح ي ت  

ومدد  خدد ل مددا سدد ا يمكدد  اسددتنتاا أ  الشددائعة هددي أخثددار أو معلومددات يصددع  
داتصدي ها أو تكذي ها أو مجهدوال  لهدا أهميدة لددى متل يهدا تنتشدر  ، وا   كا  مصدرها معلوم 
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ثسهولة ويسر  دي  مد  لهدم   ادة  هدا خاصدة األميدي  مدنهم والجهد خ والمسدتفيدي  مد  
 ها.مضمونها وتروئج

 خطة السري يف البحث:
اهداا الثحح واإلجلتح يا أ  للخطوات التالية: اثة    تساؤالت  يسير الثحح وف  

 دأ الثحح ثم دمة ثم مشكلة الثحح وأهداف  وأهميتد  والمدنه  المسدتخدم ومصدطلحات  .1
 الثحح وخطة السير في الثحح.

 األول للثحح.يتناول الثحح اإلطار الفكرب للشائعات لإلجاثة    التساؤل  .2
 لإلجاثدددة  دددد  التسددداؤل الثدددداني للثحدددح يددددتم تنددداول اآلثددددار االجتما يدددة واالاتصددددادية  .3

 والسياسية للشائعات.
األسددرة ومؤسسددات التعلدديم والمؤسسددات لإلجاثددة  دد  التسدداؤل الثالددح يددتم تندداول دور  .4

 ، وفيما يلي تناول لذلى.في مواجهة الشائعات الدينية واإل  مية
الفكري للشائعات:أوالً: اإلطار   

يعك  اإلطار الفكرب للشائعات المضمو  المعلوماتي المعرفي ل ضية الشدائعات مد  
يدددر اليدددا مددد  أفدددراد و دددي  ددددد غالمفهدددوم والخصدددائص وأسدددثا  االنتشدددار ل لدددة  :حيدددح

ئعات  لو الفرد واألسرة والمجتمو خاصة المجتمعات في الدول النامية ثاآلثار السل ية للشا
 الشددائعات فددي المجدداالت الحياتيددة المتنو ددة ثشددكا يهدددد أمدد  المجتمددوفددي هددا انتشددار 

 رئدرع الصدادر  دام فدي تاإل  مدي لمجلد  الدو راخ المصدرب  وئؤكدد ذلدى المركد  ،واست رارع
( الذب ي رر أهمية حصول المواط  المصرب  لو المعلومة الصحيحة وخلا حالة 2019)

حثددداط مخططددداتهم روجدددي الشدددائعات وا  االنسدددياق وراخ م مددد  الدددو ي داخدددا المجتمدددو ثعددددم
، ونشر المرك  اإل  مي انفوجرافا  سلط م  خ ل  الضوخ واست رارع  الستهداا أم  الوط 

حيددح جدداخ  ،م(2019 لدو حصدداد مواجهددة الشددائعات وتوضددي  الح ددائا  لددو مدددار  ددام )
ثدددم  ،(%18.5ثدددم اطددداع الصدددحة ) ،(%27.1ال طددداع االاتصدددادب فدددي الم دمدددة  نسدددثة )

ثدم اطداع السدياحة واآلثدار  نسدثة  ،(%8.9ثدم اطداع التمدوئ  ) ،(%17.6التعليم  نسثة )
ثددم اطدداع الواددود والكهربدداخ والتضددام   ،(%4.8، ثددم االصدد ي اإلدارب  نسددثة )(6.5%)

احتلدت  (، وأخيدر ا%2.4والمواصد ت  نسدثة )(، ثم اطداع الن دا %3.3االجتما ي  نسثة )
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ممدا  ،(2020)المرك  اإل  مي لمجلد  الدو راخ،  (%1.8ثة )ثااي ال طا ات األخرى نس
 يعك  انتشار الشائعات في جميو المجاالت الحياتية للمجتمو.

 المفهوم: (1
مددا أو  ائعة سددلوى مخطددط ومددد ر ت ددوم ثدد  جهددةأ  الشددحدددى الدراسددات رلددو تشددير ر
أو نوادر وطرا ونكات وأغداني  أحاديحلنشر معلومات أو أفكار غير داي ة أو  ؛شخص ما

دداأو  نشددر أخثددار وت ددارئر مختلفددة ومجهولددة المصدددر وتددوحي ثالتصددديا أ أو  و مثالغ ددا فيه 
ضئي   م  الح ي دة تتعلدا ثاألحدداح الراهندة وثاهتمامدات الجمهدور الموجهدة  اتتضم  ج خ  

مصدطنعة أ  الشدائعة  روايدة  دراسدة أخدرى رى تد ينما  ،(2007)محمد منير حجا ،  رليهم
، وهي مطروحة لكي يصداها   مي ارأو  جما ة أو دولة يتم تداولها شفهي اشخص أو    

ودو  أ  ت دددم دالئددا مؤكدددة  لددو كونهددا وااعيددة،  ،الجمهددور دو  أ  تتضددم  مصددادرها
هددا رمددا أ  تكددو  عوثعضددها يشددتما  لددو نددواة مدد  الح ي ددة، لكدد  معهمهددا مختل ددة، ودواف

دددانفسدددية أو سياسدددية أو اجتما سدددل ية، وتتعدددرر أثنددداخ   يدددة أو ااتصدددادية، وأهددددافها غالث 
تداولها لتحرئف ثال ئادة و الن صا ، غير أ  معدل ال ئادة غالثا  أك ر م  معددل الن صدا ، 

 ينما يذه   حامد   د الس م  هرا   رلو  أ  الشدائعة  .(2014)محمد  ثما  الخشت،   
 موضوع خداص يتناولد  األفدراد  واسدطة الكلمدات ث صدد تصددي   أو اال ت داد ثصدحت  دو  

وتدرى  رانيدا   دد    (1977)حامد   دد السد م  هدرا ،  توافر األدلة ال  مة  لو ح ي ت  
اندداع النددا   ددذلى ال ددول رذلددى  هدددا الشددرئف  أ  الشددائعات  كددا اددول يددتم التددروئ  لدد  و 

لتح يا أهداا معينة، وتساهم الهدروا فدي انتشدار الشدائعات مد  خد ل وسدائا وأسدالي  
أ    ينمدددا يدددرى  سدددا د العرا دددي الحدددارثي   (2014)رانيدددا   دددد   الشدددرئف،  مخطدددط لهدددا 

 م هدفد  الشائعة  تحوئر خ ر ما  ند ن ل  ثاإلضافة  لي  ما لي  فيد  أو حدذا مدا ال يخدد
  أ  شددددا  ينمدددا يدددرى    دددد الفتددداي الهمدددص وفددداي   ،(2001)سدددا د العرا دددي الحدددارثي، 

الشائعة  أية معلومة غيدر مح  دة ولدي  ثالضدرورة أنهدا غيدر صدحيحة تنت دا مد  شدخص 
)  ددد الفتدداي الهمددص وفدداي  شدددا ،  رلددو آخددر أو مدد  وسددائا اإل دد م رلددو أفددراد المجتمددو 

2010) . 
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الشائعات معلومات أو أفكار أو أخثار كاذثة وذات أهدداا غيدر   مما س ا أي ستن  
لدة أو مجمو دة و أو د أو مؤسسةوترتثط ثفرد أو مجمو ة أفراد ،ومخطط لها  غالث ايجا ية ر
ا وتأثير ادو  .ل مصدر ا وتروئج 
 خصائص الشائعات: (2

 تتمي  الشائعات ثمجمو ة م  الخصائص تتمثا فيما يلي:
في  كة  دد م  األفراد لكا منهم دور متمي فالشائعات تعتمد  لو مشار  : ما جما ي)أ( 

 :هذع األدوار فيما يلي وتتمثا ،هذا  المسار الديناميكي
دولدة أو مجمو دة دول أو تنهديم أو  ددة تنهيمدات تهددد الوجدود  المحرر، وهو غالث ا -

 .للمجتمعات المستهدفة واالست رار واالستمرارئة والمكانة ال يادية والمصال  الذاتية
أو مجمو دة أفدراد يجي دو   د  أسدئلة المحدرقتر وي ترحدو  تفسديرا   فدردوهدو  ،المترجم -

 اويا  وم نعا  لثعر النا  خاصة الذي  تتوافا احتياجاتهم مو مضمو  الشائعة.
وهددو الشددخص الددذب يتحدددد رأب المجمو ددة طث ددا  لوجهددة نهددرع أل   ،اائددد الددرأب العددام -

  لو الشائعة مرتثط ثحكم   ليها. ةانفتاي المجمو 
 وهم الذي  يتماهو  مو الشائعة ويسعو  رلو راناع اآلخرئ   ها. ،المثشرو   -
الذي  يجدو  منفعة ما تتح ا لهم فدي اسدتمرار الشدائعة مد  دو  ا   وهم ،المنعشو   -

يضددطروا رلددو تصدددي ها مثددا األحدد ا  المتصددار ة  لددو نهددام الحكددم وايددادة المجتمعددات 
 ثر في مجال الشائعات السياسية.وهم ك  

اا -  م  أشكال اإلنعاش. النتها ب الذب ي جسد شك   ملطف 
نمددا يتلددذذ  هددا، فيلهددو ثالحددديح  نهددا فددي ا  وهددو الددذب ال يصدددق الشددائعة، و  ،المغددا ل -

 في رحداح حالة م  ال لا لدى المستمو. ةمحيط  ومو أسرت  وأصداائ ، وئجد متع
دي هم للشائعة، لك  لديهم وهم الذي  يصرحو  ثعدم تص ،الشائعة غير الناشطي  ناالو -

ثاالرتيا ، ف  يعارضدو  الشدائعة، وكدذلى ال يل مدو  الصدمت،  دا يسدألو  مد  شعور 
 ثعدة شكوى. حولهم مدفو ي 

 ويشددكلو  أثطددال الشددائعة المضددادة ،وهددم الددذي  ي ددودو  رفددر الشددائعة ،الم دداومو   -
 .(2007،يرئر كاثفنوئا  -)جا 
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ر  محاوالت تعرئف السمات الشخصية ألصحا  كا دور يمك  وصفها،  :ال ولويمك   -
فعلو س يا المثال م  سمات ناالي الشدائعات ال لدا وااليحائيدة الم مندة فضد    د  أ  
نااا الشائعة يعداني ثالضدرورة مد  مشدكلة شخصدية ونفسدية، ويمكد  ال دول ر  طث دة 

 (.2007،يرئر كاثفا نوئ -م اوم )جا المث في  ت وم دائما   دور ال
: أب ترتك   لو معلومات وأخثار غير مؤكدة أو لي  لهدا أب أسدا  مد  ) ( كاذثة غالث ا

الشائعات التي تستهدا المجتمعدات والددول أو رمو هدا أو التدي تطلدا  لدو  :مثا ،الصحة
 الفناني  والمشاهير ثصفة  امة وأصحا   السلطة والنفوذ.

ير م  النا  يكونو  أكثر مي   لت  ا الشائعات التدي تتفدا )ا( نادرا  ما تكو  صاداة: فكث
مو معلوماتهم ومتطلثات حياتهم واحتياجاتهم وأمنياتهم مثا الشائعات حول  ئدادة الرواتد  

 أو راالة مسئول أو است الة مدير.
شائعة  تسرئ  أسدماخ محتملدة لتعيدي  و راخ  :مثا د( واد تكو  الشائعة صاداة وكاذثة،)

جدددد كوسدديلة لجدد  النددثر، والجاندد  الصددادق هددو أ   ددددا  مدد  ئ  ر يأو محددافهي  أو مددد
األسدددماخ المحتملدددة يكدددو  صدددحيحا  والجانددد  الكددداذ  منهدددا أ  ثعدددر األسدددماخ غيدددر وارد 

 ترشيح .
الواددائو،  مدد ا ددات أكثددر أل  الددرأب العددام يرتكدد  غالثددا   لددو االنطث ،( ال تتطلدد  رثثاتددا  د)هدد

 وحدع كاا. واالتهام
ولكدد  مدد  الضددرورة  ،أو التأكددد مدد  مصدددرها أثندداخ انتشددارها ،)و( صددعوثة تع دد  الشددائعة

 .االحرص  لو تتثو مصدر الشائعة والتأكد منه
ثمرور ال م  كلمدا انت لدت الشدائعة مد  مصددرها األصدلي   :) ( التغيير في محتوى الشائعة

ويعتمددد حجددم التغييددر والتشددوي   لددو دوافددو ورغثددات ومخدداوا  ،وجيهددارلددو نااليهددا أو مر 
 النااا والمروا وادرتهم الع لية ومكانتهم االجتما ية وموااعهم الوهيفية.

ف ددد ت دددأ فددي صددورة حمدد ت هامسددة أو تهدد   ،تتصددف الشددائعة ثالتندداار ،)ي( التندداار
كرئ  شديدة واوية، وادد تكدو  مسدالمة ال تحمدا سدوى تمنيدات طيثدة للمسدت  ا أو مددمرة 

 تحما في مضمونها كا معاني الح د والكراهية والرغثة في تدمير المستهدفي .
مدددوت مثدددا الحدددر ، ارتفددداع األسدددعار، ثأحدددداح، فالشدددائعة تدددرتثط  :)ط( االرتثددداط ثاألحدددداح

أشخاص أو هروبهم، واد تم  أشخاصا  مثا رجدال الحكومدة أو الرؤسداخ أو العداملي  فدي 
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أو ا  ميدا  أو فنيدا  أو نسداخ ورجدال مد   ت متمي ة اجتما يدا  أو ااتصدادي ا أو سياسدي امجاال
 المشاهير.

 فالشدائعة يكدو  االهتمدام  هدا مؤاتدا ، وتنطلدا وف دا  لهرفدي الغمدور :)ب( مؤاتة االهتمدام
او  لغموضها وأهميتها، وتعداود الههدور كلمدا  وجددت أرضدا   األهمية، وي ا االهتمام  ها طث  

 خصثة ومناخا  مناسثا .
الحددح أو األحدداح ي عد الغمور شرطا  أساسيا  الكتمال الشائعة مدو أهميدة  :)ى( الغمور

، فضددد    ددد  خلدددا الشدددائعة يتضدددمنهم مضدددمو  الشدددائعة ومحتواهدددا أو األشدددخاص الدددذي 
وتروئجها ون لها  وسدائا متعدددة رمدا  د  طرئدا الحدديح الشخصدي أو وسدائا اإل د م أو 

 الوسائا اإللكترونية والتكنولوجيا المعاصرة.
فالشدائعات ال تعتمدد  لددو وسديلة واحددة فددي تروئجهدا،  دا يددتم  :)ل( تعددد وسدائا تروئجهددا

تروئجهددا ون لهددا  وسددائا متعددددة رمددا  دد  طرئددا الحددديح الشخصددي أو وسددائا اإل دد م أو 
 الوسائا اإللكترونية والتكنولوجيا المعاصرة.

 والح دد والكراهيدة واالضدطرا فهدي دائمدا  تحمدا ال لدا  :)م( ذات أهداا غير أخ اية غالث ا
ثددارة الفتنددة و دددم االسددت رار وا   سدد اط المجتمعددات وتدددميرها والتددروئ  للممارسددات الشدداذة وا 

شا ة الفوضو والخروا  د  ال دواني  والدنهم وف ددا  ال ددرة  وغير الموضو ية واإلحثاط، وا 
 لددو الحددوار والن ددد ال ندداخ، وفهددم اآلخددر، وا  مددال الفكددر والع ددا ، ونشددر السدد م النفسددي 

 (.2017)حسام الدي  مصطفي محمد،  ميوالمجتمعي والعال
 أنواع الشائعات: (3

 (2001)سا د العرا ي الحارثي،  ومنها: ،تتنوع الشائعات
الر  : وهي شدائعات تسدتهدا  دح الخدوا فدي نفدو  األفدراد مد  المددنيي  أو شائعة )أ( 

الجندددود سدددواخ كدددا  ذلدددى وادددت االضدددطراثات المجتمعيدددة أو الحدددرو  أو  ددددم االسدددت رار 
االجتما ي أو االاتصادب أو السياسي، ثحيح يؤدب  ح تلى الشائعات رلو اليأ  أو الف ع 
أو االضددطرا  وال لددا أو الهددرو  أو التسددليم ثاله ئمددة، ومنهددا كددذلى رشددا ة الكراهيددة فددي 

 المجتمو.
) ( شددائعة األوبئددة واألمددرار: وهددي شددائعات ت ددح الخددوا مدد  انتشددار أمددرار وأوبئددة 

وتثير الخوا لددى الندا  مد  انتشدارها  يدنهم ومد  اسدتخدام ثعدر  وتضخم م  خطورتها
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األدوات واألشددياخ، وأنددواع مدد  المددأكوالت والمشددروثات، وثعددر األدويددة وأسددالي  العدد ا 
المرتثطة  هذع األمرار، والشائعات المرتثطة ثحدوح  ال ل أو كوارح ط يعية وبيئية وغيدر 

ل ل لدة وترويدو اآلمندي  فدي مندا لهم وحيداتهم ثدارة الفد ع والخدوا وارممدا يتسد   فدي  ؛ذلدى
 وأوطانهم.

 )ا( شددائعة سددوخ السدديرة: وهددي شددائعات تتعلددا ثسددوخ السددمعة والسدديرة والخددروا  دد  ادديم
، والتي تنطلا ثس    داوة مدا  دي  رنسدا  وآخدر أو  دي  حد    عوت اليد  و ادات المجتمو

رجال الف  والرئاضة والصدحافة وآخر أو  ي    يم دولة وآخرئ  داخا الوط  أو خارج  أو 
والتجارة، وكا المجاالت األخرى التي تجمو  ي  ممارسيها المنافسدات والصدراع المسدتتر أو 

 المعل .
)د( شددائعة الشددغ : وهددي شددائعات تسددتهدا رطدد ق الشددرارة األولددي التددي تحددول وااعددة أو 

 انها واستمرارها.ثارة الشغ  وم   نفو رحادثة ثسيطة رلو مهاهرات ومشاجرات، وت ئد م  
 همورغثددات النددا  )ه( الشددائعة الورديددة أو المتفائلددة: وهددي شددائعة تعكدد  وتتددرجم أحدد م

ونها الصورة الهالمة أو المرفوضدة التدي يشداهد تحسي أو ت رئ  ثعيد رليهم، أو  هموأمنيات
تلدى طارع، وتتمثا رها، أو الوااو المرفور أو المرئر الذب يمارسو  حياتهم في نأو يعيشو 

الشددائعات فددي الشددائعات المرتثطددة ث ددر  انتهدداخ الحددرو  أو المهدداهرات أو نجدداي جميددو 
الط   في االمتحانات، أو شدائعة انخفدار أسدعار سدلعة معيندة يعداني الندا  مد  ارتفداع 

 سعرها.
)و( شائعة ج  النثر: وهي شائعة تستخدم لرصد ردود فعا الجماهير تجاع شدخص مدا، 

اد تكو  مرتثطة  تغيير ايدادات أو محدافأ أو و ئدر، ، و ع الرأب العام أو فكرة أو معرفة تجا
 أو ارتفاع في أسعار ثعر السلو أو رصدار اواني .

جرامدي ر) ( شائعة الت رئر: وهي شائعة تستهدا ت رئر سلوى خاطئ، أو  ما  دائي، أو 
 تم ارتكاث  أو ارتفاع في األسعار.

هدا  ئدادة حددة ال لدا واالضدطرا  والتدوتر شائعة حدر  األ صدا : وهدي شدائعة تسدت)ي( 
 لدى الجمهور المستهدا.

خدم كستار مد  الددخا  للتمويد  ، )ط( شائعة سحاثة الدخا  أو الخداع:  وهي شائعة تست
 خفاخ ثعر النوايا واألغرار لخداع العدو.وا  
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د، أب التفرئا  ي  ال ائد وجندودع، س  ق ت  تعما  لو م دأ فرق  )ب( شائعة الهدم: وهي شائعة
وحليف ، وبي  الد وا و وجتد   د  طرئدا رحدداح مندا  وبي  الحاكم وشعث ، وبي  الحليف 

 وتعميا فجوات الصراع  ي  مختلف األطراا.  دم الث ة والخيانة واالخت ا عيسود
 )ى( شائعة السخرئة: وهي شائعة تهدا رلو السخرئة م  فكدرة أو شخصدية، أو شديخ مدا

، وهددي رشددا ة هدامددة ثكددا معنددي الكلمددة ثمددا ة، وغالثددا  ت ددح هددذع الشددائعة  لددو شددكا نكتدد
 والت ليا م  شأ  المستهدفي . ،تحتوب م  ن د الذع وسخرئة جارحة

)ل( شددائعة التن ددؤ: وهددي شددائعة تسددتخدم للتن ددؤ  واددوع أحددداح ااتصددادية أو اجتما يددة أو 
رى الك ددددرى فدددي حيدددداة األمددددم اوالمعددددسياسدددية أو  سددددكرئة فدددي واددددت األ مددددات والكدددوارح 

 والمجتمعات.
ر  الشددائعات تشددما جميددو مجدداالت الحيدداة االجتما يددة واالاتصددادية  :ويمكدد  ال ددول

ة والفنيدة يوالث افية والسياسية، وكا المجتمعات الثشرئة، وجميو ميدادي  التنداف  كالرئاضد
 غيرها.و  والمهنية والوهيفية واإلدارئة وال يادية والث افية والعلمية

ا
ً
: اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية للشائعات:ثاني  

ومسدت ث    ة ثدالنهم المجتمعيدة األخدرى ماضدي ا وحاضدر االنهام التربوب وثيا الصل ر 
مشدكلة مجتمعيدة يتحددد دور ر  هدا، ومد  خد ل دراسدة الشدائعات ثصدفتها يؤثر فيها وئتدأث

مكانات الوااية  :مشكلة الشائعات م  حيحمؤسسات التربية والنهم األخرى تجاع  أسثا ها وا 
منهدا وأسدالي    جهدا، ويعددد تنداول اآلثدار االجتما يددة واالاتصدادية والسياسدية للشددائعات 
مدد  اآلليددات التددي تسددهم فددي فهددم كيفيددة تفا ددا التربيددة كنهددام مددو سددائر نهددم المجتمددو 

ت ليص سدل يات  ون داط  وكيفيةت ، رثراخ هذا التفا ا و ئادة فا لي وكيفية لمواجهة المشكلة
 ضعف ، وفيما يلي تناول لذلى:

 اآلثار االجتما ية للشائعات: (أ)
مشدكلة لهدا ث عدد  ةوذلدى أل  أيد اومهم د اعدا  رئيسدي  مشكلة ث   ةي عد الثعد االجتما ي أليق 

اجتما ي يتمثا في تأثيرها  لو الممارسات االجتما ية العامة لألفراد، أب في تأثيرها  لو 
(. وتتمثدا اآلثدار 1988الحياة االجتما ية للفرد والمجتمو )شكرب  ثا  حلمي وآخرو ، 

 االجتما ية للشائعات فيما يلي:
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إلضددعاا  ؛رثددارة االخت فددات والفددت  العرايددة أو الطائفيددة أو المذه يددة داخددا المجتمددو .1
ثعينهدا خفداخ فضديحة، أو تمرئدر حلدول روتفكيى الج هة الداخلية للمجتمو أو مد  أجدا 

 أو الوااية م  ه ئمة.
 رضعاا م ومات التماسى االجتما ي  ي  أفراد المجتمو. .2
 تغيير االتجاهات السائدة  ي  األفراد لصال  الجهة أو الفئة أو الدولة صاحثة الهدا. .3
نشر االضطراثات و    ة االست رار  هدا اجراخ تغييرات تح ا أهداا الفئة أو الجهة  .4

 المستفيدة.
ممدا يدد م ؛ وت اليددع و اداتد  وت اليد وممارسات تتنافي مو ايم المجتمدو نشر  ادات  .5

 الصرا ات  ي  أ ناخ المجتمو الواحد.
 حثاط في المجتمو. ح مشا ر اإل .6
 ت وير الروي المعنوية للفرد والمجتمو.  .7
 تعوق خروا المجتمعات م  أ ماتها في الوات المناس . .8
 تضعف م  ث ة أفراد المجتمو ثعضهم  ثعر. .9
) طيدد  الويشددي، تمثددا رسدداخة رلددو الع ائددد والمثددادئ التددي هددي اددوام الحيدداة الكرئمددة  .10

2019.) 
 اآلثار االاتصادية للشائعات: ( )

أسدثا ها  :ر  معهم المشك ت االجتما ية لها ث عد ااتصادب م  حيح :يمك  ال ول 
د االاتصددادب للمشددكلة يضددفي ع ددوالعوامددا التددي تسددهم فددي تشددكيا مضددمونها وتكوئنهددا، والث  

أضددواخ وااعيددة  لددو مدددى ارتثاطهددا  هيكددا االاتصدداد العددام ومدددى تأثيرهددا  لددو المتغيددرات 
وضوي الرؤية وتحليا المشكلة. والشدائعات تدؤثر ثشدكا في االاتصادية. و لو ذلى يسا د 

 .(1988ت )شكرى  ثا  حلمي وآخرو ، سل ي واض   لو ااتصاد المجتمعا
 ما يلي:وئتمثا ذلى في

 التسوئا لسلو ومنتجات  لو حسا  سلو ومنتجات أخرى. .1
سددتغ ل وا ،تغييددر اتجاهددات المسددتهلكي  مدد  أجددا اإلاثددال  لددو خدددمات أو سددلو أخددرى  .2

 غرائ .الشائعات لجذ  المستهلى وا  

https://mathj.journals.ekb.eg/


 أحمد محمد أحمد محمد                                     دور مؤسسات التربية في مواجهة الشائعات

- 13 - 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

رشددا ة منددا  مدد   دددم الث ددة، واضددعاا الج هددة الداخليددة للعدددو أو المسددتهدا أو  ددح  .3
أو ضدياع واسدتن اا األرصددة الن ديدة فدي مشدرو ات غيدر رشا ة التضخم االاتصدادب 

ضرورئة أو استه كية، وارتفاع األسعار ثشدكا غيدر م درر، ون دص المنتجدات والسدلو 
 الضرورئة، ون ص الواود.

ب العددام، ويمكدد  ال ددول ر  مدد  األهددداا التددي يسددعي وراخهددا مروجوهددا ايددا  الددرأ 
رار مدا تتخدذع الدولدة، وئدتم ذلدى مد  خد ل تجداع اد لرصد ومعرفة ميول أفراد المجتمو وذلى

تسرئ  خ ر ريجا ي هو في األصا شدائعة تلمد  رلدو ذلدى ال درار، ومد  ثدم يرصدد رد الفعدا 
هذا ال  ول  ىتجاه  م  خ ل سلوى األفراد واتجاهاتهم وا ولهم أو رفضهم لهذا ال رار ومد

 أو الرفر.
مدور، أو صدرا نهدر فئدة واد يكو  الهدا صرا نهر الرأب العام    أمر م  األ 

معينة أو أصحا  مهنة ثعينها مث      المطالثة   ئادة أجورهم  لدو سد يا المثدال، وذلدى 
مد  خدد ل  ددح شددائعات  د  اشددتراطات أ مددال خدمددة  امددة جديددة لهددا  ائددد ريجددا ي  لددو 
أصحا  مهنة معينة أو تحسي  منا  وبيئة العما، أو  ئادة في الرواتد  الشدهرئة، أو فدي 

سا ات العما اإلضافي، أو اد تهدا الشائعة رلو تركي  ولفدت نهدر المسدتهدفي  رلدو  أجر
لكنهددا لددم تجددذ   ؛ثعددر األثعدداد المجتمعيددة واالاتصددادية مثددا مددا ح  تدد  الدولددة لموهفيهددا

االنتثاع ثشكا مناس ، أو    لفدت نهدر  تجداع تنميدة اطداع مهندي أو منداطا سدكنية، أو 
  ة م  ال رى أو تجديد الخدمات األساسية.محافهة م  المحافهات أو مجمو 
 )ا( اآلثار السياسية للشائعات:

ا   ً  ي  رجال السياسة فدي أب  تحتا الشائعات  وصفها مشكلة اجتما ية مكانا  مهم 
مجتمددو محدداولي   ددذل أاصددو جهددد ممكدد  للتغلدد   ليهددا وتح يددا حالددة مدد  الرضددا واألمدد  
والكفايددة لدددى أفددراد المجتمددو، ومدد  ثددم فددالرجوع رلددو الثعددد السياسددي للمشددكلة يمكننددا مدد  
تحليددا األوضدداع والعوامددا السياسددية والجهددود الم ذولددة مدد  رجددال السياسددة ونهددرتهم لهددا 

مشكلة اجتما يدة  ةى اهتمامهم  ها ودرجة أولوياتها. وغيا  الثعد السياسي لتحليا أيومد
رنمدا فددي ح ي ددة األمددر يعمددا  لددو غيددا  ثعددر م محهددا )شددكرب  ثددا  حلمددي وآخددرو ، 

1988.) 
 وئتمثا ذلى فيما يلي: ،والشائعات تؤثر ثشكا واض   لو السياسة
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ضدددايا المحليدددة، أو اإلاليميدددة، أو تضدددعف الحصدددول  لدددو تأييدددد الدددرأب العدددام تجددداع ال  .1
 الدولية.

 نشر الفوضو والتمرد، و دم االست رار، إلجراخ تغيير ما مستهدا. .2
 التخلص م  ايادة أو ايادات سياسية أو ح بية أو اجتما ية. .3
 التشكيى في توج  ايدولوجي أو   ائدب. .4
 تعرا آراخ واتجاهات الرأب العام حول اضية م  ال ضايا السياسية. .5
 ل ي  لو صناع ال رار في الدولة.سثشكا  تؤثر .6
 تضعف المنا ة الوطنية للفرد والمجتمو. .7
 تضعف الث ة  ي  المواط  وأجه ة الدولة. .8

أ  للشائعات آثدارا  اجتما يدة وااتصدادية وسياسدية تمثدا معوادات يتض  مما س ا  
جتما يدة تحول دو  امكانية تح يدا المجتمدو ألهدافد  فدي المجداالت الحياتيدة المتنو دة اال

واالاتصادية والسياسية مما يترت   ليد  كثيدر مد  اآلثدار السدل ية فدي حيداة أفدراد المجتمدو 
تسد   لهدم  ددم الشددعور ثداألم  واالسدت رار و ددم السددعادة وال لدا والتدوتر واالحثداط و دددم 
الث ددة ثددالنف  وثدداآلخرئ  ويعددوق المجتمددو  دد  ت دمدد  والتفددرو لتنميددة أفددرادع وئددؤدب رلددو 

وكراهيددة الحيدداة و دددم ال دددرة  لددو تح يددا اآلمددال والطموحددات والواددوع فددي دائددرة  التكاسددا
الطااة السدل ية، لدذلى ي عدد التغلد   لدو الشدائعات فدي المجداالت الحياتيدة مد  أهدم اآلليدات 

 األفراد والمجتمو ثحياة مست رة هادئة. تمتوالتي تسهم في 
يف مواجهة الشائعات الرتبيةثالثًا: دور مؤسسات   

 صد  ها ر دداد الفدرد للتكيدف مدو  يئتد ، وهدي  مليدة ر  التربية في أثسط معانيها ي  
تحدددح نتيجددة مشدداركة الفددرد فددي الحيدداة االجتما يددة الوا يددة، وثاسددتمرار المشدداركة تتشددكا 
 ددددادات وت اليددددد واتجاهددددات الفددددرد وايمدددد  الفكرئددددة والخل يددددة واالجتما يددددة واالاتصددددادية 

ة المنشودة التي يتعرر لهدا الفدرد مد  خد ل مؤسسدات التربيدة والسياسية، فأسالي  التربي
تشددكا شخصدديت  السددوية الوا يددة التددي يصددع  أ  تددؤثر  ليهددا الشددائعات فضدد    دد  دور 
مؤسسات التربية في تمكي  األفراد م  التميي   ي  الحا والثاطا، والخير والشدر، والجمدال 

نا تستطيو مؤسسات التربية أ  تتخدذ مد  وال ث ، وال ناخ والهدم، والعدو والصديا، وم  ه
االجراخات ما يكفا وااية أفراد المجتمو مد  االنسدياق وراخ الشدائعات، كمدا تسدتطيو ال يدام 
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 دور مناس  في  رر الح ائا وتوضيحها والشدفافية فدي تنداول كدا مدا يدرتثط ثدالمجتمو 
األسالي  المناسثة فض      اختيار  ،م  اضايا ومشك ت وأ مات وآليات مواجهة كا ذلى

التددي تمكدد  األفددراد مدد  تح يددا أهددداا المجتمددو وفلسددفت ، ويمكدد  تندداول دور مؤسسددات 
 التربية في مواجهة الشائعات  لو النحو التالي:

 ( دور األسرة في مواجهة الشائعات:3)
تمثا األسرة أهم المؤسسات التربوية التي تؤثر ثشكا واض  فدي جميدو مؤسسدات  

 ، ها، حيح ت عد األسرة خلية أولية م  مجمو هدا يتكدو  الجسدم المجتمعديالمجتمو وتتأثر 
فدداذا تمتعددت هددذع الخليددة ثددالو ي وال دديم والمثددادئ واالنتمدداخ والمواطنددة، والحيويددة فددي أداخ 

كانددت النتيجددة مجتمعددا  مسددت يما  فددي مثادئدد  وايمدد  يتمتددو  دورهددا ثفا ليددة داخددا المجتمددو،
أل  مدد  أدوار مؤسسددات التربيددة  ؛التجددان  والددوالخ واالنتمدداخثاالسددت رار واألمدد  والتوافددا و 

د ددم ايمددة الددوالخ واالنتمدداخ فددي نفددو  أفددراد المجتمددو، ولمواجهددة األسددرة للشددائعات يمكدد  
 ايامها ثما يلي:

 تثصير وتو ية األ ناخ ثمضامي  الشائعات وأهدافها وآليات مواجهتها. -
الشدددائعات وأهددددافها واآلثدددار السدددل ية تدددوفير الكتددد  والمراجدددو والمجددد ت التدددي تتنددداول  -

 المترتثة  ليها وآليات مواجهتها.
مجداالت  جميدونجا ات التي ي وم  هدا المجتمدو فدي ح الو ي لدى األ ناخ ثالجهود واإل   -

 الحياة.
 غر  روي الوالخ واالنتماخ للوط  والمجتمو في نفو  األ ناخ. -
لي  ثسددديطة وسدددهلة تناسددد  منااشددة ال ضدددايا والمشدددك ت واأل مدددات المجتمعيدددة ثأسدددا -

 المراحا العمرئة المتنو ة لأل ناخ.
مما يسهم فدي ترسدي   ،ر را  ايمة ح  الوط  والوالخ واالنتماخ ل  م  منهور   ائدب -

 هذع ال يمة في نفو  أفراد األسرة.
ال يام ثأنشطة أسرئة ل ئارة المناطا األثرئة والسياحية والجماليدة والترفيهيدة فدي جميدو أنحداخ  -

 جتمو.الم
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مشدداركة األ ندداخ واآلثدداخ واألمهددات فددي احتفدداالت المجتمددو ثأ يددادع ال وميددة ومناسددثات   -
االجتما يددة والدينيددة والتارئخيددة واالحتفددال ثانتصددارات  وبرمددو ع واياداتدد  فددي الماضددي 

 والحاضر.
مشددداركة اآلثددداخ واألمهدددات لأل نددداخ فدددي المنااشدددات والحدددوارات وال ضدددايا والمشدددك ت  -

 شفافية وموضو ية فيما يرتثط ثالشائعات.المجتمعية ث
التعدداو  مددو األ ندداخ فددي رصددد مددا يددتم تداولدد   لددو موااددو التواصددا االجتمددا ي مدد   -

والتأكددد مدد  ح ي تدد  أو  دددم صدددا  ثأسددالي   ،شددائعات ومنااشددت   رؤيددة موضددو ية
ي مد  االند الق فد منط ية لوااية أفراد األسرة م  األكاذي  والواوا  لو الح ائا منعدا  

 ساخة الفهم.األخطار وا  
مشاركة األسرة في المثادرات االجتما يدة التدي تشدجو  لدو العمدا التطدو ي فدي مجدال  -

 محاربة الشائعات ومروجيها.
 ) ( دور مؤسسات التعليم في مواجهة الشائعات:

ت عد مؤسسات التعلديم مد  مددار  وجامعدات فدي حياتندا المعاصدرة مد  المؤسسدات  
ثاسددتمرار أ ددداد الملتح ددي   هددا، كمددا ا دادت كددذلى السددنوات الدراسددية الم دهددرة التددي تدد داد 

وهددي  دددو  شددى مؤسسددات يعطيهددا المجتمددو المعاصددر أهميددة ك ددرى، لدددورها  ،اإلل اميددة
األساسددي وال يددادب فددي مواجهددة مشددك ت المجتمددو، لددذلى يمكدد  أ  تواجدد  الشددائعات مدد  

 خ ل ما يلي:
   الشائعات وأضرارها وخصائصها  اوضو ي  تضمي  ثعر المناه  الدراسية محتوب م -

 ودوافعها وآليات مواجهتها.
 نشر ث افة الرؤية الن دية لكا ما يتعرر ل  الفرد م  معلومات وأفكار وشائعات. -
 ح الو ي  ي  الت ميذ والط   ثآليات التعاما مو وسائا التواصدا االجتمدا ي ثمدا ال  -

 مشك ت للفرد والمجتمو. ةيس   أي
فددرق  مددا تطو يددة مدد  الت ميددذ والطدد   والمعلمددي  وأ ضدداخ هيئددة التدددرئ  تكددوئ   -

 ثالجامعات لمواجهة الشائعات.
  د ندوات ومؤتمرات وورش  ما تتنداول اضدية الشدائعات ثأسدالي  تربويدة تسدتهدا  -

  ح الو ي ثاآلثار السل ية للشائعات  لو الفرد والمجتمو.
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 لشائعات ومواجهتها.ر داد كوادر  لمية متخصصة في مجال رصد ا -
طثددو ونشددر الكتدد  والدددورئات والمجدد ت والملصدد ات التددي تسددهم فددي الددو ي ثأضددرار  -

 الشائعات وطرق نشرها وأسالي  مواجهتها.
 تشجيو الثحوح والمساث ات المرتثطة ثمشكلة الشائعات م  خ ل الكوادر المتخصصدة  -

 ثمؤسسات التعليم.
ثمدددديرئات التربيدددة والتعلددديم ثمحافهدددات  رنشددداخ مراكددد  لرصدددد الشدددائعات والدددرد  ليهدددا -

وي عد المركد  اإل  مدي لمجلد   ،المجتمو ى وكذلى ثكا جامعة  لو مستو  ،الجمهورئة
الو راخ نموذجدا  لدذلى ممدث   لمركد  رئيسدي يدتم ت ليغد  أوال  ثدأول الشدائعات  د  طرئدا 

خد ل  المراك  الفر ية ليصث  الدرد  لدو الشدائعات مد  خد ل مركد  موحدد والرصدد مد 
 مراك  متعددة.

 )ا( دور المؤسسات الدينية في مواجهة الشائعات:
مدد  منطلددا أ  التربيددة تعكدد  فلسددفة المجتمددو وأهدافدد ، وهددي تع يددر  دد  مجتمددو  

معي ، وانعكا  لحياة مجتمعية خاصة، ف   د أ  تمثا المؤسسات الدينيدة المصددر األول 
وثمراجعة الدسداتير والوثدائا الرسدمية  لمواجهة مشك ت المجتمو ومنها مشكلة الشائعات،

للدددول العربيددة يتضدد  صدددارة األصددول الدينيددة فددي التشددرئعات التددي تحكددم الدولددة والتعلدديم 
أل  مجتمعنا العربي متدي  ف   د أ  يدنعك  ذلدى  ؛ومؤسسات المجتمو األخرى ثشكا  ام

ة فرديدا  وجما يدا ،  لو تربيت ، فالددي  منهومدة تربويدة وادوة مدؤثرة فدي الممارسدات الثشدرئ
رع م  خ ل المؤسسات الدينية ثا تثارع م  دوافو يواوة مؤثرة  لو اتخاذ ال رار، ويمتد تأث

األمددور  لجميدوالممارسدات التدي تدؤثر فددي   دول األفدراد وشخصدياتهم، وسددلوكهم ورؤئدتهم 
ولمواجهددة  ( 2014يا واآلخدرة )أحمددد محمدد أحمدد،الحياتيدة التدي تح دا سددعادتهم فدي الددن

 المؤسسات الدينية للشائعات يمك  أ  يتم م  خ ل ما يلي:
 تحديد مواف الع يدة م  الشائعات ومروجيها. -
  ح الو ي في نفو  أفراد المجتمو ثاآلثار السل ية للشائعات. -
 .واست رارع تحفي  المواطني   لو المشاركة في حفأ أم  المجتمو -
 في مواجهة الشائعات م  منهور   ائدب. ا را  دور وواجثات المواط  تجاع وطن  -
 ال يام ثحم ت تو ية في ال رى والنجوع والع   والمناطا الف يرة ضد الشائعات. -
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اسددتهداا الضددعفاخ مدد  األميددي  والف ددراخ ومرضددي المستشددفيات وندد الخ السددجو  ثال ئددارات  -
 الميدانية والندوات والتو ية ثالشائعات وأهدافها وأضرارها.

والمدؤتمرات وفدرق العمدا والل داخات المتعدددة ل دح الدو ي ثأضدرار الشدائعات ومدا    د النددوات -
 يرتثط  ها م  آليات.

 المجاالت الحياتية. جميو  ح الو ي  إنجا ات المجتمو وجهود أ نائ  في  -
سددهام فددي تح يددا الددد م المددادب والمعنددوب لمسددا دة أ ندداخ المجتمددو  لددو النجدداي وتح يددا اإل -

 ت الحياتية المتنو ة.أهدافهم في المجاال
 )د( دور المؤسسات اإل  مية في مواجهة الشائعات: 

تمثا المؤسسات اإل  مية ثأنوا ها المتنو ة مؤسسات مهمدة فدي تشدكيا شخصدية أفدراد  
المجتمو ثمختلف مستوياتهم العمرئة واالجتما ية والث افيدة واالاتصدادية والسياسدية مد  خد ل مدا 

وتدد داد  ،مددال فنيددة وحددوارات ومنااشددات فددي المجدداالت الحياتيددة المتنو ددةت ثدد  مدد  آراخ وبددرام  وأ 
أهميددة دورهددا مدد  خدد ل التنسدديا والتعدداو  مددو المؤسسددات التربويددة األخددرى مدد  أجددا تح يددا 

سددهام فددي مواجهددة الشددائعات مدد  مددو، ويمكدد  للمؤسسددات اإل  ميددة اإلاألهددداا المنشددودة للمجت
 خ ل ما يلي:

 ات ومروجيها وتثصير المواطني  ثالح ائا ثشفافية.الرصد المستمر للشائع -
النشددددر والتوضددددي  المسددددتمر لح ددددائا ال ضددددايا والمشددددك ت واأل مددددات التددددي تواجدددد  الددددوط   -

 والمواطني .
 اإل       ال واني  وال رارات المرتثطة ثالمجتمو  وضوي وشفافية وفي الوات المناس . -
اإل  ميددة لمواجهددة الشددائعات فددي جميددو أنحدداخ تكددوئ  حمدد ت تطو يددة ثمعرفددة المؤسسددات  -

 المجتمو.
رنشدداخ مراكددد  ر  ميددة فدددي جميددو الدددو ارات لنشدددر الح ددائا وال دددواني  وال ددرارات ثكدددا وضدددوي  -

 وشفافية.
 رصدار نشرات أس و ية للرد  لو الشائعات ومروجيها وأهدافها. -
 ر را  أهداا وتنااضات مروجي الشائعات م  أ داخ الوط . -
 نجا ات وجهود  ناخ المجتمو في المجاالت الحياتية المتنو ة.  ر  مي ي ر  رمناتكوئ   -
 رجراخ مساث ات متنو ة لنشر ث افة الو ي ثالشائعات وأضرارها. -
التنسيا والتعاو  والتكاما مو المؤسسات التربوية األخرى في مجال الشائعات وما يدرتثط  هدا  -

 م  آليات.
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