
«ق الّرأي العام الّطالبي الجامعي دراسة میدانیة بجامعة قسنطینةانتشار اإلشاعة وعالقتھا بتصدی»دصیحاتم

مقدمة

في الحرب العالمیة الثانیة " بیرل ھاربور"لقد دفعت األحداث التي أعقبت وتخللت ضرب األسطول األمریكي في 

في المجتمع 1إلى القیام بدراستھما التجریبیة الشھیرة عن سیكولوجیة الشائعة" بوستمان"و"ألبورت"ن كال م

األمریكي، ثم توالت الدراسات بعدھا حول ھذا الموضوع، جاعلة من الشائعات ظاھرة اتصال عرضیة، تظھر في 

. التالي تعتبر حالة مرضیة یجب معالجتھاأوقات معینة، لتدخل عوامل اإلخالل بنظام شبكة االتصال االجتماعي، وب

إّن ھذا الموقف وإن كان ال یخلو من الصحة، یعكس في حقیقة األمر اتجاھا معینا، یفضل االھتمام بظاھرة الشائعات 

في الظروف التي تمارس فیھا أكثر تأثیراً سلبیاً على بقیة وسائل االتصال االجتماعي العادیة، أي في الظروف التي 

كما تبدو الشائعة في تصورات الرأي .ھا على إدخال عوامل نمو الحاالت المرضیة في شبكة ھذه الوسائلتعمل فی

ویمكن تفسیر شیوع مثل ھذا االتجاه في تصورات الرأي العام . العام ظاھرة عرضیة ومرضیة في آن واحد

.تتعلّق األولى باآلثار الظاھریة لھذه الظاھرة، والثانیة بظروف حدوثھا: بمالحظتین

فالمالحظة األولى إذن تتعلّق باآلثار التي تتركھا عملیات ترویج الشائعات على الرأي العام، والمتمّثلة في حدوث 

تغییرات في المواقف الفردیة والجماعیة بشأن موضوع،أو قضیة، أو حدث، بشكل یخلّف في معظم األحیان حاالت 

جدیدة، وعدم القدرة على التأّكد من صحة المعلومات ارتباك باثولوجیة، ناتجة عن الرغبة في تبني أنماط سلوك

فھذه الوضعیة التي تّشكل حالة مرضیة، قد تطول أو تقصر مدتھا تبعاً لطبیعة رد فعل الرأي . المثیرة لھذه الرغبة

ّثانیة أّما المالحظة ال. العام، ولقدرة شبكة االتصال االجتماعي بمختلف قنواتھا على التكیف مع معطیات ھذه الوضعیة

فتخص اقتران ظھور الشائعات بشكل واضح في أي مجتمع من المجتمعات بتفاقم األزمات االجتماعیة؛ مّما یدفع إلى 

االعتقاد بأّن الظاھرة ولیدة ھذه األزمات، أو ھي من وراء ھذه األزمات، وأّن وجودھا في ظروف أخرى أمر 

تدعیم ھذا االعتقاد اقتران بدایة االھتمام العلمي بظاھرة مستبعد، أو على األقل وضعیة غیر مألوفة، ومما زاد في

الشائعات بظروف الحرب العالمیة الثانیة، التي أثارت أحداثھا موجات متنوعة من األخبار المتضمنة لمعلومات 

یة ونتیجة لھذه الظروف، وجھت الكثیر من األعمال العلم. مخالفة لتلك التي تناقلتھا وسائل اإلعالم الجماھیریة

االجتماعیة وخاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة، التي ظلت الدراسات الجامعیة بھا حول ظاھرة الشائعات مركزًة 

ولم تظھر محاوالت إثراء ھذا االتجاه إالّ بعد أن توسع نطاق ھذه . لفترة طویلة حول إشكالیة العرضیة والمرضیة

ویتجاوز حدود الوالیات المتحدة األمریكیة، لیمتد إلى جامعات الدراسات، لیشمل تخّصصات جدیدة كعلم االجتماع، 

.القارة األوروبیة

ومن بین اإلشكالیات الجدیدة التي نتجت عن تزاید االھتمام العلمي بالشائعات، تلك التي تطرح الظاھرة كمظھر من 

ضح بأّن الّشائعات وسیلة غیر تو:األولىمظاھر االتصال االجتماعي، وھذه اإلشكالیة تدور حول فكرتْین رئیسیتین

فتبّین بأّن بروز :الثانیةمعترف بھا اجتماعیا لنقل األخبار، وھي موجودة في كّل المجتمعات وفي كّل األوقات، أّما



ھذه الظاھرة بشكل واضح كوسیلة فّعالة لنقل األخبار في الظروف االجتماعیة المتأزمة، ال یجعلھا حالة مرضیة، 

تالل الوظیفي ألجھزة وسائل االتصال االجتماعي أو الختالل التساند البنائي الوظیفي بین أجزاء وإنما مؤشراً لالخ

البناء االجتماعي للوطن الواحد؛ نتیجة ألوضاع اجتماعیة غیر عادیة، برزت فیھا الحاجة إلى اللجوء إلى وسائل 

.االتصال واإلعالم العادیةإعالمیة ھامشیة لتلبیة مطالب إعالمیة ال یمكن تحقیقھا من خالل قنوات

ولقد استقر رأي الباحث على مجتمع الدراسة المتمثل في طلبة بعض معاھد جامعة منتوري بقسنطینة، نظراً ألّنھ كان 

وعلى الرغم من . في حدود طاقة الباحث وإمكاناتھ، باإلضافة إلى أّن الباحث لھ معرفة وخبرة طویلة بمیدان الدراسة

تشكل من الطلبة فقط، إالّ أننا في ھذه الدراسة تناولنا قضایا ال تخص الطلبة فقط، بل وجدنا أنفسنا أّن عینة الدراسة ت

للمجتمع 2.ندرس قضایا لإلشاعة التي تلمس النسق الجامعي بجمیع أطرافھ، ھذا إن لم نقل حتى البناء االجتماعي

مما جعلنا نبلور عنوان -اعة السنة البیضاءكإشاعة خوصصة الجامعة، وإشاعة غلق الجامعة، وإش-الجزائري برمتھ 

".اإلشاعة والرأي العام الجامعي":الموضوع في الشكل اآلتي

I.موضوع الّدراسة-أّوال

.سنتطّرق إلى إشكالیة الّدراسة وفرضیاتھا ثّم إلى أھمیة الّدراسة وأسباب اختیارھا ثّم إلى أھداف الدراسة

I-إشكالیة الّدراسة

أصحاب القرار في جمیع مستویات التنظیم -إّن نجاح اإلعالم واالتصال الجامعي مرھون بمدى استعداد المصادر 

، أّما ...للتعاون مع األساتذة، ممثلو الطلبة والمنظمات الطالبیة -الجامعي، وكذا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ین الطرفین، فإّن المعلومات تخرج حتماً، وتتبع مسالك أخرى، تعرضھا لكثیر من الّتشویھ إذا ُسدت القنوات الرابطة ب

ومن ھنا أصبح اإلعالم یصنع بصفة مكّثفة في أروقة الجامعة، وقاعات الّدراسة والمطاعم الجامعیة، . والّتحریف

ولعّل الذي . وأنصاف الحقائقوعاش الرأي العام الجامعي عموماً والرأي العام الطالبي خصوصاً على اإلشاعة 

وسنتخذ من مضمون اإلشاعة . یعنینا من اإلشاعة عموماً ھي تلك التي ترتبط بحیاة الطالب الجامعي بشكل مباشر

نقطة االنطالق في التحلیل والدراسة، وذلك بالتركیز على نوعین منھا، اإلشاعة ذات المضمون البیداغوجي 

ا یھمنا في ھذا الصدد ھو محاولة الكشف عن اإلشاعات التي تكون واإلشاعة ذات المضمون الخدماتي، وم

موضوعاتھا أكثر انتشاراً وأكثر تصدیقاً لدى الرأي العام الطالبي، والعالقة فیما بینھما، لذا حددت إشكالیة الدراسة 

:في التساؤالت اآلتیة

وتصدیق الرأي -خدماتي والبیداغوجيبموضوعیھا ال-ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في انتشار اإلشاعات -

العام الطالبي لھا تبعاً لمتغیر الجنس؟

II - ھل توجد عالقة بین حجم انتشار اإلشاعات وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا تبعاً لمتغیر

الجنس؟

فرضیات الّدراسة



:یتین وكذا الفرضیات الجزئیة لكل منھما وھيیھدف البحث إلى اختبار الفرضیتین الرئیس

- بموضوعیھا الخدماتي والبیداغوجي-توجد فروق ذات داللة إحصائیة في انتشار اإلشاعات )1

.وتصدیق الرأي العام الطالبي لھا تبعا لمتغیر الجنس

تبعاً لمتغیر -ھا الخدماتي والبیداغوجيبموضوعی-توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مدى انتشار اإلشاعات-1

.الجنس

تبعاً لمتغیر -بموضوعیھا الخدماتي والبیداغوجي-توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مدى تصدیق اإلشاعات -2

.الجنس

على المستوى العام، -تنتشر اإلشاعات الخدماتیة أكثر من انتشار اإلشاعات البیداغوجیة في الرأي العام الطالبي -3

.-على مستوى اإلناث، وعلى مستوى الذكور

على المستوى -یمیل الرأي العام الطالبي إلى تصدیق اإلشاعات الخدماتیة أكثر من تصدیق اإلشاعات البیداغوجیة-4

.-العام، على مستوى اإلناث، وعلى مستوى الذكور

على المستوى العام، على -بي لھا كّلما زاد حجم انتشار اإلشاعات كّلما زاد حجم تصدیق الرأي العام الطال) 2

-مستوى اإلناث، على مستوى الذكور

على المستوى العام على -كلّما زاد حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة كلّما زاد حجم تصدیقالرأي العام الطالبي لھا -1

.-مستوى اإلناث، على مستوى الذكور

على المستوى العام، -اد حجم تصدیق الرأي العام الطالبیلھا كلما زاد حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة كلما ز-2

.-على مستوى اإلناث، على مستوى الذكور

III-أھمیة الّدراسة

في أوقات المحن التي تمّر بھا المجتمعات البشریة كاألزمات الّسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والھزائم العسكریة، 

، وتثیر لدیھم حالة من الفزع، الذي یعّطل 3خطیر، وبدرجة تؤّثر معھا على نفسیة الجماھیرتنتشر اإلشاعات بشكل

وقد تأّكد ھذا من خالل بعض الّدراسات الّسابقة . المؤسسات االجتماعیة عن أداء دورھا الفّعال في الوقت المناسب

وغیرھا، حیث وجد 1972حمود أبو النیل كدراسة المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة بالقاھرة، ودراسة م

. أّن الروح المعنویة العالیة ترتبط بالزیادة االقتصادیة التي تنعكس باإلیجاب على تنمیة المجتمع، والعكس بالعكس

وال تقف دراسة الشائعة عند تأثیرھا على مستوى الروح المعنویة بل لما تحدثھ من تفكیك بین أفراد الجماعة 

سبب تأثیر اإلشاعة أو الشائعة على الروح المعنویة وعلى تماسك الجماعة فقط، تتسابق مراكز ولیس ب4.الواحدة

البحث العلمي لدراستھا، بل وأیضا لما تستھدفھ نشر الشائعة من بلبلة لدى الرأي العام، بسبب سرعة تأثیرھا 

ى الجماھیر أن تتبّین في ھذا الكم فتستخدم الشائعة في كل األحوال لحجب الحقیقة عن الرأي العام، فیصعب عل5فیھ

.الھائل من األنباء السریة حقیقة السر



ولما كان الطلبة یختلفون فیما بینھم من حیث مقدار الملكة الناقدة، والقلق النفسي الكامن لدیھم، فإّن انتشار 

یزداد لدیھم مقدار القلق، اإلشاعات بالرأي العام الطالبي، وتأثیرھا فیھ یكون أكثر في وسط أفراد الطلبة الذین

وتنقص لدیھم الملكة الناقدة أكثر من اآلخرین، وھذا ما یّتصف بھ الرأي العام الطالبي المنقاد خصوصاً على خالف 

ومن ھنا فإّنھ ینفعل أكثر من أي نوع آخر بمحتوى الشائعات، وھو أقدر من غیره على نقل . الرأي العام المستنیر

تضخیمھا بدرجة كبیرة، ومن ثمة یصبح في حالة نفسیة ھائجة، وھذا یدل في آخر األمر ھذه األخیرة وتردیدھا و

ویقول حامد الربیع في ھذا . على أھمیة الموضوع، وخاصة في المواقف الراھنة التي تعیشھا الجامعات الجزائریة

ظاھرة اإلشاعة المرتبة من بین مظاھر السلوك الجماعي التي كانت موضع دراسة علمیة متقّدمة، تحتّل : "الصدد

فھذه العنایة 6.على الرغم من أّن الظاھرة ھي أكثر ارتباطا بنظریة الرأي العام منھ بالنظریة السلوكیة... األولى فیھا

التي أوالھا الباحثون لظاھرة اإلشاعة كانت من الدوافع والمحفّزات التي دفعتنا لدراسة الظاھرة في المجتمع الجامعي 

.ع الطالبي خصوصاً عموماً والمجتم

IV-أھداف الّدراسة

إّن الھدف من ھذه الّدراسة ینحصر في جمع البیانات الضروریة حول مواضیع اإلشاعة األكثر انتشاراً وتصدیقاً لدى 

.والكشف عن العالقة بینھما. الرأي العام الطالبي باعتبارھا رؤیة عاكسة الھتمامات الطلبة

اإلشاعة-ثانیا

.نتطرق إلى مفھوم اإلشاعة والمفاھیم المشابھة لھا وإلى تصانیفھاس

I-مفھوم اإلشاعة

ھي عبارة عن كّل قضیة أو عبارة نوعیة موضعیة مقدمة للتصدیق دون أن تكون ھناك معاییر أكیدة للصدق غیر “

معلومة المصدر ذات مواضیع مختلفة، تحمل في طیاتھا إّما الّتضخیم لواقعة ما أو التھوین لھا، تنتشر بین أفراد 

االتصال الجماھیریة بوجھ عام، وذلك في الرأي المجتمع إّما عن طریق الروایة الكالمیة بوجھ خاص أو وسائل

على الّنطاق الداخلي للّدولة أو خارجھا؛ من أجل الحصول ... العام؛ تحقیقاً ألھداف سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

.ویمكن أن یتداخل مفھوم اإلشاعة مع المفاھیم المشابھة لھ”على استجابة معینة 

II -وھي:م المشابھة لإلشاعةالمفاھی

اإلعالم)1

تعریف اإلعالم- 1

كلمة اإلعالم مشتقة من العلم، تقول العرب استعلمھ الخبر فأعلمھ إیاه، یعني صار یعرف الخبر بعد أن طلب معرفتھ، 

اإلعالم ھو نشر األحداث والوقائع واآلراء، في “": فرنان تیرو"فمعنىاإلعالم لغوي ھو نقل الخبر، حیث یعّرفھ 

إّن . 7”مة بواسطة جمیع العالمات التي یفھمھا الجمھورصیغة مناسبة بواسطة ألفاظ أو أصوات أو صور بصفة عا

الصیغة وشیوع الخبر، حیث أّن الصیغة تتنّوع : ھذا التعریف ینص على وجود عملیة اإلعالم على عاملین ھما



إذن فاإلعالم یرتكز على . بحسب الحاسة الموجھة إلیھا، أما شیوع الخبر فھو جعلھ معروفاً عند عدد كبیر من الّناس

.خبر الذي ھو مجرد نقل لمعلومات واقعیةال

بین اإلشاعة واالعالمالفرق-2

:یمكن إجمال أھم الفروق بینھما في

فال یمكن ان یكون ھناك إعالم بدون وقائع وحوادث، سواء كانت مادیة : االعالم یصف الواقع-1

فالخبر المبني على الخیال كذب ووھم، غیر . یس ولید الخیالأو معنویة، فالخبر الذي یصف الواقع وینقلھ االعالم ل

فإذا كان من طرف المرسل، فإن ذلك یشوه الخبر ویزیفھ، ونقع فیما یسمى باإلشاعة، وإن . أن نقل الخبر یثیر الخیال

.كان من طرف المستقبل، فإن ذلك ِیؤدي إلى اإلمعان في التشویھ

أي من المرسل إلى المستقبل، أي قّل أن یوجد اتجاھا واحدا من فوق إلى تحتاالعالم یتخذ-2

فاإلعالم یفرق بین مصدر الخبر والمستقبل لھ في حین أن اإلشاعة یكون فیھا مصدر الخبر . في عملیة االعالم تبادل

.إذ تتنكر بطبعھا عن مصادرھا وتكون بصفة سریة. مجھوالً -اإلشاعة-المزیف 

أن یكون الخبر محتمل الوقوع، وأن : فقیمة الخبر تقدر بثالثة أشیاءلإلعالم صبغة اقتصادیة-3

فاالحتمالیة ھي كون الخبر یصف . یؤدي معنى، وأن یكون لھ تأثیر، وھذا ما یعبر عنھ باالحتمالیة واالصابة والتأثیر

ت المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیاتي سابقا، التي تغذي حدثا أو ینقل فكرة یحتمل أن تقع كنشوب حرب بین الوالیا

فالخبر یصف الواقع واإلشاعة . واالحتمالیة ھي الجذع المشترك بین اإلشاعة والخبر. یومیا األخبار في العالم الغربي

ق وینتشر بین ال عالقة لھا بالواقع، ولكن كالھما یسري بین الناس، إذا توفرت فیھ صفة االحتمالیة؛ إذ تجعلھ یصد

.الناس

واإلشاعة ھي نشر الخبر بصفة غیر منتظمة ودون التحقق من صحة الخبر، في حین اإلعالم -4

.عكس ذلك

واإلشاعة قد تستعمل وسائل االعالم بوجھ عام غیر أنھا تستعمل االتصال الشخصي بوجھ -5

وعھا وسریانھا بین الناس، وھي تتفشى بسرعة البرق بدون استعمالھا للوسائل التقنیة خاص، وتعتمد علیھ في شی

.المعاصرة؛ ألنھا خفیفة الھضم وقلیلة الكلفة

إن وجود اإلعالم ینفي وجود الشائعات، والحق أن العالقة بینھما متینة فوجود اإلعالم؛ یقلل من -6

.م أو ضعفھ یجعل الشائعات تنتشروانعدام اإلعال. ظھور الشائعات

وبما أن اإلشاعة تكتسي صفة السریة، فھي بمثابة إعالم موازي یعیش بجانب اإلعالم الرسمي -7

.ویغذیھ ویتغذى منھ، وینافسھ ویزاحمھ ویطارده أحیاناً أخرى، ویكملھ وینمیھ، ولكن ھذا التجانس غیر مطرد

عایةالد)2

تعریف الدعایة-1



مدلولھا اللغوي العصري فیھ مزج للحق بالباطل وھي تعتمد التلفیق والتزییف، وال تترّدد في استعمال الطعن 

والدعایة عملیة اتصال شاملة، وراؤھا تغییر جزئي أو كلي للمجتمع بطریقة االستمالة . والتزویر

معلقاً على الدعایة أو الحرب " علي حسن الخربوطلي"وھذا ما ذھب إلیھ الدكتور . اب والتھدیدوالترغیب أو االرھ

أخطر الحروب التي تواجھ الثورات والحركات االصالحیة في كل زمان ومكان، فھي تحاول أن “: النفسیة بأنھا

ب، وھي تبذر بذور الفرقة تصیب األفكار والتعالیم الناھضة، وتحول بینھا وبین العقول، والرسوخ في القلو

واالنقسام، وتضع العقبات أمام التطور والتقدم، وتعمل في الظالم، وتطعن من الخلف، وتلجأ إلى تشویش األفكار 

وخلق األقاویل واإلشاعات، باتباع وسائل الترغیب والتھدید؛ مّما یجعل الحرب النفسیة أشّد خطورة من حرب 

الّنشر والّتضخم، وھما متالزمتان : وتتسم الدعایة بخاصیتین أساسیتین ھما. 8”الالمواجھة العسكریة في میادین القت

.معاً 

فالدعایة تقام إذا كان عند أصحابھا فكرة او مجموعة أراء یریدون . وھي صفة أخذتھا من عملیة االتصال:النشر-أ

.نشرھا بین الناس

مبالغة والمفاضلة في نشر اآلراء واألفكار؛ للفت نظر ھو استعمال لغة غیر عادیة، فیھا كثیر من ال:التضخیم-ب

الناس، وبما أّن الدعایة تبحث عن نشر اآلراء واألفكار؛ فإنھا ال تتعلق بأذھان الناس إالّ إذا صدمت أفكارھم بقوة 

منھا والحقیقة أّن تضخیم الدعایة یعتمد على بعض األسالیب والقواعد لتغییر اآلراء والسلوك. وعنف أي بالتضخیم

أّما فیما یتعلق بعنصر جذب االنتباه، فینبغي على الدعایة . التكرار مع التبسیط واإلرضاء والمكافأة: بشكل موجز

التركیز على الصورة الواضحة والمثیرة، كما ینبغي تكرار الصورة واإلعالن، كما یجب تبسیط العرض قدر 

تستعین بعنصر اإلرضاء، فكل دعایة یجب أن تِعُدنا االستطاعة؛ لتمكین الناس من الحفظ بسرعة وسھولة، كما 

كما ینبغي إشعار الّناس بأّن ھذا الرأي رأي األغلبیة؛ ألّن الفرد . بأشیاء سارة؛ ألّنھا خیر سبیل لتصدیق الدعایة

.یجاري األغلبیة التي ینتمي إلیھا

الفرق بین اإلشاعة والدعایة- 2

:یمكن إجمال أھم الفروق بینھما في

اإلشاعات جزء حیوي من الحرب النفسیة، وھي وسیلة البلبلة في الحرب والسلم، “د اعتبر أحمد نوفل أّن لق-1

. والبلبلة الفكریة والنفسیة مفتاح تغییر االتجاھات، واللعب بالعقول، ثّم السیطرة والتحویر الفكري، وغسل الدماغ

ات الشعبیة، وزعزعة الوحدة الفكریة، واالنتماء واإلشاعة سالح بید المنحرفین؛ یستعمل للسیطرة على االتجاھ

ولقد صنفت الدعایة إلى الدعایة البیضاء، والدعایة الرمادیة والدعایة السوداء، حیث أّن ھذه . 9”والتماسك االجتماعي

.األخیرة ھي التي ساعدت على إطالق اإلشاعات، وتعتبر اإلشاعة وسیلة مؤثرة من وسائل الدعایة

اء االتصال أّن ھناك تداخال بین اإلشاعة والدعایة، فكالھما ینشر أخباراً مزیفة للتأثیر في الرأي كما یالحظ علم-2

.العام وسلوك أفراد المجتمع



على الرغم من أّن اإلشاعة وسیلة من وسائل الدعایة إالّ أّن ھناك اختالفاً بینھما فالدعایة “ویقول عبد الحفیظ مقدم -3

الموضوعات قصد التأثیر على الرأي العام، في حین اإلشاعة ھي نشر الخبر بصفة إعالن منّظم عن موضوع من 

.غیر منتظمة

والدعایة تستھدف اإلقناع عن طریق اإلثارة، في حین تھدف اإلشاعة إلى االسترخاء من حالة القلق والكبت في -4

.10”بعض الظروف

األسطورة-3

تعریف األسطورة-1

ھي إشاعة مجّمدة أي عبارة عن أقاویل تتمّیز بقدرة غیر عادیة على المقاومة، بعد تاریخ من التحریفات والتبدیالت 

إّن األسطورة ھي إشاعة “ویقول البیر فارنزورث في ھذا الصدد . توقفت عن أن تتغیر في انتقالھا عبر األجیال

حیل اإلشاعة إلى أسطورة؛ یتحّتم أن یّتسم موضوعھا وكما تست. 11”استحالت جزءا من التراث الشفوي لشعب ما

اإلشاعة لیست أسطورة فاألسطورة “: أما عبد الحفیظ مقدم فقد عّرفھا كما یلي. باألھمیة بالنسبة لألجیال المتعاقبة

أما اإلشاعة تفترض تداول خبر أو. 12”إشاعة حدثت عبر الزمن، وارتفعت لتصیر قیمة اجتماعیة مرتبطة بالتقالید

تعلیق كاذب أو مبالغ فیھ حول واقعة معاصرة تعكس اھتمام المجتمع وھكذا فإّن األسطورة تعتبر جزًءا من التراث 

الثقافي، حیث تؤّثر بوضوح في تشكیل الرأي الشعبي، ومحتوى كثیر من األساطیر یرتكز على رغبات وأماني أفراد 

.المجتمع

واألسطورةالفرق بین اإلشاعة -2

:یمكن إجمال أھم الفروق بینھما في

اإلشاعة أقل مجازیة واستغراقاً في الخیال تفترض تداول خبر وتعلیق كاذب مبالغ فیھ حول -1

.واقعة معاصرة تعكس االھتمام االجتماعي، في حین أّن األسطورة ھي إشاعة تحولت عبر الزمن إلى أسطورة

اإلشاعة أقل مجازیة واستغراقاً في الخیال، في حین أّن األسطورة أكثر مجازیة واستغراقا في -2

.الخیال

اإلشاعة تأخذ على أّنھا خبر تبییني إعالمي عن الواقع، في حین أّن األسطورة وسیلة -3

.تصویریة جّذابة لنقل األفكار

تأتي اإلشاعة واألسطورة في شكل بسیط وواضح تتضمن كالھما داللة خفیة، وتكون الداللة -4

.الخفیة ھي األكثر أھمیة من المعلنة

الفكاھة) 1

تعریف الفكاھة-1

لكن كثیر من الفكاھات إّن كل إشاعة ھي قضیة مقّدمة للتصدیق؛ ألّنھا تّدعي تقریر واقعة أو تصف حالة قائمة، و



والنكت تنتشر انتشار اإلشاعة، إّنما ھي نتاج صریح للخیال ال تستھدف إثارة التصدیق، وإنما تستھدف إثارة 

الضحك، ومع ذلك فإّنھا ھي األخرى تنطوي على نقد سیاسي أو اجتماعي وتضطلع بالتنفیس عن بعض المشاعر 

سواء من حیث طریقة السریان أم من حیث الوظیفة؛ غالبا ما تكشفان عن فالفكاھة واإلشاعة .... االنفعالیة المكبوتة

.تشابھ وتداخل بینھما

وإّنھ لمن العسیر أن نضع حداً فاصالً بین اإلشاعات العدوانیة التي تطلق في شكل فكاھة وبین الحكایات المغرضة 

، ولكّن االختالف بینھما إن وجد یكمن بالكلیة فالداللة الوظیفیة تكاد تكون في الحالتین واحدة. التي ھي مجرد فكاھات

.فیما تستند إلیھ القصة من دلیل یمكن الّتحقّق من صحتھ

الفرق بین اإلشاعة والفكاھة-2

:لعّل أھّم الفروق بینھما ھي

اإلشاعة ھي قضیة تستھدف إثارة الّتصدیق، في حین الفكاھة تستھدف بشكل رئیسي إثارة -1

.الضحك

اإلشاعة تستعمل الفكاھة أسلوباً في التأثیر على الرأي العام، في حین الفكاھة ال تستطیع -2

.استعمال اإلشاعة أسلوباً إالّ نادراً 

اإلشاعة ھي شكٌل من أشكال الصراع والمواجھة في الغالب، ولكنھا غیر مباشرة، في حین -3

.الفكاھة تھدف إلى تحقیق حالة من االسترخاء

.إّن االختالف بین اإلشاعة والفكاھة یكمن فیما تستند إلیھ القصة من دلیل تحقّق من صحتھ-4

III-سنذكر فیما یلي بعض التصانیف:تصنیف اإلشاعة:

قّسمھا خالد حبیب الراوي على حسب موضوعاتھا إلى :تحلیل اإلشاعات من زاویة الموضوع)1

. 13اإلشاعات العسكریة، اإلشاعات السیاسیة اإلشاعات االقتصادیة: أھمھا، وھي ثالث على التوالي

فنصّنفھا إلى إشاعات خدماتیة وإشاعات :ولكن تصنیفنا لھا یرتكز على اھتمامات الطلبة)2

.بیداغوجیة

وغیرھا من .... وھي التي تتعلق بمواضیع وقضایا اإلسكان واإلطعام والنقل والمنحة:اإلشاعات الخدماتیة-1

.الجامعیةالقضایا التي ترتبط بحیاة الطالب مباشرة داخل األحیاء

وھي التي تتعلّق بمواضیع وقضایا التوجیھ والتسجیل والتدریس، الحضور والغیاب :اإلشاعات البیداغوجیة-2

وغیرھا من ...االمتحانات، العالمات االقصائیة، اإلشراف ومناقشة مذكرات التخرج، المداوالت، النجاح، الرسوب

.قسام الدراسیةالقضایا التي ترتبط بحیاة الطالب مباشرًة داخل األ

.سنتطرق إلى مفھوم الرأي العام وتصانیفھ المختلفة:الرأي العام-ثالثا

I-ھو محّصلة وجھات النظر والمواقف السائدة لدى أغلبیة المجتمع :مفھوم الرأي العام الجامعي



یر الجدل والنقاش بینھم، أي أّن موضوع إزاء موضوع معین یعنیھم، ویث-طلبة، أساتذة وموظفي الجامعة-الجامعي 

.الرأي العام الجامعي یمس النسق االجتماعي الجامعي

II -وتختلف من عالم آلخر حسب المعیار أو األساس الذي یبنى علیھ، :تصانیف الرأي العام

:وسنذكر منھا

.وھي رأي األغلبیة، الرأي االئتالفي، رأي األقلیة، الرأي الساحق:من حیث الّتمثیل)1

.وتتمثل في رأي عام ظاھر ورأي عام باطن:من حیث ظھوره)2

.رأي عام قائد، رأي عام منقاد، ورأي عام مثقّف:من حیث درجة التأثیر)3

دراستھ ھو الرأي العام المثقّف والمستنیر، وھو ما یعرف في ھذه الدراسة بالرأي العام والرأي العام الذي نتوخى 

حیث سنرّكز على الرأي العام الطالبي بشكل خاص، -الذي یتألّف من الطلبة، األساتذة الجامعیین الموظفین-الجامعي 

.وذلك حسب متغیر الجنس

اإلجراءات المنھجیة لموضوع الدراسة-رابعا

.إلى مجتمع الدراسة وعینتھا والمنھج المستخدم وأدوات جمع البیاناتسنتطّرق

I-مجتمع الدراسة وعینتھا

إّتباع نھج محدد من أجل انتقاء مجموعة محّددة نسبیا من مجموع أفراد المجتمع المراد “تعرف العینة عموما بأّنھا 

صرنا في ھذه الدراسة على المعاھد المتواجدة بالجامعة المركزیة، وتّم ، ولقد اقت14”دراستھ إلقامة البحث علیھا

اختیار معھد اللغات األجنبیة، معھد اللّغة واآلداب العربیة، ومعھد علم االجتماع بواسطة االقتراع المباشر دون 

لعائشة أم المؤمنین، كما أّن إرجاع، مع الِعلم أّن معظم الطالبات الجامعیات لھذه المعاھد الثالثة یقطّن الحي الجامعي 

ھذا وقد .المعروف بحي الفیرمة1971نوفمبر 8معظم الطلبة الجامعیین لھذه المعاھد الثالثة یقطنون الحي الجامعي 

حیث تّم تحدید حجم العینة بأخذ . تبعاً لمتغّیر الجنسبأسلوب العینة الطبقیة العشوائیةتم اختیار العینة في ھذا البحث

ولقد كان اختیار . ن أفراد المجتمع األصلي، استناداً إلى أسلوب التوزیع المتناسب في تحدید العیناتم% 10نسبة 

:كما ھو مبین في الجدول اآلتي. أفراد العّینة الدراسیة میدانیاً عشوائیاً بطریقة المصادفة األولى

.الجنس والمعھدیبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیري): 1(جدول رقم 

عدد طلبة

المعاھد

نسبتھم للمجتمع المجموعإناثذكور

األصلي

7505738.25اللغات األجنبیة

10455536.55اللغة العربیة



11263724.83علم االجتماع

%28121149100المجموع

%100%81.20%18.78نسبتھم في عینة الدراسة

.من إعداد شخصي: المصدر

طالب وطالبة، یتوزعون على ثالثة 1491ومن خالل الجدول نالحظ أّن عدد أفراد مجتمع الدراسة األصلي بلغ 

وھم یتوزعون . 149من مجتمع الدراسة األصلي یصبح عدد أفراد عّینة الدراسة %10وعند أخذ نسبة . معاھد

.نسولقد تّم تقسیم عینة الدراسة حسب متغیر الج. حسب الجدول المكور أعاله

II -المنھج المستخدم في الدراسة

إّن المسح االجتماعي طریقة من “: استخدمنا منھج المسح االجتماعي بطریقة المعاینة فعّرفھ زیدان عبد الباقي بقولھ

تابعة طرق البحث االجتماعي الكمي، التي تھدف إلى الوقوف على المتغیرات المستقلة التي أدت إلى المتغیرات ال

وفي ھذا اإلطار ال یقوم الباحث بخلق المتغیرات المستقلة، وتناولھا . محل الدراسة، والعالقات الوظیفیة بینھما

تجریبیاً للوقوف على آثارھا في المتغیرات التابعة، وإّنما یتلّمس الباحث ذلك من خالل مجریات الحوادث في سیرھا 

شكلة في دراستھ لطبیعة مواضیع اإلشاعة األكثر انتشاراً وتصدیقاً على لقد رّكز الباحث حسب طبیعة الم15.”الطبیعي

أسئلة االستبیان مع استعمال أقل للوسائل األخرى، في حین ركز على المالحظة بالمشاركة خصوصاً في دراستھ 

ما كما أّنھ یمّكن الباحث من الكشف عن عوامل ظاھرة. لبعض آثار اإلشاعة بالرأي العام الطالبي خصوصاً 

.وارتباطھا بالظواھر األخرى

III-استخدم الباحث في ھذه الدراسة األدوات اآلتیة:أدوات جمع البیانات:

.والسجالتبال مشاركة وبالمشاركة وكذا الوثائق:المالحظة)1

استمارة الدراسة)2

في ھذه الدراسة قبل بلوغھا الصورة النھائیة التي نزلنا بھا إلى المیدان بعدة مراحل یمكن 16وقد مّرت االستمارة

:إیجازھا فیما یلي

لقد قمنا ببناء الصیغة األّولیة لالستمارة، بشكل یخدم في األساس األّول أھداف :الصورةاألولیة لالستمارة-1

.الدراسة

.حتى تنجح االستمارة في إنجاز ماھو مؤّمل فیھا: 17رة متخّصصینثّم تّم تحكیم االستمارة من طرف جملة دكات-2

فرداً من عینة الدراسة 15بمیدان الدراسة مباشرة على عّینة تجریبیة تقدر بـ :ثّم تّماالختبار األولي لالستمارة-3

.في إطار دراسة استطالعیة% 10، وتّم اختیارھا عشوائیاً بنسبة 149: التي قّدرت بـ 



االستمارة في صورتھا النھائیة-5

لقد خرجت االستمارة في صورتھا النھائیة، بھدف اختبار الفروض، والكشف الواقعي على الجوانب المحّددة لمشكلة 

وتّم توزیع استمارة الدراسة على عّینة . البیانات الّشخصیة والبیانات العامة: البحث، فلقد تضّمنت نوعین من البیانات

وتزامن توزیعھا مع رواج إشاعة السنة البیضاء للجامعة في اإلضراب األخیر . المصادفة العشوائیةالدراسة بطریقة

الفاشل لألساتذة، ورواج إشاعة خوصصة الجامعة حول قانون الكلّیات الذي تّم تطبیقھ حدیثا من طرف وزارة التعلیم 

.نونالعالي والبحث العلمي مع موجات االحتجاجات الطالبیة ضد ھذا القا

الدراسة بین األسالیب الكمیة والكیفیة:خامسا

:لقد وضعنا خطة للتحلیل اإلحصائي وھي كما یلي

I-حیث استخدمنا العدید من أنواع االختبارات للتحقق من الفرضیات : 18اختبار ال فروض

:وھي

1(

مثالً عندما نرید معرفة ھل توجد : عن طریق قانون النسبة الحرجة:طینلقیاس الفرق بین نسبتین أو متوسZاختبار

فروق ذات داللة في انتشار اإلشاعة بین الجنسین؟ نستخدم العالقة التي تقیس لنا داللة الفرق بین النسبتین عن طریق 

قانون

:كالتالي. النسبة الحرجة)2

3(=Z19

Z20یلّخص الدرجات الحرجة الختبار) 2(وإلیك الجدول رقم 

نوع 

الخطأ أو درجة الثقة

Zاختبار

ألفا

%99أو 0.01%95أو 0.05

±2.58±1.96ذو الحدین

±2.33±1.65ذو حد واحد



، دیوان 3، اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، ط 2011عبد الكریم بوحفص، :المصدر*

.121: المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ص

أّما عند المقارنة مثال بین حجم انتشار اإلشاعات :"ت"بواسطة اختبار :الفرق بین متوسطین" ت"اختبار) 2

وحجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة، فإّننا نحسب داللة الفرق بین متوسط حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة 

TESTT.21"ت"البیداغوجیة ومتوسط حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة بواسطة اختبار 

II -وقد اُستخِدم مثالً في بحثنا من أجل معرفة إن كان ھناك عالقة بین :االرتباط الخطي البسیط

الرأي العام الطالبي لھا؟ وسوف نعمل على استخالص ھذه العالقة من وحجم تصدیق حجم انتشار اإلشاعات 

23:حیث سنستخدم في ھذا الصدد معامل االرتباط بیرسون وفق المعادلة اآلتیة22خالل القیم الخام

نتائج الدراسة وتفسیرھا-سادسا

:سنتطرق إلى ذلك من خالل محورین

بموضوعیھا الخدماتي -فیما یتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائیة في انتشار اإلشاعات : المحور األول

.إلیك تحلیل الفرضیة الرئیسیة األولى:وفي تصدیق الرأي العام الطالبي لھا تبعاً لمتغیر الجنس-والبیداغوجي 

I-إلشاعات ومتوسط حجم تصدیقھا ومتغیر الجنسالعالقة بین كلّ من متوسط حجم انتشار ا.

)3(جدول رقم 

الجنس

احتماالت اإلجابة

المجموعإناثذكور

%ك%ك%ك

متوسط

انتشار

20.573.277.1663.76197.6665.53التصدیق

310.7115.6612.9418.9412.52التكذیب



123.583.9392.8376.72116.3378.08مجموعاإلشاعة

4.516.0728.1623.2732.6621.92متوسط عدم االنتشار

28100121100149100المجموع الكلي

.من إعداد شخصي: المصدر

إّن درجة أو حجم انتشار اإلشاعة في الرأي العام الطالبي تكافئ الذین سمعوا بھذه اإلشاعة، بمعنى تساوي مجموع 

قُوا ھذه اإلشاعة والذین كّذبوھا، أّما حجم عدم انتشار اإلشاعة في الرأي العام الطالبي فتكافئ الذین لم  الذین َصدَّ

ودرجة أو حجم . في حین درجة أو حجم تصدیق اإلشاعة فھم الذین صّدقوھا فقط دون الذین كّذبوھا. بھایسمعوا

وعلیھ فھل اإلشاعات الجامعیة تنتشر في الرأي العام الطالبي على نطاق .تكذیب اإلشاعة فھم الذین كّذبوھا فقط

ن الجدول، أّن أغلب أفراد عینة الدراسة قد فكما ھو واضح م. ھذا ما سوف نتعّرف علیھواسع أم على نطاق ضیق؟

وھي نسبة كبیرة تقارب أربعة أخماس عینة الّدراسة، إذ وجدناھم %78.08سمعوا بھذه اإلشاعات، حیث بلغت نسبة 

ومنھ فإّن حجم انتشار ھذه اإلشاعات واسعاً جداً في الرأي العام . یتداولون إشاعات تتعلّق بحیاتھم الجامعیة المباشرة

لكن التساؤل المطروح ھل ھناك .وھي نسبة صغیرة لم یسمعوا بھا%21.92بي، في مقابل ذلك ما یعادل الطال

نالحظ من خالل الجدول أّن متوسط فروق ذات داللة إحصائیة في حجم انتشار اإلشاعات على مستوى الجنس؟

ة األولى لدى الذكور بنسبة انتشار اإلشاعات عند الذكور أكبر منھا عند اإلناث، حیث نال انتشارھا المرتب

، وھو %7.21بفارق قدره % 76.72، كما نال انتشارھا المرتبة األولى أیضاً بالنسبة لإلناث بنسبة 83.93%

، مع العلم أّن %66.8، لكّنھ ذو داللة إحصائیة عند مستوى ثقة %95فارق غیر دال إحصائیاً عند مستوى ثقة 

).0.97= ي(

لقد تبّین أّن أغلب اإلشاعات كان واسعاً فھل ھو كذلك على مستوى التصدیق أم ال؟فإذا كان على مستوى انتشار

، وھي نسبة كبیرة تقارب ثلثي عینة الدراسة، %65.53أفراد عینة الدراسة قد صّدقوا ھذه اإلشاعات، حیث بلغت 

فإّن حجم تصدیقھا واسع في ومنھ . إذ وجدناھم یمیلون إلى تصدیق اإلشاعات التي ترتبط بحیاتھم الجامعیة المباشرة

لكن ھل ھناك .یكّذبون ھذه اإلشاعات، وھي نسبة صغیرة%12.52الرأي العام الطالبي، في مقابل ذلك ما یعادل 

فروق ذات داللة إحصائیة في حجم تصدیقھا على مستوى الجنس أم ال؟ نالحظ من خالل الجدول أن متوسط تصدیق 

، كما %73.2ناث، حیث نال تصدیقھا المرتبة األولى بالنسبة للذكور بنسبة اإلشاعات عند الذكور أكبر منھا عند اإل

، وھو فارق غیر دال إحصائیاً %9.44بفارق قدره % 63.76نال تصدیقھا المرتبة األولى أیضا لدى اإلناث بنسبة 

المالحظة و). 1.00= ي(، مع العلم أّن %68.26، لكنھذو داللة إحصائیة عند مستوى ثقة %95عند مستوى ثقة 

البارزة أنني كنت أتوقّع أّن نسبة انتشار اإلشاعات وكذا نسبة تصدیقھا تكون مرتفعة عند اإلناث أكثر من الذكور، 



.لكّن النتائج جاءت على العكس من ذلك

II -مقارنة بین اإلشاعات الخدماتیة والبیداغوجیة ومتغیر الجنس

)5(جدول رقم

الجنس

احتماالت اإلجابة

المجموعإناثذكور

%ك%ك%ك

متوسط تصدیق 

اإلشاعات

2الخدماتیة

0

71.

42

7662.

84

9664.

42

2البیداغوجیة

1

7578.

33

64.

73

99.3

3

66.

66

متوسط تكذیب

اإلشاعات

27.1الخدماتیة

4

10.

33

8.5

3

12.3

3

8.2

7

.414البیداغوجیة

28

2117.

35

2516.

77

متوسط انتشار

اإلشاعات

2الخدماتیة

2

78.

57

86.

33

71.

35

108.

33

72.

71

2البیداغوجیة

5

89.

28

99.

33

82.

09

124.

33

83.

45

متوسط عدم 

انتشار 

اإلشاعات

.621الخدماتیة

42

34.

66

28.

64

40.6

6

27.

28

.310البیداغوجیة

72

21.

67

17.

91

24.6

7

16.

55



.من إعداد شخصي: المصدر

:وستعرض أھم قضایا الجدول فیما یلي

اتضح من خالل الجدول، أّن :حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیقھا وعالقة كال منھما بمتغیر الجنس) 1

كما ال توجد ھناك عالقة فارقة بین الجنسین فیما یتعلق بحجم انتشار حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة كان واسعاً 

وتبین أّن حجم تصدیق الرأي العام الطالبي لإلشاعات الخدماتیة كان واسعاً، كما ال توجد . تیةاإلشاعات الخدما

.ھناك عالقة فارقة ذات داللة بین الجنسین فیما یتعلق بحجم تصدیق اإلشاعات الخدماتیة

اّتضح من الجدول أّن :حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة وحجم تصدیقھا وعالقة كلّ منھما بمتغّیر الجنس) 2

حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة في الرأي العام الطالبي كان واسعاً، كما ال توجد ھناك عالقة فارقة في حجم 

واّتضحأّن حجم تصدیق اإلشاعات البیداغوجیة لدى الرأي العام .انتشار اإلشاعات البیداغوجیة بین الجنسین

ناك عالقة فارقة ذات داللة بین الجنسین فیما یتعلق بحجم تصدیق اإلشاعات الطالبي كان واسعاً، كما ال توجد ھ

.البیداغوجیة

إّن السؤال المثار ھنا الخاص بھذا :مقارنة بین اإلشاعات الخدماتیة والبیداغوجیة تبعاً لالنتشار والتصدیق) 3

الجدول یتمحور حول ماھي طبیعة مواضیع اإلشاعة األكثر انتشاراً بالرأي العام الطالبي؟ ھل ھي اإلشاعات 

الخدماتیة أم اإلشاعات البیداغوجیة على المستوى العام؟ أّما على المستوى الخاص فماھي طبیعة مواضیع اإلشاعات 

ھل ھي اإلشاعات الخدماتیة أم اإلشاعات البیداغوجیة؟ وكذا عند الذكور؟ناثعند اإلاألكثر انتشاراً 

، تبّین أّن حجم انتشار اإلشاعات فعند المقارنة بین حجم انتشار اإلشاعات بنوعیھا على مستوى العینة اإلجمالیة

، )2.26= ي(مع العلم أّن %95بفارق دال عند مستوى ثقة . البیداغوجیة أكبر من حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة

یمكن إیعازه لكون فترة نزولي للمیدان تزامنت مع فترة االمتحانات، ولو تّم ذلك في فترة الدخول الجامعي النعكس 

فجاء أیضا حجم انتشار اإلشاعات : أّما عند المقارنة بین حجم انتشار اإلشاعات بنوعیھا على مستوى اإلناث. األمر

، وعند )1.99= ي(و%95حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة بفارق دال عند مستوى ثقة البیداغوجیة أكبر من 

جاء كذلك حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة أكبر : المقارنة بین حجم انتشار اإلشاعات بنوعیھا على مستوى الذكور

كّنھ ذو داللة عند ، ل)1.1= ي(و%95من حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة بفارق غیر دال عند مستوى ثقة 

%.72.86مستوى ثقة 

ولقد جاءت النتیجة عموماً غیر مّتسقة مع توقعي الفرضي الجزئي، حیث كنت أتوقّع أن تكون اإلشاعات الخدماتیة 

ھي األكثر انتشاراً من اإلشاعات البیداغوجیة، بینما جاءت النتیجة معاكسة تماماً، إالّ أنھا غیر دالة عند حساب فرق 

. كما أّن ھناك اتفاقاً بین الجنسین حول ھذه النتیجة. أما عندما نعطي لمقیاس المدى اعتباراً فإّنھ یكون ذا داللة. لةالدال

لكن على المستوى العام تحققت الفرضیة باعتبار أّن اإلشاعات األكثر انتشاراً بالرأي العام الطالبي ھي تلك التي 

.ترتبط بحیاة الطالب بشكل مباشر



ند المقارنة بین حجم تصدیق اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیق اإلشاعات البیداغوجیة على مستوى العینة أما ع

، فإّن المعطیات تبّین أّن نسبة تصدیق أفراد عینة الدراسة لإلشاعات البیداغوجیة أكبر من نسبة تصدیقھا اإلجمالیة

، لكّنھ ذو داللة عند )0.40= ي(مع العلم أّن %95ة لإلشاعات الخدماتیة ولكن بتفاوت بسیط غیر دالعند مستوى ثق

:ونستطیع أن نؤّكد من خالل الجدول على ما یلي%. 31.08مستوى ثقة 

جاء أیضاً حجم تصدیق اإلشاعات البیداغوجیة أكبر من حجم تصدیق اإلشاعات الخدماتیة :على مستوى اإلناث-

%.23.58دال عند مستوى ثقة ، لكّنھ )0.30= ي(و%95بفارق غیر دالعند مستوى ثقة 

جاء كذلك حجم تصدیق اإلشاعات البیداغوجیة أكبر من حجم تصدیق اإلشاعات الخدماتیة :وعلى مستوى الذكور-

%.23.58، لكّنھ دال عند مستوى ثقة )0.30= ي(و%95بفارق غیر دالعند مستوى ثقة 

الفروق بین نوعي مواضیع اإلشاعة یمیل إلى إنّ : وھكذا نخلص للقول في اإلطار العام على مستوى الّتصدیق

حیث كنت أتوقّع أن تكون اإلشاعات . التكافؤ، أي أّن ھذه النتیجة لم تأتي مؤّكدة وال معارضة للتوقّع الفرضي الجزئي

ام لكن على المستوى الع. الخدماتیة ھي األكثر تصدیقاً لدى الرأي العام الطالبي، إذا قورنت باإلشاعات البیداغوجیة

تحققت الفرضیة العاّمة، باعتبار أّن اإلشاعات األكثر تصدیقاً ھي تلك التي ترتبط بحیاة الطالب بشكل مباشر، خاصة 

والمالحظة البارزة على مستوى . اإلشاعات البیداغوجیة، ویعود ذلك لنزول الباحث للمیدان في فترة االمتحانات

داغوجیة أكبر من متوسط حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة بتفاوت ، أّن متوسط حجم انتشار اإلشاعات البی)5(الجدول

غیر جوھري من جھة، ومن جھة أخرى فإّن متوسط حجم تصدیق اإلشاعات البیداغوجیة أكبر أیضا من متوسط 

.حجم تصدیق اإلشاعات الخدماتیة

III-شار والتصدیقترتیب اإلشاعات الخدماتیة والبیداغوجیة تبعاً لمتغیر االنت

حول كیف ھناك تساؤالت مطروحة بقیت عالقة في الذھن لم نتمكن من اإلجابة علیھا من خالل الجداول السابقة

ترّتبت اإلشاعات بالرأي العام الطالبي من ناحیة االنتشار؟ وكیف ترّتبت اإلشاعات بالرأي العام الطالبي من ناحیة 

متوسط حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة أكبر ) 5(الجزئي بالجدول رقم لقد جاء على مستوى التحلیلالّتصدیق؟

- أي ترتیب كّل إشاعة على حده-من متوسط حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة، وھذا ما تأّكد على المستوى الذري

.حیث ترّتبت اإلشاعات البیداغوجیة بالمراتب األولى

إذ جاء أیضاً متوسط حجم تصدیق . حجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھاكما تأّكد ذلك أیضاً فیما یتعلق بمتوسط 

أي ترتیب -اإلشاعات البیداغوجیة أكبر من متوسط حجم تصدیق اإلشاعات الخدماتیة إالّ أّنھا على المستوى الذري 

شاعات كّل إشاعة على ِحدة جاءت على خالف ذلك حیث ترّتبت إشاعتان خدماتیتان بالمراتب األولى قبل اإل

وفیما یتعلّق باإلشاعات الخدماتیة التي نالت أكبر حجم منالتصدیق نالحظ سیطرة موضوع اإلطعام على . البیداغوجیة

.موضوع اإلسكان

تفسیر ترتیب اإلشاعات من ناحیة االنتشار والتصدیق معا) 1



لذلك سنعمد إلى تفسیر اإلشاعة لو أردنا تفسیر ترتیب اإلشاعات من ناحیة االنتشار والتصدیق سیطول بنا األمر 

التي حّققت أكبر انتشارا بالرأي العام الطالبي واإلشاعة التي حّققت أصغر انتشارا بھ على مستوى العینة اإلجمالیة 

اإلشاعة التي حّققت أكبر تصدیق بالرأي العام الطالبي واإلشاعة التي حّققت أصغر تصدیق بھ وكذا تفسیروالجنس،

.اإلجمالیة والجنسعلى مستوى العینة 

أّن ھناك من الطلبة من لم یحضر سنة كاملة لمزاولة الّدراسة، ومع ھذا تظھر نتیجة ) "6ش(نالحظ اإلشاعة 

نالت المرتبة األولى في اإلشاعات بنوعیھا البیداغوجیة والخدماتیة منناحیة " نجاحھ على رأس قائمة الناجحین

ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للطالب الجامعي، ألّنھا تتعلّق بنجاحھ بشكل ؛ مّما یوحي أّنھا%92.62االنتشار بنسبة 

ولھذا كان لھا انتشار واسع بالرأي العام . مباشر وھي قضیة جد حساسة بالنسبة لھ بخالف اإلشاعات األخرى

، وتزداد حّدة الطالبي؛ ألّن عقب كّل فترة امتحانات تزداد حالة الخوف والقلق قبل صدور نتائج االمتحانات عموماً 

ذلك خصوصاً في فترة المداوالت حول نجاح أو رسوب الطلبة، أین نجد معظمھم في حالة ترقّب للنتائج، ویكون لھم 

) 6ش( إالّ أّن اإلشاعة، االستعداد لتقبل أي خبر كان، ومن السھل أن یقعوا فریسة ألي إشاعة في ھذا المضمار

من أفراد عینة الدراسة، وعلى الرغم %76.49م من ناحیة التصدیق بنسبة جاءت في المرتبة الثالثة في الترتیب العا

من تراجعھا من حیث الترتیب العام بالنسبة للتصدیق، إالّ أّن نسبة تصدیقھا مرتفعة أیضاً وھي في كثیر من األحیان 

فیف من خیبة أمل الطلبة تشّوه األساتذة عموماً واإلدارة خصوصاً، لكّن ھذا ال یمنع من أّنھا كانت تقوم بدور التخ

.خاصة الراسبین منھم

المدعو بالفیرما بأّنھ بعد إتمام المرافق 1971-11-08التي تتحدث عن الحي ) 3ش(وفي األخیر جاءت اإلشاعة 

في "الضروریة بھ سوف یتّم طرد أو تحویل الطلبة الذكور إلى األحیاء الجامعیة األخرى، وإسكان الطلبة اإلناث 

؛ كما جاءت أیضاً في %46.98ألخیرة بالنسبة لإلشاعات الخدماتیة والبیداغوجیة من ناحیة االنتشار بنسبة المرتبة ا

بعبارة أخرى لقد كان انتشار ھذه %. 30.87المرتبة السادسة واألخیرة في الترتیب العام من ناحیة التصدیق بنسبة 

ففي التاریخ القریب كان حي بن بادیس المدعو . سطاإلشاعة متوسطاً في حجمھ، أّما في تصدیقھ فقد كان دون الو

بحي اإلدارة سابقاً یقطن بھ الطلبة الذكور ولكن ما إن تّم إنجاز المرافق الضروریة بھ، حتى تّم تحویلھ إلى حي 

إّن ھذین الحدثین دفعا الطلبة . للطلبة اإلناث، ونفس األمر حدث بحي محمد صدیق بن یحي المدعو بحي الخروب

المدعو بالفیرما إلى ترویج إشاعات التوقّع واستباق األحداث 1971-11-08وخاصة الطلبة الذكور ب حيعموماً 

بأّن حي الفیرما الذي یبدو أنھ سوف تنتھي عملیات إنجاز مرافقھ الضروریة، سوف یتحّول إلى حي للبنات، ولكن 

یر؛ وھذا راجع لكون الطلبة مھتمین أكثر من خالل معایشتنا للطلبة نجد أّن ھذه اإلشاعة لم یكن لھا تأثیر كب

فھذه اإلشاعة من قبیل استباق األحداث والثرثرة فقط، وإن . باالمتحانات، ضف إلى ذلك أّنھم قد تحصلوا على غرفھم

بل یمكن اعتبار ھذه اإلشاعة من . وھذا ما یبّرر لنا انخفاض انتشارھا وتصدیقھا. كان تحققھا وارد في العام القادم

.س نبض الرأي العام الطالبي وتھیئتھ لقبول ھذا اإلجراء وھذا من قبیل اإلمكانقبیل ج



اإلشاعة التي حققت أكبر تصدیق بالرأي العام الطالبي واإلشاعة التي حّققت أصغر تصدیق بھ على أّما تفسیر

یقومون باختالس إّن كّل مسؤولي المطاعم الجامعیة) "2ش(فجاءت اإلشاعة .مستوى العینة اإلجمالیة والجنس

في المرتبة الرابعة في الترتیب العاممن ناحیة االنتشار بنسبة " أجزاء من المیزانیة المخّصصة لتغذیة الطلبة

؛ ألّنھا متعلقة باإلطعام الذي یعكس الحاجة البیولوجیة الملّحة للطالب الجامعي؛ فھي من المواضیع 85.24%

لكنھا قفزت إلى المرتبة األولى في . ان لھا انتشار واسع بھذا األخیرالحّساسة لدى الرأي العام الطالبي، حیث ك

من أفراد عّینة الدراسة، وھذا یرجع إلى أّن %83.22الترتیب العام من حیث تصدیق الرأي العام الطالبي لھا بنسبة 

ي؛ ألنّھا تحقّق لدیھ موضوع اإلطعام ُیعدُّ من المواضیع الخدماتیة الحساّسة والبالغة األھمیة لدى الطالب الجامع

اإلشباع للحاجات البیولوجیة الملحة، حیث في كثیر من األحیان یشاع أّن بعض مسؤولي المطاعم یقومون باختالس 

أجزاء من المیزانیة المخصصة لتغذیة الطلبة كما حدث على مستوى مطعم الحي الجامعي عائشة أم المؤمنین، فقد 

ث العلمي قام بزیارة ھذا الحي، وتم كشف االختالس وطرد المدیر السابق وحّولھ أشیع أّن وزیر التعلیم العالي والبح

على العدالة، غیر أّننا ال یمكن أن نعّمم ونقول بأّن كّل مسؤولي المطاعم الجامعیة یقومون باالختالس دون أن نمتلك 

الطلبة وخاصة في المطاعم ومن خالل المالحظة بالمعایشة فإّن االضطرابات في أوساط. أدلّة مادیة تثبت ذلك

تكشف عن الصلة الوثیقة بین حركات االحتجاج الطالبیة واإلشاعات، ولیس ھناك حالة واحدة یمكن أن َیَدِعي بأّن 

وھذا ما الحظناه من . اإلشاعات كانت ھي العلة الوحیدة أو األصیلة إلحداث رأي عام ساخط تنجر عنھ حركة شغب

فعند رداءة الطعام على مستوى المطاعم الجامعیة، أو قلتھ أو نفاده؛ فإّن الطلبة . خالل معایشتنا للواقع الجامعي

سرعان ما تسود بینھم ھمھمات عدم االرتیاح حول موضوع اإلطعام، ثم التجمھر وأثناء ذلك تجدھم یبحثون عن 

ین الطلبة، ویتكون رأي وھنا نالحظ تشویھا وتضخیما للمعلومات المنتقلة ب. المعلومات لالتصال بین أعضاء الحشد

حشود قوامھ اإلشاعات، وفي ھذه الظروف بالذات تنتشر إشاعة بأّن كّل مسؤولي المطاعم یقومون باختالس أجزاء 

یقومون ببیع الطعام المتبقي إلى المطاعم الخاصة أو "من المیزانیة المخصصة لتغذیة الطلبة، وآخرون یرّوجون بأنّھم

وكثیرة ھي " ّوجون إّن عّمال المطاعم یأكلون الدجاج المحمر ونحن نأكل التلیتليوآخرون یر" بأخذه إلى بیوتھم

وفي كثیر من الحاالت تسود ھمھمات عدم االرتیاح بین الطلبة حول . اإلشاعات التي تروج في الرأي العام الطالبي

التجمھر في كثیر من ھذا. وسرعان ما یحدث التجمھر بین الطلبة في شكل حشد-كرداءتھ مثال- موضوع اإلطعام 

األحیان یؤدي إلى عرقلة سیر الطابور، ثم إلى تبادل الطلبة وعمال المطاعم الشتائم، إذ في بعض األحیان یصل 

األمر إلى الشجار، مع العلم أّنھ یسبق كّل ھذه المراحل اإلشاعات الملتھبة بین الطلبة في أشكال عدیدة، حیث في 

لتام من قبل الرأي العام الطالبي دون أي أدلة على ما یقولون، إّن ھذا السیل من كثیر من األحیان تلقى التصدیق ا

لكّن المالحظة البارزة خالل سبع . اإلشاعات یثیر الطلبة لالحتجاج والشغب ضد موظفي المطاعم وتشویھ صورتھم

ة طالبیة احتجاجیة؛ یتحّسن سنوات وانأ أزاول الدراسة بالجامعة وأعایش الطلبة فإّن مع كّل تجمھر أو شجار أو حرك

الطعام من الناحیة الكمیة والنوعیة، وبعد مرور مدة وجیزة قد ال تتجاوز أیام األسبوع تعود كمیة الطعام ونوعیتھ إلى 



إالّ أّن عمال المطاعم یبّررون ذلك بنقص . وفي كل مرة یعود الطلبة لنفس حركات الشغب. ما كانت علیھ من الرداءة

یة والظرف الصعب الذي تمر بھ البالد من الناحیة االقتصادیة واألمنیة والطلبة یصّرون على أّن اإلمكانات المال

القائمة على الفعل ورد الفعل " للعالم بافلوف"ولقد دفعني ھذا الستنتاج النظریة السلوكیة ". سرارقة"عمال المطاعم 

یتأثر من جراء اإلشاعات فیما یتعلق بموضوع الذي یكون بشكل میكانیكي شرطي بین اإلشاعة وسلوك الطلبة الذي 

التي تفسح المجال لتحقیق اآلثار فیھ، ) 2ش(وعلیھ فإّن كل ما سبق یبّرر ارتفاع نسبة التصدیق لھذه اإلشاعة. اإلطعام

.حیث تفكك العالقة بین الطلبة وعمال المطاعم، وتؤّدي إلى إحداث الصراع فیما بینھما

عرفة اإلشاعة التي حّققت أكبر انتشاراً بالرأي العام الطالبي واإلشاعة التي حققت أصغر أّما اآلن فإّننا نرید م) 2

إّن ھناك من "أي ) 6ش( فمن خالل الجدوالّتضح لنا أّن اإلشاعة :انتشارا بھ على مستوى العّینة اإلجمالیة والجنس

نالت " احھ على رأس قائمة الناجحینومع ھذا تظھر نتیجة نجالطلبة من لم یحضر سنة كاملة لمزاولة الّدراسة 

وھذا ما یؤكد االستنتاج ، واإلناثكما نالت أیضاً المرتبة األولى بالنسبة للذكور ، المرتبة األولى في الترتیب العام

العام والجزئي بأّن الرأي العام الطالبي بجنسیھ في فترة االمتحانات تنتشر فیھ اإلشاعات البیداغوجیة أكثر من 

.الخدماتیة لكن بفارق غیر جوھرياإلشاعات

التي ) 3ش(في حین اإلشاعة التي نالت المرتبة األخیرة في الترتیب العام من حیث حجم انتشارھا ھي اإلشاعة 

المدعو بالفیرما إلى األحیاء الجامعیة األخرى، وإسكان 1971- 11-08تحویل الطلبة الذكور من حي "تتحّدث عن 

.حیث نالت المرتبة نفسھا بالنسبة للجنسین" المرافق الضروریةالطلبة اإلناث بعد إتمام

وإّن اإلشاعة التي نالت المرتبة األخیرة في الترتیب العام من حیث حجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا ھي 

جامعیة المدعو بالفیرما إلى األحیاء ال1971-11-08تحویل الطلبة الذكور من حي "التي تتحّدث عن) 3ش(اإلشاعة 

وإّن . كما نالت المرتبة نفسھا بالنسبة للجنسین" األخرى وإسكان الطلبة اإلناث بعد إتمام المرافق الضروریة

المالحظة الجوھریة ھي أّن ھذه اإلشاعة قد نالت أدنى مستویات االنتشار، كما نالت أیضاً أدنى مستویات التصدیق 

لكون اإلشاعة راجت في زمن إجراء امتحانات السداسي الترابطبالرأي العام الطالبي عند الجنسین؛ ویرجع ھذا

األّول، ولو كانت مع بدایة الدخول الجامعي لرّشحت أن یرتفع حجم انتشارھا وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا؛ 

وھذا . ى غرفھمباإلضافة إلى حصولھم عل. ألّن الطلبة كما قلت سابقاً كانوا مھتمین باالمتحانات أكثر من ھذه القضیة

إّن ھذا یدفعنا . ما یفّسر لنا انخفاض نسبة انتشار ھذه اإلشاعة وانخفاض نسبة تصدیق الرأي العام الطالبي لھا

، وحجم تصدیق الرأي -البیداغوجي والخدماتي- للتساؤل، ھل ھناك عالقة بین حجم انتشار مواضیع اإلشاعة بنوعیھا 

عالقة عكسیة ھي أم طردیة؟ ما شّدتھا؟العام الطالبي لھا؟ وماھي طبیعة ھذه ال

العالقة االرتباطیة بین حجم انتشار مواضیع اإلشاعة البیداغوجیة والخدماتیة وحجم تصدیق : المحور الثاني
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.من إعداد شخصي: المصدر

:فإّننا من خالل معامل االرتباط بیرسونسنوضح ما یلي

العالقة االرتباطیة بین حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي .1

لھا ومتغیر الجنس

حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا السؤال المثار ھنا ھل ھناك ارتباط بین

، وبواسطةمعامل االرتباط بیرسون نقیس شّدة )7(والجدول) 6(أم ال؟ وكذا ما طبیعة ھذا االرتباط؟ من خالل الجدول

اعات البیداغوجیة وحجم تبّین لنا أّن االرتباط بین حجم انتشار اإلش) 7(العالقة بین الظاھرتین، فمن خالل الجدول

،ومنھ نستنتج أّن ھناك ارتباطاً قویاً جداً ذا اتجاه r=0.997تصدیق الرأي العام الطالبي لھا في اإلطار العام قد بلغ 

: سؤال أّما .طردي، أي كلّما زاد حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة، كلما زاد حجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا

بین حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا على مستوى الجنس ھل ھناك ارتباط 

أم ال؟ وما طبیعتھ؟ فتبین لنا أّن العالقة االرتباطیة طردیة قویة بین حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة وحجم 

عالقة االرتباطیة طردیة قویة بین حجم ، كما كانتالr=0.966تصدیق الرأي العام الطالبي األنثوي لھا حیث قدر 

إالّ أنھا أقل . r=0.817انتشار اإلشاعات البیداغوجیة وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي الذكوري لھا حیث قدر 

.منھا عند اإلناث



لطالبي العالقة االرتباطیة بین حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیق الرأي العام ا.2

لھا ومتغیر الجنس

ھل سنحصل على نفس النتیجة بالنسبة لطبیعة العالقة بین حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیق الرأي 

العام الطالبي لھا أم ال؟ وھل ستكون طبیعة ھذه العالقة لھا نفس االتجاه أم ال؟ تبّین أّن معامل االرتباط بین حجم 

ومنھ نستنتج . =0.996rام الطالبي لھا في اإلطار العام قد بلغ انتشار اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیق الرأي الع

أّن ھناك ارتباطاً قویاً جداً بینھما، مع العلم أّن اتجاه العالقة طردي، أي كلما زاد حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة 

.زاد حجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا

حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیق الرأي العام والسؤال الذي ُیطرح اآلن ھل ھناك ارتباط بین 

الطالبي لھا على مستوى الجنس أم ال؟ وما طبیعتھ؟ تبّین لنا أّن العالقة االرتباطیة طردیة قویة بین حجم انتشار 

باطیة ، كما كانت العالقة االرتr=1اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي الذكوري لھا حیث قدر 

. r=0.995طردیة قویة بین حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي األنثوي لھا حیث 

.إالّ أنھا أقل منھا عند الذكور

العالقة االرتباطیة بین حجم انتشار اإلشاعات وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا ومتغیر .3

الجنس

وعلى المستوى الكلي، فإّن التحلیل الذي كان على المستوى الجزئي في كّل من اإلشاعات البیداغوجیة واإلشاعات 

الجنس سینسحب بطریقة تالزم على المستوى الكلي في اإلطار العام وعلى مستوى متغیرالخدماتیة عموما وحسب

دیة قویة بین حجم انتشار اإلشاعات وحجم تصدیق الجنس، فمن خالل الجدول تبین لنا أّن العالقة االرتباطیة طر

، كما كانت العالقة االرتباطیة طردیة قویة أیضاً بین حجم r=0.937الرأي العام الطالبي األنثوي لھا حیث قدر 

وعلى المستوى الكلي ھناك . =0.936rانتشار اإلشاعات وحجم تصدیق الرأي العام الطالبي الذكوري لھا حیث قدر 

أي كلما زاد حجم . باط بین حجم انتشار اإلشاعات عموماً وحجم تصدیقھا، وھو ارتباط طردي قوي جداً أیضاً ارت

وإّن ارتفاع حجم .r=0.950انتشار اإلشاعات كلما زاد حجم تصدیقھا من طرف الرأي العام الطالبي، مع العلم أّن 

.ارھا فیھتصدیق الرأي العام الطالبي لإلشاعات سوف یفسح المجال ألن تحقّق آث

ومنھ فإّن ارتفاع نسبة انتشار اإلشاعات عموماً في الرأي العام الطالبي بین الجنسین، زد على ذلك ارتفاع نسبة 

تصدیق الرأي العام الطالبي لإلشاعات عموماً بین الجنسین یرجع إلى ضعف اإلعالم الجامعي الذي ساھم في ارتفاع 

ق الرأي العام الطالبي لھا، وھذا استطاع أّن یشّكل عموماً رأیاً عاماً طالبیا نسبة كل من انتشار اإلشاعة ونسبة تصدی

ساخطا بشكل مؤقت، خاصة لإلشاعات المتعلّقة بالخدمات الجامعیة على خالف اإلشاعات البیداغوجیة التي كثیراً ما 

الطالب الجامعي وأطراف األسرة ھذا ما یفّسر طبیعة العالقة بین . شّكلت رأیاً عاماً طالبیاً مستنكراً بشكل مؤقت

.الجامعیة التي اّتسمت بعدم االستقرار، ذلك لكون الرأي العام الطالبي كثیر التحّول والتغّیر



خاتمة

. 1999إلى غایة 1991لقد عرف المجتمع الجزائري تغّیرات طارئة وعنیفة للبناء االجتماعي خاصة في الفترة 

وبما أّن المجتمع . حیث أصبح النسق االجتماعي الكلّي ال یلّبي احتیاجات كثیر من شرائح المجتمع الجزائري

أصبح یعاني كثیراً من المشاكل التي لم تجد - على غراره-الجامعي یمّثل جزءاً من ھذا النسق االجتماعي الكلّي، فإّنھ 

فكثیر من مطالب األساتذة المشروعة لم تتم تلبیتھا من طرف ھذا النسق االجتماعي الكلّي؛ مّما . طریقھا إلى الحل

سق دفع األساتذة إلى الّدخول في اإلضراب األّول الذي دام شھرین واإلضراب الّثاني، وھذا یدل بوضوح أّن النّ 

ولقد صاحب ھذا اإلضراب حرب . الجامعي كفرع من الّنسق الكلّي قد حدث فیھ اضطراب وَماَل إلى فقدان توازنھ

دعائیة وكالمیة بین األساتذة والطاقم الحكومي الذي یترأّسھ آنذاك رئیس الحكومة أحمد أویحي، كانت فیھا إشاعات 

كما أّن حكومة السید أحمد أویحي كانت قد انتھجت . فینبین الطر-الحوار-جس النبض الوسیلة إلدارة الصراع 

سیاسة إعادة الجدولة للدیون الجزائریة مع صندوق النقد الدولي، ثم دخلت في تطبیق قانون خوصصة كّل قطاعات 

ة التنمیة الجزائریة؛ مّما فسح المجال النتشار كثیر من اإلشاعات قبل وخالل إضراب األساتذة كإمكانیة ذھاب الحكوم

إلى غلق الجامعة في حالة استمرار إضراب األساتذة ومن جانب األساتذة راجت إشاعة السنة البیضاء للجامعة في 

. كما راجت إشاعة أخرى حول إمكانیة خوصصة الجامعة التي انتشرت في أوساط الطلبة. حال عدم تلبیة مطالبھم

مع . شاعات الجزئیة سواء الخدماتیة أم البیداغوجیةوإزاء تصلّب المواقف، فقد ساعد ھذا على انتشار كثیر من اإل

العلم أّن اإلشاعات الكلّیة والّشاملة كانت في أغلب األحیان تشّكل رأیاً عاماً طالبیاً جامعیاً صریحاً، في حین كانت 

.وسریاً خفیاً اإلشاعات الجزئیة تشّكل رأیاً عاماً طالبیاً جامعیاً وباطنیاً 

لدراسة تؤّكد على أّن نسبة انتشار اإلشاعات سواء الخدماتیة أم البیداغوجیة في الرأي العام ولقد كانت نتائج ا

كما أكّدت على ارتفاع نسبة تصدیق الرأي . الطالبي مرتفعة سواء بشكل عام أم بین الجنسین دون اختالف بینھما

وبما أّن نزولي للمیدان جاء في فترة . ماالعام الطالبي لھا، سواء بشكل عام أم بین الجنسین وكذا دون اختالف بینھ

االمتحانات، فإّن حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة كان أكبر من حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة، إالّ أنھ بتفاوت 

غیر جوھري ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كان حجم تصدیق الرأي العام الطالبي لإلشاعات البیداغوجیة أكبر من 

.لإلشاعات الخدماتیةحجم تصدیقھ 

ولقد كان ھناك ارتباط قوي جداً وذو اتجاه طردي بین حجم انتشار اإلشاعات البیداغوجیة وحجم تصدیق الرأي 

كما كان أیضاً ھناك ارتباط قوي جداً، وذو اتجاه طردي بین حجم انتشار اإلشاعات الخدماتیة وحجم . العام لھا

على المستوى الجزئي، وما قیل عنھ ینسحب بطریقة التالزم على المستوى ھذا. تصدیق الرأي العام الطالبي لھا

". إّنھ كلما زاد حجم انتشار اإلشاعات، كلما زاد حجم تصدیق الرأي العام الطالبي لھا: "الكلي، ومنھ نخلص إلى

.واألمر سیان بالنسبة للذكور واإلناث

جیة واإلشاعات الخدماتیة، وارتفاع نسبة تصدیق الرأي العام وإّن ارتفاع نسبة كّل من انتشار اإلشاعات البیداغو



وھذا ما أدى إلى تفكیك الرأي العام . الطالبي لھا؛ یفسح المجال ألن تحقّق أھدافھا وآثارھا فیھ دون أدنى شك في ذلك

.ف اإلضراب دون تحقیق المطالبالجامعي عموماً وتوق


