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التواصل االجتماعي  مواقعالرمسي على  اإلنفوجرافتوظيف 

 يف مواجهة الشائعات
 دراسة تحليلية

 *د. رحاب محمد أنور

  مقدمة:
 الملخص العربي:

سعت الدراسة إلى تحليل االنفوجراف الذي ينشره المركز اإلعالمي على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس 

ى االستراتيجيات المستخدمة في نفيه للشائعات وأطر الوزراء لدحض وتصحيح الشائعات للتعرف عل

للوقوف على الدور الذي يقوم به المركز اإلعالمي  2019دحضه لها، خالل األشهر الستة األولى من عام 

بعد عمل آلة الشائعات بنشاط منقطع في هذا الصدد، بعد أن أصبح الجهة المختصة بالقيام بهذا الدور 

االستخدام السيء لوسائل التواصل االجتماعي خاصة " فيس بوك" الذي  النظير في مصر ساعد عليه

  2011أصبح بيئة خصبة لتوليد وترويج الشائعات منذ عام 

 منهج الدراسة : 

 اعتمدت الدراسة على منهج المسح.

وطبقت ثالثة أدوات بحثية هي: تحليل المضمون وتحليل األطر والتحليل الداللي، على كل 

ي نشره المركز اإلعالمي على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيس بوك" اإلنفوجراف الذ

 إنفوجراف(. 291يونيو لنفس العام بواقع ) 30وحتى  2019يناير  1اعتباًرا من 

 اإلطار النظرى للدراسة:

اعتمدت الدراسة على نظرية تحليل األطر اإلعالمية للتعرف على األطر المختلفة التى يستند 

 جراف الرسمي في دحض الشائعات وتصحيحها.إليها اإلنفو

 نتائج الدراسة:

تبين من تحليل اإلنفوجراف الذي قدمه المركز اإلعالمي خالل فترة الدراسة أن أكثر القطاعات 

التي استهدفت بالشائعات هي التعليم ثم الصحة ثم االقتصاد ثم التموين وهي أكثر القطاعات 

شكل مباشر، وتبين تكرار نشر شائعات معينة والرد عليها الحيوية التي تمس حياة المواطنين ب

وهو ما يعكس حرص المركز اإلعالمي على تتبع الشائعات ودحضها كلما انتشرت حتى ولو 

 كان تولى الرد عليها من قبل.

أوضحت النتائج أن هدف "إثارة غضب وسخط المواطنين" جاء على رأس األهداف التي 

ويليه "اإلرباك"، ثم "التشويه" سواء كان تشويه إلنجازات الدولة سعت الشائعات إلى تحقيقها، 

 أو تشويه للحكومة، يليه "إثبات الفشل" ، وجاء في المرتبة األخيرة هدف "بث الخوف".  

وبينت النتائج اعتماد غالبية اإلنفوجراف في دحض الشائعات على النفي الكامل لها، وكانت 

في نفي الشائعات النفي مع تصحيح المعلومة المغلوطة، أبرز اإلستراتيجيات المستخدمة 

وتمثلت األطر المستخدمة في دحض الشائعات في إطار "بث الطمأنينة" في المرتبة األولى، 

 وتاله "تصحيح المعلومات"، وأخيًرا إطار "توضيح الحقائق".

                                      
 جامعة المنيا - كلية اآلداب-بقسم اإلعالم استاذ مساعدتم ترقية سيادتها لدرجة  *
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Employing the official infograph on social media in the 

face of rumors: an analytical study 

Dr. Rehab Mohamed Anwar* 

Abstract: 
The study sought to analyze the infograph published by the media center on the 

official page of the Prime Minister's Office to refute and correct the rumors to identify 

the strategies used in his denial of rumors and the frameworks refuting them, during 

the first six months of 2019 to find out the role played by the media center in this 

regard, after he became the competent authority to do this role after the work of a 

machine with unprecedented activity in Egypt helped by the bad use of social media, 

especially "Facebook" which became an environment to generate and spread rumors 

Since 2011.  

Method:  

The study based on the survey method. 

Three research tools were applied: content analysis, frame analysis and semantic 

analysis, to all the infographs posted by the Media Center on the Prime Minister's 

Facebook page from January 1, 2019 to June 30, 2019. 

Theoretical framework of the study: 

The study relied on the Framing theory to identify the different frameworks on which 

the official infograph is based in refuting and correcting rumors. 

Study results: 

The analysis of the infograph provided by the media center during the study period 

showed that the most sectors targeted by rumors are education, then health, then 

economy, then supply, which is the most vital sector that directly affects the lives of 

citizens, and shows the frequency of spreading certain rumors and responding to them, 

which reflects the media center's keenness to track rumors and refute them whenever 

they spread even if they were answered before. 

The results showed that the goal of "provoking the anger and indignation of citizens" 

came at the top of the goals that the rumors sought to achieve, followed by 

"confusion", and then "distortion" whether it is a distortion of the achievements of the 

state or a distortion of the government, followed by "proof of failure", and came in 

the last place the goal of "instilling fear".   

The results showed that the majority of the infographs relied on the refutation of the 

rumors on their complete denial, and were the most prominent strategies used in the 

denial of the rumors while correcting the misinformation, and the frameworks used to 

refute the rumors in the framework of "instilling reassurance" in the first place, 

followed by "correction of information", and finally the framework of "clarifying the 

facts". 

                                      
*

Lecturer of Journalism at Mass Communication Department, Faculty of Arts, Minia 

University 
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الشائعات سالًحا قديًما إلرباك الشعوب والدول ببث الفوضى وإشاعة روح تعد 

اليأس والهزيمة، وعلى مر العصور كان نشر الشائعات الوسيلة األرخص لمهاجمة 

قد و الدول وتكبيدها الخسائر المعنوية والمادية، بدال من المواجهات العسكرية المباشرة،

اصة خ الجتماعي بيئة خصبة ومناًخا مالئًما لها،من شبكات التواصل ا الشائعاتوجدت 

مع تجهيل مصدرها بسبب الحسابات الوهمية على هذه الشبكات، وكذلك توافر أدوات 

تزييف الصور وفبركة الفيديوهات التي تضفي حبكة محكمة على محتوى الشائعة، هذا 

 ع عبرها.إلى جانب ما تتيحه هذه الشبكات للشائعات من إمكانات االنتشار السري

مصررررر تعيل خالل الفترة األخيرة حرب شررررائعات ال وال يخفى على أحد أن 

يسرعى مشرعلوها إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنليل من الوطن والوقيعة بين  مثيل لها،

تنبهت الحكومة المصررررية لما يحاك ، وقد أبنائه، وتشررركيك المواطنين في ماسرررسررراتهم

هدف التأثير السررررلبي علي الرأي العام باسررررتخدام بالدولة المصرررررية من ماامرات تسررررت

بإسررناد مهمة فشررف الشررائعات  2014الشررائعات كسررالح، فقام مجلس الوزراء في عام 

للرأي العام إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أصررردر عددًا من التقارير 

 2018أغسررررطس  9، و ماخًرا في 2014لكشررررف الشررررائعات صرررردر أولها في أكتوبر 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراًرا بإنشاء مركز إعالمي 

ا للقرار، القيرررام بعررردد من المهرررام  لمجلس الوزراء، ويتولى المركز اإلعالمي طبقرررً

واألنشررررطة التي تهدف لتحقيق التواصررررل الفعال بين الحكومة بكافة أجهزتها ووسررررائل 

لحقائق للرأي العام، ودحض الشررررررائعات حول اإلعالم المختلفة، من خالل توضرررررريح ا

ض في ظل ما تتعر ،مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية والمصداقية

له الدولة المصرية من حروب الشائعات والفتن، التي تستدعى ضرورة التصدي لها، 

 .(1)ومواجهتها

يح ومنذ صررررردور هذا القرار يقوم المركز اإلعالمي بإصررررردار تقارير توضررررر

الثابت"، والذي يسررتهدف في المقام  اإلنفوجرافالحقائق في عدة صررور، أولها شرركل "

األول وسررررائل اإلعالم المقروءة مثل الصررررحف الورقية والمواقع اإلخبارية، و كذا يتم 

نشرررره على الصرررفحة الرسرررمية لرئاسرررة مجلس الوزراء على موقع "فيس بوك" ، ويتم 

 قنوات التليفزيونية.إصداره في شكل "فيديو" ويستهدف ال

في توضيح الحقائق على  اإلنفوجرافولعل اعتماد المركز اإلعالمي على 

اعتبار أنه  أكثر جاذبية وقابلية للمالحظة وأسهل للفهم من األشكال النصية التقليدية فهو 

يجمع بين جمال الشكل الفني ودقة المعلومات فهو ال يقدم سوى مساحة محدودة تصاغ 

وغالبًا فإن تقديم المعلومات في صورة مرئية يعطينا وضوح  ات بدقة،فيها المعلوم

للموضوع أكثر من تقديمها في صورة نصية، ويكفي أن هناك اتجاه متزايد الستخدام 

لتحقيق أهداف تعجز غيره من  2012-2010خالل  %800في الواقع  اإلنفوجراف

مها إلى يجمع البيانات وينظ اإلنفوجرافوسائل عرض البيانات التقليدية عن تقديمها، ف

 . (2)معلومات سهلة الفهم واإلدارك بصريا
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من هنا تبرز الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات على الدور الحكومي 

 من خالل المركز اإلعالمي التابع لمجلس الوزراء في مواجهة الشائعاتالذي يقوم به 

 ما يقدمه من تقارير لدحض الشائعات.

الدراسة في محاولة للتعرف على توظيف المركز اإلعالمي وقد جاءت هذه 

توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الشائعات على الصفحة تحديدًا في  لإلنفوجراف

خالل  اإلنفوجرافالرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك، من خالل تحليل هذا 

 .2019األشهر الستة األولى لعام 

 أهمية الدراسة : 

 الدراسة من عدة اعتبارات :  تنبع أهمية هذه

أنها من الدراسرررات القليلة التى تسرررعي لبحث سررربل مواجهة الشرررائعات رغم أهمية  -1

هذا الدور فى ظل االنتشررار الكبير للشررائعات الذى تشررهده مصررر خالل السررنوات 

  من الدولة المصرية وتقويض نموها.األخيرة فى محاولة للنيل 

قوم به الحكومة المصرررررررية في دور الذى تسرررررررة األولي التى تبحث الأنها الدرا -2

مواجهة الشررررائعات بعد إنشرررراء المركز اإلعالمي التابع لمجلس الوزراء وإسررررناد 

 . ة الرد على الشائعات لهذا المركزمهم

تسررررتمد الدراسررررة أهميتها من أهمية القالب الذى يسررررتخدمه المركز اإلعالمي في الرد  -3

ت نتباه لتوصرررريل المعلوماا لالقالبًا جاذبً  " باعتبارهاإلنفوجرافعلى الشررررائعات وهو "

إلى القراء دون الحرراجررة إلى اسرررررررتخرردام الكثير من الكلمررات، فهو قررادر على تقررديم 

 . تصرة ومبسطة ودقيقة فى نفس الوقتالمعلومات فى صورة مكثفة ومخ

 الدراسات السابقة:

سررريم هذه من خالل مسرررح الدراسرررات السرررابقة التي لها عالقة بموضررروع الدراسرررة تم تق

 الدراسات إلى محورين:

في الصررررررحف ووسررررررائل التواصررررررل  اإلنفوجرافدراسررررررات تناولت  -المحور األول

 االجتماعي.

 دراسات تناولت انتشار الشائعات على وسائل االتصال المختلفة. -المحور الثاني

 ويتم إلقاء الضوء على هذه الدراسات كما يلي:

في الصحف ووسائل التواصل  فاإلنفوجرادراسات تناولت  -المحور األول

 االجتماعي:

 من حيث الموضوع: .1

مابين دراسات  اإلنفوجرافتنوعت موضوعات الدراسات التي تناولت 

ى نفوجراف علاإلنفوجراف ودراسات اهتمت بتأثير التعرض لإلركزت على تحليل 

 الجمهور ودراسات طبقت على القائم باالتصال، ونتناولها ببعض التفصيل:
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 :اإلنفوجرافكزت على تحليل دراسات ر .أ

 ما بين اإلنفوجرافتنوعت موضوعات الدراسات التي تناولت بالتحليل 

واالستفادة من إمكاناته في الصحف ومواقع  اإلنفوجرافدراسات اهتمت بكيفية توظيف 

 في مجاالت بعينها. اإلنفوجرافالتواصل االجتماعي، ودراسات اهتمت بتحليل 

في الصحف  اإلنفوجرافهتمت ببحث توظيف ومن بين الدراسات التي ا

التي استهدفت  Pinto, 2017)   )(3)ومواقع التواصل االجتماعي جاءت دراسة

التعرف على العناصر األساسية لإلنفوجراف المنشور في الصحف اإللكترونية من 

، االتفاعلي والكشف عن أكثر طرق تصميمه شيوعً  اإلنفوجرافخالل تحديد مفهوم 

يفتي صحالتي سعت إلى التعرف على كيفية توظيف  Olivo, 2015 ( (4)) كذلك دراسة

نيويورك تايمز وواشنطن بوست للقوالب الصحفية الحديثة ممثلة في صحافة البيانات 

التفاعلي، والتعرف على الخصائص العامة لإلنفوجراف المنشور،  اإلنفوجرافو

 اإلنفوجرافاستخدام على  التي استهدفت التعرف   (5) (Jung &Lee,2014ودراسة )

التي اهتمت  (6) (Dur ,2012)دراسة، واإللكترونية المحلية في الصحف الكورية

برصد وتحليل الرسوم البيانية والمعلوماتية المختلفة المستخدمة في الصحف اليومية 

والتي غالبًا ما تكون مصاحبة لألخبار المعقدة أو التي تحتاج إلى توضيح وتفصيل 

 قام والبيانات ويكون التوضيح عن طريق تلك الرسوم. لبعض األر

 )دراسةفي الصحف، وهما  اإلنفوجرافواهتمت دراستان بالمقارنة بين 

Rooze,2012) (7)  ي كل من ف التفاعلي اإلنفوجرافالتي استهدفت المقارنة بين إنتاج

ود جصحيفة الجارديان البريطانية وصحيفة نيويورك تايمز األمريكية، بافتراض و

 Andrade etاختالف في استخدامات وإنتاج كلتا الصحيفتين لإلنفوجراف، ودراسة 

al., 2014)) (8)  المنشور في  اإلنفوجرافالتي سعت إلى الكشف عن العالقة بين

  الصحف الورقية واإللكترونية والمقارنة بينهم.

في الصحف وتأثير ذلك على  اإلنفوجرافواهتمت دراستان ببحث توظيف 

 توظيفالتي استهدفت التعرف على كيفية  Ng, 2014)  ( (9)جمهور وهما دراستا ال

صحيفة نيويورك تايمز األمريكية لإلنفوجراف والرسوم المعلوماتية في التعبير عن 

  ,Ghodeدراسةو أشكال األخبار المختلفة و تأثير هذه الرسوم على تفاعلية القارئ، 

 Times ofالمستخدم في صحيفتي  نفوجرافاإلالتي سعت إلى تحليل  (10) ( (2012

India  وIndian Express  الهنديتين، وبحث تأثير هذه الرسوم على جمهور القراء

  .وعلى جودة الخبر ومدى مواكبة الصحيفتين لوسائل اإلعالم الجديدة

في مواقع التواصل االجتماعي  اإلنفوجرافواهتمت دراسة واحدة بتوظيف 

التي سعت إلى رصد وتفسير  Hernandez, 2016) Ornelas &)(11)وهي دراسة 

ن المنشورة على مواقع التواصل واألخبار والمضامي اإلنفوجرافالعالقة بين 

تويتر، والتي تهدف إلى مساعدة تلك المواقع في التعبير عن وتحديدًا موقع  جتماعياال
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للقارئ الذي محتواها عن طريق الرسوم المعلوماتية لما تقدمه الرسوم من مميزات 

 يرغب في متابعة األحداث وفهم ما يجري بشكل مبسط وسريع. 

في مجاالت بعينها كما في  اإلنفوجرافواهتمت دراسات قليلة بتحليل 

لذى ا اإلنفوجرافالتي استهدفت رصد وتحليل خصائص  (12)(2018دراسة)أمل منير، 

طبوع ة بنوعيها الميعالج القضايا المجتمعة المختلفة فى الصحف المصرية واألجنبي

التي سعت   Shifman,2018 &Danhi-Amit((13)واإللكتروني، ودراسة  )

ة عن وتقديم لمحة عامالمنشور على موقع تويتر السياسي  اإلنفوجرافلرصد وتحليل 

التي اهتمت  (14) (Spinillo, 2014  & Andrade)هذا النوع وتصنيفه، و دراسة 

ع لصحية في المواقلقضايا اخبار المتعلقة باالمستخدم في األ اإلنفوجرافبدراسة 

 اإلخبارية البرازيلية لمعرفة التصميم األمثل والذي يساعد على نقل الخبر بشكل صحيح. 

 :نفوجراف على الجمهوراهتمت بتأثير التعرض لإلدراسات  .ب

ر تعرض الجمهور اهتمت الدراسات التي طبقت على الجمهور ببحث آثا

صد مدى تفاعل التي استهدفت ر Won,2018) )(15)اسةدرنفوجراف، حيث جاءت لإل

سهولة وصولهم إلى المعلومة عن طريق الرسم،  وتقييم درجة اإلنفوجرافمع  اءالقر

التي حاولت الكشف عن مدى  Zwinger & Zeiller )(16)(2017 , و دراسة

 الإلنفوجراف التفاعلي في الصحف اإللكترونية وكيفية تفاعلهم مع م راءاستجابة الق

التي استهدفت  Locoro et al.,2017) ) (17)يقدمه من خصائص متنوعة، ودراسة

على مفهوم المعلومات وتفاعل المستخدمين، وكذلك  اإلنفوجرافقياس مدى تأثير جودة 

 اإلنفوجرافالتي سعت إلى رصد وتحليل تأثير  (18) (2016، دراسة )سماح الشهاوي

، واختبار الفروق بين تأثير كل من على فهم القاريء وإدراكه وتذكره للمحتوى

 التفاعلي و الثابت والنص في درجة اإلدراك والتذكر، و دراسة اإلنفوجراف

Kim,2015) &Lee  )(19)  فهم على  اإلنفوجرافالتي سعت إلى رصد تأثير

  & Meeusahاألشخاص لألخبار و استيعابهم لها عن طريق تلك الرسوم، ودراسة

Tangkijviwat,2013) ) (20)  من الناحية  اإلنفوجرافالتي اهتمت برصد وتحليل

إلى الكشف عن تأثير توزيع البيانات وتصميمها ودرجة األلوان هدفت اإلخراجية، حيث 

 للمحتوى، وحاولت دراسة المستخدمة في الرسم على مدى استيعاب الجمهور

Milatz,2013))(21)  رجاع تالتفاعلي والثابت على كفاءة اس اإلنفوجرافرصد تأثير

 اإللكترونية.  المعلومات لدى مستخدمي وسائل اإلعالم والصحف

التعرف على أهمية الرسوم البيانية  Dur, 2014)  )(22)بينما استهدفت دراسة

في عملية تعلم التصميم الصحفي وثقافة اإلعالم المرئي وعالقة تلك  اإلنفوجرافو

  الرسوم بالفهم السريع والتذكر لدى الطلبة.
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 &Sirichareonالذي اهتمت فيه دراسة  في الوقت

Sirichareon,2015))(23)  بأشكاله المختلفة وفق معايير  اإلنفوجرافبتقييم

 ومتغيرات معينة من بينها القارئية والدقة وصحة المعلومة وجودة التصميم.

 ج. دراسات طبقت على القائم باالتصال:

 ,Dick )دراسةومن الدراسات التي طبقت على القائم باالتصال جاءت 

التفاعلي بالقيم اإلخبارية من خالل رصد  اإلنفوجرافللتعرف على عالقة  (24)  (2014

وتفسير المبادئ الصحفية والعملية التي تتبعها مواقع األخبار اإللكترونية البريطانية 

 .لديها اإلنفوجرافلتصميم 

 راسةوهما؛ د اإلنفوجرافواهتمت دراستان بالتحديات التي تواجه صناعة 

 et al.,2013) Smit) (25)  التي سعت إلى التعرف على المشاكل والتحديات األساسية

التي تواجه الماسسات الصحفية المنتجة لإلنفوجراف والرسوم المعلوماتية وكيفية إيجاد 

التي استهدفت التعرف  (   26)  (Giardina&Medina,2012)حلول لها، ودراسة

وتأثيرها على إدراة سير العمل في  اإلنفوجراف على التحديات التي تواجه صناعة

 الماسسات اإلعالمية.

 من حيث الجوانب المنهجية واإلجرائية: .2

يالحظ عدم التفات غالبية الدراسات إلى توضيح مناهجها مركزة على األدوات 

واألساليب البحثية المستخدمة، إال أن هناك دراسات قليلة أشارت إلى المنهج الذي 

( التي استخدمتا 2016و)سماح الشهاوي،(  (Dur, 2014ا في دراساتاستخدمته كم

( التي اعتمدت على المنهجين المسح 2018دراسة )أمل منير ، المنهج التجريبي، و

التي اعتمدت على المنهج المقارن  ((Andrade et al., 2014دراسةووالمقارن 

ين ف كشف العالقة ببهدفي شكله المطبوع واإللكتروني  اإلنفوجرافللمقارنة بين 

 المنشور في الصحف الورقية واإللكترونية. اإلنفوجراف

أما عن األدوات البحثية، فقد كانت األدوات الكمية هي األكثر استخداًما في 

جمع المعلومات مقارنة بنظيرتها الكيفية، وكان تحليل المضمون أكثر األدوات الكمية 

التي طبقته دراسات )أمل منير،  لدراساتالتي اعتمدت عليها الدراسات، ومن أمثلة ا

 &  Spinillo, 2014و ) ،(Jung &Lee,2014)و ،(Olivo,2015و) (،2018

Andrade) ،و (Dur ,2012) و ،) Ghode,2012،) (وRooze,2012  .)       

 Locoro etاالستبيان كما في دراسات واعتمدت دراسات قليلة على 

al.,2017)2017  (، و) ,Zwinger & Zeiller  ،) وSirichareon& 

Sirichareon,2015)(.2016)سماح الشهاوي،(، و 

 Smitأما األدوات الكيفية فلم تعتمد عليها سوى دراسات قليلة، وهي دراسات

 et al.,2013)) والتي اعتمدت على المقابالت المتعمقة، و(Shifman,2018 &
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(Amit-Danhi إنفوجراف  200 التي اعتمدت على أداة تحليل الخطاب لتحليل

 شهًرا. 35سياسي نشر على موقع تويتر في فترة زمنية مدتها 

 (Dick, 2014 )وجمعت بعض الدراسات بين أداتين كيفيتين كما في دراسة

 التي اعتمدت على أداتي المقابالت المتعمقة، والمالحظة.

وجمعت دراسة واحدة بين األدوات الكمية والكيفية لجمع المعلومات وهي 

حيث اعتمدت على أداة تحليل المضمون كأداة كمية ودراسة الحالة  (Ng,2014) دراسة

 و المقابالت المتعمقة كأدوات كيفية.

 من حيث النتائج: .3

 :اإلنفوجرافنتائج الدراسات التي اهتمت بتحليل  .أ

رسم إلى أن استخدام ال اإلنفوجرافأشارت نتائج الدراسات التي اهتمت بتحليل 

أن الرسوم البيانية قد تكون بال قيمة إن لم  إالعًا جديدًا لألخبار المعلوماتي أضاف طاب

ينجح التصميم في توضيح البيانات الموجودة ولذا يجب االهتمام بشكل الرسم من ناحية 

األلوان المستخدمة والعناصر التيبوغرافية المختلفة واألشكال الجرافيكية من جداول 

 .(Dur ,2012)وغيرها

إلى  في الصحف اإلنفوجرافراسات التي بحثت توظيف وتوصلت نتائج الد

هو ما ، ووليس التفاعلي الثابت اإلنفوجرافأن الصحف كثيًرا ما تلجأ إلى توظيف 

يرجع إلى أن الرسم التفاعلي يحتاج إلى وقت أكثر وهو ما قد ال يناسب عادة طبيعة 

 ي أسرع وقتف لقارىءالمواقع اإللكترونية والتي تعمل على توفير المعلومات ل

حيث كشفت نتائجها )   (Ng, 2014(، واتفقت معها دراسة  (Pinto, 2017ممكن

على حسب المضمون، فاألخبار العاجلة  اإلنفوجرافعن وجود اختالفات في توظيف 

التفاعلي ويميل تصميمه إلى البساطة نظًرا لضيق الوقت، بينما  اإلنفوجرافيقل فيها 

في األخبار غير العاجلة، حيث يتوفر الوقت للمخرج يظهر العكس عند توظيف الرسوم 

الصحفي فيتمكن من إنتاج إنفوجراف تفاعلي و يكون لديه الوقت للتفكير في تصميم 

 مميز. 

التي رصدت استخدامات صحيفتي  ) Olivo, 2015دراسة )وكشفت نتائج 

بيانات لنيويورك تايمز وواشنطن بوست للقوالب الصحفية الحديثة متمثلة في صحافة ا

والرسوم المعلوماتية خاصة التفاعلية عن بعض الخصائص العامة التي امتاز بها 

شكل ب اإلنفوجرافعينة التحليل حيث وجدت أنه غالبًا ما يتم استخدام  اإلنفوجراف

مستقل، كما تبين أن معظم األشكال المستخدمة إما خرائط تفاعلية أو رسوم بيانية، 

حفية مختلفة إما سياسية أو اجتماعية أو محلية وغيرها، وعادة يخدم الرسم مضامين ص

أن بعض الصحف الكورية استطاعت  (Jung &Lee,2014)دراسة وأظهرت نتائج 

بير ، بينما اعتمدت باقي الصحف بشكل كاإلنفوجرافتوظيف كل األدوات التعبيرية في 
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ائج دراسة نت على العناصر الجرافيكية والمرئيات والصور، في الوقت الذي بينت فيه

Ornelas & Hernandez, 2016) رافاإلنفوج( التي سعت إلى تفسير العالقة بين 

جتماعي إلى قلة استخدام ن المنشورة على مواقع التواصل االواألخبار والمضامي

في موقع تويتر بالرغم من فوائده وأهميته، وأكدت الدراسة على أهمية  اإلنفوجراف

 في مواقع التواصل اإلجتماعي وخاصة الرسوم التفاعلية.  استخدام الرسوم المعلوماتية

 :نتائج الدراسات التي اهتمت بتأثير التعرض لإلنفوجراف على الجمهور .ب

مهور على الج اإلنفوجرافاتفقت نتائج الدراسات التي اهتمت ببحث تأثير 

تزايد  ( أنه مع (Dur, 2014 على أهميته بالنسبة للقراء حيث أوضحت دراسة

ومات يكون اإلنسان أكثر عرضة لإلطالع وأكثر رغبة في المعرفة، وبالتالي البد المعل

من توافر وسيلة تسهل هذه العملية، ومن هنا كانت أهمية الوسائل البصرية والمرئية 

وقدرتها على اإلقناع وتوصيل المعلومة بسهولة، وكشفت الدراسات السابقة أن 

 ر تفضياًل لدى القراء، فقد أوضحت نتائج دراسةالتفاعلي تحديدًا هو األكث اإلنفوجراف

Locoro et al.,2017))  التفاعلي إال أنه كان األكثر  اإلنفوجرافأنه بالرغم من تعقيد

العينة وذلك لما يوفره من خصائص تفاعلية مختلفة، واتفقت معها   بين أفرادتفضياًل 

بية العينة يقومون ( التي بينت أن غال (Zwinger & Zeiller, 2017 نتائج دراسة

التفاعلي، وأشارت إلى أن غالبية المبحوثين يفضلون  اإلنفوجرافبالبحث المتعمد عن 

الرسم التفاعلي بسبب طريقة عرضة لألرقام والمعلومات، ولوضوح هيكله ومساعدته 

( أن لإلنفوجراف التفاعلي 2016لهم في التذكر، و كشفت نتائج دراسة )سماح الشهاوي،

ي على العملية المعرفية، حيث أن تفاعل المستخدم مع المحتوى يجعله أكثر تأثير إيجاب

ا وإدراًكا للمحتوى، كما أوضحت النتائج ارتفاع مستوى تذكر وإدراك المجموعة زً تركي

  .التي تعرضت للنص أكثر من المجموعة التي تعرضت لإلنفوجراف الثابت

( أشارت إلى (Sirichareon& Sirichareon,2015إال أن نتائج دراسة 

 ال اإلنفوجرافوتفضيله لدى الجمهور غير أن  اإلنفوجرافأنه على الرغم من أهمية 

يزال يعد جزء مكمل للخبر أو مساند له وال يعتبر بديل عن الخبر فبدون وجود أخبار 

 أو معلومات ال جدوى من الرسم. 

 ج. دراسات طبقت على القائم باالتصال:

 نفوجرافاإلي تناولت القائم باالتصال عن أن إنتاج كشفت نتائج الدراسات الت

يتأثر بحرص رئيس  هال يعتمد فقط على مهارات المصمم والمخرج الصحفي ولكن

 التحرير على استخدام هذا الفن الصحفي واهتمامه بمزج أدوات العمل الجديدة للتعبير

 ,Dick )(، وبينت دراسة  (Smit et al.,2013 عن األخبار في صورة رسوم

أن القواعد العامة التي تتبعها الماسسة اإلعالمية تعد جزًءا مهًما ومسيطًرا   (2014

على سبل تصميم الرسوم المختلفة داخل تلك الماسسة، كما تسيطر هذه القواعد على 

 ووقت عرضه وما يتضمنه من مواضيع مختلفة. اإلنفوجرافطرق عرض 
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ات التي تواجه أن أبرز التحدي (Dick, 2014 )وأوضحت دراسة 

اإلنتاج بشكل سريع وقلة المهارة  تتمثل في ضيق الوقت وعدم القدرة على اإلنفوجراف

 في بعض األوقات و سوء اإلدارة.

 :دراسات تناولت انتشار الشائعات على وسائل االتصال المختلفة -المحور الثاني

 من حيث الموضوع: .1

من  ةت على وسائل االتصال المختلفانتشار الشائعايمكن تقسيم الدراسات التي تناولت 

 حيث موضوعها إلى ثالثة مجاالت رئيسية، وهي:

 دراسات اهتمت بتفاعل الجمهور مع الشائعات. .أ

 دراسات اهتمت بتحليل الشائعات. .ب

 ونلقي الضوء عليها ببعض التفصيل.. .دراسات اهتمت بتصحيح الشائعات .ج

 دراسات اهتمت بتفاعل الجمهور مع الشائعات: .أ

 البية الدراسات التي تناولت الشائعات بفكرة تفاعل الجمهور مع الشائعاتاهتمت غ

 ,Bae)وفي هذا الصدد تأتي دراسة  على مواقع التواصل االجتماعي؛خاصة 

التي ستهدفت التعرف على العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي  )27((2017

التي اهتمت بتحليل محتوي  (28)(al.,2016 Auter etوالشائعات السياسية، ودراسة )

األخبار وتعليقات القراء لمدة عام فيما يتعلق بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية  

MERS  من خالل منفذين إخباريين رئيسيين هما الجزيرة والعربية، ودراسةKim, 

التي بحثت استجابة األفراد للشائعات على موقع يوتيوب من خالل تحليل  (29)((2014

الجمهور على الفيديو الذي روج للشائعة التي صاحبت حادثة إطالق النار على  تعليقات

مدرسة ساندي هوك االبتدائية للتعرف على آراء ووجهات نظر المعلقين على هذه 

الشائعة، ومستويات عدم اليقين، ومستويات التفاعل مع تعليقات اآلخرين، ومستوى 

 Liu et هم من عدمها(، ودراسةوضوح الهوية البصرية) أي وجود صور شخصية ل

al., 2014))(30)  التي حاولت التعرف على العوامل التي تساعد على إعادة نشر

بل األفراد على مواقع التواصل االجتماعي وتحديدًا موقع تويتر وقت الشائعات من ق  

علي عدد من التغريدات التي تم رصدها خالل  األزمات والكوارث حيث طبقت الدراسة

وث إعصار أوكالهوما لتكون موضع البحث واهتمت بدراسة خمسة متغيرات فترة حد

 واهتمت هي )القلق، ومصداقية المرسل، والمشاركة الشخصية، وغموض المحتوى(،

بمعرفة العوامل التي تسبب انتشار  Onook et al., 2013)) (31)ة دراس كذلك

علي  تويتر وطبقت الدراسةالشائعات بين األفراد الذين يتداولون المعلومات على موقع 

ثالث حوادث تسببت في أزمات اجتماعية قوية وهي الهجمات اإلرهابية في مومباي، 

وأزمة عيوب الصناعة في سيارة تويوتا، وحادثة إطالق النار في مقهي سياتل، وبحثت 

الدراسة أربعة متغيرات هي) الشعور بالقلق، والغموض وينقسم إلى غموض المصدر 
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اهتمت كذلك ووى، والروابط االجتماعية، والمشاركة الشخصية(، وغموض المحت

بمعرفة كيف تنتشر الشائعات عبر مواقع التواصل  Doerr et al., 2012) ) (32) دراسة

االجتماعي من خالل معرفة خصائص هذه المواقع التي تسهل إلى حد كبير انتشار 

 الشائعات. 

معرفة ديناميكية انتشار الشائعات  Bai)(33)(2012 ,في الوقت الذي حاولت فيه دراسة 

العوامل التي ساعدت تلك ع الصيني ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي في المجتم

المواقع على نشر الشائعات واتجاهات المبحوثين نحو الشائعات على مواقع التواصل 

وهو أكثر مواقع  Sina microblog االجتماعي وقد طبقت الدراسة على موقع

 ,Kim & Bockة صل االجتماعي استخداًما في الصين، وسعت كذلك دراسالتوا

إلى معرفة العوامل التي تاثر في موقف األفراد تجاه الشائعات وكيف تاثر ( 34)((2011

هذه العوامل في سلوك الفرد نحو نشر الشائعة، تناولت الدراسة مجموعة من المتغيرات 

واالتجاه المسبق لدى الفرد واالتساق مع وهي )قوة الحجة، واالتساق مع المعتقدات، 

ة اهتمامات الفرد، ومصداقية المصدر، واإلجماع وتوافق اآلراء(، وسعت دراس

(Tanaka et al., 2013)(35)  إلى التعرف على تأثير تعرض األفراد لالنتقادات

وتكذيب الشائعات على قرارهم بنشر الشائعات على مواقع التواصل االجتماعي وتحديدًا 

وقع تويتر لمعرفة ما إذا كان التعرض لالنتقادات عامل ماثر في سلوك األفراد تجاه م

، واختبرت الدراسة متغيرات 2011نشر الشائعات التي انتشرت حول زلزال اليابان 

 & Liao ة أخرى هي: )القلق، وصحة الشائعة، وأهمية الشائعة(، أيًضا سعت دراس

Shi ,2013))(36) تعليقات المستخدمين حول الشائعات التي إلى تحليل مناقشات و

 انتشرت بشكل كبير في الصين من خالل نظام التدوين المصغر الذي يتيحه موقع

Weibo.com وقسمت الدراسة فئات المستخدمين لـ) شخصيات مشهورة، وشخصيات

عادية، ومصادر رسمية، ووسائل اإلعالم(، ووضعت فئات للتعليقات على الشائعة 

ات تقدم معلومات، وتعليقات تقدم آراء، وتعليقات مرتبطة بالعواطف سواء أبرزها)تعليق

إيجابية أو سلبية، وتعليقات ليس لها عالقة بالموضوع( بهدف التعرف على األدوار 

الذي ياديها المستخدمون في نقل الشائعات على نظام التدوين المصغر ومعرفة من يقود 

 النقاش حول الشائعات في هذا النظام. 

تفسير ( 37)(2015راسة )فاطمة الزهراء صالح، في الوقت الذي حاولت فيه د

العالقة بين الشائعات في الفضائيات المصرية والتغير االجتماعي والثقافي في المجتمع 

في ظل حالة الحراك السياسي في مصر، حيث سعت الدراسة إلى معرفة األسباب 

ت، كما المعلومات غير الدقيقة في الفضائيا النفسية التي تدفع األفراد إلى ترديد وتداول

هدفت إلى تفسير األسباب االجتماعية التي تدفع إلى تناول وقبول الشائعات في المجتمع 

التي استهدفت التعرف على  ( 38)(٤۲۰۱رائد حزام،)المصري، واقتربت منها دراسة 

بية خاطر السلطبيعة الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي وأسباب انتشارها و الم
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النتشار الشائعات على األمن العالمي، باإلضافة إلى وضع تصور استراتيجي لمكافحة 

 انتشارها في تلك المواقع بالتطبيق على موقع تويتر.

وحاولت دراستان بحث دور وسائل التواصل االجتماعي في التوعية بخطر 

ت التعرف على دور التي استهدف (39)( 2015الشائعات وهما دراستا )مجدي الداغر،

شبكات التواصل االجتماعي في نشر الوعي بخطورة الشائعات لدى الجمهور 

م، ودراسة ۲۰۱۳وانعكاساتها على األزمات االقتصادية في مصر بعد ثورة يونيو 

التي سعت إلى التعرف على توظيف شبكات التواصل  (40)(2014)تركي عبد العزيز ،

خطر الشائعات بالتطبيق على العاملين في إدارات االجتماعي في التوعية األمنية ضد 

العالقات العامة بوزارة الداخلية في مدينة الرياض، للتعرف على مدى توظيف تلك 

  الشبكات في التوعية األمنية ضد الشائعات والمعوقات التي تقابلهم لتحقيق ذلك.

 على مواقع التواصل االجتماعي: دراسات اهتمت بتحليل الشائعات .ب

مت عدد من الدرسات األجنبية القليلة بتحليل الشائعات على مواقع التواصل اهت 

 ,.Shanahan, et al دراسة االجتماعي ال سيما موقع تويتر، ومن هنا جاءت

للتعرف علي  Twitterالتي استهدفت تحليل الشائعات على موقع تويتر  (41)((2016

 علقة بحادثة حجز الرهائن فيمحتوى الشائعة، وحجمها بالتطبيق على الشائعات المت

التي سعت إلى دراسة   Sakamoto & Li, 2014 )(42)(سيدني بأستراليا، ودراسة

استخدام مواقع التواصل االجتماعي وقت األزمات والحاالت الطارئة بالتطبيق على 

زلزال اليابان لتحليل التغريدات الخاصة بالزلزال التي تحمل شائعات صحيحة وخاطئة، 

فة العوامل التي تاثر على سلوك األفراد تجاه نقل الشائعات على موقع بهدف معر

الشائعات على موقع فيس بوك  (43)(Friggeri, 2014)تويتر، و وتناولت دراسة 

حيث سعت إلى تحليل انتشار الشائعات على موقع فيسبوك وحددت شكلين للشائعات 

خالل دراسة الشائعات  وهما تحميل ومشاركة الصور ونسخ وإعادة نشر النصوص، من

وهو موقع يقوم بتسجيل الشائعات التي يتم تداولها  Snopes التي يقوم بتسجيلها موقع

على موقع الفيسبوك ويضعها في فئات من حيث الصدق )صحيحة أو خاطئة( ومن 

 حيث الموضوع سواء سياسية أو اقتصادية أو فنية إلى آخره. 

 ج. دراسات اهتمت بتصحيح الشائعات:

ي اتجاه آخر ركزت بعض الدراسات على فكرة تصحيح ومواجهة الشائعات وف

التي استهدفت التعرف على أثر الشائعات المضادة  )44((Kim, 2019) وهي دراسات

على تغير المعتقدات نحو فكرة عدم تطعيم األطفال بعد تداول شائعات حول مخاطر 

تعرض فال ومشاركة الشائعة بعد الالتطعيم، والقلق المرتبط بالشائعة ونوايا تطعيم األط

التي بحثت الشائعات المثيرة للمخاوف  )45((Lee, 2019للشائعات المضادة، ودراسة )

واألنواع المختلفة للمعلومات التصحيحية )وهي: انعدام المعلومات التصحيحية 

والمعلومات التصحيحية البسيطة والمعلومات التصحيحية الروائية(، وكذلك اآلليات 
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سية الكامنة للخوف وتقييم التهديد ألزمة ما،  تناقل الدراسة أثر كل ذلك على التمسك النف

بالمعلومات المضللة ونوايا نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء أزمة انتشار 

إعادة نشر  (46)(Chua et al.,2017فيروس صحي غير معروف، وتناولت دراسة )

بر تويتر والعالقة بين كل من مصداقية المصدر، رسائل الشائعات ورسائل تصحيحها ع

ية الرسالة، ونوع الرسالة )سواء كانت شائعة أو تصحيح لها(، وبين إعادة نشر منطقو

 (Andrews et al., 2016استهدفت دراسة التغريدات في موقف ما عن شائعة، و

ات على تصحيح الشائع التعرف على دور الحسابات الرسمية على موقع تويتر في (47)(

اعتبار أن الحسابات الرسمية واحدة من الوسائل الرقمية لمكافحة انتشار الشائعات 

وترويج الحقيقة باإلضافة إلى دراسة سلوكيات األفراد تجاه الشائعات على تويتر من 

 (48)(2014سناء جالل ،)حيث التدعيم والنقل أو التصحيح والرفض، و حاولت دراسة 

مواطن في نشر الشائعات ومقاومتها في المجتمع العربي صحافة ال التعرف على دور

 «ده بجد»من خالل تحليل مضمون صفحتي "هيئة مكافحة الشائعات السعودية" و 

 المصرية على موقع فيسبوك اللتان تم إنشاؤهما بغرض كشف الشائعات ومحاربتها.

 من حيث الجوانب المنهجية واإلجرائية: .2

لى المنهج الذي اعتمدت عليه واتفقت جميعها أشارت جميع الدراسات العربية إ

على استخدام منهج المسح، في حين لم تركز الدراسات األجنبية على تحديد مناهجها 

باستثناء دراسات أجنبية قليلة أوضحت  اعتمادهما على المنهج التجريبي؛ وهي 

ائعات ش( التي تكونت من دراستين تتناول األولى العالقة بين الLee, 2019دراسات )

المثيرة للمخاوف ووجود المعلومات التصحيحية، والدراسة الثانية تتفوق على األولى، 

حيث أنها تفحص ما إذا كانت المعلومات التصحيحية الروائية تقلل من التمسك 

التي تم فيها اختيار أبرز  (Tanaka et al., 2013 )ة و دراسبالمعلومات المضللة،  

، وتم جمع مجموعة من التغريدات صنفت إلى  2011بان شائعات حول زلزال اليا 10

مجموعتين عدد من التغريدات التي تطلق الشائعات وعدد آخر من التغريدات تنتقد 

و  لشائعات (الشائعات وتكذبها، و قسم الباحث المبحوثين إلى مجموعتين )مجموعة ا

تغريدات  10لى ، حيث قام الباحث بتعريض مجموعة الشائعات إ)مجموعة االنتقادات(

أما مجموعة االنتقاد فقام  ،تغريدات تحمل انتقادات للشائعات 10للشائعات ثم إلى 

دراسة تغريدات بها شائعات، و 10تغريدات النتقاد الشائعات ثم إلى  10بتعريضها إلى 

Doerr et al., 2012))  حيث قام الباحثون بنشر شائعة وتتبعها بين المجموعات

 Orkutتمي على موقع تويتر وشبكات أروكت االجتماعيةبشكل رياضي لوغاري

social networks،  

 

أما عن األدوات البحثية التي اعتمدت عليها الدراسات التي تناولت الشائعات فكانت 

 غالبيتها أدوات كمية باستثناء دراسة واحدة اعتمدت على األدوات الكيفية.
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ن حليل المضموا الدراسات في توتمثلت أبرز األدوات الكمية التي اعتمدت عليه

الذي لم يقتصر االعتماد عليه فقط في تحليل الشائعات المنشورة لكنه امتد إلى تحليل 

تعليقات المستخدمين ونقاشاتهم  وتفاعلهم مع الشائعة واستجابتهم لها، ومن الدرسات 

 ,.Shanahan, et al(، وChua et al.,2017)التي اعتمدت على هذه األداة دراسة

 ,Sakamoto & Li (، ودراسة (Andrews et al., 2016(، ودراسة(2016

 (، ودراسة2015سناء جالل ،) (، و دراسة(Liu et al., 2014(، ودراسة (2014

Kim, 2014)   ودراسة ،)(Friggeri, 2014)ة ، و دراس Liao & Shi ,2013) ،)

 (.(Onook et al., 2013 ة ودراس

عتماد على االستبيان كأحد األدوات الكمية والذي وجاء في المرتبة الثانية اال

(، و)تركي عبد العزيز 2015)مجدي الداغر،(، وBae,2017اعتمدت عليه دراسات)

 (.(Kim & Bock, 2011 (، و(Bai, 2012(، و 2014رائد حزام ،)(، 2014،

أما الدراسة التي اعتمدت على األدوات الكيفية فكانت دراسة )فاطمة الزهراء 

( التي طبقت جلسات النقاش المركزة مع مجموعة من النخب المصرية 2015صالح، 

من األكاديميين في تخصصات اإلعالم، وعلم النفس، وعلم االجتماع، والعلوم السياسية، 

والدراسات اإلسالمية لمناقشتهم في رؤيتهم تجاه ظاهرة الشائعات في الفضائيات 

ساعد لهذه الظاهرة ، لتقديم رؤية تحليلية ت المصرية، وتفسير البعد االجتماعي والثقافي

 في وصف الظاهرة موضوع الدراسة . 

 . من حيث النتائج:3

مواقع التواصل االجتماعي دور رئيسي ل أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن

( (Bai, 2012في نشر الشائعات، وأنها أصبحت محتوى أساسي على هذه المواقع 

إلى أن الشائعات تنتقل عبر هذه المواقع بشكل سريع (، وتوصلت 2014و)رائد حزام ،

وغير منظم، كما أنها تنتقل بين مجموعات قد تبدو ظاهريًا غير متجانسة إال أنه من 

(، (Doerr et al., 2012 الماكد أن هناك قواسم مشتركة من االهتمامات تجمع بينها

عضاء ت التي لديها عدد أانتشار الشائعات مثل نموذج كرة الثلج حيث يمكن للحساباأن و

محدود على مواقع التواصل االجتماعي أن ينشرها شخص آخر وتنتشر على نطاق 

واسع، وبينت وجود عالقة ارتباطية بين تداول الشائعة وحجمها فكلما زاد تداول الشائعة 

بين المستخدمين زاد حجم الشائعة وكلما قل تداولها قل حجم الشائعة ومن ثم 

(، وأوضحت أن صمت اإلعالم الرسمي وغياب (Shanahan, et al., 2016تالشت

التحدث الرسمي باسم الماسسات يأتي في المركز األول من حيث أسباب انتشار 

(، 2014الشائعات، على مواقع التواصل االجتماعي وفقًا لرأي المبحوثين )رائد حزام ،

أسباب انتشار  إلى أن أهم  (2015وتوصلت نتائج دراسة )فاطمة الزهراء صالح، 

الشائعات على الفضائيات ارتفاع نسبة التنافسية بينها األمر الذي يادي إلى تدافعها في 

نقل األحداث بغرض المنافسة دون التمهل وأخذ الوقت الكافي لتحري مدى مصداقية 
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الخبر، وتمثلت أهم التفسيرات النفسية التي تجعل األفراد أكثر قبواًل وترديدًا للشائعات 

وجهة نظر خبراء علم النفس في قلة الوعي الثقافي وضعف النظام التعليمي وعدم من 

تأهيل المواطنين على التفكير الناقد وغياب دور األسرة في تنمية التفكير الناقد ألطفالهم، 

وضعف الثقة في النفس مما يجعلهم أكثر مياًل لترديد الشائعات غير الموثوق بها دون 

 التحقق منها.

أن تصديق الشائعات السياسية واإليمان  إلى( Bae, 2017دراسة ) نتائجوتوصلت 

بها يكون أقوى عندما يشعر مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي بأن أصدقاءهم لديهم 

أن ( (Liu et al., 2014 دراسة وجهات نظر سياسية مماثلة لهم، وكشفت نتائج

متغيرات األكثر أهمية وتأثيًرا مصداقية المصدر جاءت في المرتبة األولى من بين ال

 Liao & Shi، وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة في إعادة نشر الشائعة

من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين شخصية المصدر وبين إقبال   ((2013,

 ة راسدفي الوقت الذي توصلت فيه نتائج  المستخدمين اآلخرين على إعادة نشر كتاباته

Onook et al., 2013) إلى أن غموض المصدر جاء في المرتبة األولى كعامل له )

تأثير قوي في نشر الشائعة، وإلى وجود ارتباط إيجابي بين ارتفاع مستوى القلق في 

أن خبرة  (Kim, 2019أظهرت دراسة) األزمات االجتماعية ونشر الشائعة، و

ين قرأوا الشائعة المصدر أثرت بشكل ملحوظ على متغير القلق، فالمشاركون الذ

المضادة من مصادر رسمية مسئولة عن األمراض والوقاية منها أظهروا انخفاًضا 

 ملحوًظا في مستوى القلق أكثر ممن قرأوها من أشخاص عاديين.

 (Friggeri, 2014) و ( (Sakamoto & Li, 2014وتوصلت نتائج دراستي 

كان أكثر احتمااًل من نشر إلى أن إعادة نشر التغريدات التي تحمل شائعات كاذبة 

التغريدات الصادرة عن مصادر حكومية أو من وسائل اإلعالم، وأوضحت وجود عالقة 

طردية بين حجم اإلجماع على صحة التغريدات وقرار المستخدمين بنشرها، فكلما زاد 

إجماع المستخدمين على صحة المعلومات التي تحملها التغريدة جعل اآلخرين أكثر 

 إال أن التعرضذب، نقلها بغض النظر عن ما إذا ما كانت فعال حقيقة أو ك قابلية على

لتكذيب الشائعة يقلل من عدد التغريدات التي تروج للشائعات الكاذبة إلى حد وجود 

ت نتائج ، وكشفارتباط إيجابي بين التأكد من خطأ الشائعة وحذفها من الحساب الشخصي

تصحيح الشائعة تكررت أكثر من تغريدات  أن تغريدات( Chua et al.,2017)دراسة 

 الشائعة نفسها. 

أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المستوى المتدني من عدم اليقين ورفض 

إلى أن  (Tanaka et al., 2013)ة (، و توصلت دراس  (Kim, 2014 الشائعة

فض مالية رالتعرض النتقادات الشائعات قبل ظهور هذه الشائعات نفسها يزيد من احت

الشائعة، حيث يرتبط هذا  االنتقاد إيجابيًا بانخفاض مستوى الصحة واألهمية والشعور 

وجود ارتباط سلبي ( (Liu et al., 2014 دراسة وبينت نتائجبالقلق تجاه الشائعة، 

وأظهرت الشائعات،  بين الشائعات التي تحمل في سياقها مشاعر للقلق وإعادة نشر هذه
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاعر األفراد  ((Kim & Bock, 2011ة دراس

( أن الشائعات المثيرة Lee, 2019وبينت نتائج  دراسة )نحو الشائعة وسلوكهم تجاهها، 

للمخاوف تجعل الناس ال يصدقون المعلومات المضللة في ظل ظروف الخطر كما قد 

علومات لتأقلم عند انعدام المتجعل الناس يتجنبون المحتوى التضليلي كاستراتيجية ل

 التصحيحية.

إعادة نشر التغريدات الرسمية من قبل المستخدمين يساهم وأكدت النتائج أن 

في دحض الشائعات الكاذبة، وأن األخبار غير الدقيقة في بعض التغريدات الرسمية 

 Andrews et تادي إلى نشر الشائعات والتكهنات على مواقع التواصل االجتماعي

al., 2016) ،)( إلى أن دحض الشائعات 2015سناء جالل ،وتوصلت نتائج دراسة )

يتم غالبًا باالعتماد على وسائل إعالم أجنبية واستخدام الصور األصلية والمعلومات 

 على كذب الشائعات، وتوصلت دراسة الصحيحة ومقاطع الفيديو األصلية كونها دلياًل 

كات التواصل االجتماعي التابعة لوزارة إلى أن أن شب (2014)تركي عبد العزيز ،

الداخلية تقوم بدور إيجابي في الرد على الشائعات السيما التي تصف السعوديين 

 باإلرهاب والتطرف.

 مشكلة الدراسة:

هة الدراسات التي تناولت كيفية مواج قلةتبين من خالل مسح التراث العلمي السابق 

 حدند ع هاالبيتتوقف غت العربية يالحظ بوجه عام، وعلى مستوى الدراساالشائعات 

سناء )باستثناء دراسة  ،بحث الشائعات نفسها وأسباب انتشارها والوعي بخطورتها

صحافة المواطن في نشر الشائعات  حاولت التعرف على دورالتي ( 2015جالل ،

 .ومقاومتها في المجتمع العربي

جهة معينة وهي  وتخصيص مواجهة الشائعاتمع تنامي الدور الحكومي في و

آلة الشائعات بنشاط منقطع النظير في  عمل بعدالمركز اإلعالمي للقيام بهذا الدور 

وك" ب لوسائل التواصل االجتماعي خاصة " فيس ساعد عليه االستخدام السيءمصر 

تتزايد الحاجة إلى ، 2011صبح بيئة خصبة لتوليد وترويج الشائعات منذ عام أالذي 

 ومي.بحث هذا الدور الحك

نشره الذي ي اإلنفوجرافوفي إطار ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتمثل في تحليل 

المركز اإلعالمي على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء لدحض وتصحيح 

 ضه لها،لشائعات وأطر دحل االستراتيجيات المستخدمة في نفيهالشائعات للتعرف على 

للوقوف على الدور الذي يقوم به المركز  2019خالل األشهر الستة األولى من عام 

 .هذا الصدداإلعالمي في 
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 أهداف الدراسة : 

 فاإلنفوجراتسررررعي الدراسررررة لتحقيق هدف رئيس يتمثل فى رصررررد وتحليل 

الرسرررمي للمركز اإلعالمي التابع لرئاسرررة مجلس الوزراء على صرررفحة الرسرررمية على 

واجهة الشررررررائعات، وفى سرررررربيل "فيس بوك"، للتعرف على الدور الذى يقوم به فى م

 تحقيق هذا الهدف تسعى الدراسة لتحقيق األهداف الفرعية التالية : 

 التعرف على أكثر القطاعات التى استهدفت بالشائعات خالل فترة الدراسة.  -1

 التعرف على الهدف من إطالق الشائعات.  -2

 التعرف على الجهات الرسمية التى تولت الرد على الشائعات.  -3

 ساليب المستخدمة فى دحض الشائعات. كشف األ -4

 رصد اإلستراتيجيات المستخدمة فى نفي الشائعات.  -5

 التعرف على األساليب اللغوية المستخدمة فى نفي الشائعات. -6

 رصد الوسائط المستخدمة فى إنفوجراف المركز اإلعالمي.  -7

 سمي. الر اإلنفوجرافالتعرف على نوعية الصور التى تم االعتماد عليها فى  -8

الذى تناول الشررررائعات وفق الشررررهور عينه  اإلنفوجرافالتعرف على توزيع  -9

 الدراسة. 

 رصد األطر المستخدمة فى مواجهة الشائعات.  -10

 تساؤالت الدراسة : 

 تسعي الدراسة لإلجابة على عدد من التساؤالت، وهي : 

 ما أكثر القطاعات التى استهدفت بالشائعات خالل فترة الدراسة؟  -1

 ء إطالق مثل هذه الشائعات؟ ما الهدف ورا -2

 ما الجهات الرسمية التى تولت الرد على الشائعات؟  -3

 ما األساليب المستخدمة فى دحض الشائعات؟  -4

 ما اإلستراتيجيات المستخدمة فى نفي الشائعات؟  -5

 ما األساليب اللغوية المستخدمة فى نفي الشائعات؟  -6

 ؟ ما الوسائط المستخدمة فى إنفوجراف المركز اإلعالمي -7

 ما نوعية الصور التى تم االعتماد عليها فى إنفوجراف المركز اإلعالمي ؟  -8

 ما األطر التى تم توظيفها فى مواجهة الشائعات ؟  -9
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 منهج الدراسة : 

اعتمدت الدراسة على منح المسح بشقيه الوصفي والتحليلي لمسح إنفوجراف 

الرسررررررمي للمركز  رافاإلنفوجالمركز اإلعالمي للوقوف على الرردور الررذى يقوم برره 

لمجلس الوزراء والذى ينشرررر على الصرررفحة الرسرررمية لرئاسرررة مجلس التابع اإلعالمي 

الوزراء على موقع "فيس بوك" لمواجهة الشرررررررائعات بهدف توضرررررريح الحقائق حول 

 الموضوعات التى تتناولها الشائعات. 

 نوع الدراسة :

د تى تسررعي لرصررتصررنف هذه الدراسررة ضررمن الدراسررات الوصررفية التحليلية ال

الرسمي للمركز اإلعالمي على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس  اإلنفوجرافوتحليل 

 الوزراء على "فيس بوك" بهدف التعرف على دوره فى مواجهة الشائعات . 

 أدوات الدراسة : 

 تحليل المضمون :  .1

تعتمد الدراسررررررة على أداة تحليل المضررررررمون بشررررررقيه الكمي والكيفي لتوصرررررريف 

 المستخدم لمواجهة الشائعات.  افاإلنفوجر

 تحليل األطر :  .2

شرركل كرية التى تتعتمد الدراسررة على أداة تحليل األطر للوقوف على المنطلقات الف

لخطرراب المتعلق بمواجهررة الشررررررررائعررات والرد عليهررا فى إنفوجراف المركز قرراعرردة ا

 اإلعالمي. 

 التحليل الداللي: .3

سة  ستخدمه الدرا وعية ومنهجية لفهم وتوصيف باعتباره أكثر الطرق موضت

 واكتشاف المضمون داخل النص.

 إعداد إستمارة تحليل المضمون: 

ا ألهداف الدراسرررررة وبالرجوع إلى الدراسرررررات السرررررابقة فى موضررررروع تحقيقً 

 الدراسة مرت عملية إعداد االستمارة بعدة مراحل وهي : 

ة ئاسالذى ينشره المركز اإلعالمي على صفحة ر اإلنفوجرافاإلطالع على  -1

مجلس الوزراء على "فيس بوك" للخروج بمجموعة من الماشررررررات الكمية 

 والكيفية حول الشائعات التى تنتشر وكيفية رد المركز اإلعالمي عليها.

اإلطالع على نتائج الدراسررررات السررررابقة ذات الصررررلة بموضرررروع الدراسررررة  -2

الستخالص بعض المالمح والماشرات التى يمكن االستفادة منها عند وضع 

 فئات االستمارة. 
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تحويل أهداف الدراسرررة التحليلية بعد أن صررراغتها الباحثة فى شررركلها النهائي  -3

 إلى مجموعة من المحاور، ثم ترجمتها إلى فئات كما يلي : 

 فئات التحليل : 

وتنقسررررم إلى فئات فرعية تضررررم:  ،فئة القطاعات المسررررتهدفة من الشررررائعات -1

، والزراعة، واإلسرررركان، والنقل، )التعليم، والصررررحة، واالقتصرررراد، والتموين

والمواصرررررالت، والتضرررررامن االجتماعي ، واإلداري والتنظيمي، واألوقاف، 

والكهرباء، والوقود ، واإلعالم واالتصرراالت، والرياضررة ، والسررياحة واآلثار

 واألمن، والبيئة(. 

 وتنقسم إلى خمس فئات فرعية وهي : فئة الهدف من الشائعة،  -2

 اإلرباك -                                    إثارة الغضب  -

   إثبات الفشل  -                            التشوية  -

 بث الخوف  -

: وتشررررمل كل الجهات الرسررررمية هات التى تولت الرد على الشررررائعاتفئة الج -3

التى تخصها الشائعة ويمكنها الرد عليها من وزارات أو محافظات أو أجهزة 

 وهيئات رسمية. 

 ة األساليب المستخدمة فى دحض الشائعات، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين: فئ -4

 النفي الجزئي  -                         النفي الكامل  -

فئة االسرررتراتيجيات المسرررتخدمة فى نفي الشرررائعات، وتنقسرررم إلى ثالث فئات  -5

 فرعية، وهي : 

 النفي المطلق.  

 النفي مع تقديم معلومة جديدة.  

 صحيح المعلومة المغلوطة. النفي مع ت 

فئة األساليب اللغوية المستخدمة فى نفي الشائعة وتم تقسيمها إلى ست فئات  -6

 فرعية، وهي : 

 ال صحة.  -                                     غير صحيح.  -

 لم.  -  ال صحة على االطالق. -

 لم ولن.  -    ال . -
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 –وتنقسرررررم إلى فئتين )صرررررور  ،اإلنفوجراففئة الوسرررررائط المسرررررتخدمة فى  -7

 رسوم(. 

  وتنقسم إلى : اإلنفوجراففئة نوعية الصور التى تم االعتماد عليها فى  -8

 صور مالئمة لموضوع الشائعة.  

 صور تحمل اسم الجهة التى تتولي الرد على الشائعة.  

الذى تناول الشررررررائعات وفق الشررررررهور السررررررتة عينة  اإلنفوجراففئة توزيع  -9

 فئات تمثل الشهور عينة الدراسة :  6إلى  الدراسة : وينقسم

   فبراير  -   يناير  -

 إبريل  -  مارس  -

 يونيو  -   مايو  -

 ثبات التحليل : 

لحساب ثبات أداة التحليل، تم استخدام أسلوب االتساق بين المحللين، حيث تم 

ع اون م ما صررررممت لقياسرررره، من خالل التعالتأكد من أن اسررررتمارة التحليل تقيس فعاًل 

تم شرح فئات ووحدات التحليل لها، وقامت باإلضافة إلى الباحثة نفسها بتحليل ( )⃰باحثة

إنفوجراف( من المنشررور على صررفحة رئاسررة  30مضررمون عينة صررغيرة تتكون من )

 مجلس الوزراء "فيس بوك". 

وتم حسرررراب نسرررربة االتفاق بين المحللين باسررررتخدام معادلة هولسررررتي، وقد بل  

 . 0.093التحليل  معامل ثبات

 مجتمع الدراسة: 

الذي يستهدف دحض الشائعات  اإلنفوجرافيتمثل مجتمع الدراسة فى جميع 

لحقائق  الذى ينشره المركز اإلعالمي التابع لرئاسة مجلس الوزراء على اوتوضيح 

 صفحته "فيس بوك" باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها الرد على الشائعات . 

  عينة الدراسة :

الذي نشره المركز اإلعالمي  اإلنفوجرافقامت الباحثة بعمل حصر شامل لكل 

وحتى  2019يناير  1على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيس بوك" اعتباًرا من 

، ويرجع اختيار الباحثة لهذه الفترة ألنها إنفوجراف( 291بواقع ) يونيو لنفس العام 30

ى دار حولها الكثير من اللغظ وانتشرت حولها شهدت العديد من األحداث الهامة الت

الشائعات كما فى تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، واالتجاه لتطبيق نظام التأمين 

 الصحي الشامل، تنفيذ ومشروع العاصمة اإلدارية الجديدة.
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 مفاهيم الدراسة:

 :الشائعات

ليه معجم لسان كمصطلح لغوي وفق ما أشار إ جاءت الشائعةاللغة: في الشائعة

العرب تحت مادة" شيع": "شيعت فالنًا اتبعته، وشايعه تابعه وقواه، ويقال:شاعك 

الخير؛ أي: ال فارقك، ومنه: تشييع النار بإلقاء الحطب عليها، وشيعه: خرج معه عند 

رحيله ليودعه، وتشيع في الشيء: استهلك في هواه، وشاع الشيب: ظهر وتفرق، وشاع 

ع ذكر الشيء: أطاره، أشعت المال: فرقته، والشاعة: األخبار الخبر: ذاع، وأشا

، وشاع الصدع في الزجاجة: االمنتشرة، ورجل مشياع؛ أي: مذياع ال يكتم سرً 

 .(49)استطار

هي شكل من أشكال المعلومات التي لم يتم التحقق  االصطالح: في والشائعة

 . (50)عدم اليقين منها والتي تنشأ ويتم نشرها بشكل عام في ظروف الغموض أو

 تصديقه بهدف الكلمات، طريق عن األفراد يتناوله عام أو خاص موضوع وتعرف بأنها

 .(51)حقيقته على الالزمة األدلة توافر عدم من الرغم على االيمان بصحته أو

وهناك من يعرف الشائعة بأنها " ترويج خبر مختلق ال أساس له من الواقع أو 

، أو التشويه، أو سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة، أو تعمد المبالغة، أو التهويل

إضافة معلومة كاذبة أو مشوهه لخبر معظمه صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق 

بأسلوب مغاير للواقع والحقيقة؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام المحلي  عليه

  .(52) سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو القومي أو اإلقليمي أو العالمي، تحقيقًا ألهداف

ر معلومات تفتق -تشير الشائعات عموًما إلى "معلومات لم يتم التحقق منها و

تنتشر بين مجموعة من األشخاص ألنها تعد بحل عدم اليقين  -إلى معيار آمن للصدق 

 .)53(أو تقديم رؤية جديدة للظواهر االجتماعية أو السياسية الهامة"

 : لرسميا اإلنفوجراف

يل : هواإلنفوجراف نات المرئي التمث يا قدة والمعلومات للب  خالل من المع

 من Infographic كلمة وتتكون بوضوح، فهمها يمكن ورسوم صور إلى تحويلها

 والمقطعان الرسم، ويعني Graphic والثاني معلومات ويعنی Info األول مقطعين

ا  من كبيرة كميررات تقررديم اللررهخ من يمكن والررذي المعلومرراتي الرسررررررم يعنيرران معررً

ستخدام مساحة في للقارئ المعلومات شكال محدودة وبا  عملية تسهل جذابة بصرية أ

 قد الذي بالملل الشعور ودون ممكن وقت أسرع في المقدمة المعلومات واستيعاب فهم

  .(54)العادي النص من القارئ به يصاب

ة حكومية وهي الصررادر عن جه اإلنفوجرافالرسررمي  اإلنفوجرافويقصررد ب

 هنا المركز اإلعالمي التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
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 اإلطار النظرى للدراسة:

سة على نظرية تحليل األطر اإلعالمية وذلك بهدف المساهمة فى  تعتمد الدرا

 بناء اإلطار النظرى لها واالستناد إليه فى تفسير نتائج الدراسة واالستدالل عليها.

 اإلعالمية:نظرية تحليل األطر –أوالً 

فة من أبرز النظريات  يا المختل يل األطر الخبرية للقضرررررررا تعتبر نظرية تحل

الحديثة التى تفسررر دور وسررائل اإلعالم في تشرركيل معارف الجمهور و اتجاهاته حول 

القضرررايا المختلفة ؛ حيث تشرررير إلى قدرة وسرررائل اإلعالم في وضرررع األطر المرجعية 

مناقشررررة القضررررايا العامة و تفسرررريرها و إصرررردار ألفراد الجمهور والتى تسرررراعدهم في 

األحكام حولها و هى تعتبر رافدًا حديثًا في دراسررررات االتصررررال يسررررمح للباحث بقياس 

المحتوى الضمنى للرسالة اإلعالمية التى تعكسها وسائل اإلعالم حيال القضايا المثارة 

 ( 55)ضاياوعالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفية و الوجدانية نحو تلك الق

وتفترض هذه النظرية أن األحداث ال تنطوى فى حد ذاتها على مغزى معين، 

يحددها وينظمها ويضررفى  Frameوإنما تكتسررب مغزاها من خالل وضررعها فى إطار 

عليها قدًرا من االتسرررراق يتم من خالله التركيز على بعض جوانب الموضرررروع وإغفال 

 جوانب أخرى.

لمحورية التى تنظم حولها األحداث الخاصررررررة فاإلطار اإلعالمى هو الفكرة ا

 .(56)بقضية معينة

 الفرضية األساسية لنظرية األطر:

تفترض البحوث الخاصة بنظرية األطر أن تركيز وسائل اإلعالم فى رسائلها 

أى تحديدها ألطر خبرية -على جوانب بعينها فى القضررررررية دون غيرها من الجوانب

مختلفة يسررتخدمها أفراد الجمهور عندما يفكرون   يادى بدوره إلى وجود معايير-بعينها

فى هذه القضررررية ويشرررركلون آراءهم بشررررأنها وفى هذا اإلطار فإن تأثير األطر الخبرية 

على االتجاهات السررياسررية للجمهور يتم من خالل مسررتويين، المسررتوى األول: ويتمثل 

مون للمضررررر فى بروز المضرررررمون الكمى، والمسرررررتوى الثانى: يتمثل فى انتقال البروز

الكيفى، األمر الذى يرتبط باألساليب المتعددة التى تستخدمها المصادر لتأطير القضايا 

 .( 57)ومدى تأثر القائمين باالتصال بتلك األساليب

 

 عناصر اإلطار:

( أن هناك أربعة عناصرررر في عملية االتصرررال و 1993أوضرررح روبروت انتمان عام )

 الثقافة . – المتلقي –النص  –هى القائم باالتصال 
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القائم باالتصرررررال : حيث يقدم األطر الشرررررخصرررررية التى تحكم أفكاره و هذا  -أ

 التقديم قد يكون بوعى أو بدون وعى ليقرر و يحدد ماسيقوله.

النص: يحتوى على األطر التى تظهر بوضررررروح من خالل وضرررررع كلمات  -ب

محورية محدده أو إخفائها و من خالل الجمل االعتراضررررررية و الصررررررور 

 و المصادر اإلخبارية و كلها تقدم أفكاًرا و أحكاًما.النمطية 

المتلقي : حيث يكون لدى المتلقي أطر فردية و اسررررررتنتاجية و يمكن أن يكون -ج

 انعكاًسا لها.

الثقافة : فهى األساس الذي يستقي منه القائم باالتصال التى يسود استخدمها، -د

ظام من األطر التى يظهر في ها ن بأن ها  ها خطاب و تفكير معظم و يمكن تعريف

 ( 58)الناس في تجمع اجتماعي معين في ظرف تاريخى محدد

 طريقة عمل األطر:

ستطيع األطر من خالل تركيزها على جوانب معينة وإغفال جوانب أخرى،  ت

تركيز انتباه المتلقى وبالتالى ليس فقط تزويده بالمعلومات وإنما تشكيل اتجاهاته أيًضا، 

مة نفسية وعملية إدراكية، وذلك عن طريق ترتيب وترجمة حيث يعد وضع اإلطار س

 .( 59)المعلومات الجديدة واستقبالها وتنظيمها فى أنماط تشبه الخرائط المعرفية

وتستفيد الدراسة الحالية من نظرية تحليل األطر فى التعرف على األطر 

 ا.هالرسمي في دحض الشائعات وتصحيح اإلنفوجرافالمختلفة التى يستند إليها 

 :للدراسة اإلطار المعرفي

 انتشار الشائعات وكيفية محاربتها:

لقد كان للطفرة التكنولوجية والمعلوماتية، والتطور الهائل في وسائل اإلعالم 

المسموعة والمقروءة والمرئية واستخدام اإلنترنت دور بال  األهمية في تفعيل عمل 

الشائعة قيمة مضافة على صعيد منح أنه الشائعات وانتشارها على نطاق أوسع، كما 

 .(60)الدينامية والحيوية والفاعلية والتأثير 

جاء هذا نتيجة للطبيعة الخاصة لهذه الوسائل والظروف التي تحكم عملها،  

فعلى صعيد الوسائل اإلعالمية وطبقًا العتبارات المنافسة فإنها تسعى ألن تكون أول 

كثر إثارة للجمهور، وغالبًا ما يتم من يحصل على المعلومات والقصص والصور األ

التضحية بالدقة من أجل تحقيق السبق، رغم أنه في بيئة مثالية ينبغي أن تتفوق الدقة 

على السرعة ال أن يتم التضحية بالدقة من أجل السبق، فتكون القصص مستمدة من 

 امصادر جيدة، مدعومة بأدلة قوية واضحة ال لبس فيها، يقدم الصحفيون فيها قصصً 

قصيرة ولكن دقيقة مع عدد محدود من الحقائق التي تم التحقق منها بسرعة حتى يتمكنوا 

من جذب المنافسين، في وقت الحق، سوف يتابعون قصًصا أكثر تفصياًل تضمنت قدًرا 
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في  ،أكبر من المعلومات المحددة التي ستاثر في الفجوات وتزيد من توعية الجمهور

و أن السرعة بدأت تتغلب على الدقة، ليس فقط في المنافذ كثير من األحيان ما يحدث ه

الصغيرة ولكن أيًضا في المنشورات ووسائل اإلعالم المرموقة مثل النيويورك تايمز 

، وغالبًا في عصر المعلومات عالي السرعة هذا، CBSو  NPRوالواشنطن بوست و 

ها هم أنفسهم، فإن المصادر الموثوقة المفترضة ستحصل على معلومات لم يراجعو

ويقوم الصحفيون بنقلها عن هذه المصادر، ومن ثم ينقلون الشائعات فقد أصبحت 

 . (61)التقارير الخاطئة هي القاعدة في عصر اإلنترنت

أما على صعيد اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي فغالبًا ما تزداد 

بها  لمختلفة التي تمرعملية الوساطة ااحتماالت نشر األكاذيب والشائعات، حيث تنعدم 

المعلومات قبل وصولها إلى الجمهور، ففي حين يتم اختيار المعلومات في وسائل 

اإلعالم التقليدية وتحريرها ونشرها من ق بل حراس البوابة المحترفين، فإن سياسات 

التحرير في العديد من منصات المعلومات عبر اإلنترنت غالبًا ما تكون غير موجودة 

وفة أو غامضة، إضافة لما منحته للمواطن العادي من إمكانات تعبيرية؛ أو غير معر

فأصبح األفراد اآلن في وضع يسمح لهم بنشر الرسائل والصور التي يمكن للجمهور 

للجمهور من ميزة التفاعل  العالمي مشاهدتها على الفور بأقل تكلفة، أيًضا ما قدمته

دي م اإللكترونية وهذه التعليقات األولية تاونشر التعليقات على ما تنشره وسائل اإلعال

إلى مزيد من التعليقات مما قد يادي إلى المضاربة، والشائعات، والمعلومات غير 

  .(62)الدقيقة التي تمتد سريعًا لمساحات شاسعة في أوقات قياسية

على الرغم من أن اإلنترنت قد عزز بالتأكيد من قدرة وهو ما يجعلنا نقول أنه 

لن يعمل فقط كطريق  إال أنهعلى الوصول إلى المعلومات ونشرها بسرعة،  مستخدميه

  سريع للمعلومات بل وأيًضا كطريق للشائعات.

 عوامل انتشار الشائعات:

( إلى 1935بعد دراسة للشائعات المحيطة بالزلزال في الهند، خلص براساد )

ستويات القلق أن الشائعات انتشرت في ظل القلق، حيث وجد أنه كلما ارتفعت م

د أيًضا أن العكس كان صحيًحا،  الموجودة في المجموعة كلما زادت الشائعات، وُوج 

  .(63)حيث أدت المستويات المنخفضة من القلق إلى شائعات أقل

وقد تناولت العديد من النظريات كيفية انتشار الشائعات ومنها نظرية البورت 

أساسيين النتشار الشائعة أولهما وبوستمان التي تاكد على ضرورة توافر شرطين 

األهمية وثانيهما الغموض، فالشرط األول يشير ألهمية الشائعة لكل من المتحدث بها 

والمستمع إليها، أما الشرط الثاني فيرتبط بالوقائع المتصلة بموضوع الشائعة والتي 

و أ يجب أن تتسم بشيء من الغموض، وهذا الغموض يمكن أن ينشأ عن انعدام األخبار

اقتضابها، أو عن تضاربها أو عدم الثقة بها، أو عن بعض التوترات االنفعالية التي 

تجعل الفرد غير قادر أو حتي غير مستعد لتقبل الوقائع التي تقدمها األخبار والشرطان 
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السابقان للشائعة )األهمية والغموض( يرتبطان ارتباطأ كميًا بسريان الشائعة، ويمكن 

 لخاصة بشدة الشائعات بصورة رياضية على النحو التالي:صياغة المعادلة ا

 الغموض × الشائعة = األهمية  

تبعا لمدى أهمية  وتعني هذه المعادلة أن مقدار وقوة الشائعة السارية يتحدد

الموضوع عند األشخاص الذين توجه إليهم، وتبعا لمقدار الغموض المتعلق بموضوع 

 .(64)لغموض ليست عالقة إضافية وانما تضاعفية الشائعة، والعالقة بين األهمية وا

 العوامل المؤثرة في قبول الشائعات: 

 : (65) هناك مجموعة من العوامل التي تاثر في قبول الشائعات وهي

عملية  المصدر الموثوق به: مئات التجارب التي أجريت على الفاعلية اإلقناعية ألي -1

أي الشخص الذي يقوم بنقل  تواصل تسلط الضوء على الدور الرئيسي للمصدر،

الوقائع،  كما أن هناك عدة عوامل تتضافر معًا تقود إلى الثقة في المصدر أولها 

 المتلقي تجاه خبرته ومصداقيته ونزاهته وديناميته وشخصيته الجذابة.  إحساس

طبيعة األطر المرجعية: يرتبط القبول بصحة أي معلومة باإلطار المرجعي الذي  -2

لتقييم المعلومة، فإذا كانت المعلومة تنسجم مع اإلطار المرجعي  كل شخص يستخدمه

 المعتمد، تعززت فرص اعتبارها صحيحة.

 متاعفبعد أن تنتقل بين األفراد بغية اإل ا: كلما تكررت الشائعة كانت أكثر إقناعً التكرار -3

إثر  دوالتسلية، تحول في النهاية إلى حقيقة ماكدة ، يذكر أن اإلقتناع يتكون لدى الفر

 المعلومة نفسها من أفراد عدة فيسهل استنتاج أنها صحيحة. تلقيه

الرغبة في التصديق: أحيانا تتعاظم الرغبة في التصديق تعاظًما يقلب المعايير المألوفة  -4

للواقعية والمعقولية، فلن تبصر الشائعة النور إذا كانت المعلومة المتناقلة ال تشبع كل 

مستتر وال تتيح مخرًجا لصراع نفسي ما، فكلما كانت رغبة وال تستجيب لكل هاجس 

الشائعة تعبر عن آرائنا كلما رغبنا أكثر في تصديقها كذلك إن الدعم الذي تقدمه الشائعة 

لحدسنا ومشاعرنا وآرائنا يدل على حقيقة أن شائعات كثيرة ال تبدو معقولة فعليًا إال 

 أن البعض يصدقها للحصول على هذا الدعم.

 الشائعات:مواجهة 

ردًا على انتشار الشائعات الخاطئة ال سيما مع تزايد االعتماد على اإلنترنت 

 تبادل العالم حول البشر من كبيرة ألعداد أتاحت التيووسائل التواصل االجتماعي 

، بدأ التفكير  أوسع نطاق على ونقلها الشائعات تبادل ثم ومن أكبر، بحرية المعلومات

بهدف التخفيف من تأثير هذه الشائعات على المستخدمين من  في استراتيجيات جديدة

، والتي تعد رسالة تدحض أو تفضح شائعة منتشرة، وقد (66)خالل الشائعات المضادة

يطلق عليها "دحض الشائعات"، أو "إنكار الشائعات"، أو "رسالة تصحيح الشائعات"، 

 ن إيمان الناس بالمعلوماتهذا النوع من الرسائل شائع االستخدام كاستراتيجية للحد م

للتعرف على التصميم األفضل للحد من انتشار   المستقاة من الشائعات، وفي دراسة
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الشائعات، تضمنت التصميمات التي تم اختبارها عرض الشائعات المضادة فقط، 

وعرض الشائعات مع الشائعات المضادة، وعرض الشائعات مع عبارة تحذير )مثل: 

ة قد ظهر في موقع للشائعات"(، بينت نتائجها أن التصميمات التي "محتوى هذه التغريد

اقترنت فيها الشائعات مع الشائعات المضادة أو عبارة تحذير من الشائعة كانت أكثر 

فعالية في الحد من انتشار الشائعات حيث كان المشاركون أقل عرضة لتبادل الشائعات 

 .(67)في هاتين الحالتين

و أحد الباحثين المتخصصين في كيفية انتشار وه Lewandowskyويذكر 

المعلومات المضللة واستمرارها أنه يمكن تقليل قبول المعلومات المضللة كحقيقة إذا تم 

تحذير األشخاص بشكل صريح من أن المعلومات التي يتلقونها قد تكون مضللة أو 

باق التضليل، فاستخاطئة إال أن هذه التحذيرات تكون أكثر فعالية إذا تم إجراؤها قبل 

المعلومات المضللة بالتحذير يمكن أن يغير توقع الجمهور بأن ما يتلقاه من معلومات 

توصلت إليه الدراسات السابقة التي اختبرت فعالية ، وهو ما يتفق مع ما (68)صحيح

الشائعات المضادة في التخفيف من حدة انتشار الشائعات، حيث بينت أنه عندما تعرض 

ئعات مضادة قبل ظهور الشائعات ساهم ذلك في انخفاض انتشار الشائعات الجمهور لشا

 .(69)بشكل كبير، مقارنةً بالوقت الذي تم فيه التعرض للشائعات قبل الشائعات المضادة

  : استراتيجيات مواجهة الشائعات

سترتيجيات لمواجهة ب والعرب إسهامات في وضع اكان للباحثين األجان

 ه الباحثون األجانب في هذا الصدد:ومما اقترحالشائعات، 

 استراتيجية "التوضيح الواقعي" الذي يركز على الحقائق )تعزيز الحقائق الصحيحة(.  .1

 استراتيجية "الدحض البسيط" )باستخدام عبارات أقل في دحض الشائعات الخاطئة(. .2

يُنظر إلى  معلومات الشائعة وكيف ومن الضروري التأكيد على أن مصدر تصحيح

من بين قية هذا المصدر رسالة مهمة في تقييم الشائعات المضادة، من هنا كان مصدا

 . (70)أكثر الطرق فاعلية لمواجهة الشائعات إصدار مصدر موثوق بيانًا إلخماد الشائعات

إال أن هناك مخاوف حول جدوى المعلومات التصحيحية، فهناك وجهة نظر ترى 

د بل يمكن أن تزييمان الناس بالشائعات أن المعلومات التصحيحية قد ال تقلل من إ

اعتقادهم في المعلومات المضللة، فقد تكون المعلومات التصحيحية البسيطة والتي تكرر 

فقط المحتوى الخاطىء غير كافية في الحد من المفاهيم الخاطئة وتقوية المعتقدات 

عوا أنهم "سمالخاطئة ألن األفراد قد يكون لديهم شعور اإللمام بمحتوى التضليل في 

شيئًا كهذا من قبل" أي أن المعلومات بهذا الشكل تلعب دور زيادة األلفة،  كذلك يمكن 

توضيح محتوى التضليل في تشويه سمعة المعلومات التصحيحية من خالل وهم تأثير 

الحقيقة على سبيل المثال: بيان المعلومات التصحيحية الذي يقول:" لم تكن هناك دهانات 

ات غاز" ببساطة هذا البيان يكرر المعلومات المضللة "كانت الدهانات زيت وأسطوان

والغاز موجودة " هذا النوع من المعلومات التصحيحية يعزز اإللمام بمحتوى التضليل 
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وبالتالي زيادة االعتتقاد به، هذا الفشل في المعلومات التصحيحية يطلق عليه "تأثير 

 .(71)"التأثير المستمر

أخرى تقول بجدوى المعلومات التصحيحية حيث كشفت نتائج وهناك وجهة نظر 

إحدى الدراسات أن المعتقدات في المعلومات المضللة قد تقلصت إلى حد ما بعد 

التعرض لإلعالنات التصحيحية، ولكن هذا التأثير لم يدم فوفًقا لنماذج األحداث العقلية، 

ء ططاتهم عندما ال يتم إعطايميل الناس لالحتفاظ بالمعلومات المضمنة بالفعل في مخ

بديل لها، وبالتالي فإن المعلومات البديلة تساعد الناس على بناء نماذجهم العقلية الكاملة 

(. عندما يتم تقديم 1994والتخفيف من تأثير "التأثير المستمر" )جونسون آندسيفرت ، 

  أي بديل معقول.

يث تكون فيها المعلومات هناك من يراها أكثر وسيلة مقنعة حاستراتيجية السرد،  .3

عرف السرد و ي ،التصحيحية مصممة بشكل فعال لتفكيك المفاهيم الخاطئة في العقل

بأنه "قصة متماسكة لها بداية محددة ومنتصف ونهاية، توفر معلومات حول المشهد 

والشخصيات والصراع"،  باستخدام السرد كاستراتيجية معلومات تصحيحية تعزز 

ات المستندة إلى الحقائق، واستخدم العديد من الباحثين السرد التعامل مع المعلوم

 لـزيادة اإلقناع وتبين أن السرد أكثر فعالية من غيره من الرسائل، تكمن قوة السرد

 في االندماج الذي يحدث مع شخصيات القصة، إضافة للحالة النفسية حيث يترك

 ة، وهذا أمر مهماألفراد حقيقتهم وراءهم ويصبحون مشاركين بقوة في القص

كاستراتيجية للحد من مقاومة المعرفة الجديدة وتسهيل عمليات الفهم، وقد يتعاطف 

 .(72)األفراد مع الشخصيات الواردة في السرد ويتبنون وجهة نظرها

  (73)أما االستراتيجيات التي قدمها الباحثون العرب لمحاربة الشائعات فتمثلت فيما يلي: 

بالحقائق : تنطلق هذه االستراتيجية من النظرية القائلة بأن  استراتيجية خنق الشائعة -1

الشائعات تروج عند غياب الحقائق، إذ أن الجمهور الذي يعيل في دولة ال تقدم له 

أخبار وبيانات كاملة وصريحة يبحث عن مصادر أخرى للمعرفة مما يفتح الباب 

الشائعات عن طريق النتشار الشائعات، لذلك تنطلق هذه األستراتيجية لمواجهة 

خنقها بالحقائق ، فنشر الوقائع واألخبار الصحيحة يساهم في دحض الشائعة ويزيد 

  . التابعة للدولة من ثقة الجمهور بالماسسات اإلعالمية

استراتيجية عيادة الشائعة : نظرية هذه االستراتيجية أن الجمهور ال يستطيع أن  -2

ر ه ، ومن ثم فاالستراتيجية تقوم على نشالحقائق والزيف في الشائعات بمفرد يتبين

الشائعة ودحضها بقوة المنطق والتحليل النفسي، ولقد ظهر مصطلح "عيادة الشائعة 

 W . G. Gavin " ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية على يد و. ج. جافين

حيث خصص  ۱۹۹۲في مارس  Boston Hearald Traveller في صحيفة

  .ودحضهاعلماء النفس والخبراء لنشر الشائعات  لتعاون معمساحة أسبوعية با

استراتيجية الوعي النقدي والقضاء على الظروف المهيئة للشائعات : تهدف إلى  -3

الظروف واألجواء ومصادر القلق والتوتر المهيئة لظهور الشائعات ،  القضاء علي
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سواء كانت ولكنها ووجهت بالنقض إذ أنه ال يمكن التحكم دائما في الظروف 

 اقتصادية أو سياسية أو إجتماعية.

استراتيجية االستثمار اإليجابي للشائعة المعادية: تعتمد هذه االستراتيجية على  -4

االستفادة من الشائعات من حيث توظيف محتوى الشائعة في الدعاية المضادة 

عة ئللشخص أو الجهة المطلقة الشائعات، حيث تظهر الفتنة في الشائعة لتنقلب الشا

  . على مصدرها

 نتائج الدراسة:

 القطاعات المستهدفة بالشائعات: .1

(1جدول رقم )  

القطاعات المستهدفة بالشائعات   

 % ك القطاع

 21.3 62 التعليم

 16.8 49 الصحة

 14.1 41 االقتصاد

 6.2 18 التموين

 6.2 18 الزراعة

 5.8 17 اإلسكان 

 5.6 15 النقل والمواصالت

اعيالتضامن االجتم  13 4.5 

 3.8 11 اإلداري والتنظيمي

 3.4 10 األوقاف

 2.7 8 السياحة واآلثار

 2.1 6 الكهرباء

 1.4 4 الوقود

 0.7 2 الثقافة واإلعالم

 0.7 2 االتصاالت

 0.7 2 الرياضة

 0.7 2 األمن

 0.7 2 البيئة

 0.7 2 مياه الشرب

 2.4 7 أخرى

 100 291 المجموع

ل السابق أن قطاع التعليم جاء على رأس القطاعات التى يتضح من نتائج الجدو

( من إجمالي %21.3استهدفت بالشائعات، حيث بلغت نسبة الشائعات التي تناولته )

العينة وهو ما يرجع لتزامن الفترة التي تم فيها تطبيق الدراسة التحليلية مع بداية تطبيق 

الذي دار حول هذا النظام حيث ركزت النظام الجديد للثانوية العامة ألول مرة، واللغط 
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ومن أمثلة  ،أو ما يطلق عليه "نظام التابلت" غالبيتها على شائعات تتعلق بالنظام الجديد

 هذه الشائعات: 

: "اعتبار الصف الثاني الثانوي تجريبيًا  2019المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففي  

 فى نظام التعليم الجديد" . 

: "إلغاء امتحانات الصف  2019فبراير  28ريخ المنشور بتا اإلنفوجراففي  

 األول الثانوي للطالب المصريين بالخارج" . 

: "إضافة سنة رابعة لمرحلة 2019يونيو  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففي  

 الثانوية العامة لتأهيل الطالب جامعيًا". 

مي واألدبي : "دمج الشعبتين العل 2019يناير  28المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففي  

 بنظام التعليم الجديد العام المقبل" . 

وجاء فى المرتبة الثانية "قطاع الصحة" من حيث استهدافه بالشائعات بنسبة 

( من إجمالي العينة، وكشف التحليل تركيز هذه الشائعات على منظومة %16.8بلغت )

وية غير التأمين الصحي الجديدة، واهتمت شائعات أخرى بتداول وزارة الصحة ألد

صالحة أو استخدامها لتطعيمات تتسبب فى مشكالت صحية، أو عدم توافر أدوية بعينها 

 فى الصيدليات، ومن أمثلة هذه الشائعات:  

: "اختفاء أدوية الضغط والسكر 2019مايو  9المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 من الصيدليات". 

 Cتداول أدوية فيروس : "  2019فبراير  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 منتهية الصالحية". 

: "تسبب تطعيمات الديدان   2019فبراير  18المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 المعوية للتالميذ فى اإلصابة بالحساسية". 

واحتل قطاع االقتصاد الترتيب الثالث من حيث استهدافه بالشائعات بنسبة 

التحليل تركز الشائعات التى استهدفت ( من إجمالي العينة، وتبين من %14.1بلغت )

 "قطاع االقتصاد" على ثالثة محاور رئيسية: 

شائعات حول فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب المفروضة  األول:

فعليًا سواء على السلع أو الموظفين أو المواطنين بوجه عام أو حتى على 

 المستثمرين . 

 يات قطاعات بعينها.شائعات حول تخفيض ميزان الثاني:         

شائعات تتعلق بالعمالت سواء طرح عمالت جديدة أو مشكالت فى الثالث: 

 العمالت المتداولة. 
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 ومن أمثلة هذه الشائعات:

: "فرض ضرائب جديدة 2019فبراير  23المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 على الموظفين ضمن منظومة التشريعات الجديدة". 

: "فرض ضرائب جديدة 2019أبريل  24بتاريخ المنشور  اإلنفوجراففى  

 على المستثمرين خالل الفترة المقبلة". 

: "تخفيض ميزانية التأمين 2019مايو  23المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 الصحي فى الموازنة العامة الجديدة للدولة". 

طرح عمالت معدنية : "  2019فبراير  18المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 جنيه".  100فئة 

وتساوى كل من "قطاع التموين" و "قطاع الزراعة" من حيث استهدافهما 

(، وكشف التحليل تركز الشائعات %6.2بالشائعات حيث احتال الترتيب الرابع بنسبة )

التى تناولت "قطاع التموين" على مسألة الدعم فى المقام األول وتأرجحت الشائعات 

 –ام الحكومة زيادة سعر إحدى السلع المدعمة، مروًرا بإلغاء سلعة بعينها  بين اعتز

 وصواًل إلى رفع الدعم التمويني نهائيًا.  -حتى وإن كانت الخبز

 ومن أمثلة هذه الشائعات:

: "زيادة أسعار الزيت  2019يناير  21المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 التمويني بداية من مقررات فبراير". 

: "حذف أربع سلع تموينية   2019مارس  11المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 ضمن المقررات التموينية خالل شهر مارس الجاري". 

: "رفع سعر رغيف الخبز 2019يونيو  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 قرشاً".  60المدعم لـ 

تمويني نهائيًا : "إلغاء الدعم ال2019يناير  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 العام القادم". 

أما الشائعات التى استهدفت "قطاع الزراعة" فقد تركزت غالبيتها على تداول 

منتجات سواء زراعية أو حيوانية غير صالحة لالستهالك فى األسواق، أو انتشار 

حشرات من شأنها التأثير على المزروعات أو أمراض تاثر على الثروة الحيوانية، 

 ا:ومن أمثلته
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: " تداول لحوم صينية غير صالحة 2019مايو  2المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 لالستهالك فى األسواق". 

 : "انتشار حشرة الحشد القاتلة". 2019أبريل  16المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

: "انتشار أمراض وبائية بين 2019أبريل  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 الماشية". 

قطاع اإلسكان الترتيب الخامس من حيث استهدافه بالشائعات بنسبة  واحتل

( وكشف التحليل تركيز الشائعات على جانبين أساسيين: إما تهجير الحكومة 5.8%)

 ألهالي إحدى المناطق أو شائعات تتعلق بالعاصمة اإلدارية الجديدة. 

 ومن أمثلة هذه الشائعات:

: "تهجير الحكومة ألهالي 2019س مار 5المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 العشوائيات قسريا". 

: "توقف العمل بمشروع 2019مايو  23المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 العاصمة اإلدارية الجديدة". 

وجاء قطاع النقل والمواصالت فى المرتبة السادسة من حيث استهدافه 

( من إجمالي %5.6)بالشائعات، وبفارق بسيط عن قطاع اإلسكان حيث بلغت نسبته 

 العينة. 

واتضح من التحليل تركز الشائعات التى استهدفت هذا القطاع على الجانب 

االقتصادي المتعلق به كخصخصة هيئة مترو األنفاق أو مرفق هيئة السكك الحديدية أو 

 رفع أسعار تذاكر مترو األنفاق أو  قطارات السكك الحديدية. 

 ومن أمثلة هذه الشائعات:

: "خصخصة هيئة مترو 2019فبراير  1المنشور بتاريخ  نفوجرافاإلفى  

 األنفاق". 

: "اتجاه الحكومة 2019مارس  26المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر". 

: " رفع أسعار تذكرة مترو  2019يونيو  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 يه ". جن 17األنفاق لـ 

وجاء قطاع التضامن االجتماعي في المرتبة السابعة من حيث استهدافه 

(، وتبعه القطاع اإلدارى والتنظيمي حيث احتل المرتبة الثامنة %4.5بالشائعات بنسبة )
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( من إجمالي العينة، وركزت الشائعات التى استهدفت هذا القطاع على %3.8بنسبة )

 ارهم على الخروج للمعاش المبكر.شائعات حول تسريح الموظفين أو إجب

 ومن أمثلة هذه الشائعات: 

:" تسريح موظفي مصلحة 2019مايو  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 الشهر العقاري بعد ميكنة الخدمات بها".

: "تسريح عدد كبير من 2019فبراير  7المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 ات".العمالة الماقتة بالدولة ترشيدًا للنفق

: "إجبار الحكومة للعاملين  2019ابريل  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 بالجهاز اإلداري على الخروج للمعاش المبكر". 

( من إجمالي العينة %3.8واحتل قطاع األوقاف الترتيب التاسع بنسبة )

اف كوبالغت الشائعات فى تصوير سلبية وزارة األوقاف التى تهدر أموالها، وتمنع االعت

 كما في الشائعات: ،فى المساجد وتسرح الماذنين"

مليار جنيه  60: "إهدار 2019فبراير  28المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففي  

 من أموال األوقاف".

: "تسريح الماذنين عقب 2019أبريل  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففي  

 تعميم اآلذان الموحد". 

( من حيث %2.7ة واآلثار" بنسبة )وجاء فى المرتبة العاشرة "قطاع السياح

 استهدافه بالشائعات والتى ركزت على إهدار وتفريط الحكومة في اآلثار المصرية. 

 ومن أمثلة هذه الشائعات:

: "بيع قطع أثرية بأحد  2019أبريل  16المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 المزادات األمريكية".

: "بيع منطقة الحسين  2019يونيو  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 األثرية لمستثمرين أجانب"  

( وركزت %2.1واحتل قطاع الكهرباء المرتبة الحادية عشرة بنسبة )

 الشائعات التى استهدفت هذا القطاع على رفع الدعم عن الكهرباء أو تقليله. 

 ومن أمثلة هذه الشائعات:

ار الكهرباء بنسبة : "رفع أسع2019مايو  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 فى يوليو القادم".  60% - 30%
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: "رفع الدعم نهائيًا على  2019يناير  11المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 فاتورة الكهرباء خالل شهر يناير الحالي". 

( من حيث استهدافه %1.4وجاء قطاع الوقود فى المرتبة الثانية عشرة بنسبة )

 ارتفاع أسعار الوقود والمواد البترولية.  بالشائعات والتى دار معظمها حول

 : "زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز" .  2019المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

: "تداول قائمة باألسعار 2019أبريل  11المنشور بتاريخ اإلنفوجراففى  

 الجديدة للوقود" .

م وتساوت قطاعات االتصاالت والرياضة واألمن والبيئة والثقافة واإلعال

 ومياه الشرب فى حصولها على المرتبة األخيرة من حيث استهدافها بالشائعات. 

 والحظت الباحثة أن هناك شائعتين تم تكرارهما والرد عليهما مرتين وهما:

أبريل  11.الشائعة الخاصة بتداول قائمة بأسعار جديدة للوقود، نشرت مرة في 1

 .2019مايو  9ومرة أخرى في 

بإضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة في نظام التعليم  .الشائعة الخاصة2

 .2019يونيو  19أبريل ومرة أخرى في  10الجديد، نشرت مرة أولى في 

وهو ما يعكس الحرص البال  على التصدي للشائعات والعمل على دحضها كلما 

 تم تناولها من قبل والرد عليها.قد ن كان إأثيرت حتى و

 الهدف من الشائعات: .2

(2جدول رقم )  

الهدف من الشائعات     

 % ك الهدف من الشائعات

 30.9 90 إثارة الغضب 

 29.9 87 اإلرباك

 14.8 43 التشويه

 12.4 36 إثبات الفشل

 10.6 31 بث الخوف

 1.4 4 أخرى

 100 291 المجموع

 

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن هدف " إثارة الغضب" جاء على رأس 

( من %30.9تى سعت الشائعات التي أُثيرت إلى تحقيقه، حيث بلغت نسبته )األهداف ال
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إجمالي العينة، وكانت غالبية هذه الشائعات تركز على إهدار حقوق أصيلة للمواطنين 

 كحقهم فى الدعم أو التعليم أو المسكن أو العالج، ومن أمثلة هذه الشائعات: 

: " هدم مستشفي الجالء 2019يناير  28المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 للوالدة وطرد المرضي منها ". 

ألف  20: "تحميل الطالب  2019فبراير  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسي". 

: "رفع الدعم عن رغيف  2019مايو  23المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 دولة ". الخبز فى الموازنة العامة الجديدة لل

: "تهجير الحكومة ألهالي  2019مارس  5المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 العشوائيات قسريًا". 

: "إخالء منطقة الموسكي  2019مايو  2المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 لصالح مستثمرين أجانب" . 

: "فرض ضرائب جديدة  2019يونيو  29المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

-2019ين لتمويل زيادة األجور فى الموازنة العامة الجديدة على الموظف

2020 . " 

وتمثل الهدف الثاني من الشائعات المثارة فى "اإلرباك" وكانت غالبية هذه 

الشائعات تتعلق إما بنظام الثانوية العامة الجديد وعدم وضوح هذا النظام أو شائعات 

ثلة هذه الشائعات التي هدفت أخرى قليلة تمس قطاع التعليم بوجه خاص، ومن أم

 إلحداث اإلرباك: 

: "إقرار اللغة الصينية كلغة  2019مارس  5المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 أجنبية إجبارية بالثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد". 

: "إلغاء إجازة يوم السبت 2019فبراير  26المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 للمعلمين". 

: "إجراء امتحانات الصف  2019مارس  5المنشور بتاريخ  نفوجرافاإلفى  

 األول الثانوي المقرر فى شهر مارس ورقيًا بدون تابلت". 

: "بدء عملية التقديم  2019أبريل  16المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 لاللتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل".
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ناهج الدراسية : "تغيير الم 2019مارس  19ر بتاريخ المنشو اإلنفوجراففى  

 بتدائي حتى المرحلة اإلعدادية فى نظام التعليم الجديد" . من الصف الثاني اإل

: "رفع تنسيق القبول بكليات  2019يونيو  14المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 " . %90الحقوق إلى 

ان تشويه إلنجازات الدولة وجاء هدف "التشويه" في المرتبة الثالثة، سواء ك

أو تشويه للحكومة أو تشويه للشعب نفسه، ومن أمثلة الشائعات التى سعت لتحقيق هذا 

 الهدف:

: "بيع الحكومة لرأس تمثال  2019يونيو  14المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 توت عنخ آمون بمزاد صالة كريستيز البريطانية". )تشويه للحكومة(

: "خصخصة مشروع  2019ابريل  24نشور بتاريخ الم اإلنفوجراففى  

 التأمين الصحي الشامل". )تشويه إلنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل(

: "إقامة مشروع كورنيل  2019مارس  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

األبيض الجديد على منطقة آثار بمحافظة مطروح". )تشويه إلنجاز مشروع 

 الجديد( التأمين كورنيل األبيض

: "استبدال الممرضات  2019مايو  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

المصريات بأجنبيات فى منظومة التأمين الصحي الجديد". )تشويه إلنجاز 

 مشروع التأمين الصحي الشامل(

: "تطوير المتحف المصري  2019يونيو  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

ية الدولة". )تشويه إلنجاز تطوير المتحف بالتحرير بقرض تتحمله ميزان

 المصري بالتحرير(

: "تصدر مصر المركز  2019يونيو  29المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 األول فى معدالت الطالق بمعدل مليون حالة سنوياً". )تشويه للشعب(

: "تحميل رجال األعمال  2019يناير  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

مليون  100مليون صحة". )تشويه إلنجاز حملة  100ت حملة تكلفة نفقا

 صحة(

وجاء هدف "إثبات الفشل" فى الترتيب الرابع، واقتصر على الشائعات 

المتعلقة بإثبات فشل األجهزة والبرامج الحكومية والمشروعات الجديدة، ومن أمثلة هذه 

 الشائعات : 

"سرقة حفريات نادرة من :  2019يناير  11المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 . (إلثبات فشل وزارة البيئة في تأمين المحميات الطبيعية)المتاحف البيئية"، 
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: "عدم استعداد الحكومة  2019فبراير  28المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 إلثبات فشل وزارة الزراعة)للتصدى للجراد نظرا لنقص مبيدات مكافحته"، 

 .(مزروعات من التلففي التصدي للحشرات وحماية ال

: "إلغاء نظام التعليم الجديد  2019أبريل  24المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

إلثبات تسرع وزارة التربية )لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس "، 

والتعليم في تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة وعدم أخذ االستعدادات 

 .(المناسبة قبل تطبيقه

: "ارتفاع معدل البطالة في  2019مايو  23المنشور بتاريخ  إلنفوجرافافى  

 توفيرإلثبات فشل مجهودات الدولة والقطاع الخاص في )"، %25مصر لـ 

 . (فرص عمل للشباب

: "تحمل وزارة المالية سداد  2019أبريل  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 . (قناة السويس الجديدة إلثبات فشل مشروع)ديون هيئة قناة السويس" ، 

: "تداول صور عن وجود  2019مارس  26المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 إلثبات فشل وزارة الصحة، )إهمال جسيم بالمستشفي الميري باإلسكندرية "

 . (في التصدي لإلهمال بالمستشفيات الحكومية

ة :"تعاقد شركة العاصم 2019يونيو19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

إلثبات فشل الحكومة في ) ،اإلدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية "

 . (تنفيذ مشروعات ضخمة كمشروع العاصمة اإلدارية الجديدة

تى سعت واحتل هدف "بث الخوف" المرتبة األخيرة من بين األهداف ال

 تكزت الشائعات التى سعت لتحقيق هذا الهدف على شائعاالشائعات إلى تحقيقها ور

 وسالمتهم، ومن أمثلة هذه الشائعات :  تتناول المساس بصحة المواطنين

: "توزيع وزارة الصحة  2019يناير  4المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 كبسوالت مجانية بحمالت تنظيم االسرة تسبب العقم". 

: "ارتفاع معدل اإلصابة  2019يناير  11المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 فى مصر ". بمرض الدرن 

: "استيراد شحنات عدس  2019يناير  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 فاسدة وبها ديدان". 

: "احتواء الثوم المتداول في  2019يناير  21المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 األسواق على مادة الرصاص السامة".

 



 توظيف اإلنفوجراف الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي في مواجهة الشائعات

2021 85 

 :الجهات التي تولت الرد على الشائعات .3

(3جدول رقم )  

التي تولت الرد على الشائعاتالجهات    
 % ك الجهة

 18.9 55 وزارة التربية والتعليم

 2.4 7 وزارة التعليم العالي

 16.2 47 وزارة الصحة

 11 32 وزارة المالية

 6.2 18 وزارة التموين

 6.2 18 وزارة الزراعة

 3.1 9 وزارة النقل

 2.7 8 وزارة اإلسكان

 2.7 8 وزارة التضامن االجتماعي

 4.5 13 وزارة اآلثار

 2.7 8 وزارة األوقاف

 2.4 7 وزارة الكهرباء

 2.1 6 وزارة قطاع األعمال

 1.4 4 وزارة البترول

 0.7 2 وزارة التنمية المحلية

 0.7 2 وزارة االتصاالت

 0.7 2 وزارة الشباب والرياضة

 1 3 وزارة التجارة والصناعة

 0.7 2 وزارة الداخلية

 0.7 2 وزارة البيئة

 0.3 1 وزارة الخارجية

 0.7 2 وزارة العدل

 0.3 1 وزارة اإلنتاج الحربي

 3.1 9 المحافظات

 1.4 4 البنك المركزي

 1.4 4 الجهاز المركزي للتنظيم واإلدرة

 0.7 2 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 1.7 5 شركة العاصمة اإلدارية الجديدة

 1.4 4 هيئة قناة السويس

 0.3 1 هيئة ميناء اإلسكندرية

 0.7 2 الهيئة الوطنية لإلعالم

 0.3 1 مجلس الوزراء

 0.3 1 الجمع بين وزارتين

 0.3 1 الجمع بين وزارة وإدارة حكومية

 100 291 المجموع
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تشير نتائج الجدول السابق إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت أكثر الجهات الرسمية 

وهو  ،تلت الترتيب األول من بين تلك الجهاتعلى الشائعات حيث احالتى تولت الرد 

ما يتسق مع ما توصلت إليه نتائج الدراسة من أن قطاع التعليم هو أكثر القطاعات التى 

استهدفت بالشائعات وبالتالي فمن المنطقي أن تكون وزارة التربية والتعليم هى أكثر 

 ت وتصحيحها. الجهات التى قامت بالرد على هذه الشائعا

( وتلتها "وزارة المالية" فى %16.2واحتلت "وزارة الصحة" الترتيب الثاني بنسبة )

(، ثم وزارتا "التموين والزراعة" فى الترتيب الرابع %11الترتيب الثالث بنسبة )

( %4.5(، وجاءت "وزارة اآلثار" فى الترتيب الخامس بنسبة )%6.2وبنفس النسبة )

 "وزارة النقل"على الشائعات وتصحيحها، وتبعتها كل من من حيث توليها الرد 

 (. %3.1فى الترتيب السادس وبنفس النسبة ) "المحافظات"و

(، ثم %2.7وتلتهما وزارات "اإلسكان" و"التضامن االجتماعي" و"األوقاف" بنفس النسبة )

( بعدها %2.1( تبعتها مباشرة وزارة "قطاع األعمال" بنسبة )%2.4وزارة الكهرباء بنسبة )

، وتساوت وزارة "البترول" والبنك المركزي (%1.7اإلدارية الجديدة بنسبة )شركة العاصمة 

(، وتلتها وزارة %1.4وهيئة قناة السويس والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة فى نفس النسبة )

 (. %1"التجارة والصناعة" بنسبة )

رتين فقط وهي وزارات "التنمية وتولت بعض الوزارات والجهات الرد على الشائعات م

المحلية"، و"االتصاالت" و"الشباب والرياضة" و"الداخلية" و"البيئة" و"العدل" 

 باإلضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والهيئة الوطنية لإلعالم. 

وقامت وزارات وهيئات أخرى بالرد على شائعات بعينها وتصحيحها مرة واحدة فقط وهي 

 وزارتا "الخارجية "و"اإلنتاج الحربي" وهيئة ميناء اإلسكندرية ومجلس الوزراء. 

وزارة الهجرة مع وزارة  الرد على الشائعات، حيث تولت في جهتين معًا اشتركتو

المالية الرد مرة معًا على إحدى الشائعات، كما تولت وزارة الصحة مع محافظة دمياط 

 الرد على شائعة أخرى. 

ح من نتائج هذا الجدول أن هناك توافق تام بين القطاعات المستهدفة وهكذا يتض

( وبين الجهات التى تولت الرد عليها حيث 1بالشائعات كما تبين ممن الجدول رقم )

كانت القطاعات مرتبة كالتالي قطاع التعليم ثم الصحة ثم االقتصاد ثم التموين ثم 

 د على الشائعات. الزراعة وهو نفس ترتيب الجهات التى تولت الر

 األساليب المستخدمة في دحض الشائعات: .4

(4جدول رقم )  

األساليب المستخدمة في دحض الشائعات    

 % ك األساليب المستخدمة

 96.2 280 النفي الكامل

 3.8 11 النفي الجزئي

 100 291 المجموع
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جدول السرررررررابق  تائج  ال ية إلى تشررررررير ن غالب ماد  في دحض  اإلنفوجرافاعت

( وهو ما يعني الكذب المطلق فى هذه %96.2ات على النفي الكامل لها بنسرربة )الشررائع

شررائعة فقط  11الشررائعات وأنها عارية تماًما من الصررحة، مقابل نسرربة ضررئيلة جدًا منها 

 ( من إجمالي العينة. %3.8تم نفيهم جزئيًا بواقع )

 ومن أمثلة الشائعات التى تم نفيها جزئيا: 

 صابة جميع المساحات المزروعة بمحصول القمح بالصدأ الشائعة المتعلقة بإ

األصرررررفر وجاء نفي وزارة الزراعة بأن حقيقة األمر تتمثل فى إصرررررابة نوع 

( فقط بالصررررردأ وليس جميع المسررررراحات المزروعة وأكدت 12قمح )سررررردس 

 الوزارة أنه تم اكتشاف اإلصابة مبكًرا ومقاومتها على الفور. 

  اليين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء م 10الشائعة المتعلقة بحذف

شرررهر رمضررران، وكان رد وزارة التموين أن هذا األمر غير صرررحيح وأنه لن 

يتم حذف أى مواطن مسررررررتحق للدعم من البطاقات التموينية، مع التأكيد أن 

عملية االسررررررتبعاد تتم وفقا لمعايير محددة تهدف باألسرررررراس إلى توجيه الدعم 

ما يعني أن هناك عمليات اسررتبعاد فعلية تحدث ولكن لألفراد لمسررتحقيه، وهو 

مايو  2غير المسررتحقين للدعم وفقا للمعايير التى يتم تطبيقها. )منشررور بتاريخ 

2019 . ) 

  الشررائعة الخاصررة بإزالة جميع عقارات منطقة نزلة السررمان لصررالح مسررتثمر

الجيزة عليها ( ، وجاء رد محافظة 2019يناير  28عربي والمنشور بتاريخ )

بأنه لم يتم إزالة سررررروى أربع عقارات فقط مخالفة لقوانين البناء بالمنطقة )أى 

أنه تمت إزالة مباني( إال أن هذه المباني كانت مخالفة لقوانين البناء ولم يتعلق 

إلى أن هذه  اإلنفوجرافاألمر بأى مسررتثمر سررواء عربي أو مصررري وأشررار 

ى حرم منطقة األهرامات وأنه ال توجد أى المنطقة خالية من السررررركان وتقع ف

 نية لبيع األراضي بهذه المنطقة األثرية . 

  الشائعة التى تعلقت ببيع الحكومة لرأس تمثال "توت عنخ آمون" بمزاد صالة

كريسررتيز البريطانية، وجاء رد وزارة اآلثار بأن هذا األمر غير صررحيح، مع 

ستيز" و سكو لوقف عملية البيتوضيح أنه قد تمت مخاطبة "صالة كري ع اليون

حدث ولكن  نت ت كا ية بيع  ناك عمل ما يعني أن ه ها وهو  يدًا السررررررترداد تمه

الحكومة بمنأى عنها بدليل مخاطبتها للصرررالة واليونسررركو السرررتردادها ووقف 

 عملية البيع. 
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 اإلستراتيجيات المستخدمة في نفي الشائعات: .5

 

(5جدول رقم )  

دمة في نفي الشائعاتيوضح اإلستراتيجيات المستخ    

 % ك  اإلستراتيجيات المستخدمة

 49.8 145 النفي مع تصحيح المعلومة المغلوطة

 39.5 115 النفي مع تقديم معلومة جديدة

 10.7 31 النفي المطلق

 100 291 المجموع

كانت أكثر اإلسررتراتيجيات اسررتخداًما في نفي الشررائعات هي " االقتصررار على 

( من إجمالي %49.8لومة المغلوطة فقط" حيث بلغت نسرررربتها )النفي و تصررررحيح المع

العينة، حيث اتجهت غالبية ردود الجهات إلى استخدام هذه االستراتيجية، ومن األمثلة 

 على ذلك: 

: "فرض زى موحد على  2019فبراير  18المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

على االطالق لفرض المعلمين بالمدارس .. وزارة التربية والتعليم ال صرررررحة 

 زى موحد على المعلمين واإلداريين بالمدارس الحكومية". 

: " إلغاء مكاتب تنسررررريق  2019فبراير  7المنشرررررور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

الثانوية العامة .. وزارة التعليم العالي : ال صررحة على اإلطالق إللغاء مكاتب 

ستقبال الطالب للق سيق وناكد أنها مستمرة فى ا رية بول بالجامعات المصالتن

 ." 

: " فرض ضرائب جديدة  2019فبراير  23المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

على المواطنين ضرمن التشرريعات الجديدة .. وزارة المالية : لم يتم فرض أى 

ضرررررررائب جديدة على المواطنين تحت أى مسررررررمى أو بند ضررررررمن منظومة 

 التشريعات الجديدة ". 

تاريخ المنشرررررر اإلنفوجراففى   قديم  2019إبريل  16ور ب ية الت بدء عمل  " :

لاللتحاق بالمدارس المصرررية اليابانية للعام الدراسرري المقبل .. وزارة التربية 

والتعليم غير صرررحيح، وناكد أن موعد التقديم لاللتحاق للعام الدراسررري القادم 

 سيتم اإلعالن عنه رسميًا من قبل الوزارة ". 

المنشررررررور توقف عند مرحلة نفي الشررررررائعة  افاإلنفوجروهكذا يتضررررررح أن 

واالكتفاء بتصررحيح المعلومة المغلوطة فقط، دون تقديم أى جديد سررواء شرررح أو تبرير 

 أو تفسير. 
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وجاء فى المرتبة الثانية " االعتماد على النفي مع تقديم معلومة جديدة " حيث 

قة إ اإلنفوجرافاتجه  هذه الطري مد على  لذى اعت قديم لى نفي المعلوما ة المغلوطة وت

معلومة جديدة قد ال يكون الجمهور على علم بها في سرررررربيل إقناع الجمهور وإضررررررفاء 

 مزيد من المصداقية على الرد المقدم للشائعة، ومن األمثلة على ذلك: 

: " تسررررررريح عدد كبير من  2019فبراير   7المنشررررررور بتاريخ  اإلنفوجراف 

ات .. الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة: العمالة الماقتة بالدولة ترشررررريداً للنفق

غير صررحيح ، ونوضررح أنه جاري حاليا تثبيت جميع العالمين الماقتين سررواء 

 2012لسررررررنة  19من تم التعاقد معهم من قبل أو بعد قانون حظر التعاقد رقم 

 ." 2015لسنة  118والذى ألغي كليا بقانون الخدمة المدنية رقم 

: " تحمل وزارة التربية  2019فبراير  18اريخ المنشررررور بت اإلنفوجراففى  

والتعليم تكلفة تشررررررغيل التابلت بالمدارس الخاصررررررة مثل الحكومية .. وزارة 

التربية والتعليم: غير صررحيح، ونوضررح أنه تم االتفاق مع أصررحاب المدارس 

الخاصررة على العمل بشرربكات )واى فاي( ماقتًا، لحين التوصررل آللية توصرريل 

 المدارس على أن تتحمل األخيرة تكلفتها". اإلنترنت لهذه 

شور بتاريخ  اإلنفوجراففى   : " طرح عمالت معدنية  2019فبراير  18المن

جنيه وتداولها باألسرررواق .. وزارة المالية : غير صرررحيح والعمالت  100فئة 

قرًشا فقط ،  100قرًشا ،  50، اقرشً  25المعدنية الموجودة باألسواق هى فئة 

جنيه المعدنية هى عملة تذكارية غير قابلة للتداول،  100ة الـ ونوضح أن عمل

أصرررردرتها مصررررلحة سررررك العملة بمناسرررربة مئوية الرئيس جمال عبد الناصررررر 

 وتكريًما له". 

: " إصررردار قرار بإغالق 2019مارس   5المنشرررور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

 لصدور أى المحال التجارية بمحافظة الشرقية .. محافظة الشرقية : ال صحة

قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة ونوضررررررح أن حقيقة األمر 

 تتمثل في إصدار المحافظة قراًرا بغلق المقاهي غير المرخصة فقط ". 

: " ارتفاع معدل البطالة فى 2019مايو  23المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

اء: غير صحيح .. الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص %25مصر لـررررررر 

 %8.1إلى  2019ونوضح أن نسبة البطالة قد انخفضت فى الربع األول من 

 عاًما". 20وهو ما يعتبر أفضل المعدالت خالل 

( االتجاه إلسررررررتراتيجية "النفي %10.7وجاء فى المرتبة األخيرة وبنسرررررربة )

ستحالة القيام ا المطلق" ويتم فيها نفي القيام بالفعل نفسه أو اإلتيان بمثله، وهو ما يعني

 في الشائعة، ومن أمثلتها:   جاءبما 

: " فرض غرامة مالية على  2019إبريل   1المنشررررررور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

أصررررررحاب المحال الممتنعة عن رفع الفتات تأييد التعديالت الدسررررررتورية .. وزارة 
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هة ونزاالتنمية المحلية : غير صرررحيح ونشررردد على احترام الدولة آلراء المواطنين 

 العملية االنتخابية، والحكومة ال تتدخل بأى صورة من الصور فى هذا الشأن". 

: " بيع الحكومة قصررر البارون  2019أبريل 16المنشررور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

التاريخي .. وزارة اآلثار: غير صررحيح ونشرردد على حرص الدولة المصرررية على 

 الحضاري الذى يمتد عبر آالف السنين".الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها 

: " فرض ضرائب جديدة على  2019إبريل   24المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

المسررررررتثمرين خالل الفترة المقبلة .. وزارة المالية : غير صررررررحيح ، وناكد على 

حرص الدولة على تشررجيع المسررتثمرين وتدعيم المناج الجيد لبيئة أعمال االقتصرراد 

 . المصري "

:" تداول أدوية ضرغط مسررطنة  2019يناير  11المنشرور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

بالصررريدليات .. وزارة المالية: غير صرررحيح، ونشررردد على صرررحة وسرررالمة جميع 

األدوية المتداولة بالصررررريدليات بما فيها أدوية الضرررررغط ومطابقتها لكافة الشرررررروط 

 والمعايير الصحية العالمية. 

: " استخدام أمصال فاسدة فى  2019إبريل   10شور بتاريخ المن اإلنفوجراففى  

تحصرررين الدواجن من الفيروسرررات: وزارة الصرررحة: غير صرررحيح ، ونشرررددد على 

سواء المحلية أو المستوردة المستخدمة  صحة وسالمة جميع األمصال واللقاحات 

 فى تحصين الدواجن، وخضوعها للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية. 

: " تداول لحوم صينية غير صالحة  2019مايو   2المنشور بتاريخ  نفوجرافاإلفى  

لالستهالك باألسواق .. وزارة الزراعة: غير صحيح ، ومصر ال تستورد أية لحوم 

من الصين ونشدد على صالحية كافة اللحوم باألسواق سواء البلدي أو المستوردة 

 ة.وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعني

 :األساليب اللغوية المستخدمة في نفي الشائعة .6

 (6جدول رقم )

األساليب اللغوية المستخدمة في نفي الشائعة    

 % ك األساليب اللغوية المستخدمة

 59.1 172 غير صحيح

 17.5 51 ال صحة

 6.2 18 ال صحة على اإلطالق

 9.3 27 لم

 4.8 14 ال

 3.1 9 لم ولن

 100 291 المجموع
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نتائج الجدول السرررابق إلى أن األسرررلوب اللغوى " غير صرررحيح " كان تشرررير 

أكثر األسررررراليب اسرررررتخداًما على اإلطالق فى نفي الشرررررائعات حيث تم اسرررررتخدامه في 

نة أي أكثر من نصررررررف 59.1%) بالرد على  اإلنفوجراف( من إجمالي العي خاص  ال

م " لم " بنسرربة (، ثم اسررتخدا%17.5الشررائعات، وتبعه اسررتخدام " ال صررحة " بنسرربة )

(، ثم " ال " بنسرربة %6.2( ، وجاء بعدها " ال صررحة على اإلطالق " بنسرربة )9.3%)

 (. %3.1( ، وفى المرتبة األخيرة االستعانة بـ " لم و لن " بنسبة )4.8%)

المنشرررور خالل شرررهر يونيو على  اإلنفوجرافوالحظت الباحثة اعتماد جميع 

ألساليب اللغوية وربما يرجع ذلك إلى وعي أسلوب " غير صحيح " فقط من بين كل ا

القائمين على المركز اإلعالمي بأن هذا األسرررررلوب اللغوي هو األمثل لنفي أي شرررررائعة 

 والقول بعدم صحتها. 

 :اإلنفوجرافالوسائط المستخدمة في  .7

 (7جدول رقم )

 اإلنفوجرافالوسائط المستخدمة في 
 % ك الوسائط المستخدمة

 99 288 صور

 1 3 رسوم

 100 291 المجموع

المستخدم لمكافحة  اإلنفوجرافيتضح من نتائج الجدول السابق أن كل 

الشائعات كان مصاحبًا أما بالصور أو الرسوم، وإن كانت الصور هى الوسيط األكثر 

استخداًما مقارنة بالرسوم، وهو ما قد يرجع لقدرتها الكبيرة في التعبير عن أي حدث 

 فة إلى دورها الكبير في جذب االنتباه. فهي تعدل ألف كلمة، إضا

ـ  288حيث تمت االستعانة بالصور في  نفوجراف عينة إ 291انفوجراف من ال

ر المنشو اإلنفوجراف( فقط من عينة الدراسة بالرسوم كما في %1الدراسة واستعانت )

والخاص بشائعة خصخصة مشروع التأمين الصحي،  26/4/2019بتاريخ 

والخاص بشائعة تخفيض ميزانية التأمين  23/5/2019ر بتاريخ المنشو اإلنفوجرافو

 الصحي فى الموازنة العامة الجديدة للدولة . 

 نوعية الصور التي تم االعتماد عليها: .8

 (8جدول رقم )

 اإلنفوجرافنوعية الصور التي تم االعتماد عليها في 
 % ك الصور المستخدمة

صور مالئمة لموضوع الشائعة      228 79.2 

 20.8 60 صور تحمل اسم الجهة التي تتولى الرد على الشائعة

 100 288 المجموع

الذى يسعي  اإلنفوجرافوحول نوعية الصور التى تم االعتماد عليها فى 

لمواجهة الشائعات، يتضح من نتائج الجدول السابق أن غالبيتها كانت صور تتناسب مع 

( من إجمالي الصور %79.2بة )بنس اإلنفوجرافموضوع الشائعة الذى يتناوله 
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( من هذه الصور كانت لصور تمثل مبنى الجهة التى تولت %20.8المستخدمة، مقابل )

الرد على الشائعة مركزة على اسم الجهة الموجود على المبنى، كصور لوزارات التعليم 

العالي والتربية والتعليم والمالية والصحة والزراعة والتضامن االجتماعي أو صور 

 لدواوين عام المحافظات أو للهيئات واألجهزة التى تولت الرد على الشائعات. ل

وهو ما يساهم فى مزيد من التعزيز لمصداقية المعلومات المقدمة لدحض هذه 

الشائعات، فضاًل عن دورها فى جذب انتباه القراء نحو هذه المعلومات كونها تخص 

 ده . قطاع معين قد يسعون لفهم الشائعات الموجهة ض

 الذي تناول الشائعات وفق شهور السنة: اإلنفوجرافتوزيع  .9

 (9جدول رقم )

 الذي تناول الشائعات وفق الشهور اإلنفوجرافتوزيع 
 % ك الشهر

 18.2 53 يناير

 17.5 51 فبراير

 16.5 48 مارس

 13.7 40 أبريل

 17.2 50 مايو

 16.8 49 يونيو

 100 291 المجموع

يما يتعلق فالعينة شهور ل السابق التقارب الشديد بين دويتضح من نتائج الج

بمعدل انتشار الشائعات خاللها، وإن كان شهر يناير هو أكثر الشهور الذي انتشرت به 

( من إجمالي الشائعات التى %18.2الشائعات حيث بل  معدل انتشار الشائعات به )

(، ثم %17.5ر بنسبة )انتشرت خالل األشهر عينة الدراسة، تاله مباشرة شهر فبراي

( ثم مارس بنسبة %16.8(، وجاء بعدها شهر يونيو بنسبة )%17.2شهر مايو بنسبة )

( من إجمالي العينة، أما شهر ابريل فقد جاء في المرتبة األخيرة وبنسبة بعيدة 16.5%)

( من إجمالي الشائعات التي %13.7إلى حد ما حيث بلغت نسبة انتشار الشائعات به )

 الل األشهر عينة الدراسة.انتشرت خ

 األطر المستخدمة في دحض الشائعات: .10

(10جدول رقم )  

األطر المستخدمة في دحض الشائعات    

 % ك اإلطار المستخدم

 44.33 129 بث الطمأنينة

 34.02 99 تصحيح المعلومات

توضيح الحقائق   63 21.65 

 100 291 المجموع
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التى اعتمدت عليها عينة الدراسة  كان إطار"بث الطمأنينة" هو أكثر األطر

( من إجمالي %44.33فى الرد على  الشائعات، حيث بلغت نسبة االعتماد عليه )  

فى ثالث حاالت  –بوجه خاص العينة، وكشف التحليل االعتماد على هذا اإلطار 

 : رئيسية

ي ف عندما تتعلق الشائعة بمساس الدولة بحق أصيل من حقوق مواطنيها كحقهم األولي :

 أو العالج أو الدعم أو حماية خصوصيتهم ..وغيرها من الحقوق.  مأكلال

 عندما تتعلق الشائعة بفكرة إضرار الدولة بمواطنيها.  الثانية  :

 عندما تتعلق الشائعة بإهدار الدولة لثروات الشعب.  الثالثة :

 الذى تناول كل حالة:  اإلنفوجرافونعرض فيما يلي أمثلة من 

 ندما تتعلق الشائعة بمساس الدولة بحقوق مواطنيها. األولي : ع

ألف مستفيد  172: "حذف 2019أبريل  11المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففي  

من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي .. وزارة التضامن: غير صحيح، 

وناكد على سعي الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج ، وذلك فى إطار 

توفير األمان االجتماعي لألسر تحت خط الفقر والفئات األولى حرصها على 

 بالرعاية ". 

رد وزارة التضامن بأن ما جاء في الشائعة غير صحيح، ليس هذا فحسب بل 

تسعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وتاكد وزارة التضامن على 

ي الفقر والفئات األول حرص الدولة على توفير األمان االجتماعي لألسر تحت خط

 بالرعاية.

: "رفع سعر رغيف الخبز  2019يونيو  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

قرشا .. وزارة التموين: غير صحيح، ونوضح أن الوزارة  60المدعم لـ 

مستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين 

ي المساس به مراعاة لمحدودي بخمسة قروش دون أي زيادة وال تفكير ف

 الدخل".

يتضح هنا من رد وزارة التموين استمرارها فى صرف رغيف الخبز المدعم 

 للمواطنين والتأكيد على أنه ال تفكير في المساس به مراعاة لمحدودى الدخل.

: "تخفيض ميزانية التأمين  2019مايو  23المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى   

العامة الجديدة للدولة .. وزارة المالية: غير صحيح، الصحي في الموازنة 

 ونشدد على االهتمام بقطاع الصحة وتطويره". 

يتبين من رد وزارة المالية أن هناك تشديد على االهتمام بقطاع الصحة تحديدًا 

 وتطويره.
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: "منع وزارة األوقاف 2019يونيو 2المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

ل شهر رمضان .. غير صحيح ، ونشدد على حرص االعتكاف بالمساجد خال

 الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها". 

يتبين من رد وزارة األوقاف أن هناك تشديد على على إقامة الشعائر الدينية 

 والعبادات وعدم منعها أو حتى المساس بها. 

: "إعادة استخدام السرنجات 2019يو ما 9المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

الطبية فى المستشفيات الحكومية .. وزارة الصحة : غير صحيح ، ونشدد على 

حرص الدولة على صحة جميع المرضي وسعيها الدائم لتطوير مستوى 

 الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين". 

 جاء رد وزارة الصحة بأن هناك تأكيد على حرص الدولة على صحة جميع

المرضى على اإلطالق وسعيها الدائم لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة 

للمواطنين وبالتالي فليس من الممكن إعادة استخدام السرنجات الطبية في 

 المستشفيات الحكومية.

: "إلغاء الدعم التمويني  2019أبريل  16المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

ن يتم رفع الدعم التمويني عن األسر الفقيرة نهائيًا .. وزارة التموين: لم ول

والمستحقة واألكثر احتياًجا ونشدد على استمرار الدولة فى تقديم الدعم للفئات 

 األكثر احتياًجا باعتباره دوًرا أصياًل من أدوارها. 

جاء هنا رد وزارة التموين بأن إلغاء الدعم لم يحدث ولن يحدث في المستقبل، 

اك تشديد على استمرار الدولة فى تقديم الدعم للفئات األكثر ليس هذا فحسب بل هن

 احتياًجا باعتبار هذا دوًرا أصياًل من أدوارها.

: "إلغاء العالوة الدورية  2019فبراير  7المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

للعاملين بالدولة .. وزارة المالية: ال توجد نية على اإلطالق إللغاء العالوة 

ى تصرف لموظفي الدولة كل عام وأن الحكومة ملتزمة قانونًا الدورية الت

بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقًا قانونيًا 

 لهم".

جاء رد وزارة المالية مطمئنًا على هذه الشائعة، حيث ال توجد نية على اإلطالق 

تزمة بصرفها للموظفين إللغاء العالوة الدورية، والتأكيد على أن الحكومة مل

 الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

و كشف توظيف المفردات داخل حقل " بث الطمأنينة" االستعانة بأفعال  

الدور اإليجابي للدولة في حماية حقوق مواطنيها التأكيد على ومصادر تدل على 

در مثل )ال توجد نية، ناكد، ونُشدد الذي استخدم مرات كثيرة(، وكذلك المصا

رصها الذي استخدم أكثر من مرة، توفير، سعي الدولة، وسعيها الدائم،  رص، وح  )ح 

استمرار الدولة، ال تفكير، أي زيادة، مراعاة، ال مساس،االهتمام، تطوير، تقديم 

الدعم، على اإلطالق(، مما يعكس حرص الدولة على مراعاة حقوق مواطنيها 
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تمرار الدولة في القيام بدورها في وعدم المساس بها، وجاءت الصفات لتاكد اس

 )مستمرة، ملتزمة، دوًرا أصياًل(.مثلحماية حقوق مواطنيها 

 الثانية : شائعات تقول بإضرار الحكومة بالمواطنين : 

: "الحكومة تستخدم تطعيمات  2019مارس  2المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

تقزم والسمنة .. وزارة تسبب العقم فى حملة تطعيمات المدارس ضد األنيميا وال

الصحة: ال يوجد ما يسمي بتطعيمات األنيميا والتقزم والسمنة، والحملة القومية التى 

بدأت فى المدارس إنما هى حملة قومية للكشف المبكر عن األنيميا والتقزم والسمنة 

من خالل المدارس وتقديم العالج بالمجان لمن يثبت إصابته والعالج المقدم آمن 

 ومطابق لكافة المعايير الصحية والعالمية.  تماًما

: "توزيع بسكويت منتهي  2019مارس  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

الصالحية على تالميذ المدارس .. ووزارة التربية والتعليم، ال صحة لتوزيع وجبات 

مدرسية منتهية الصالحية سواء كانت بسكويت أو غيرها، ونشدد على سالمة 

 . "كافة الوجبات المدرسية المقدمة لجميع التالميذ على مستوي الجمهوريةوصالحية 

: "توقيع اتفاقية بين مصر  2019فبراير  8المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

واالتحاد األوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين .. وزارة الخارجية : غير 

قًا انات مواطنيها باعتبارها حصحيح تشدد على احترام الدولة لخصوصية وسرية بي

 . "من حقوق اإلنسان

: "تسبب تطعيمات الديدان  2019فبراير  18المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

المعوية للتالميذ فى اإلصابة بالحساسية .. وزارة الصحة : ال صحة فى تسبب 

 تطعيمات الديدان المعوية للتالميذ فى اإلصابة بالحساسية أو أى أمراض أخرى

ة يونشدد على سالمة وصالحية كافة التطعيمات بالمدارس ومطابقتها للمعايير الصح

 . والمطبقة فى مختلف دول العالم"

: "إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة  2019أبريل  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

بفحوصات فيروس سي بشوارع الجيزة .. وزارة الصحة: غير صحيح ونشدد على 

ت الخطرة يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقا إلجراءات مكافحة العدوى أن النفايا

 . "وتوصيات منظمة الصحة العالمية

: "ترميم اآلثار المصرية  2019يونيو  14المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

باستخدام األسمنت األسود .. وزارة اآلثار: غير صحيح، وناكد أن عملية ترميم 

فقًا ألحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو والمتبعة اآلثار المصرية تتم و

 . "فى جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم

وكشف توظيف المفردات داخل هذا اإلطار بروز الصفات الدالة على النفي 

التام لفكرة اإلضرار بالمواطنين بل على العكس حتمية صالحية كل ما تقدمه الدولة من 

عانة بصفات مثل )آمن تماًما، آمنة، مطابق، مطابقتها للمعايير الصحية، خالل االست
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سالمة، كافة(، أيًضا جاءت األفعال لتوضح تأكيد قيام الحكومة بالدور اإليجابي بما 

يتوافق مع مصلحة المواطنين حيث تم اعتماد على األفعال: )ناكد، ونشدد أكثر من 

لدولة في حماية مواطنيها والحفا على حقوقهم مرة(، وجاءت المصادر أيًضا لتاكد دور ا

مثل) احترام الدولة، حقًا، صالحية، إخضاعها للفحص، والرقابة من قبل الجهات 

 المعينة(.

 الثالثة : أن تتعلق الشائعة بتفريط وإهدار ثروات الشعب وموارده : 

ن مليار جنيه م 60: "إهدار  2019فبراير  28المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

أموال األوقاف: وزارة األوقاف غير صحيح ونشدد على أن أموال األوقاف ذات 

 طبيعة خاصة ال يمكن إهدارها أو المساس بها ويتم استغاللها بشكل أمثل". 

من آثار  %32: "تهريب  2019مارس  11المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

ى اهتمام وحرص مصر وبيعها بالخارج .. وزارة اآلثار: غير صحيح ونشدد عل

الدولة على الحفاظ على جميع اآلثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها ألى 

 محاوالت غير شرعية لتهريب اآلثار المصرية بالخارج ". 

: "بيع قطع آثار مصرية بأحد  2019ابريل  16المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

قطع أثرية بالمزادات الدولية المزادات األمريكية ..وزارة اآلثار: ال صحة لبيع أى 

سواء أمريكية أو غيرها ونشدد على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع 

 اآلثار المصرية وتصديها ألى محاوالت لتهريب اآلثار المصرية ". 

: "خصخصة قناة السويس لتمويل  2019مايو  2المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

هيئة قناة السويس: غير صحيح، والقناة ليس لها عالقة  العاصمة اإلدارية الجديدة ..

بعملية تمويل مشروعات العاصمة اإلدارية الجديدة وستظل قناة السويس دائما 

 . "وأبداً ملك للدولة والشعب المصري

وبين توظيف المفردات داخل هذا الحقل بروز األفعال والصفات الدالة على حرص 

اعي وقيامها بدور الر حفاظ على ثروات الشعب وممتلكاتهالدولة الدائم والمستمر على ال

ومن أمثلة األفعال التي تم االستعانة بها: )ال يمكن إهدارها أو  والحارس لهذه الثروات

المساس بها، يتم استغاللها بشكل أمثل، نشدد، ستظل(، ومن أمثلة المصادر:) حرص 

 ها، اهتمام،  ملك للدولة والشعب(.الدولة "والذي تم االستعانة بها أكثر من مرة"، تصدي

( من % 34.02وجاء إطار " تصحيح المعلومات " فى المرتبة الثانية بنسبة )

إجمالي العينة، حيث اهتمت عينة الدراسة باالستعانة بهذا اإلطار فى تصحيح الكثير 

من الشائعات التى تناولت كافة القطاعات على اإلطالق وهو ما يرجع لكونه قد يعد 

طوة األولي لمواجهة الشائعة وهو تصحيح المعلومة الخاطئة، وجاء التصحيح بشكل الخ

 أقرب إلى الحسم. 
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:" إصدار عمالت ورقية فئتي  2019يونيو  2المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

جنيه .. البنك المركزي: غير صحيح ، ونوضح أن كافة العمالت  1000أو  500

سواق كما هى بشكلها المتعارف عليه دون أى تغير أو النقدية الورقية المتداولة باأل

 طرح لعمالت جديدة . 

: "السماح ببناء المساجد دون 2019يونيو  14المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

الحصول على تراخيص .. وزارة األوقاف: غير صحيح وناكد أن الوزارة تحظر 

 بناء المساجد إال بترخيص رسمي منها ". 

: "توقف تفعيل البطاقات التموينية  2019مايو  9المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن .. وزارة التموين: غير صحيح، وناكد أن تفعيل 

 البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكل طبيعي وبنفس المعدل السابق". 

ول امتحانات الثانوية : "تغيير جد 2019مايو  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

العامة هذا العام .. وزارة التربية والتعليم: غير صحيح، وناكد أن امتحانات هذه 

السنة الدراسية ستعقد فى مواعيدها المقررة وفقًا للجدول المعلن من الوزارة دون 

 أية تغييرات". 

ام العام :"عودة الثانوية العامة بنظ 2019مايو  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

.. وزارة التربية التعليم: ال نية لعودة نظام الثانوية العامة 2020الواحد بداية من 

بنظام العام الواحد والوزارة مستمرة فى تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي على 

 طالب الصفين الثاني والثالث الثانوي دون تغيير" . 

: "منح الحكومة العاملين بالجهاز  2019ابريل  16المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

أبريل خالل االستفتاء على التعديالت  22-21-20اإلداري للدولة إجازة ثالثة أيام 

الدستورية.. مجلس الوزراء:غير صحيح، وناكد أن أيام التصويت على التعديالت 

 الدستورية هى أيام عمل عادية دون أى تغيير". 

: "فرض ضرائب على األسر  2019ابريل  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

التى لديها أكثر من طفلين، وزارة المالية : ال صحة على اإلطالق لفرض ضرائب 

على األسر التى لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أى قرارات أو 

 تصريحات فى هذا الشأن". 

جديد للطوارئ : "تخصيص رقم 2019ابريل  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

.. وزارة الصحة : ال يوجد أى رقم جديد لخدمات الطوارئ، وناكد أن أن  16010

 ( فقط. 137رقم الطوارىء الخاص بالوزارة هو )

: "انهيار إحدى المدارس االبتدائية  2019مارس  5المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

ظة ر أى مدرسة سواء بمحافبمحافظة المنيا: وزارة التربية والتعليم : ال صحة النهيا

 المنيا أو أى محافظة أخرى". 
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فات الدالة على وكشف توظيف المفردات داخل هذا الحقل بروز األفعال والص

، ومن أمثلة هذه األفعال: )لم يطرأ، لم يصدر عنها براءة الحكومة مما جاء في الشائعة

تعزز نفس المعنى، أى قرارات، ولم يحدث، تحظر، ال يوجد(، وكذلك جاءت المصادر ل

ومن أمثلتها: )ال صحة، أي تغيير، بشكل طبيعي ، بنفس المعدل، ال نية، دون تغيير(، 

 ومن أمثلة الصفات )مستمرة، سارية، المقررة، طبيعي(.

( من %21.65ويأتي إطار "توضيح الحقائق" فى المرتبة الثالثة بنسبة )  

تصحيح المعلومات، ففي هذا  عينة الدراسة، ويعد توضيح الحقائق خطوة أبعد من

اإلطار ال يُكتفي بتصحيح المعلومات بل يُتجه لتفسير المعلومات وتوضيحها وتقديم 

معلومات جديدة قد ال يكون الجمهور على علم بها في محاولة للقيام بوظيفة اإلعالم أو 

الذي  اإلنفوجرافاإلخبار، أو إلضفاء المزيد من المصداقية عليها، وتناول معظم 

استخدم فيه هذا اإلطار الشائعات التي حاولت النيل من مجهودات الحكومة للتطوير 

برامج الحماية االجتماعية، أو لسواء تطوير للتعليم أو تطوير للخدمات الصحية أو 

 تطوير في قطاع السياحة واآلثار أو على الصعيد المالي واالقتصادي.

 م بوظيفة اإلخبار: ومن أمثلة استخدام إطار توضيح الحقائق للقيا

: "تأدية طالب الصف األول 2019فبراير  18المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

لتابلت ..وزارة لجهاز ا Serial numberالثانوي لالمتحانات بالرقم المسلسل 

المدون على جهاز التابلت  Serial number: ال عالقة للـ التربية والتعليم

ون عن طريق بنك األسئلة ويتم إرساله على بامتحانات الطالب واالمتحان سيك

 أجهزة التابلت مباشرة فى الموعد المقرر لكل امتحان. 

: "إجبار الطالب على شحن  2019فبراير  18المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

جنيه قبل دخول االمتحان .. وزارة التربية والتعليم : غير  100التابلت برصيد 

صف األول الثانوي ستتم بشكل إلكتروني وبصورة صحيح ونوضح أن امتحانات ال

 آمنة على التابلت بدون االعتماد على الشريحة أو اإلنترنت". 

ألف جنيه  20: " تحميل الطالب 2019فبراير  1المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسي .. وزارة التربية والتعليم : غير صحيح ، 

حالة كسر الجهاز أو إتالفه يمكن للطالب الحصول على جهاز ونوضح أنه فى 

آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التى يحصل عليها ولي أمر الطالب من أى مكتب 

 . "بريد

: "استبدال الممرضات  2019مايو  15المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

ن : لصحةالمصريات بأجنبيات فى منظومة التأمين الصحي الجديدة .. وزارة ال

عن الممرضات المصريات فى منظومة التأمين الصحي الجديدة ، يتم االستغناء 

والهدف من استقدام ممرضات أجنبيات هو رفع كفاءة أطقم التمريض المصرية 

 . "وتدريبها على معايير الجودة العالمية
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: "تخفيض برامج الحماية 2019يونيو  29المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

.. وزارة المالية : غير  2020-2019ية فى الموازنة العامة الجديدة االجتماع

صحيح ، ونوضح أنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 

 2019-2018مليار جنيه فى موازنة  86مليار جنيه مقارنة بـ  89لتصل إلى 

 . "مليار جنيه 28.5فضاًل عن زيادة دعم المعاشات بقيمة 

: "تراجع الدولة عن تنفيذ  2019يونيو  29المنشور بتاريخ  وجرافاإلنففى  

مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية .. وزارة التضامن: غير 

صحيح، ونوضح أنه يتم اآلن اإلعداد لبدء تنفيذ المرحلة األولى من المبادرة بتكلفة 

 مليون جنيه.  140مليار و 

: "تغيير سعر صرف الدوالر  2019ابريل  1ريخ المنشور بتا اإلنفوجراففى  

جنيه .. وزارة المالية: "غير صحيح ونوضح أن  18بالموازنة الجديدة إلى 

مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي 

كأساس لحساب  2019مارس  15حتى  1المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 

 جنيه.  17.46موازنة العام المالي المقبل والذى يقدر بحوالي  تقديرات بنود

: " تطوير المتحف المصري  2019يونيو  19المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

بالتحرير بقرض تتحمله ميزانية الدولة .. وزارة اآلثار : غير صحيح ، ونوضح 

ر شروع تطويحصول مصر على منحة ال ترد مقدمة من االتحاد األوروبي لتنفيذ م

 المتحف المصري ضمن برنامج النمو االقتصادي الشامل. 

: "تهجير الحكومة ألهالي الكرنك  2019يونيو  2المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

باألقصر قسريا.. محافظة األقصر : غير صحيح ، وحقيقة األمر تتمثل فى إزالة 

يعة ع توفير إجراءات سرالمباني المخالفة التى تمثل تعديًا على طريق الكباش م

 وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين. 

: " هدم مستشفي الجالء للوالدة  2019يناير  28المنشور بتاريخ  اإلنفوجراففى  

وطرد المرضي منها .. وزارة الصحة ال صحة لهدم مستشفي الجالء وطرد 

ن رقم والمرضى منها ونوضح أن المستشفي مسجلة من المباني التراثية طبقا للقان

 وبناء عليه ال يمكن هدمها.  2006لسنة  144

 

وكشف توظيف المفردات داخل إطار "توضيح الحقائق" تزايد االعتماد على 

غير واضحة تسعى الجهات تحمل لبًسا أو أن هناك أمور األفعال والصفات الدالة على 

افة ض، ففي كل تصحيح للشائعة كان يستخدم الفعل نوضح، باإلهاتوضيحالرسمية ل

ألفعال: )سيتم، سيكون( أي أن هناك أمور جاري تنفيذها قد ال يعلم بشأنها أحد، ومن 

وكلها تدلل على أن هناك  أمثلة الصفات )حقيقة األمر(، ومن المصادر )الهدف من..(

 .في الرد المقدم على الشائعة أمور يتم استجالؤها وتوضيح حقيقتها
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 الخاتمة:

الدور الحكومي في مواجهة الشائعات، من  سعت الدراسة إلى التعرف على

خالل بحث ما يقدمه المركز اإلعالمي التابع لرئاسة مجلس الوزراء على صفحته 

الرسمية )فيس بوك( من إنفوجراف للرد على الشائعات ودحضها، على اعتبار أن هذا 

 وسيلة مركزة لتناول المعلومات إضافة إلى دوره في جذب االنتباه. اإلنفوجراف

 اإلنفوجرافبقت الدراسة أداتي تحليل المضمون وتحليل األطر على كل ط

وحتى نهاية يونيو لنفس  2019الذي نشره المركز اإلعالمي خالل الفترة من أول يناير 

الذي ينشره المركز اإلعالمي له شكل ثابت  اإلنفوجرافالعام، وقد الحظت الباحثة أن 

الجزء العلوي يظهر شعار المركز اإلعالمي  في اإلنفوجراففعلى يسار  ؛وألوان واحدة

يتوسطه النسر وتعلوه كلمة "جمهورية مصر العربية" وأسفله "رئاسة مجلس الذي 

الوزراء" ويليها مباشرة "المركز اإلعالمي"، وعلى الجانب األيمن لإلنفوجراف تُكتب 

 د، علىباللون األسو ثم نص الشائعة المراد دحضهاكلمة "شائعات" باللون األحمر 

باللون األخضر على الجانب األيمن أيًضا كلمة "حقائق"  يليهاخلفية "رمادية اللون"، 

عة رد الجهة على الشائ ثمواسم الجهة الرسمية التي تتولى الرد بنفس اللون األخضر 

على  لكنباللون األسود  أيًضا الشائعة المثارة يكتبدحض المثارة، والنص الخاص ب

، وتعكس هذه األلوان بعض الدالالت "األصفر الفاتح"اللون ات خلفية بدرجة من درج

فكلمة "شائعات" مكتوبة باللون األحمر داللة على الخطر، مقابل كلمة "حقائق" 

المكتوبة باللون األخضر داللة على األمان والصدق، أيًضا جاءت الشائعة المثارة على 

الرمادي غالبًا ما يوحي بعدم خلفية رمادية للداللة على عدم وضوح الرؤية فاللون 

الوضوح والضبابية، في الوقت الذي جاء فيه الرد على الشائعة على خلفية بدرجة من 

درجات األصفر الفاتح مما يوحي بظهور الحقيقة وكأن اللون األصفر يعبر عن الشمس 

عن دالالت  اإلنفوجرافووضوح الحقيقة، وهكذا عبرت األلوان التي استعان بها 

يرجع للخصائص المميزة  وهو ماي كلمات، أل الحاجةت مهمة دون واشارا

لومات بطريقة تعجز غيره من وسائل عرض البيانات لإلنفوجراف كوسيلة لعرض المع

 التقليدية عن تقديمها.

الذي قدمه المركز اإلعالمي خالل فترة الدراسة  اإلنفوجرافوتبين من تحليل 

وين ئعات هي التعليم ثم الصحة ثم االقتصاد ثم التمأن أكثر القطاعات التي استهدفت بالشا

وهي أكثر القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتبين تكرار نشر 

شائعات معينة والرد عليها وهو ما يعكس حرص المركز اإلعالمي على تتبع الشائعات 

 ودحضها كلما انتشرت حتى ولو كان تولى الرد عليها من قبل.

أوضحت النتائج أن هدف "إثارة غضب وسخط المواطنين" جاء على رأس 

األهداف التي سعت الشائعات إلى تحقيقها، ويليه "اإلرباك"، ثم  "التشويه" سواء كان 
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تشويه إلنجازات الدولة أو تشويه للحكومة، يليه "إثبات الفشل" ، وجاء في المرتبة 

 األخيرة هدف "بث الخوف".  

في دحض الشائعات على النفي  اإلنفوجرافاعتماد غالبية وبينت النتائج 

الكامل لها، وكانت أبرز اإلستراتيجيات المستخدمة في نفي الشائعات النفي مع تصحيح 

المعلومة المغلوطة، وتمثلت األطر المستخدمة في دحض الشائعات في إطار "بث 

 أخيًرا إطار "توضيحالطمأنينة" في المرتبة األولى ، وتاله "تصحيح المعلومات"، و

 الحقائق".

 توصيات الدراسة:

 في إطار ما سبق توصي الدراسة بما يلي:

نشر كم كبير من المعلومات حول األحداث تتفادى وجود أسئلة أو استفسارات  .1

وأشياء مبهمة لدى المواطنين مما يجعلهم يتفهمون األحداث وال يلتفتون 

 للشائعات.

في وسائل اإلعالم وعلى مواقع التواصل نشر بيانات وتقارير رسمية تنشر  .2

االجتماعي قبل ظهور الشائعات في األوقات المتوقع ظهورها، فمثاًل قبل شهر 

نشر بيان حول عدم حدوث زيادة في أسعار من نهاية السنة المالية أو أكثر يُ 

المواد البترولية أو في حالة االتجاه إلقرار زيادة ينشر بيان رسمي حول نسبة 

 المتوقعة قبل حدوثها. الزيادة

نشر بيانات وتقارير رسمية مع إقرار أي زيادة مالية على أي خدمة، وقبل أن  .3

تثار حولها الشائعات كزيادة في أسعار تذاكر القطارات أو مترو األنفاق، حتى 

 ال تسمح بالشائعات والمعلومات المغلوطة باالنتشار. 

ات وإصدار بيانات وتقارير مراقبة وسائل التواصل االجتماعي أثناء األزم .4

رسمية على وسائل اإلعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي مع تحديثها 

 باستمرار على فترات منتظمة خالل الحدث.

اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب الحسابات على مواقع التواصل  .5

 االجتماعي الذين ينشرون أخباًرا وهمية.

ائعات واألخبار الكاذبة على وسائل مشروع قانون لمعاقبة مروجي الش إقرار .6

 التواصل االجتماعي.

ت والتي تعتمد على خوارزميا التوسع في تعميم تطبيقات الذكاء االصطناعي .7

متطورة لتحليل المعلومات ورصد األخبار المزيفة بشكل فوري وأوتوماتيكي 

 وأكثر سرعة من مجموعات رصد المعلومات المزيفة التقليدية.
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