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 امللخص
التعّرف على مستوى انتشار الشائعات الكاذبةة يةا التمتتة   اسة إلى تهدف الدر 

الشةةةعور بةةةممت التمتتةةة   ومعريةةةة  االعةةةة العينةةةة ا رت ا الةةةة    هتةةةا مةةةت مسةةةتوى و 
( 379ع  ةةة  الشةةتل  . وجهةةة ن ةةر  ال ةةات جامعةةة اام ةةر سةةالاز  ةةت عاةةد الع  ةة 

شةةةار الشةةةائعات مسةةةتوى انتمقالاسةةة ت مةةةت إعةةةدا    مقالةةةا   ثاسةةةت دز ال ا ةةة  ال ةةةة.
( 37وتكةةّوم مةةت  مسةةتوى نمةةت التمتتةة  ( يقةةر   ومقالةةا  40وتكةةّوم مةةت  الكاذبةةة 

 يقر   وند نجر   لهتا    ت الصدق والث ات الت اس ة. 
مسةةةتوى انتشةةةار الشةةةائعات الكاذبةةةة نةةةد  ام متوسةةةاا(  نمل  نشةةةارت ال تةةةائ  إلةةةى

  ااكا يتالةةةةةةةاعالةةةةةةة  ا جتتشةةةةةةائعات  ويًقةةةةةةا للترت ةةةةةة  التةةةةةةالا  الهةةةةةةا نبعا وجةةةةةةا ت 
مسةةتوى نمةةت التمتتةة  نةةد  ام مرتدعةةا(. ونةةد نمل   الدي الةةة(. و ا نتصةةا ية  السالاسةةالة

جةةةةةةةا ت نبعةةةةةةةا   ويقةةةةةةةا للترت ةةةةةةة  التةةةةةةةالا  اامةةةةةةةت  السالاسةةةةةةةا  ال دسةةةةةةةا  الدكةةةةةةةر   
ة ارت ا الةةةةة سةةةةال ة  ا ةةةةر  القةةةةو  جةةةةدّا  ةةةة ت الشةةةةائعات لعينةةةة نشةةةةارتا نتصةةةةا  (.  تةةةةا 



 مجلة علمية محكمة   –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

34 

صةةةا    وعينةةةات  ةةة ت الشةةةائعات الدي الةةةة ويةةة ت اامةةةت  ال دسةةةا  ا نتصةةةا ية واامةةةت ا نت
والدكر   والسالاسا(  وعينةة  ة ت الشةائعات السالاسةالة واامةت السالاسةا. ونشةارت لعينةات 
سةةال ة  ا ةةر  القةةّو   ةة ت الشةةائعات الكاذبةةة ويعةةدها  الشةةائعات السالاسةةالة( ويةة ت نبعةةا  اامةةت 

 ت الشةةةةةائعات الكاذبةةةةةة ويعةةةةةدها  الشةةةةةائعات  ال دسةةةةةا  الدكةةةةةر   ا نتصةةةةةا  (  وعينةةةةةة  ةةةةة
ا نتصةةةا ية( ويةةة ت اامةةةت السالاسةةةا  وعينةةةة  ةةة ت الشةةةائعات الكاذبةةةة ويعةةةدها  الشةةةائعات 

 (. Hopkins, 2002 ويًقا لتعالارالدي الة( وي ت نمت التمتت  بشكل عاز 

Abstract 

The research aims to identify the level of false rumors spread in 

society, the level of feeling of community security and the nature 

of the correlation between them from the perspective of  Prince 

Sattam bin Abdulaziz University female students . The sample 

consisted of (379) female students. The researcher used a 40-item 

questionnaire to measure the level of false rumors and a 37-item 

questionnaire to measure the level of community security. 

Reliability and validity were tested. 

The results indicated average level of false rumors spread. Their 

dimensions were in the following order: social, academic, 

economic, political, and religious. The level of community security 

was high the dimensions were in the following order: political, 

psychological, intellectual, and economic. Results also indicated 

very strong negative correlation between economic rumors and 

economic security, correlations between religious rumors and 

psychological, intellectual and political security, a correlation 

between political rumors and psychological, intellectual and 

economic security. Results also showed strong negative 

correlations between political and economic false rumors and 

political and economic security, a relationship between false 

religious rumors and community security in general according to 

(Hopkins Standard, 2002). 

Key words: false rumors, community security 
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 مقدمة
تعتاةةر ااشةةاعة سةةي ا يا ةةرا يةةلىر سةةل ا علةةى التمتتةة  سالاسةةالا وانتصةةا يا 

نشةةار الهتةةا  ونييقالةةا و ي الةةا يقةةد ارتدةة  يةةا اةونةةة ااي ةةر  مسةةتوى انتشةةارها  ونةةد 
ونشةةار بمشةكا  ونهةةداف م تلدةة  ( إلةى انتشةةار الشةائعات يةةا العةالي العريةةا 2008 

تدعةةةة ل ةةةاهر  روائ الشةةةائعات وتلق هةةةا ( إلةةةى ال سةةة  التر 2013ال اشةةةر  والسةةةاي   
مر   التلك عاد الع    للحةوار   ونظهر كتا ور  يا إ صائالات الدراسات الت تلدة

مةت يةي  نتةائ  بعة  ياور  ااشاعة على التمتتة  السةعو    (2014  الو  ا
ونم الةرن  العةاز  %69.2 لغة  نسة ة انتشةار إلةى   ث نشةارت  استايعات الرن 

مت التشار  ت يا ا ستايع ي قلوم  %11  ونم %82.9ات   س ة يتمىر بالشائع
تةةداولوا معلومةةات م ةةر موىونةةة   %26.2ااشةةاعة  وم التحقةة  مةةت التصةةدر  ونمل 

ةةر يةةا وجهةةة ن ةةرهي نحةةو مو ةةوع نو ن ةةالة نو  %50ونكةةدل  مةة هي نمل الشةةائعات تِّغ ّي
  .ش ص مع ت

هةة   شةةت ر    ةةث نجةةرى ونةةد  ةةدن ا هتتةةاز مةةت ال ةةا ث ت  دراسةةة هةة   ال ةةاه
( Heng chen, Yang K. lu, Wing Suen, 2012و ةةانك  ةةا لةةا وو  ةةك سةة وم  

ااشاعة يا اللع ة الكونالة ومتارسة بع  التلسسةات التةا تةروئ   راسة  و   ور
ك واسةتدل   ة ل   عف بع  اان تة الحاكتة ونىرها يةا انهالةار ال  ةازلشائعات ب

ونم ااشةةةاعة تةةة  ا  يةةةا يتةةةر  اا مةةةات    علةةةى مةةةا  ةةةد  يةةةا تةةةون  ول االةةةا ومصةةةر
الكة   والصةدق  وانشةغا  التمتتة  يةا ا تتالهةا  ااشةاعةمةت ونشارت إلى جانا ت 

 ها  ونور ت مثا  على ااشاعة التا انتشةرت يةا تةون  بةمم الةرئال  مةا ر الةاي  
متةةا سةةاهي يةةا تصةةع د الثةةور   ومةةا رايةة  الشةةائعة التصةةر ة مةةت مغةةا ر  الةةرئال  إلةةى 

م  نسرته متا نشعر التوا   ت ب ةعف ال  ةاز ونم هة   الشةائعات   تقتصةر  ل دم
علةةى التمتتعةةات العريالةةة  ةةل ااوريالةةة  ةة لك واسةةتدل  علةةى مةةا  صةةل يةةا تشةةالك 

عةةاز وعلةةى  19سةةلوياكالا سةةابقا    تةةا انتشةةرت إشةةاعة بةةمم اامةةت نتةةل  ال ةةا بعتةةر 
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 لةةدولت ت. ونجةةرى التةةدنا إىرهةةا انةةدل  مةةا عةةرف بةةالثور  الت تلالةةة التةةا نسةةت  الةةاي 
موانةة  التوا ةةل ا جتتةةاعا تو تر(  هةةدي  إلةةى التعةةرف علةةى  ورة (  راسةة2014 

تكونةة  ع  تهةةا مةةت   ونةةد يةةا نشةةر الشةةائعات لةةدى  ةةي  المامعةةات يةةا السةةعو ية
 الةة   ونشةةارت ال تةةائ  إلةةى وجةةو  يةةروق ير يةةة  ةة ت الاةةي  تعةة ى لتتغ ةةر  400

تهي نحو الشائعات تعو   يتيف  واي  التعةر  المامعة  ويروق ير ية يا اتماها
( التةا نجر ة  علةى  ةي  Thoene, 2015للش كة  تو تر(. ويةا  راسةة ذو ةت  

المامعات وهدي  إلى معرية تمى ر ش كات التوا ل يةا انتشةار الشةائعات. نشةارت 
نتائمهةةةةا إلةةةةى وجةةةةو  عينةةةةة موج ةةةةة ذات   لةةةةة  ةةةة ت التعةةةةر  لشةةةة كات التوا ةةةةل 

( التةةةا نجر ةةة  علةةةى 2017التةةةمىر بالشةةةائعات. نّمةةةا  راسةةةة ال ل ةةةو   ا جتتةةةاعا و 
 ةي  السةة ة التح ةة ر ة يقةةد نشةارت نتائمهةةا إلةةى وجةةو  عينةة عكسةةالة سةةلاالة  الةةة 
إ صائالا   ت ااشاعة يا وسةائل التوا ةل ا جتتةاعا وية ت اامةت الدكةر  بمبعةا   

 اايينا  ااعيما(.الت تلدة  التوا  ة  الدي ا  التراىا  الدكر   اام ا  
ومةت يةي  اسةتعرا  ال ا ةث اهةةداف الدراسةات السةابقة يقةد وجةد اهتتامهةةا 
ي ص  على مستوى انتشار ااشاعة  وعلى جة   الة  ور يةا التمتتة  السةعو    

 الشةةةةةائعاتلةةةةة ا تت ةةةةة ت هةةةةة   ااشةةةةةاعة  هةةةةةديها يةةةةةا ال حةةةةةث عةةةةةت مسةةةةةتوى انتشةةةةةار 
( لةةةةةدى الاال ةةةةةات  السالاسةةةةةاللةو   الدي اللةةةةةةو   ةا جتتاعاللةةةةةو   ا نتصةةةةةا يلةو   ااكا يتالّيةةةةةة 

  ا نتصةةةةةةا  ّ و   الدكةةةةةةر ّ و   ال دسةةةةةةا وعينتهةةةةةةا بةةةةةةممت التمتتةةةةةة  بت تلةةةةةةف نبعةةةةةةا   
 مت وجهة ن ر الاال ات يا جامعة اام ر سااز  ت عادالع   .  (السالاساّ و 

ونةةةةد ظهةةةةر ا هتتةةةةاز بتو ةةةةوع ااشةةةةاعة يةةةةا  ي  ةةةةا الح الةةةة   يةةةة  ر  تةةةةا  
﴿يةةةةا ـنيهةةةةا اللةةة يت بالداسةةة  يةةةا نولةةةه تعةةةالى  و ةةةف مروجهةةةا  ( نم ااسةةةيز2007 

﴿ـيـ معةةلل ـلعـ ةةـة تعةةالى  يةةا نولةةه  ت عقويتهةةاويةة ّ  آم ِّةةوا إيم جةةا كِّي ـياسةة ب  يـ  ةةين ـيـتا  ِّةةوا 
مةت سةرعة  ا متلقةا ااشةاعة يعلالةه التثّاة  متةا سةت  والحة رنمّ . َّللال عـلى الـكاذ ي ت 

﴿يةةا ـنيهةةا اللةة يت آم ِّةةوا إيم جةةا كِّي  قةةا نةةا  تعةةالى  التصةةدي   تةةى   يشةةعر بال ةةدز  
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ةةتِّي ـنةةا م ت  . يكةةي ـياسةة ب  يـ  ةةين ـيـتا  ِّةةوا ـنم تِّصةة اوا ـنومةةًا بيمهاـلةةة ـيتِّصةة يحوا عـلةةى مةةا ـيعلل
مةةت إشةةاعة ن ت إلةةى الت ةةام  والعةةداو   ةة ت اايةةوام ونسةةا ت إلةةى ي ةةي  ونعةةيز 

 .  و مرت نو امويرن  جتاعات ونكا  شعو  وه م  ج و  ونسر
يار م ر بمنها سالكولوجا مت م  ور  (2010  الهتص وشلداموند عّريها 

  ةةةحالو نو م ةةةالك دالةةةه  هةةةدف التةةةمى ر يةةةا الةةةرن  العةةةاز لتحق ةةة  نهةةةداف سالاسةةةالة نو
انتصةا ية نو عسةةكر ة  ونةةد تعتتةةد علةةى جةة   مةةت الحقالقةةة لتمةةد القاةةو  والةةروائ مةةت 

 مةات ا جتتاعالةة وا نتصةا ية  ونةد يي  وسائل ستعالة ويصر ة معتتةد  علةى اا
ونشةةةةار ن ةةةةو   ةةةةد  نمةةةةاا سالاسةةةةاتها  ايلالةةةةا ويارجالةةةةا.تسةةةةت دز مةةةةت بعةةةة  الةةةةدو  ا

( إلى نشكا  متعد   مت ااشاعة يقد تمتالك مت ش ص نو إعيز نو رسالة 1980 
نو اانترنةةةة   ونةةةةد سةةةةاهي التقةةةةدز يةةةةا وسةةةةائل ا تصةةةةا  بسةةةةهولة نشةةةةرها  و مكانالةةةةة 

و التمتتةةة   ةةةدواي  م تلدةةةة م هةةةا   ةةة  ال هةةةور وا سةةةتعرا  و ةةةولها لكايةةةة شةةةرائ
متت ي تلقهةا  والشةتاتة ومحاولةة اايقةاع مةت مروجهةا بشة ص مةا  هةدف ااسةا    
ون الانةةةا الد ةةةو  مةةةت التسةةةتت  ومةةة و مةةةروئ ااشةةةاعة الشةةةعور بااهتالةةةة يةةةا  الةةةة 
اا ةةةغا  إلالةةةه  هةةة ا باا ةةةاية إلةةةى  ةةةعف الةةةوا ع الةةةدي ا وعةةةدز محاسةةة ة الةةة د  
واعت ةةةةةار الةةةةة ع  نم السةةةةةكوت نقصةةةةةا يةةةةةا الش صةةةةةالة ي لمةةةةةم إلةةةةةى ناةةةةة  الحةةةةةديث 
والتشةةةار ة ب اةةةر  ةةةاذ   وم ا لتدةةةات ل اةةةور  مةةةا يترتةةة  علةةةى نشةةةر ال اةةةر مةةةت 

  ت عات على ااش اص والتمتت .
( لةةةةدواي  ونهةةةةداف م تلدةةةةة ل شةةةةاعة 2010  الهتةةةةص وشةةةةلدامونةةةةد نشةةةةار  

ال دسةا  وللتتو ةه ايدةا   قالقةة مةا  كالتمى ر على التع و ات للو و  إلى اارها 
و  ةةةةعاف الةةةةروا التع و ةةةةة با عتتةةةةا  علةةةةى نسةةةة  ونسةةةةال   ندسةةةةالة ت ةةةةدز انتشةةةةار 
ااشةةةاعة  ونةةةد يلمةةةم التروجةةةوم إلةةةى تعّتةةةد تغ  ةةةر نشةةةكالها ونسةةةال اها  سةةة   الةةةة 
التسةةةتهدي ت سةةةوا  نكةةةانوا نش ا ةةةا نو ممتتعةةةات  هةةةدف تةةةدم ر التمتتةةة  واايةةةرا  

وتمية  ااشةاعة ننواعةا م تلدةة م هةا  إشةاعة  قالقالةة ذات مصةدر ندسالا واجتتاعالةا  
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رسةةةتا  اسةةةتقرا  الةةةرن  العةةةاز  ةةةو  مو ةةةوع نو سالاسةةةة مع  ةةةة ناةةةل ت د ةةة ها لتلقةةةا 
التغ يةةةة الراجعةةةة  ةةةو  شةةةكل الةةةري  نو التمي ةةةد  و شةةةاعة اسةةةتراتالمالة ذات مصةةةدر 

  رسةةةةتا مدروسةةةةة ومت همةةةةة هةةةةديها يلةةةة  يكةةةةر  م تلدةةةةة لةةةةدى التتلقةةةةا تتتاشةةةةى مةةةة
رغ اتةةةه  وه ةةةاع ااشةةةاعة الغ ةةةر  قالقالةةةة  ااشةةةاعة الحالتةةةة تصةةةدر عةةةت ن ةةةحا  
ال الةةا  والعا دةةة  ةةالتت ا واا ةةيز يعّاةةر ع هةةا الةة ع  و تلقاهةةا اةيةةر ت  حقالقةةة 
ملجلة لدتةر  مع  ةة  ونيةرى هةا ااشةاعة الكاذبةة التةا تصةدر عةت مصةدر ممهةو  

حاسة ة  وه ةاع ااشةاعة الحانةد  يتي انتقاؤها بشكل محد  يتّكت مالقها مت عدز الت
 وها اايار وهديها يل  الدو ى و رع ال وف يا التمتت .

( نم ااشةاعة تسةت دز  وسة لة للحةر  ال دسةالة والعاةث 2007و رى  ما   
بةةممت الدولةةة والتمتتةة   ويلةة  الدةةتت وعةةدز الثقةةة  ةة ت اايةةرا   وذلةةك با عتتةةا  علةةى 

وانتشةةةةارها بشةةةةكل سةةةةر   مةةةةت يةةةةي   موانةةةة  التوا ةةةةل ا جتتةةةةاعا لسةةةةهولة ال شةةةةر
 دحات وش صالات ايترا الة تست دز نسةلو  وع ةوام ملدة  لينت ةا  مثةل   سة  
مصدر مال    سة  مصةا ر علتالةة   سة  معلومةات مل ةد (  باسةت داز التلتةالو 
واايحا  والع او ت التث ر  وااىار  ال صر ة   شر  ور ملدقةة ذات عينةة بتو ةوع 

 ما. 
إلةى ياةور  ااشةاعة مةت يةي  ا سةتعدا   (Morris, 1982و شة ر مةور    

ال دسا للتتلقا  والشعور بعدز التساوا  يةا الت تالةة وعدالةة التو  ة  والشةعور بةال لي 
والدسا   ي تقالها الش ا   تغل   العا دة علةى إرا   العقةل  يت هةر لةديهي سةلو الات 

تمتت  مت يي  تلقةا ويةث يا الحالا  السالاسالة واام الة تلىر يا تتاسك الدولة وال
شةةةائعات تتةةة  رمةةةو  الدولةةةة  وشةةةائعات تتعلةةة  بحقةةةوق اانسةةةام والحر ةةةات العامةةةة 

الحالةةا  وال ا ةةة  وشةةائعات تةةرت ا بالمانةة  ا نتصةةا   ونسةةواق التةةا  وااعتةةا  و 
متةةا يث ةةر ال ةةوف والرعةة  لةةديهي. ونةةد نشةةارت الدراسةةات السةةابقة  ال ومالةةة للتةةوا   ت

ات الكاذبةةة علةةى نمةةت التمتتةة  يدةةا ممةةا  اامةةت الدكةةر  إلةةى ياةةور  نشةةر الشةةائع
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( إلةةى التعةةرف علةةى  ور اامةةت الدكةةر  يةةا مواجهةةة 2006هةةدي   راسةةة الشةةاعر  
العولتةةةة مةةةت يةةةي  رؤ ةةةة مو ةةةوعالة لوانةةة  العولتةةةة وتمى رهةةةا السةةةلاا علةةةى اامةةةت 
الدكةةر . ونةةد تو ةةل  ال تةةائ  إلةةى نم الت اةةالا السةةلالي ويةة   ةةرام  محةةد   نسةةلو  

الّسةةةةر لعتةةةةل التلسسةةةةات  و لةةةةى نهتالةةةةة توظالةةةة  اامكانةةةةات التا يةةةةة وال شةةةةر ة يةةةةا م
مواجهة يار المر تة  و لى نهتالة ا عتتا  علةى ال حةو  والدراسةات الت دانالةة يةا 
الو ةةةو  للت اةةةالا اامثةةةل  ونكةةةدت علةةةى نهتالةةةة وعةةةا التسةةةلول ت  ةةةدور ااعةةةيز 

ي  الدكةةر التتاةةرف والقةةالي بت تلةةف نشةةكاله  وذلةةك بايتالةةار الاةةرام  التةةا ت اةة  وتةةر 
السةةةةةةةلاالة التةةةةةةةا   تتدةةةةةةة  مةةةةةةة  الثقايةةةةةةةة ااسةةةةةةةيمالة. ونشةةةةةةةارت  راسةةةةةةةة تومل  سةةةةةةةوم 

 Tomlinson, 2006   إلةةةى  ور التلسسةةةات التعلالتالةةةة يةةةا تع  ةةة  اامةةةت الدكةةةر )
وذلك  دم  القالي ااييقالة والثقادالة يا الت اه  التريو ة. ويلص  الدراسة إلةى نم 

لالتة يل يام  ورا مهتا يا تع    اامت الدكر  لةدى الال ةة. التدر  والتلسسة التع
( علةةةى نم اامةةت الدكةةةر  يسةةاهي يةةةا الحدةةا  علةةةى 2017ونكةةدت  راسةةةة العت اةةا  

الديت وىوا   العق د   وال لةل دالةه يلحة  ال ةرر بكايةة يلةات التمتتة   و لةى نهتالةة 
ع تهي مةةت  ور التلسسةةات التعلالتةةة يةةا تحصةة ت الاةةي  مةةت الدكةةر الت حةةرف وتةةو 

 يار  على الدر  وااسر  والتمتت . 
(  راسة هدي  للكشةف عةت 2001ويا مما  اامت ال دسا نجرى نصال   

(  الةة  و ال ةةة يةةا 300 االعةةة العينةةة  ةة ت ا لتةة از الةةدي ا واامةةت ال دسةةا لةةدى  
جامعة   عا . نشارت نتائمها إلى وجو  عينة ارت ا الة نو ةة  ة ت ا لتة از الةدي ا 

يةا  راسةتهتا ( 2011  الشةتالتر  والار ةاتت ال دسا لةدى الال ةة. وتو ةل  واام
مةت وجةو  مسةتوى مرتدة  (  ال ة مت جامعة نز القرى إلةى 200التا نجر   على  

يةةةا  راسةةةتهي  (2012  ةةةا يةةةا  والار ةةةات  لةةةدى الاال ةةةات. ونشةةةار  مةةةت ال دسةةةااا
توسةةةا مةةةت ( مةةةت  ل ةةةة ىةةةي  جامعةةةات نر نالةةةة إلةةةى مسةةةتوى م630التةةةا شةةةتل   

مت ال دسةا ااالشةعور بة ة ت إيما الةة  ر يةة عينةة الشعور بةاامت ال دسةا  ووجةو  
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التا نجر ة  علةى ( 2012ال الد   ة. ونكدت  راسة  سا  بالتسلولالة الو  الواا
وجةةو  عينةةة سةةلاالة  الةةه  ةة ت نلةة  علةةى مةةت  ل ةةة التعلةةالي الثةةانو  بالكو ةة  ( 200 

 .مت ال دساالتستقال واا
جعة الدراسات السابقة تاّ ت نم الشةائعات الكاذبةة ظةاهر  م تشةر  يةا ويعد مرا

م تلةةةةف التمتتعةةةةات وم هةةةةا التمتتةةةة  العريةةةةا  ولهةةةةا ن وات م تلدةةةةة ونهتهةةةةا موانةةةة  
التوا ل ا جتتاعا والش كة الع كاوتالة  وتلىر بشةكل سةلاا علةى الشة ا   وتعتةل 

ال ا ةةةث ويعةةةد  علةةةى إ ةةةعاف الشةةةعور بةةةاامت ال دسةةةا والدكةةةر . ويةةةا  ةةةدو  علةةةي
مراجعةةةةة الدراسةةةةات السةةةةابقة لةةةةي يمةةةةد  راسةةةةات نجر ةةةة  علةةةةى التمتتعةةةةات العريالةةةةة 
وي ا ة على التمتت  السعو   ت اول  نشةكا  الشةائعات بت تلةف نشةكالها ونىرهةا 
 على م تلف نشكا  اامت الدكر  وال دسا وا نتصا   والسالاسا لدى اانا .    

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
ل ال ا ةةث يةةا التعلةةالي المةةامعا يقةةد   ةةي تةةداو  العديةةد مةةت مةةت يةةي  عتةة

الشةةةةائعات لةةةةدى الاال ةةةةات وي ا ةةةةة يةةةةا التمةةةةا  ااكةةةةا يتا وا نتصةةةةا    ون رع 
ياةةةر التصةةةا نة علةةةى هةةة   الشةةةائعات علةةةى اامةةةت ال دسةةةا والدكةةةر  وا نتصةةةا   

د والسالاسا لدى الاال ات مت يي  نىرهةا  ة ع  متارسةتهت ااكا يتالةة   ةث تت اية
لةةةةديهت متارسةةةةات نكا يتالةةةةة تةةةةرت ا بسةةةةح  بعةةةة  التقةةةةررات الدراسةةةةالة   ةةةةا  علةةةةى 
معلومات تشاع  و   عوية التقرر ونع ا  ه لةة التةدر    وتغ  ةر وجهةة ال  ةر 
لديهت يا ت صص مع ت و  هر ذلك مت رغ ة ومحاولة العديةد مةت الاال ةات يةا 

ىونة  و  العتل التحو ل مت ت صص ةير   ا  على ما يقا  مت إشاعة م ر مو 
متةا شةّكل رغ ةة لةدى والوظالدة يا التستقال ويتا يرت ا باامت ا نتصةا   لةديهت  

علةةةى مسةةةتوى انتشةةةار الشةةةائعات الكاذبةةةة ال ا ةةةث يةةةا إجةةةرا  هةةة   الدراسةةةة للتعةةةرف 
وتحديةدا يةا ااجابةة ومما تها الت تلدة وعينتهةا بةممت التمتتة  بمبعةا   الت تلدةة  

  عت التساؤ ت اةتالة 
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الكاذبةةةة يةةةا التمتتةةة  مةةةت وجهةةةة ن ةةةر  مسةةةتوى انتشةةةار الشةةةائعاتمةةةا  .1
 ؟ ت عاد الع    سالازجامعة اام ر  ال ات 

جامعةةةة  ال ةةةات مسةةةتوى الشةةةعور بةةةممت التمتتةةة  مةةةت وجهةةةة ن ةةةر مةةةا  .2
 ؟عاد الع     ت سالازاام ر 

( α=0.05  هل توجد عينة ارت ا الة  الة إ صائاًلا ع د مستوى الد لة .3
عات الكاذبةةة يةةا التمتتةة  ويةة ت الشةةعور بةةممت التمتتةة  مةةت الشةةائ ةة ت 

  ت عاد الع   ؟ سالازجامعة اام ر وجهة ن ر  ال ات 

 أهمية الدراسة
عةةةت مسةةةتوى انتشةةةار لدراسةةةة مةةةت نهتالةةةة مو ةةةوعها   ةةةث  شةةةد  نهتالةةةة اتاةةةر  

جامعةة اام ةر  ال ةات مةت وجهةة ن ةر الشائعات الكاذبة  وعينتهةا بةممت التمتتة  
 عادالع     والتتتثلة يا ت اولها لمانا ت هتا  سااز  ت

تت و ااهتالةة ال  ر ةة مةت يةي  مةا ندمتةه الدراسةة مةت  . الجانب النظري: 1
معلومات ت اف إلى التعرية اانسةانالة  ومسةاهتتها بتةا ندمتةه مةت نتةائ  نةد تثةر  

 اا   التريو  يا ه ا التما .
 . الجانب التطبيقي: 2

تستد د المامعات مت نتةائ  هة   الدراسةة وذلةك يممل ال ا ث نم ن . 
 تاّ ةةةا سالاسةةةات تعلالتالةةةة م ةةةت ة يةةةا الت ةةةاه  واانشةةةاة الاي الةةةة تحةةةد مةةةت 

 انتشار الشائعات الكاذبة  ويالام يارها على نمت التمتت .ظاهر  
يممةةةةل ال ا ةةةةث نم تسةةةةتد د المهةةةةةات التع الةةةةة يةةةةا الدولةةةةة مةةةةةت   . 

يةةةا مقتر ةةةات الاال ةةةات   وال  ةةةر الشةةةائعات الكاذبةةةةمعالمةةةة انتشةةةار ظةةةاهر  
  للحدا  على نمت التمتت .

اسةةةتثار  بحةةو  مسةةتقالالة هةةةديها علةةى الدراسةةة نةةد تعتةةل نتةةةائ  ئ . 
معالمة ظاهر  ااشاعة والت فال  مت نىرها على ااسر  والتمتتة  مةت يةي  
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تصةةتالي  ةةرام  إرشةةا ية تسةةهي يةةا الت فالةة  مةةت مةةدى انتشةةارها وتمى رهةةا   تةةا 
نمةةةةت التمتتةةةة  للشةةةةائعات الكاذبةةةةة  و ن اتةةةة ت مةةةةت إعةةةةدا  ال ا ةةةةث ننهةةةةا وّيةةةةرت 

  يا   م هتا يا إجرا   راسات مستقالالة.ميئتتام للا لة السعو ية ل

 الدراسةحدود 
 بالحدو  التالالة دراسة الحالالة ناز ال ا ث با لت از يا ال

ال كةةةالور و  يةةةا جامعةةةة  ال ةةةات انتصةةةرت الدراسةةةة علةةةى ع  ةةةة مةةةت  .1
للعةةةةةةةةاز لدصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةا ااو  ل ةةةةةةةت عاةةةةةةةةد الع  ةةةةةةة  اام ةةةةةةةر سةةةةةةةةااز 

 هة.1440/1441
 انتصرت الدراسة على ن ا  ا ست انة ومدى  دنها وى اتها. .2

 دراسة: متغريات ال
 ت  الشائعات الكاذبة  ونمت التمتت  وها  على التتغ ر   الدراسة اشتتل

 تقديرات نيرا  الع  ة على ن وات الدراسة.

 التعريفات اإلجرائية
 ة ت و ةتي تةداولها سةر عا ها ني ةار  ائدةة ت تشةر يةا التمتتة   عات الكاذبة:الشائ
اعتقةةةةا ا مةةةة هي بصةةةةحتها  و ةةةةتي ترو مهةةةةا مةةةةت يةةةةي  اايةةةةرا  نو الصةةةةحف العامةةةةة 

والتمةةيت وااذاعةةة والتلدةةا  وموانةة  التوا ةةل ا جتتةةاعا  ونةةد تسةةتهدف نيةةرا ا نو 
انتصةةةا ية واجتتاعالةةةة ممتتعةةةات نو ملسسةةةات وتت ةةةاو  ممةةةا ت م تلدةةةة سالاسةةةالة و 
(. وتقةا  يةا 2003و ي الة وند تحاع  د ش صالات مشهور  يا مما  ما   ةه  

ع ةةد اسةةتما ته علةةى يقةةرات ن ا   ةحصةةل عل هةةا الاال ةةتهةة   الدراسةةة بالدرجةةة التةةا 
 الدراسة ال ا ة  ها.
هةةةةو  اجةةةةة يار ةةةةة متمةةةةد   ومتاةةةةور  باسةةةةتترار مةةةة  ال ةةةةروف  أمننننن المجتمنننن :

رت ا بةةةةالتدك ر علةةةةى مسةةةةتوى الدةةةةر  والمتاعةةةةة وتةةةة ع السةةةةو  الت تلدةةةةة تةةةةدعي السةةةةلو 
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قةةا  يةةا هةة   الدراسةةة بالدرجةةة و  عتةةل علةةى اسةةتقرار ونتةةو وتقةةدز الدةةر  توالدولةةة  و 
 ع د استما ته على يقرات ن ا  الدراسة ال ا ة  ها. ةحصل عل ها الاال تالتا 

اام ةر سةااز جامعةة ال ةات جتالة    طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز:
يةةةةا مر لةةةةة ال كةةةةالور و  للدصةةةةل ااو  للعةةةةاز ت  ةةةةت عاةةةةدالع    بةةةةال رئ التسةةةةمي

 ه1440/1441

 الطريقة واإلجراءات
  والتقالاس ت الل يت تي است دامهتا اوع  ته اوممتتعهدراسة لت ه  ال و ًداوتشتتل 

اا صائالة والتعالمات  او جرا اتهدراسة و   ت  دنهتا وى اتهتا وتحديد متغ رات ال
  ا.التا است دم  ل جابة عت نسللته

  تي است داز الت ه  الو دا ا رت ا ا  وذلك لت اساته و االعة ه  دراسة:منهج ال
 .اونهدايهالدراسة 

يةي  الدصةل الدراسةا ااو  الدراسةة تكوم ممتتة  : اوعينتهالدراسة جمتمع 
سةالاز  ةت عاةد  (  ال ةةن يةا جامعةة اام ةر6960ه مةت  1440/1441مت العةاز 

تي ايتالةار نيرا هةا بالار قةة العشةوائالة ال سةالاة مةت  ع  ة التاالالع       ث تملد  
 الدراسة. ( تقر ً ا مت ممتت  %5.4مشكّييتن ما نساته  (  ال ةن  379 

است داز ن ات ت يا ه      يقد تيل دراسةامرا  تحق   نهداف اللدراسة: مقياسا ا
    هتاالدراسة

ًل 
َّ
 يف اجملتمع.مقياس مستوى انتشار الشائعات الكاذبة . أو

مت وجهة ن ر يا التمتت  الكاذبة  مستوى انتشار الشائعات هدف الكشف عت 
 يقد تي الرجوع إلى اا   ال  ر    ال ات جامعة اام ر سالاز  ت عاد الع    

م التقالا  متالدراسة  ذوات الصلة بتو وع  السابقةوالدراسات  نريع ـت يقر ن    ث تكول
الشائعات   الشائعات ا نتصا يلة  الشائعات ااكا يتالّية  مول عةن على يتسة نبعا   ها

وند تي اعتتا  سلي لالكرت ال تاسا (. ات السالاساللةالشائع  الشائعات الدي اللة  ا جتتاعاللة
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  لتصحالو مقالا  الدراسة بت و  ل يقر  مت يقراته  رجة وا د  مت  رجاته ال ت
( على 1  2  3  4  5وها تتثل رنتالا      ائتا  مال ا  ن الانا  نا را  ن دا  نا را(

تي تا ا ال توذئ اا صائا ذ  التدر   ال ساا الترت    وامرا  تحل ل ال تائ  
اةتا   على ال حودراسة بغر  تص ال  ااوساط الحسا الة  ستمابات نيرا  ع  ة ال

(  متوسا وتِّعاى للحا يت 3.66مت   رجة نكارمرتد  وتِّعاى للحا يت على  
(  م  د  وتِّعاى للحا يت على 3.66( و تى  2.34على  رجة تتراوا مت  

 (.2.34 رجة ننل مت  
 دللت صدق وثبات املقياس

 : صدق المحتوى أ. 
يةةةةا الكاذبةةةةة  مسةةةةتوى انتشةةةةار الشةةةةائعاتلتقالةةةةا   تةةةةي التحقةةةة  مةةةةت  ةةةةدق التحتةةةةوى 

التمةا   ويعةد يا  مِّحكّيت ت مت ذو  ال ار  وا يتصاصة يتسبعر ه على   التمتت 
ًنةةا مةةت نريعةة ـت يقةةر ن مول عةةة اايةة  بتي  ةةاتهي ن ةة و التقالةةا   يةةا  ةةورته ال هائالةةة مكول

-1ذوات اارناز مةت   بعد الشائعات ااكا يتالّية وله س  ِّ يقراتن على يتسة نبعا   ها  
  ىةي بعةد (15-8ذوات اارنةاز مةت   ا يقةراتن   ىي بعد الشائعات ا نتصا يلة ولةه ىتةان(7

  ىةي بعةد الشةائعات (25-16ذوات اارنةاز مةت   الشائعات ا جتتاعاللةة ولةه عشةر ِّ يقةراتن 
ىةي ني ةًرا  بعةد الشةائعات السالاسةاللة (  32-26ذوات اارنةاز مةت   الدي اللة وله سة  ِّ يقةراتن 

 (.40-33ذوات اارناز مت   وله ىتانـا يقراتن 
 البناء للمقياسصدق ب. 

علةةةى ع  ةةةة  يةةةا التمتتةةة  الكاذبةةةة مسةةةتوى انتشةةةار الشةةةائعاتمقالةةةا   تاا ةةة تةةي 
مةةةت  ال ةةةات جامعةةةة اام ةةةر سةةةالاز  ةةةت عاةةةد   ال ةةةةن ( 40اسةةةتايعالة مللدةةةة مةةةت  

التسةةةةتهدية  وذلةةةةك لحسةةةةا  معةةةةاميت ا رت ةةةةاط  الدراسةةةةةيةةةةارئ ع  ةةةةة  مةةةةتالع  ةةةة  
بعةةا      ةةث تراو ةة  قةةالي معةةاميت ويم الدراسةةةالتِّصةةحو لعينةةة الدقةةرات بتقالةةا  

ا رت ةةةاط التِّصةةةحو لعينةةةة يقةةةرات بعةةةد الشةةةائعات ااكا يتالةةةة الكاذبةةةة   عةةةدها مةةةت 



 د. أحمد حسن حراحشه                                                        الشائعات الكاذبة وعالقتها بأمن المجتمع 
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

45 

(  وتراو ة  0.56( و تةى  0.26مةت   الدراسة( ويتقالا  0.79( و تى  0.34 
قةةالي معةةاميت ا رت ةةاط التِّصةةحو لعينةةة يقةةرات بعةةد الشةةائعات ا نتصةةا ية الكاذبةةة 

( و تةةةةةةى 0.21مةةةةةةت   الدراسةةةةةةة( ويتقالةةةةةةا  0.44( و تةةةةةةى  0.26  عةةةةةةدها مةةةةةةت  
(  وتراو ةة  قةةالي معةةاميت ا رت ةةاط التِّصةةحو لعينةةة يقةةرات بعةةد الشةةائعات 0.36 

مةةةةت  الدراسةةةةة( ويتقالةةةةا  0.64( و تةةةى  0.31ا جتتاعالةةةة الكاذبةةةةة   عةةةةدها مةةةةت  
(  وتراو   قالي معةاميت ا رت ةاط التِّصةحو لعينةة يقةرات 0.46( و تى  0.27 

 الدراسةة( ويتقالا  0.63( و تى  0.35د الشائعات الدي الة الكاذبة   عدها مت  بع
(  وني ةةةًرا  تراو ةةة  قةةةالي معةةةاميت ا رت ةةةاط التِّصةةةحو 0.45( و تةةةى  0.30مةةةت  

( 0.46( و تةى  0.29لعينة يقةرات بعةد الشةائعات السالاسةالة الكاذبةة   عةدها مةت  
ي مةت القةالي ال ا ةة بصةدق (. و ي 0.41( و تى  0.27مت   الدراسةويتقالا  

الا ةةا   نمل قةةالي معةةاميت ا رت ةةاط التِّصةةحو لعينةةة الدقةةرات بالتقالةةا  ويمبعةةا   لةةي 
عو     الدراسةة(  متةا يشة ر إلةى جةو     ةا  يقةرات مقالةا  0.20تقيّل  وم معالةار  

2010). 
باابعةا  التابعةة  الدراسةةكتا تي  سا  معاميت ارت اط   رسوم لعينة مقالةا  

(  عةةةةةيو  علةةةةةى  سةةةةةا  0.80( و تةةةةةى  0.69  ةةةةةث تراو ةةةةة  قالتهةةةةةا مةةةةةت   لةةةةةه 
  رسةةةوم لعينةةةة اابعةةةا    ع ةةةها  (Intra-correlation)معةةةاميت ا رت ةةةاط الا  الةةةة 

 . (0.59( و تى  0.30ال ع     ث تراو   قالتها مت  
 مقياس الثبات ج. 

 مسةةةتوى انتشةةةار الشةةةائعاتامةةةرا   سةةةا  ى ةةةات ا تسةةةاق الةةةدايلا لتقالةةةا  
مةةت وجهةةة ن ةةر  ال ةةات جامعةةة اام ةةر  ولألبعةةا  التابعةةة لةةهيةةا التمتتةة  الكاذبةةة 

كرون ةةةةةةا  ال ا ةةةةةةة بسةةةةةةالاز  ةةةةةةت عاةةةةةةد الع  ةةةةةة   يقةةةةةةد تةةةةةةي اسةةةةةةت داز معا لةةةةةةة نلدةةةةةةا 
(Cronbach’s α)  با عتتا  على  الانات التاا   ااول  للع  ة ا ستايعالة    ةث

( و تةةى 0.76ا  التقالةةا  مةةت  ( وتراو ةة  قالتةةه ابعةة0.93 لغةة  قالتتةةه للتقالةةا   
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( Test-Retest(. وامرا   سا  ى ات ااعا   بار قة ا يت ةار و عا تةه  0.92 
للتقالةةا  ولألبعةةا  التابعةةة لةةه بدا ةةل  م ةةا مقةةدار  نسةةاوعام  ةة ت التااالقةة ت ااول  
والثةةانا  يقةةةد تةةةي اسةةت داز معامةةةل ارت ةةةاط   رسةةوم لعينةةةة التاا ةةة  ااول  بةةةالتاا   

( وتراو ةة  قالتةةه 0.81 لغةة  قالتتةةه للتقالةةا   للع  ةةة ا سةةتايعالة    ةةث  الثةةانا
 . (0.91( و تى  0.83ابعا  التقالا  مت  

ا. مقياس مستوى 
ً
 الشعور بأمن اجملتمع.ثاني

مةت وجهةة ن ةر  ال ةات جامعةة الشةعور بةممت التمتتة   هدف الكشةف عةت مسةتوى 
ا   ال  ةر  والدراسةات السةابقة ذوات الع     يقد تي الرجةوع إلةى اعادت   سالاز اام ر
م التقالا   دراسةبتو وع ال الصلة مت سة  ن وىيىة ـت يقةر ن مول عةة علةى نريعةةي    ث تكول

ونةد تةي (. اامةت السالاسةاّ   اامةت ا نتصةا  ّ   اامت الدكر ّ   اامت ال دسا  نبعا   ها
ر  مةةت يقراتةةه  رجةةة اعتتةةا  سةةلي لالكةةرت ال تاسةةا لتصةةحالو مقالةةا  الدراسةةة بتةة و  ةةل يقةة

  5وا د  مت  رجاته ال ت    ائتا  مال ا  ن الانا  نا را  ن دا  نا را(  وها تتثةل رنتالةا  
تةي تا ةا ال تةوذئ اا صةائا ذ  ( على الترت    وامةرا  تحل ةل ال تةائ  1  2  3  4

علةى دراسةة التدر   ال ساا بغر  تصة ال  ااوسةاط الحسةا الة  سةتمابات نيةرا  ع  ةة ال
(  متوسةا وتِّعاةى 3.66مت   مرتد  وتِّعاى للحا يت على  رجة نكاراةتا    حوال

(  مةةةةةة  د  وتِّعاةةةةةةى 3.66( و تةةةةةةى  2.34للحا ةةةةةةيت علةةةةةةى  رجةةةةةةة تتةةةةةةراوا مةةةةةةت  
 (.2.34للحا يت على  رجة ننل مت  
 دللت صدق وثبات املقياس

 صدق المحتوى أ. 
  بعر ه على لتمتت مستوى الشعور بممت اتي التحق  مت  دق التحتوى لتقالا  

التقالةا  ن ة و  هيتي  ةاتبااية  يعةد و   مِّحكّيت ت مت ذو  ال ار  وا يتصةاصس عة 
ًنةا مةت سة  ن وىيىة ـت يقةر ن مول عةة علةى نريعةةي نبعةا   هةا  اامةت  يا  ورته ال هائالةة مكول

 راتن   ىةي اامةت الدكةرّ  ولةه عشةر ِّ يقة(10-1ذوات اارناز مت   ال دسا وله عشر ِّ يقراتن 
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ذوات اارنةةاز مةةت    ىةةي اامةةت ا نتصةةا ّ  ولةةه سةة  ِّ يقةةراتن (20-11ذوات اارنةةاز مةةت  
 .(37-28ذوات اارناز مت     ىي اامت السالاسّا وله عشر ِّ يقراتن (21-27 

 صدق البناء ب. 
علةى ع  ةة اسةتايعالة مللدةة  الشةعور بةممت التمتتة تي تاا   مقالا  مستوى 

جامعة اام ر سةالاز  ةت عاةد الع  ة  مةت يةارئ ع  ةة  مت  ال ات  ال ةن ( 40مت  
التسةةةتهدية  وذلةةةك لحسةةةا  معةةةاميت ا رت ةةةاط التِّصةةةحو لعينةةةة الدقةةةرات  الدراسةةةة

ويمبعةةا      ةةث تراو ةة  قةةالي معةةاميت ا رت ةةاط التِّصةةحو لعينةةة  الدراسةةةبتقالةةا  
مةت  ةالدراس( ويتقالا  0.54( و تى  0.44يقرات بعد اامت ال دسا   عدها مت  

ة يقةرات (  وتراو   قالي معةاميت ا رت ةاط التِّصةحو لعينة0.50( و تى  0.38 
مةةةةت  الدراسةةةةة( ويتقالةةةةا  0.53( و تةةةةى  0.42مةةةةت   بعةةةةد اامةةةةت الدكةةةةر    عةةةةدها

(  وتراو   قالي معةاميت ا رت ةاط التِّصةحو لعينةة يقةرات 0.50( و تى  0.29 
مةةت  الدراسةةة( ويتقالةةا  0.66( و تةةى  0.50بعةةد اامةةت ا نتصةةا     عةةدها مةةت  

(  وني ًرا  تراو ة  قةالي معةاميت ا رت ةاط التِّصةحو لعينةة 0.52( و تى  0.38 
 الدراسةةة( ويتقالةةا  0.52( و تةةى  0.31يقةةرات بعةةد اامةةت السالاسةةا   عةةدها مةةت  

و ي ةةي مةةت القةةالي ال ا ةةة بصةةدق الا ةةا   نمل قةةالي . (0.50( و تةةى  0.30مةةت  
لعينةة الدقةرات بالتقالةا  ويمبعةا   لةي تقيةّل  وم معالةار معاميت ا رت اط التِّصةحو 

 .(2010عو     الدراسة(  متا يش ر إلى جو     ا  يقرات مقالا  0.20 
باابعةا  التابعةة  الدراسةةكتا تي  سا  معاميت ارت اط   رسوم لعينة مقالةا  

(  عةةةةةيو  علةةةةةى  سةةةةةا  0.89( و تةةةةةى  0.72لةةةةةه    ةةةةةث تراو ةةةةة  قالتهةةةةةا مةةةةةت  
  رسةةةوم لعينةةةة اابعةةةا    ع ةةةها  (Intra-correlation) رت ةةةاط الا  الةةةة معةةةاميت ا

 . (0.79( و تى  0.29ال ع     ث تراو   قالتها مت  
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 مقياسالثبات ج. 
الشعور بةممت التمتتة  امرا   سا  ى ات ا تساق الدايلا لتقالا  مستوى 

 ةت عاةد الع  ة   ولألبعا  التابعةة لةه مةت وجهةة ن ةر  ال ةات جامعةة اام ةر سةالاز 
با عتتةةا  علةةى  (Cronbach’s α) ال ا ةةة بكرون ةةا يقةةد تةةي اسةةت داز معا لةةة نلدةةا 

( 0.91 الانةةات التاا ةة  ااول  للع  ةةة ا سةةتايعالة    ةةث  لغةة  قالتتةةه للتقالةةا   
(. وامةةةرا   سةةةا  0.83( و تةةةى  0.74وتراو ةةة  قالتةةةه ابعةةةا  التقالةةةا  مةةةت  

( للتقالا  ولألبعةا  التابعةة لةه Test-Retestا ته  ى ات ااعا   بار قة ا يت ار و ع
بدا ل  م ا مقدار  نساوعام   ت التااالق ت ااول  والثانا  يقد تةي اسةت داز معامةل 
ارت ةةاط   رسةةوم لعينةةة التاا ةة  ااول  بةةالتاا   الثةةانا للع  ةةة ا سةةتايعالة    ةةث 

( و تةةى 0.86مةةت  ( وتراو ةة  قالتةةه ابعةةا  التقالةةا  0.83 لغةة  قالتتةةه للتقالةةا   
 0.92).  

تةةةي  سةةةا  ااوسةةةاط الحسةةةا الة وا نحرايةةةات التعالار ةةةة : المعالجنننات اإلئينننائية
 معةةةةاميت ارت ةةةةاط   رسةةةةوم   و سةةةةا  ااول  والثةةةةاناالدراسةةةةة ل جابةةةةة عةةةةت سةةةةلالا 

 .الثالثالدراسة ل جابة عت سلا  

 عرض النتائج
يةا  شةائعات الكاذبةة الانتشةار  إلى الكشف عةت مسةتوى  ةلّن مةت الدراسة  هدي
( مت وجهة ن ر  ال ات جامعة اام ر سالاز  ت الشعور بممت التمتت   و التمتت 

عاةةد الع  ةة   وللكشةةف عةةت العينةةة    هتةةا  وذلةةك عةةت  ر ةة  ااجابةةة عةةت نسةةللة 
  اةتالة الدراسة
مسنننتوى انتشنننار منننا الةةة   نةةةصل علةةةى    الدراسةةةة. ال تةةةائ  التتعلقةةةة بسةةةلا  أوًَّل 

منن وجةنة نظنر طالبنات جامعنة األمينر سنطَّام بنن في المجتم  الكاذبة  الشائعات
  .عبد العزيز؟
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يةةةةا تةةةةي  سةةةةا  ااوسةةةةاط الحسةةةةا الة وا نحرايةةةةات التعالار ةةةةة للشةةةةائعات الكاذبةةةةة 
ت ا لاًلةةةا ويًقةةةا اوسةةةا ها اابعةةةا  ولألبعةةةا  التابعةةةة لهةةةا مةةة  مراعةةةا  ترت ةةة  التمتتةةة  

 .1 الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو 
 1جدول 

ولألبعاد التابعة لةا في المجتم  األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية للشائعات الكاذبة 
 من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 لتستوى ا التعالار   ا نحراف الحسا ا الوسا الشائعات الكاذبة واابعا  التابعة له ال عد رني الرت ة

 متوسا 0.51 3.21 ةا جتتاعالل الشائعات  3 1

 متوسا 0.47 2.93 ةااكا يتالل الشائعات  1 2

 متوسا 0.43 2.80 ةا نتصا يل الشائعات  2 3

 متوسا 0.42 2.65 ةالسالاسالل الشائعات  5 4

 م  د  0.61 2.26 ةالدي الل الشائعات  4 5

 متوسا 0.37 2.80 الكلا للتقالا 

 
مةةت يةةا التمتتةة   الكاذبةةة مسةةتوى انتشةةار الشةةائعاتنمل   1مةةت جةةدو  يي ةةي 

(. ونةةد متوسةةًاا   ةامنةةد سةةالاز  ةت عاةةد الع  ة   وجهةة ن ةةر  ال ةات جامعةةة اام ةر
الشةةةائعات  بعةةةدويًقةةةا للترت ةةة  التةةةالا   يةةةا التمتتةةة  نبعةةةا  الشةةةائعات الكاذبةةةةجةةةا ت 

لةةةةةى ا جتتاعالةةةةةة الشةةةةةائعات  بعةةةةةدىةةةةةي    ةةةةةتت مسةةةةةتوى  متوسةةةةةا( يةةةةةا الترت ةةةةةة ااول
الشةةةةةائعات  بعةةةةةد  ىةةةةةي  ةةةةةتت مسةةةةةتوى  متوسةةةةةا( الترت ةةةةةة الثانالةةةةةةااكا يتالّيةةةةةة يةةةةةا 

 تت مستوى  متوسا(  ىةي بعةد الشةائعات السالاسةاللة  يا الترت ة الثالثة ا نتصا يلة
يةةا الترت ةةة الرابعةةة  ةةتت مسةةتوى  متوسةةا(  ىةةي ني ةةًرا  بعةةد الشةةائعات الدي اللةةة يةةا 
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ويًقةةا لتعالةةار تصةة ال  ااوسةةاط وذلةةك   مسةةتوى  مةة  د (الترت ةةة ال امسةةة  ةةتت 
تةةي  سةةا  ااوسةةاط الحسةةا الة وا نحرايةةات ونةةد  .الحسةةا الة يةةا الار قةةة وااجةةرا ات

ت ا لاًلةةا ويًقةةا  يقراتةةهمةة  مراعةةا  ترت ةة  لدقةةرات بعةةد  الشةةائعات ا جتتاعاللةةة( التعالار ةةة 
 .2اوسا ها الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو  

 :2ل جدو
( التاب  للشائعات الشائعات الجتماعيَّةاألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد )

 الكاذبة من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 ةالجتماعيَّ  بعد الشائعاتمضمون فقرات 

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 ياري المع
 المستوى 

 متوسط 1.06 3.57 أتاب  أخبار العائالت المحيطة بي مةما كان ميدرها 17 1

 متوسط 1.06 3.41 أتناقل األخبار العاجلة عن شخص معين م  زميالتي 16 2

 متوسط 0.98 3.32 أتفاعل م  األخبار الواردة دون التحقق من صحتةا 20 3

 متوسط 0.99 3.25 أتتب  أخبار المشاهير دون التحقق منةا 19 4

 متوسط 0.99 3.16 أستم  ألخبار الزواج والطالق عن اآلخرين وأنقلةا 18 5

 متوسط 0.97 3.11 أصادق على ما يقال عن عالقات خاطئة لبعض الطالبات 22 6

 متوسط 0.84 3.09 أتبادل اليور التي تسيئ لبعض الشخييات العامة م  زميالتي 21 7

8 23 
أتاب  القنوات التلفزيونية التي تنشر أخبار وأئداث تثير 

 الستغراب
 متوسط 0.97 3.08

9 25 
أهتم بمتابعة ما ينشر من أخبار نجاح وفشل لشخييات معروفة 

 أيًا كان ميدرها
 متوسط 0.92 3.06

 متوسط 0.94 3.02 أئدد عالقاتي وصداقاتي م  اآلخرين بناًء على ما يشاع عنةم 24 10
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ة ّيد  نةد جتالة  يقةرات بعةد  الشةائعات ا جتتاعاللةة( نمل   2يي ي مت جةدو   ِّ 
تةي  سةا  ااوسةاط الحسةا الة ونةد   (10-1 تت مستوى  متوسةا( ذوات الرتة   

 يقراتةةهمةة  مراعةةا  ترت ةة  لدقةةرات بعةةد  الشةةائعات ااكا يتاللةةة( وا نحرايةةات التعالار ةةة 
 .3ا الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو  ت ا لاًلا ويًقا اوسا ه

 :3جدول 
( التاب  للشائعات الشائعات األكاديميَّةاألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد )

 الكاذبة من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 ائعات األكاديميَّةبعد الشمضمون فقرات 

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 
 المستوى 

 متوسا 0.91 3.01 على ما سمعته من ارتباطه بفرص العمل استنداختياري لتخييي  3 1

2 2 
أسعى لتغيير التخيص ألن فرصتي في العمل ضعيفة كما أخبرتني 

 بعض الطالبات
 متوسا 0.90 3.00

 متوسا 0.86 2.92 قيل لي عن صعوبتةاما اء على أنسحب من مقررات دراسية بن 1 3

4 6 
أفضل تسجيل المقرر لدى مدّرسة بعينةا معتمدة على ما قيل عن 

 تةاسةول
 متوسا 0.87 2.91

5 7 
أبتعد عن مدّرسة بعينةا بسبب ما أخبرتني زميلتي عن صعوبة 

 تعاملةا
 متوسا 0.83 2.91

6 4 
بالعتماد على ما يقال عن أتشارك األعمال والواجبات م  الطالبات 

 مستوى اجتةادهن
 متوسا 0.88 2.89

7 5 
أشعر بالكره لمدّرسة بعينةا معتمدة على ما قالت زميلتي عن تحييزها 

 لبعض الطالبات
 متوسا 0.87 2.88
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ةة ّيد  نةةد جتالةة  يقةةرات بعةةد  الشةةائعات ااكا يتاللةةة( نمل   3يي ةةي مةةت جةةدو   ِّ 
تةةي  سةةا  ااوسةةاط الحسةةا الة ونةةد (  7-1  مسةةتوى  متوسةةا( ذوات الرتةة   ةةتت

 يقراتةهمة  مراعةا  ترت ة    (لدقرات بعد  الشائعات ا نتصا يلةوا نحرايات التعالار ة 
 .4ت ا لاًلا ويًقا اوسا ها الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو  

 :4جدول 
( التاب  للشائعات ياديَّةالشائعات القتاألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد )

 الكاذبة من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 ةالقتياديَّ  بعد الشائعاتمضمون فقرات 

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 
 المستوى 

 متوسط 0.89 2.87 تستةويني المواق  التي تنشر فرص عمل أيًا كانت 9 1

 متوسط 0.91 2.84 أتاب  باهتمام ما يقال عن ارتفاع جديد لألسعار 8 2

 متوسط 0.81 2.84 أتاب  أخبار العروض والتنزيالت مةما كان ميدرها 12 3

 متوسط 0.85 2.83 أنشر ما أسمعه عن غالء متوق  لألسعار 11 4

 متوسط 0.82 2.78 أشعر بالخوف لما يشاع عن الوض  القتيادي المستقبلي 10 5

 متوسط 0.84 2.77 أشعر بالريبة والقلق على مستقبل موارد أسرتي المالية 15 6

 متوسط 0.91 2.74 أستم  لما ينشر عن فساد مالي لبعض الشخييات المةمة 14 7

 متوسط 0.85 2.73 أسعارها أقوم بشراء وتخزين السل  التي يشاع عن ارتفاع 13 8

ة ّيد  نةد جتالة  يقةرات بعةد  الشةائعات ا نتصةا يلة(  نمل   4يي ي مت جةدو   ِّ 
تةةي  سةةا  ااوسةةاط الحسةةا الة ونةةد   (8-1 ةةتت مسةةتوى  متوسةةا( ذوات الرتةة   

 يقراتةةهمةة  مراعةةا  ترت ةة  لدقةةرات بعةةد  الشةةائعات السالاسةةاللة( وا نحرايةةات التعالار ةةة 
 .5 ت ا لاًلا ويًقا اوسا ها الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو 
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 :5جدول 
( التاب  للشائعات الشائعات السياسيَّةاألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد )

 الكاذبة من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 ةالسياسيَّ  بعد الشائعاتمضمون فقرات 

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 
 المستوى 

 متوسط 0.81 2.69 تيلني أخبار تتحدث عن وقوع أعمال عنف وقتل في بعض المناطق 36 1

 متوسط 0.73 2.68 أستم  لما يقال عن توق  ئدوث مظاهرات في األيام المقبلة 35 2

 متوسط 0.78 2.68 أتاب  ما ينشر عن ئدوث ئرب في المستقبل القريب 39 3

 متوسط 0.82 2.66 ر عن اليحة العامة لرموز وطنيةأتاب  ما ينش 38 4

 متوسط 0.78 2.65 أستم  لما ينشر ئول تفشي أمراض معدية ل عالج لةا 37 5

 متوسط 0.71 2.61 أشاهد ما ينشر عن القوة العسكرية لمجتمعات معادية لوطني 34 6

 متوسط 0.67 2.61 أتاب  محللين سياسيين يتحدثون بسوء عن بلدي 40 7

 متوسط 0.88 2.60 أتيفح مواق  غير موثوقة تتحدث عن تجاوزات قانونية وأمنية في بلدي 33 8

 
ةة ّيد  نةةد جتالةة  يقةةرات بعةةد  الشةةائعات السالاسةةاللة( نمل   5يي ةةي مةةت جةةدو   ِّ 

تةةي  سةةا  ااوسةةاط الحسةةا الة ونةةد (  8-1مسةةتوى  متوسةةا( ذوات الرتةة     ةةتت
 يقراتةةةهمةةة  مراعةةةا  ترت ةةة  الشةةةائعات الدي اللةةةة( لدقةةةرات بعةةةد  وا نحرايةةةات التعالار ةةةة 

 .6ت ا لاًلا ويًقا اوسا ها الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو  
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 :6جدول 
( التاب  للشائعات الشائعات الدينيَّةاألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد )

 بد العزيز مرتبًة تنازلًيا.الكاذبة من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن ع

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 ةالدينيَّ  بعد الشائعاتمضمون فقرات 

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 
 المستوى 

1 28 
نتداو  ال صوص الدي الة التا تل د ن الة مع  ة تتد  م  م ولا 

 واتماهاتا
 متوسا 0.79 2.58

 متوسا 0.73 2.49 تانتا ى بع  الدتاوى التا تروق لا وتلاا رغ ا 29 2

 م  د  1.00 2.26 نتاب  م شورات بع  المتاعات الدي الة ال ارجالة 26 3

 م  د  1.18 2.26 نتاب  بع  علتا  الديت  دوم معرية نهدايه وتوجهاته 27 4

 م  د  1.11 2.24 نستت  اي ار تتحد  عت  رو  عقائدية نا مة 31 5

6 30 
لق ايا  وم التحق  مت  حتها نعتتد على ن ا يث ناو ة يا بع  ا

 روايتها
 م  د  1.01 2.12

7 32 
ي شر مت ني ار تتعل  ما  نت   موندا مت نش اص   ا  على 

 بتعتقداتهي
 م  د  1.09 1.86

ةةة ّيد   ةةةتت نةةةد يقةةةرات بعةةةد  الشةةةائعات الدي اللةةةة( نمل   6يي ةةةي مةةةت جةةةدو   ِّ 
 – 3 مةةة  د ( للدقةةةرات   و (2  1ذاتةةةا الةةةرتات ت   متوسةةةا( للدقةةةرت ت  مسةةةتو  ت 

7.) 
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الشنعور بننمن مسنتوى منا الة   نةصل علةى    الدراسةةال تائ  التتعلقة بسلا  . ثانًيا
  .نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز؟ من وجةة المجتم 

 للشةةةعور بةةةممت التمتتةةة تةةةي  سةةةا  ااوسةةةاط الحسةةةا الة وا نحرايةةةات التعالار ةةةة 
ت ا لاًلةا ويًقةا اوسةا ها الحسةا الة  وذلةك  نبعةا  اعةا  ترت ة  م  مر  التابعة له ولألبعا 

 .7كتا هو مِّا لت يا جدو  
 :7جدول 

من وجةة ولألبعاد التابعة له  نمن المجتم للشعور باألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية 
 ا.التابعة له مرتبًة تنازليً  ولألبعادنظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز 

 الرتبة
  رقم

 البعد
 أمن المجتم  وأبعاده

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 
 المستوى 

 مرتد  0.60 3.88 اامت السالاسا 4 1

 مرتد  0.66 3.79 اامت ال دسا 1 2

 متوسا 0.65 3.66 اامت الدكر   2 3

 متوسا 0.86 3.49 اامت ا نتصا   3 4

 مرتد  0.56 3.72 نمت التمتت 

(. ونةد مرتدًعةا   ةامنةد الشعور بممت التمتتة  مستوى نمل   7 ي مت جدو يي 
  اامةت السالاسةاّي  بعةدنو  ويًقةا للترت ة  التةالا   الشعور بةممت التمتتة نبعا  جا ت 
ورابعةًا اامةت الدكةر    بعةدوىالثةا    تت مستوى  مرتدة (و اامت ال دساّي  بعدوىانالا 

ويًقةةةا لتعالةةةار تصةةة ال  متوسةةةا(  وذلةةةك  ةةةتت مسةةةتوى  و بعةةةد اامةةةت ا نتصةةةا   
تةةةي  سةةةا  ااوسةةةاط الحسةةةا الة ونةةةد  .ااوسةةةاط الحسةةةا الة يةةةا الار قةةةة وااجةةةرا ات

ت ا لاًلةا  يقراتةهمة  مراعةا  ترت ة  لدقرات بعد  اامت السالاسّا( وا نحرايات التعالار ة 
 .8ويًقا اوسا ها الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو  
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 :8جدول 

( التاب  ألمن المجتم  األمن السياسيّ لحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد )األوساط ا

 من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 مضمون فقرات بعد األمن السياسي

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 
 المستوى 

 مرتد  1.20 4.12 ويكل ما تص   مت م م ات  ايلالا ويارجالانيت ر بقالا تا  31 1

 مرتد  1.07 3.93 نشعر نم جتال  سالاسات الدولة تص  يا مصلحتا 35 2

 مرتد  1.09 3.92 نعتقد نم  ل يعل يهدف ااسا   لالد  لت ي مو 33 3

  مرتد 1.03 3.87 نرى نم قالا تا تعتل بمد لتمم ت مستقالا مت  اية الموان  34 4

 مرتد  1.03 3.86 نعت  بقوات ا التسلحة وندرتها على  تايت ا مت ن  يار يارجا 36 5

 مرتد  1.06 3.86 ىقتا  ا ر  بتلسسات ا اام الة يا إ  اط نية محاولة تت  نمت  لد  37 6

 مرتد  1.03 3.83 ننا   ل مصا ر التعلومات التا تس ئ لالد  نم الا 28 7

 مرتد  1.12 3.83 ع دما نرى ن  مونف نم ا مقل نساهي بتا نستاال   32 8

 مرتد  1.14 3.83 نعتار ندسا ج ديا وشر الا ع دما ي ا ي ا و  ا 29 9

 مرتد  1.10 3.80 ن تدي بكل نرناز الهواتف اام الة ال ا ة بالتالالك عت ن  يعل مشاو  30 10

ةةةنةةةد يقةةةرات بعةةةد  اامةةةت السالاسةةةّا(  مسةةةتوى  نمل   8يي ةةةي مةةةت جةةةدو    ّيد   ِّ
تةةي  سةةا  ااوسةةاط الحسةةا الة ونةةد  (.10-1 مرتدةة ( ذوات الرتةة    ةةتت مسةةتوى 

ت ا لاًلةةا  يقراتةةهمةة  مراعةةا  ترت ةة   لدقةةرات بعةةد  اامةةت ال دسةةّا(وا نحرايةةات التعالار ةةة 
 .9ويًقا اوسا ها الحسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو  
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 :9جدول 

( التاب  ألمن المجتم  من األمن النفسيّ ة لفقرات بعد )األوساط الحسابية والنحرافات المعياري

 وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 مضمون فقرات بعد األمن النفسي

 الوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 
 المستوى 

 مرتد  1.04 3.82 نرى نم اامور تس ر نحو ااي ل مت  اية ال وا ا 7 1

 مرتد  1.01 3.81 نشعر بقدرتا على  تاية ندسا 4 2

 مرتد  1.12 3.81 نشعر بالر ا عت ال روف التحالاة  ا 5 3

 مرتد  1.06 3.81 يحالد ا التوي   يا  الاتا الدراسالة 6 4

 مرتد  1.09 3.80 نت   نرار   ثقة ويدوم تر   يا م تلف الق ايا 2 5

 مرتد  1.03 3.80 والتداؤ  مع ي الون نشعر بالدرا  3 6

 مرتد  1.14 3.78 نشعر بالاتمن  ة والتداؤ  لقا ز ااياز 10 7

 مرتد  1.15 3.77 ىقتا عالالة باةير ت يارئ نااق عائلتا 8 8

 مرتد  1.12 3.75 لد  القدر  الكادالة يا  ل ومواجهة مشكيتا   دسا 1 9

 مرتد  1.13 3.75 ي ااوناتنتتت  بالهدو  والرا ة يا مع  9 10

ة ّيد   ةتتنةد يقرات بعد  اامةت ال دسةّا(  مستوى  نمل   9يي ي مت جدو   ِّ  
تةةةةةةي  سةةةةةةا  ااوسةةةةةةاط الحسةةةةةةا الة نةةةةةةد (. و 10-1مسةةةةةةتوى  مرتدةةةةةة ( ذوات الرتةةةةةة   

ت ا لاًلةةا  يقراتةةهمةة  مراعةةا  ترت ةة  لدقةةرات بعةةد  اامةةت الدكةةرّ ( وا نحرايةةات التعالار ةةة 
 .10حسا الة  وذلك  تا هو مِّا لت يا جدو  ويًقا اوسا ها ال
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 :10جدول 
( التاب  ألمن المجتم  من األمن الفكريّ األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد )

 وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازلًيا.

 الرتبة
 رقم
 الفقرة

 مضمون فقرات بعد األمن الفكري 
 سطالو 

 الحسابي
 النحراف
 المعياري 

 المستوى 

1 16 
نعت  بالدور التا تقوز به التتلكة يا المان  الدي ا والعريا 

 واانلالتا والدولا
 مرتد  1.15 3.77

 مرتد  1.04 3.72 ننا  اايكار التتارية التا تهد  نمت  لد  12 2
 مرتد  1.12 3.69 لتساوا  نعتتد يا معاملتا لآلير ت على م ا ئ اايو  والر تة وا 17 3
 مرتد  1.17 3.67 ننا  يكر التعص  القالا وا جتتاعا والدي ا والر ا ا 20 4
 متوسا 1.25 3.64 ن ترز وجهات ال  ر التا ت تلف م  وجهة ن ر   18 5

6 15 
ن تعد عت متارسة السلوع ال   يت ايى م  اة ا  والعا ات 

 والتقال د
 متوسا 1.11 3.64

7 11 
رع بداعلالة يا اانشاة والت اس ات التا تع   القالي والتكايل نشا

 ا جتتاعا
 متوسا 1.23 3.62

 متوسا 1.21 3.62 نمتلك الوعا بااياار والتلامرات التا تحاع  د  لد  13 8
 متوسا 1.12 3.61 نيدز اةير ت ونندمهي على ندسا نو  ويعي 19 9
 متوسا 1.24 3.59  ر موىونة وآم ةنبحث عت التعلومة وال ار مت مصا 14 10

ةةةة ّيد   ةةةةتت نةةةةد يقةةةةرات بعةةةةد  اامةةةةت الدكةةةةرّ (  نمل   10يي ةةةةي مةةةةت جةةةةدو   ِّ 
(   ومتوسةا( للدقةرات ذوات الرتةة  4 –1الرتة   ( للدقةرات ذوات ت   مرتدة مسةتو  

لدقةةةرات بعةةةد تةةةي  سةةةا  ااوسةةةاط الحسةةةا الة وا نحرايةةةات التعالار ةةةة ونةةةد (. 10 -5 
ت ا لاًلا ويًقا اوسةا ها الحسةا الة  وذلةك  يقراتهم  مراعا  ترت   (  اامت ا نتصا  ّ 

 .11كتا هو مِّا لت يا جدو  
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( التاب  األمن القتياديّ األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات بعد ) :11جدول 
 ًيا.ألمن المجتم  من وجةة نظر طالبات جامعة األمير سطَّام بن عبد العزيز مرتبًة تنازل

 الرتبة
 رقم
 مضمون فقرات بعد األمن القتيادي الفقرة

 الوسط
 الحسابي

 النحراف
 المستوى  المعياري 

 متوسا 1.23 3.55 نرى نم الديل الشهر  اسرتا يكدل لا  الا   ر تة 25 1
 متوسا 1.18 3.51 نعتقد نم نسعار السل  م اس ة ويتت او  المتال  27 2

ير ة عتل م اس ة بعد إكتا  نشعر بمن ا سم صل على  24 3
 متوسا 1.18 3.51  راستا

تستوج  مشار تا يا مصار   الا   بعد  روف نعتقد نم ال 26 4
 متوسا 1.18 3.50 ال وائ

نسرتا مت يي  التقل ل عت نساهي يا ت فال  ااع ا  التالالة  23 5
 متوسا 1.20 3.49 مت متال اتا

 يل شهر  توّير لا عتل و  نيكر يا ا لتحاق  دورات تدر االة 22 6
 متوسا 1.23 3.43 ياص  ا

نعتقد بمن ا سموجه ن دالا يا التستقال لتسارات مه الة  د   21 7
 متوسا 1.33 3.41 مت ااكا يتالة

ة ّيد  نةد يقةرات بعةد  اامةت ا نتصةا ّ (  مسةتوى  نمل   11يي ي مةت جةدو   ِّ 
لتعالار تصةحالو التقالةا  (  وذلك ويًقا 7-1( ذوات الرت   مستوى  متوسا تت 

  يا الار قة وااجرا ات.
هنل توجند عالقنة ارتباطينة  " ال   نصل على  الدراسةال تائ  التتعلقة بسلا   .ثالًثا

الشائعات الكاذبة فني انتشار ( بين α=0.05دالة إئيائًيا عند مستوى الدللة )
ميننر المجتمنن  وبننين الشننعور بنننمن المجتمنن  مننن وجةننة نظننر طالبننات جامعننة األ

 سطَّام بن عبد العزيز؟
يةةةا التمتتةةة   الشةةةائعات الكاذبةةةةتةةةي  سةةةا  معةةةاميت ارت ةةةاط   رسةةةوم لعينةةةة 

مةةت وجهةةة مةةت جهةةةن نيةةرى ونبعةةا    ويةة ت الشةةعور بةةممت التمتتةة مةةت جهةةة  ونبعا هةةا
  وذلةةةك  تةةةا هةةةو مِّاةةة لت يةةةا ن ةةةر  ال ةةةات جامعةةةة اام ةةةر سةةةالاز  ةةةت عاةةةد الع  ةةة 

 .12جدو 
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 :12جدول 
بالشعور من جةة  الشائعات الكاذبة في المجتم  وأبعادهاالت ارتباط بيرسون لعالقة قيم معام

سطَّام بن عبد  من وجةة نظر طالبات جامعة األميرمن جةٍة أخرى وبنبعاده  نمن المجتم ب
 العزيز.

 اا صائا *العالقة
 الكلا نمن المجتم الشعور بأبعاد 

 اامت السالاسا مت ا نتصا  اا اامت الدكر   اامت ال دسا للتقالا 

اد 
أبع

م 
مجت

ي ال
ة ف

اذب
 الك

ات
ائع
لش
ا

 

 الشائعات
 ااكا يتاللة

 0.26- 0.24- 0.19- 0.32- 0.38- معامل ا رت اط
  غ ر   غ ر   غ ر  متوساة متوساة نو  العينة

 الشائعات
 ا نتصا يلة

 0.27- 0.56- 0.71- 0.33- 0.36- معامل ا رت اط
  غ ر  كا ر  كا ر  جًدا متوساة متوساة ينةنو  الع

 الشائعات
 ا جتتاعاللة

 0.44- 0.26- 0.24- 0.40- 0.39- معامل ا رت اط
 متوساة  غ ر   غ ر  متوساة متوساة نو  العينة

 الشائعات
 الدي اللة

 0.53- 0.83- 0.22- 0.81- 0.79- معامل ا رت اط
 كا ر  جًدا كا ر   غ ر  جًدا كا ر  جًدا كا ر  نو  العينة

 الشائعات
 السالاساللة

 0.27- 0.80- 0.58- 0.59- 0.54- معامل ا رت اط
  غ ر  كا ر  جًدا كا ر  كا ر  كا ر  نو  العينة

 الكلا
 للتقالا 

 0.69- 0.52- 0.52- 0.57- 0.58- معامل ا رت اط
 كا ر  كا ر  كا ر  كا ر  كا ر  نو  العينة

 (.α=0.05ة إ صائاًلا ع د مستوى الد لة  *  ال

  نمل معةاميت ارت ةةاط   رسةةوم لعينةة الشةةائعات الكاذبةةة 12يي ةي مةةت جةةدو  
ةةة لد  ويًقةةةا نمةةةت التمتتةةة  ونبعةةةا   مةةةت جهةةةةن نيةةةرى نةةةد ويةةة ت ونبعا هةةةا مةةةت جهةةةة  ِّ 

  (  على ال حو اةتاHopkins, 2002لتعالار  
ذات   لةةةةةة إ صةةةةةائالة ع ةةةةةد مسةةةةةتوى الد لةةةةةة  عينةةةةةات سةةةةةال ة  ا ةةةةةر  القةةةةةول  جةةةةةًدان . 

 α=0.05) ّ ت  لّن مت  ن( بعد  الشائعات ا نتصا يلة( وية ت بعةد  اامةت ا نتصةا    )  
  الاسةّا(نبعةا   اامةت ال دسةّا  اامةت الدكةرّ   اامةت الس وية ت  ( بعد  الشائعات الدي اللةة(

 .اسّا(بعد  اامت السال وي تئ( بعد  الشائعات السالاساللة( 
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القةةةةةةةول  ذات   لةةةةةةةة إ صةةةةةةةائالة ع ةةةةةةةد مسةةةةةةةتوى الد لةةةةةةةة  كا ةةةةةةةر عينةةةةةةةات سةةةةةةةال ة   . 
 α=0.05  ةة ت  ةةلّن مةةت  ن( الشةةائعات الكاذبةةة ويعةةدها  الشةةائعات السالاسةةاللة( ويةة ت نبعةةا   )

   ( الشةةةةائعات الكاذبةةةةةة ويعةةةةةدها اامةةةةةت الدكةةةةر   اامةةةةةت ا نتصةةةةةا  (  اامةةةةت ال دسةةةةةا 
ئ( الشةةةةائعات الكاذبةةةةة ويعةةةةةدها   يةةةة ت بعةةةةد  اامةةةةت السالاسةةةةّا(و  الشةةةةائعات ا نتصةةةةا يلة( 

  كل. الشائعات الدي اللة( وي ت نمت التمتت  
القةةةةةول  ذات   لةةةةةة إ صةةةةةائالة ع ةةةةةد مسةةةةةتوى الد لةةةةةة  متوسةةةةةاةعينةةةةةات سةةةةةال ة ئ . 

 α=0.05  ةةةةة ت  ةةةةةلّن مةةةةةت  ن( نبعةةةةةا   الشةةةةةائعات ااكا يتاللةةةةةة  الشةةةةةائعات ا نتصةةةةةا يلة   )
 ( بعةةد  الشةةائعات    د   اامةةت ال دسةةا  اامةةت الدكةةر (بعةةويةة ت تتاعاللةةة( الشةةائعات ا ج

  كل. ا جتتاعالة( وي ت نمت التمتت  
عينةةةةةةةات سةةةةةةةال ة  ةةةةةةةغ ر  القةةةةةةةول  ذات   لةةةةةةةة إ صةةةةةةةائالة ع ةةةةةةةد مسةةةةةةةتوى الد لةةةةةةةة   . 

 α=0.05  ةةةةة ت  ةةةةةلّن مةةةةةت  ن( نبعةةةةةا   الشةةةةةائعات ااكا يتاللةةةةةة  الشةةةةةائعات ا جتتاعاللةةةةةة   )
ويةة ت     ( بعةةد  الشةةائعات ااكا يتاللةةة((ت الدي اللةةة( ويةة ت بعةةد  اامةةت ا نتصةةا  ّ الشةةائعا

  ئ( نبعةةا   الشةةائعات ااكا يتاللةةة  الشةةائعات ا نتصةةا يلة  الشةةائعات بعةةد  اامةةت السالاسةةّا(
  كل.  وي ت نمت التمتت  السالاساللة(

 مناقشة النتائج
الشةائعات الكاذبةة  ة ت الاال ةات انتشار نشكا  م تلدة مةت تو ل  ال تائ  إلى 
( ويدرجةةةةةة 3,21  ا جتتاعالةةةةةة بتتوسةةةةةا  سةةةةةا اشةةةةةائعات جةةةةةا ت يةةةةةا مقةةةةةدمتها ال

متوسةةةةةةاة  تتابعةةةةةةة وت انةةةةةةل ااي ةةةةةةار ال ا ةةةةةةة بالاال ةةةةةةات والعةةةةةةائيت التحالاةةةةةةة 
والتشةةةةاه ر  والتداعةةةةل مةةةة  ني ةةةةار الةةةة وائ والاةةةةيق والتتارسةةةةات ال ا لةةةةة لةةةة ع  

عةةة التةةرن  بشةةكل عةةاز واهتتامهةةا بتةةا يةةدور  ولهةةا الاال ةةات  ونةةد يعةةو  ذلةةك إلةةى  اال
 . مت ن دا  يا ة بالتعارف والتحالا ت وال م يت

( 2,93بتتوسةا  سةا ا  كا يتالةة ااشةائعات الانتشار  ويا الترت ة الثانالة جا 
نىرها يا ايتالار الت صص ومحاولة التحّو  إلةى  درجة متوساة   ث نشارت إلى 
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قةةةررات وتد ةةة ل مةةةدر  عةةةت اةيةةةر با عتتةةةا  ت صةةةص  و لةةةى ا نسةةةحا  مةةةت الت
على ما يشةاع مةت الاال ةات. ونةد تعةو  هة   ال تالمةة إلةى اهتتةاز الاال ةات يةا هة   
التر لةةة بةةممور ال مةةاا والت ةةرئ والتدك ةةر بالعتةةل والوظالدةةة  لةة ا ياةةديت اهتتامةةا  ا ةةرا 

 بكل ما يقا  و شاع  و  اامور ااكا يتالة بغ  ال  ر عت موىون تها. 
( 2,80ا نتصةةةا ية بتتوسةةةا  سةةةا ا  شةةةائعات ا الترت ةةةة الثالثةةةة جةةةا ت الويةةة

تتابعةةة موانةة  يةةرص العتةةل  وااسةةعار والعةةرو   وارتدةةاع  درجةةة متوسةةاة متثلةةة ب
ااسعار والدسا  التالا  وريتا تدّسةر هة   ال تالمةة با هتتةاز الااالعةا مةت الاال ةات 

عتةةةةل بعةةةةد الت ةةةةرئ  هةةةةدف بةةةةممور الشةةةةرا  و ةةةة  التّسةةةةوق  والتدك ةةةةر بال حةةةةث عةةةةت 
ا ستقي  التا   وا عتتا  على ال ات يةا تةمم ت مصةدر  يةل يةا ظةل ال ةروف 

 ا نتصا ية  والتحّو  يا  ور الترن   شر ك يا المان  التا   لألسر . 
( 2,65بتتوسةةةةا  سةةةةا ا  شةةةةائعات السالاسةةةةالة ويةةةةا الترت ةةةةة الرابعةةةةة جةةةةا ت ال
ف والقتةةةل والت ةةةاهرات والحةةةرو   ني ةةةار الع ةةةويدرجةةةة متوسةةةاة ونةةةد نشةةةارت إلةةةى 

وا ي ار ال ا ةة بسةيمة و ةحة   ةار التسةلول ت  والقةو  العسةكر ة لة ع  الةدو  
التعا يةةةة لتمتتع ةةةا العريةةةا. ونةةةد يعةةةو  هةةة ا ا هتتةةةاز للحةةة  الةةةو  ا ويةةةداي   ةةة  

 الو ت وال وف مت التستقال يا ظل ما يمر  مت ن دا  يا الدو  التحالاة. 
( ويدرجةة 2,26بتتوسةا  سةا ا  الشائعات الدي الة جا ت  ويا الترت ة ااي ر 

الدتاوى وال صةوص الدي الةة التةا تتدة  مة  الت ةو  والرغ ةات  ونشارت إلى م  د ة 
ومتابعةةةة م شةةةورات المتاعةةةات التتاريةةةة  والحةةةرو  العقائديةةةة التحتتلةةةة. ونةةةد يعةةةو  

اامت ان دةةةا  مسةةةتوى هةةة   الشةةةائعات إلةةةى  االعةةةة التمتتةةة  التتةةةديت  والشةةةعور بةةة
مةةة  الدراسةةةة نتالمةةةة نسةةةمت  ونةةةد اواامةةةام التةةةا تعالشةةةه الاال ةةةات يةةةا ممةةةتتعهت. 

( يةةا ممةةا  الشةةائعات Heng chen, Yang K. lu, Wing Suen (2012)  راسةةة
 السالاسالة التا نشارت إلى الشائعات الترت اة بالرمو  القالا ية للاي .
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 يقةد جةا الاال ةات بتستوى الشعور بممت التمتت  مةت وجهةة ن ةر دالتا يتعل  و 
  ةةث رتدعةةة ( ويدرجةةة م3,88بتتوسةةا  سةةا ا  اامةةت السالاسةةا يةةا الرت ةةة ااولةةى 

ال ةةةات إلةةةى الد ةةةر بالقالةةةا   وم م اتهةةةا وعتلهةةةا الت لةةةص لتصةةةلحة الالةةةد الا تنشةةةار 
ون  ائةةه  ون ةةديت ىقةةة واعتةة ا ا  ا ةةرا بتةةا تقةةوز بةةه القةةوات التسةةلحة وااجهةة   اام الةةة  

للتسةةاهتة يةةا  دةةي اامةةت والتعةةاوم مةة  ااجهةة   اام الةةة.  ونشةةرم إلةةى اسةةتعدا هت
تعتار ه   نتالمة م اقالة لاال ات ي تت ت لتمتت  ون از ويّر ايرا   الحالا  الكر تة 
يةةةةا  ايةةةةة التمةةةةا ت التعلالتالةةةةة والصةةةةحالة واام الةةةةة  ونتالمةةةةة  االعالةةةةة للتعا ةةةةر عةةةةت 

بةممت التمتتة  جةا   ا نتتا  و   الو ت. ويا الترت ة الثانالةة مةت مسةتوى الشةعور
( ويدرجة مرتدعة   ث نشارت الاال ات إلةى 3,79اامت ال دسا بتتوسا  سا ا  

شةةةعورهت بالحتايةةةة والر ةةةا والتوي ةةة  والدةةةرا والتدةةةاؤ  والثقةةةة والقةةةدر  علةةةى مواجهةةةة 
التشةةكيت يةةا م تلةةف جوانةة  الحالةةا  الش صةةالة وااسةةر ة والدراسةةالة. وتدّسةةر هةة   

ا ممتتةةة  نسةةةر  متةةةرابا محةةةايي يهةةةتي  تةةةوي ر الرعايةةةة ال تالمةةةة  وجةةةو  الاال ةةةات يةةة
 والحتاية لألنثى يا م تلف مما ت الحالا .

( ويدرجةةةةة 3,66ويةةةةا الترت ةةةةة الثالثةةةةة جةةةةا  اامةةةةت الدكةةةةر  بتتوسةةةةا  سةةةةا ا  
متوسةةاة   ةةث نشةةارت الاال ةةات إلةةى اعتةة ا هت  ةةدور التتلكةةة يةةا المانةة  الةةدي ا 

وعلةى ناة هّت للدكةر التتاةرف والتعصة   على التسةتوى العريةا واانلالتةا والةدولا 
القالةةا وا جتتةةاعا والةةدي ا  وعلةةى ا تةةراز وجهةةات ال  ةةر الت تلدةةة  وا  تعةةا  عةةت 
متارسةةةة السةةةلوع الةةة     ي سةةةمي مةةة  اة ا  وااعةةةراف والتقال ةةةد  و لةةةى امةةةتيكهت 
الةةوعا الكةةايا للحدةةا  علةةى الالةةد وم م اتةةه  و لةةى مشةةار تهت بداعلالةةة يةةا اانشةةاة 

تعةة    لقةةالي التكايةةل ا جتتةةاعا. ونةةد تعةةو  هةة   ال تالمةةة لتسةةتوى الةةوعا والتعلةةالي ال
والثقايةةة للاال ةةات    ةةث الاال ةةات يةةا مر لةةة تعلالتالةةة تةةلهلهّت لهةة ا التسةةتوى مةةت 
ال  ةةة  والةةةوعا. ويةةةا الترت ةةةة الرابعةةةة جةةةا  اامةةةت ا نتصةةةا   بتتوسةةةا  سةةةا ا 

الر ةةا عةةت مسةةتوى الةةديل  ( ويدرجةةة متوسةةاة   ةةث نشةةارت الاال ةةات إلةةى3,49 
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الشهر  اسرهّت  ولألسةعار وعةت تةوّير يةرص العتةل  و لةى اسةتعدا هّت للعتةل بعةد 
الت ةةرئ وللتسةةاهتة يةةا تحسةة ت  يةةل ااسةةر  وريةة  نةةدرتهّت الته الةةة. ونةةد تعةةو  هةة   
ال تالمة إلى مستوى ال    العقلا والدهي التعّت  لااالعة التحّو  يا الدور ااسر  

 ة الوعا والتعلالي ال    صلت علاله يا الحالا  المامعالة.   للترن  ولااالع
الشةائعات الكاذبةة  ة ت سةال ة ارت ا الةة ات شارت ال تائ    لك إلى وجو  عينون

ونبعا هةةةا مةةةت جهةةةة ونمةةةت التمتتةةة  ونبعةةةا   مةةةت جهةةةة نيةةةرى.   ةةةث نشةةةارت إلةةةى 
ت عينةةةةةات سةةةةةال ة  ا ةةةةةر   ةةةةة ت الشةةةةةائعات ا نتصةةةةةا ية واامةةةةةت ا نتصةةةةةا   واامةةةةة

السالاسةةةا. ونةةةد تعةةةو  هةةة   ال تالمةةةة اهتالةةةة المانةةة  ا نتصةةةا   يةةةا الحالةةةا  بكايةةةة 
نوا  هةةةةا ونىرهةةةةا التةةةةرت ا بشةةةةكل  االعةةةةا بتسةةةةتوى الشةةةةعور بةةةةاامت السالاسةةةةا.  تةةةةا 
نشةةارت ال تةةائ  لوجةةو  عينةةات ارت ا الةةة سةةال ة  ا ةةر   ةة ت الشةةائعات الدي الةةة واامةةت 

ت يةةا ممتتةة  الاال ةةات جان ةةا  ا ةةرا ال دسةةا والدكةةر  والسالاسةةا    ةةث يشةةغل التةةديّ 
يةةةرت ا بت تلةةةف نةةةوا ا الحالةةةا  و عتاةةةر لةةةديهت موجهةةةا رئالسةةةا ل  ةةةاز ونتةةةا الحالةةةا  
ال ةةاص  هةةّت نم الةةا ويكر ةةا وسالاسةةا.  تةةا نظهةةرت ال تةةائ  عينةةات ارت ا الةةة سةةال ة 
كا ر    ت الشةائعات السالاسةالة ونشةكا  نمةت التمتتة  الت تلدةة. وتعتاةر هة   ال تالمةة 

ي اور  الشائعات السالاسالة تةلىر يةا نمةت التمتتة  بكايةة نشةكاله السالاسةالة  االعالة 
وال دسالة والدكر ة وا نتصا ية. وند انسمت  نتائ  ه   الدراسة م  نتةائ  الدراسةات 

 Heng  هة   شةت و يةانك  ةا لةا و و  ةك سة وم  ذات العينة   ةث نشةارت  راسةة

chen, Yang K. lu, Wing Suen, 2012 ) بعة  اف  ةعإشةاعة يةا اا  ورإلةى
( إلةى وجةو  عينةة موج ةة Thoene, 2015 راسة ذو ت  ونشارت   اان تة الحاكتة

 راسةةةةة   ونكةةةةدت  ةةةة ت التعةةةةر  لشةةةة كات التوا ةةةةل ا جتتةةةةاعا والتةةةةمىر بالشةةةةائعات
وجةةةةو  عينةةةةة عكسةةةةالة سةةةةلاالة  ةةةة ت ااشةةةةاعة يةةةةا وسةةةةائل علةةةةى ( 2017ال ل ةةةةو   

( إلةةى 2006 راسةةة الشةةاعر  ونشةةارت  ا ةةل ا جتتةةاعا ويةة ت اامةةت الدكةةر  التو 
الاةةرام  التةةا ت اةة  وتةةري  الدكةةر التتاةةرف و نهتالةةة وعةةا التسةةلول ت  ةةدور ااعةةيز 
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ونشةةةةارت  راسةةةةة تومل  سةةةةوم   والقةةةةالي السةةةةلاالة التةةةةا   تتدةةةة  مةةةة  الثقايةةةةة ااسةةةةيمالة
 Tomlinson, 2006  مةةت  ( إلةةى  ور التلسسةةات التعلالتالةة يةةا تع  ةة  اامةةت الدكةةر

يحايي علةى ( على نم اامت الدكر  2017ونكدت  راسة العت اا  اه   يي  الت 
نهتالةةة  ور التلسسةةات التعلالتةةة يةةا تحصةة ت الاةةي  وعلةةى الةةديت وىوا ةة  العق ةةد   

العينةةةة  ةةة ت ا لتةةة از إلةةةى ( 2001نصةةةال     ونشةةةارت  راسةةةة مةةةت الدكةةةر الت حةةةرف
وجةةو  إلةةى ( 2011  الشةةتالتر  والار ةةات راسةةة تو ةةل    و الةةدي ا واامةةت ال دسةةا
  ةةا يةةا  ونشةةار جامعةةة نز القةةرى   لةةدى  ال ةةات مةةت ال دسةةامسةةتوى مرتدةة  مةةت اا

عينةة إلى مستوى متوسا مت الشةعور بةاامت ال دسةا  ووجةو   (2012والار ات  
ونكةدت  راسةة   ة سةا  بالتسةلولالة الو  الةمت ال دسةا وااااالشةعور بة  ت إيما الة 

 .مت ال دساسلاالة   ت نل  التستقال وااوجو  عينة على ( 2012ال الد   
 

 التوصيات
 اعتتا ا على ال تائ  التا تو ل  لها الدراسة يو ا ال ا ث بتا يلا      

الارام  التا ت ا  وتةري  الدكةر التتاةرف والقةالي مت يي   . تع     ور وسائل 1
 .  السلاالة التا   تتد  م  الثقاية ااسيمالة

  دم  القالي ااييقالة والثقادالة يا الت اه  التريو ة.ت . تع     ور المامعا 2
.  رور  تا ا ن كاز تعتار ااشاعات الكاذبة  ةتت المةرائي االكترونالةة وتحة   3

  ائلة التسلولالة.
. إجةةرا  الت  ةةد مةةت الدراسةةات  ةةو  ااسةة ا  التل يةةة  نتشةةار الشةةائعات الكاذبةةة  4

 يا التمتت .  
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