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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة إشكالية يواجهها اإلعالميون في غرف األخبار التلفزيونية في التع ــام ــل
مع المعلومات المتدفقة عبر مواقع التواص ـ ـ ــل االجتماعي والتحديات المفروض ـ ـ ــة عليهم للتحقق مما تبثه
هذه المواقع من ماليين الصور واألخبار.
ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باختيار أسـلوب البحث المسـحي ،بعد أن وجد أن هذه الطريقة المسحية
تحقق الهدف من الد ارســة فقام بإعداد االســتبانة كوســيلة لجمع البيانات وشــملت نحو مئة صــحفي ومنتج
من قناة الجزيرة بمقرها الرئيسي بدولة قطر ،وأجرى بعض المقابالت.
وخلصــت الد ارســة إلى أن مواقع التواصــل االجتماعي فرضــت نفســها بشــدة على غرف األخبار التقليدية
كمصــدر للمعلومات والصــور ،لكنها في نفس الوقت مصــدر غير موثوق لدى الصــحفيين والمنتجين مما
سبب لهم مشاكل مهنية وقلقاً وازعاجاً.

ل

وأظهرت الد ارس ـة أن الصــحفيين والمنتجين ال يعتبرون مواقع التواصــل االجتماعي مص ــد اًر موثوقاً وفي
الوقت نفســه يرون ضــرورة عدم التخلي عنها كمصــدر لألخبار والصــور ،ويرون أن من الضــروري جدا
وجود ليات للتحقق مما تبثه هذه المواقع ،وأظهرت الد ارســة أن مسس ـســات إعالمية إخبارية وقعت ســابقاً
في أخطاء بس ـ ــبب التعامل مع مواقع التواص ـ ــل االجتماعي ،من بينها المسسـ ـ ـس ـ ــة المبحوثة قناة الجزيرة،
وكش ـ ـ ــفت الد ارس ـ ـ ــة أن قناة الجزيرة اإلخبارية قامت بعد ذلك باتخاذ التدابير والوس ـ ـ ــائل ووض ـ ـ ــعت ليات
للتحقق من الصــور واألخبار التي مصــدرها مواقع التواصــل االجتماعي عبر إنشــاء قســم خاص مهمته
التحقق وتم دمجه بآليات العمل اإلخباري اليومي ،وقامت المسس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة المبحوثة بتدريب الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين
والمنتجين على وسائل و ليات التحقق الحديثة ،وخلصت الدراسة إلى أن هذه اآلليات قللت إلى حد كبير
من حجم األخطاء المهنية.
وبحثـت الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في راء الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين والمنتجين في أهم أدوات التحقق الجـديدة التي يعرفونها ،وأعد
الباحث قائمة بأشـ ـ ـ ـ ــهر وأهم المواقع اإللكترونية المسـ ـ ـ ـ ــتخدمة في عملهم ،وذكر الباحث خطوات التحقق
المتبعة في المسس ـ ـسـ ــة المبحوثة ،ويأمل أن يس ـ ــتفيد اإلعالميون من نتائج الد ارسـ ــة لتجنيب مسس ـ ـس ـ ــاتهم
الوقوع في أخطاء مهنية سببها مواقع التواصل االجتماعي.
الكلمات المفتاحية :غرف األخبار ،التحقق ،مواقع التواصل االجتماعي.
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How TV newsrooms verify the flow of data flowing from social media
sources before broadcasting, Aljazeera as an example.
Researcher
Motasem Mustafa Abu-Dari
Supervisor
Dr. Hameeda Smaisem
Abstract
The aim of this study is to discuss the dilemma that journalists face in TV newsrooms while
dealing with data flowing from social media sources and the challenges of verifying millions
of news stories and pictures posted on those platforms.
To achieve this objective, the researcher chose a survey research method. Therefore, he
prepared a questionnaire that was filled out by approximately one hundred journalists and
producers from Aljazeera News Channel headquarter in Doha to gather data. Moreover, the
researcher also conducted some interviews. The study concludes that social media has
imposed itself on conventional newsrooms as a source of news stories and images but at the
same time, it is an untrustworthy source that causes many concern and professional problems
for journalists and producers.
The study shows that journalists and producers should not consider social medial platforms
as reliable sources of news stories and images but at the same time they should not be
dispensed with and therefore, it is necessary to have verification mechanisms for such
content. The study shows that media outlets, including Aljazeera News Channel, have
committed mistakes as a result of dealing with social media platforms and the study also
reveals that Aljazeera News Channel has taken all measures and set a number of verification

ن

mechanisms through the establishment of a verification department that was integrated into
the day to day work of the newsroom. Aljazeera News Channel also trained its journalists
and producers about new verification tools and mechanisms that have reduced, to a large
extent, the number of mistakes committed. The study examines the respondents’ opinion with
regard to new and the most important verification tools they know and, accordingly, the
researcher has prepared a list of the most important and most popular websites they use. The
researcher also mentions the verification steps followed by the station and hopes that
journalists would benefit from the study in order to avoid falling into such mistakes as a result
of dealing with social media.
Key words: Newsroom, verify, social media.
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الفصل األول :خلفية الدراسة وأهميتها
 .2المقدمة:
مع ظهور مواقع التواص ـ ــل االجتماعي وانتش ـ ــارها السـ ـ ـريع وبروز ظاهرة المواطن الص ـ ــحفي أص ـ ــب
لزاماً على اإلعالم التقليدي الذي يعتمد على المراسل ووكاالت األنباء التقليدية أن يتعامل مع هذا
النوع من اإلعالم الجديد  ،فقبل س ــنوات قليلة كانت الفض ــائيات اإلخبارية ال تعتد بمواقع التواص ــل
االجتماعي مصـ ـ ـ ــد اًر لألخبار والصـ ـ ـ ــور ،إال أن التدفق الكبير والس ـ ـ ـ ـريع للمعلومات والصـ ـ ـ ــور على هذه
المواقع وانتشــارها الكثيف بين الناس وقدرتها على التأثير فيهم ،فرض على صــناع اإلعالم التقليدي
مراجعة طريقة تعاملهم مع مواقع التواصل االجتماعي.
إن تغريدة لصــاحب قرار ســياســي أصــبحت تتصــدر عناوين األخبار في الشــاشــات الفضــائية ،أو مقطعاً
لفيديو نشره مواطن عادي يتصدر عناوين األخبار أيضاً.
لقد شـ ـ ـ ـ ـ ــكل هذا تحدياً كبي اًر لغرف األخبار التقليدية ،فكيف للمحررين والصـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين فيها أن يميزوا بين
الصحي والخطأ مما ينشر على تلك المواقع ،وكيف لهم وهذا األهم أن يتثبتوا من صحة الخبر وصدق
الصـورة قبل اسـتخدامها وبثها كي ال تقع مسسساتهم في فخ خديعة المشاهد ،وبالتالي تفقد مصداقيتها
،وقد وجد الباحث مسخ اًر أن عدداً من القنوات اإلخبارية بدأت تنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ أقسـ ـ ـ ـ ـ ــاماً تعنى بهذا النوع من
مصــادر األخبار (مواقع التواصــل االجتماعي) وتســعى لوضــع ليات للتحقق وتحاول دمج هذه األقســام
الجديدة في ليات العمل اإلخباري اليومي وتنظيم عملها ضـ ـ ــمن إعادة هيكلة غرف األخبار لتصـ ـ ــب
هذه األقسام من البنية الهيكلية فيها.
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إن الوقوع في أخطاء فادحة لمسس ـ ـ ـسـ ـ ــات إعالمية كبيرة عجل في البحث الجاد عن ليات تحقق بشـ ـ ــكل
مهني احترافي مس ـ ـ ـ ــتفيدة من تلك األخطاء والتجارب المريرة التي خاض ـ ـ ـ ــتها ،والتي كادت أن تعص ـ ـ ـ ــف
بمصـ ــداقيتها عند المشـ ــاهد ،تم في هذه الرسـ ــالة مناقشـ ــة وتحليل هذه اإلشـ ــكالية واسـ ــتعراض بعض تلك
األخطاء والتجارب ،واالطالع على مدى إدراك المحررين في غرف األخبار إلشــكالية التعامل مع مواقع
التواصل االجتماعي بصفتها مصد ار لألخبار والصور.
لقد أصـبحت الصــور ومقاطع الفيديو وروايات شــهود العيان من مصـادر المعلومات األســاســية في غرف
األخبار ،لم يعد باإلمكان االعتماد فقط على الم ارســلين الصــحفيين أو وكاالت األنباء ،عندما تمر دقيقة
واحدة من اآلن سـيتم تحميل أكثر من  477ساعة فيديو على يوتيوب ،ومع نهاية اليوم سيكون قد نشر
أكثر من  9ماليين صـ ـ ــورة ومقطع فيديو عبر إنسـ ـ ــتغرام ،وربما أكثر من ذلك على واتسـ ـ ــاب وفيسـ ـ ــبوك
(معهد الجزيرة لإلعالم.)2715،

 .1مشكلة الدراسة:
تتعرض العديد من القنوات اإلخبارية إلى الوقوع في أخطاء مهنية لعدم وجود ليات تحقق مما تنشره من
معلومات وص ـ ــور وأفالم منقولة عن مواقع التواص ـ ــل االجتماعي ،ولذلك فإن مش ـ ــكلة الد ارس ـ ــة تكمن في
اإلجابة على السسال اآلتي:
كيف يتحقق الصـ ــحفيون والمنتجون في غرف األخبار التقليدية من األخبار والص ـ ــور التي تنتشـ ـ ـر على
مواقع التواصل االجتماعي قبل توظيفها في نشرات األخبار لتفادي الوقوع في األخطاء المهنية؟
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 .3هدف الدراسة:
 .1التعرف على كيفية التحقق من مصـ ــداقية األخبار والصـ ــور التي مصـ ــدرها مواقع التواصـ ــل
االجتماعي عند الصحفيين والمنتجين في غرفة األخبار المعنية بالبحث.
 .2التعرف على طريقة تعامل الص ـ ـ ــحفيين والمنتجين مع مواقع التواص ـ ـ ــل بص ـ ـ ــفتها مص ـ ـ ــد اًر
للمعلومات.
 .3التعرف على طبيعة األخطاء التي ارتكبت بسبب مواقع التواصل االجتماعي.
 .4الكشـ ــف عن ليات وطرق التحقق المسـ ــتخدمة والتدابير المتبعة في غرفة األخبار المبحوثة
للحد من الوقوع في أخطاء سببها مواقع التواصل االجتماعي.
 .5مسـ ـ ــاعدة من يطلع على نتائج الد ارسـ ـ ــة من إعالميين مهتمين على تالفي األخطاء المهنية
وعدم تكرارها.

 .4أهمية الدراسة:
يأمل الباحث أن تس ــتفيد من هذه الد ارس ــة القنوات اإلخبارية والمواقع اإللكترونية والص ــحف المهتمة ببث
األخبار والصــور الصــحيحة عبر اتباع ليات وتدابير تمكنهم من تجنب بث األخبار والصــور المضــللة
المنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي كي ال تفقد مصداقيتها عند الجمهور.

 .5أسئلة الدراسة:
تنبع أسئلة الدراسة من السسال الرئيس اآلتي:
كيف تتحقق القنوات اإلخبارية التقليدية من المعلومات التي يبثها مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي؟
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وأجابت الد ارس ـ ـ ــة عن هذا السـ ـ ـ ـسال بعد أن أجاب المنتجون والص ـ ـ ــحفيون بغرفة األخبار في قناة الجزيرة
الفضائية عن األسئلة المتفرعة من السسال الرئيسي ،وهي:
 .1كيف يتعامل المنتجون والصحفيون مع مواقع التواصل االجتماعي بصفتها مصد اًر لألخبار؟
 .2ما طبيعة األخطاء التي تقع بها المسسسة اإلخبارية بسبب تعاملها مع األخبار والصور المنتشرة
على مواقع التواصل االجتماعي؟
 .3ما اآلليات المتبعة في المسس ـســة موضــوع البحث ،للتحقق من صــحة المعلومات التي مصــدرها
مواقع التواصل االجتماعي؟
 .4ما التدابير المتبعة من قبل المسسـ ـ ـس ـ ــة المعنية بالبحث للتعامل اإليجابي والفعال مع المعلومات
على مواقع التواصل االجتماعي؟

 .6حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :من نهاية مارس  2718حتى منتصف ابريل من عام .2718
الحدود المكانية :قطر ،قناة الجزيرة الفضائية.
الحدود التطبيقية :المنتجون والصحفيون في غرفة أخبار قناة الجزيرة الفضائية.

 .7محددات الدراسة:
يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في حال تحقق اآلتي:
 صدق وثبات أداة الدراسة التي سيتم تصميمها بغرض تحقيق أهداف الدراسة.
 صدق وجدية المستجيبين على أداة الدراسة.
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 .8مصطلحات الدراسة:
 مواقع التواصلل االجتماعي :مصطل يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت
العـالميـة ،حيـث تتي التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين األفراد في بيئـة مجتمع افت ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،يجمعهم االهتمـام أو
االنتمـاء لبلد أو مدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو فئة معينة ،في نظام عالمي لنقل المعلومات ،وتعرف الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات
االجتماعية كخدمة الكترونية تسم للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية لهم ،كما تسم
لهم بالتواصل مع اآلخرين( .العلي ،2715،ص)122
وهذه المواقع اسـتخدمها الجمهور كمنصـات إعالمية يتداولون عليها المعلومات واآلراء في شتى
المجاالت.

 المواطن الصحفي:
يعرف أيض ــا ب فص ــحفي الش ــارعف ،وهو ش ــكل من أش ــكال اإلعالم الذي وظفت فيه التكنولوجيا
في رص ـ ـ ــد وجمع المعلومات حول موض ـ ـ ــوع معين ،فأي مواطن يملك على س ـ ـ ــبيل المثال هاتفاً
مزوداً بكامي ار يستطيع نقل حدث معين وبث المادة المصورة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
يجب التنويه إلى الفرق بين المواطن الصحفي وبين صحافة المجتمع المدني التي تعني الذراع
اإلعالمي للمسسسات واألحزاب في المجتمع ،حيث تقوم الجمعية أو الحزب بتعيين مجموعة من
األشخاص لرصد ومتابعة وتوثيق المعلومات حول موضوع ما كالحريات وغيرها (2003,
)bowman,s.and willis
تعريف خر للمواطن الصحفي بأنه الشخص الذي يقوم بدور الصحفي في نقل أخبار وأحداث عايشها
بنفسه في محيطه المجتمعي ويعمل على نقل تجربته الخاصة إلى الرأي العام ويعتبر مهماً لباقي أفراد
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المجتمع ككل أو لديه أهمية خاصة في مجتمع ضيق سواء في القرية أو المدرسة أو الحي ويكون
مصد اًر للمعلومة.
ويعتبر التقدم التكنولوجي الهائل في أدوات ووسائل االتصال سبباً في ظهور المواطن الصحفي ،فقد
أصب يملك الكثير من التكنولوجيا التي تملكها مسسسات صحفية ،فمثال يوجد على الهواتف الذكية
المحمولة قسم للتصوير الفوتوغرافي والفيديو و خر لتسجيل الصوت ،ويمكنه تأسيس مدونة أو صفحة
مجاناً يقرسها ويشاهدها الناس ،يعبر من خاللها عن رأيه ويبثه لمن يريد من الف بل ماليين البشر عبر
منصات التواصل االجتماعي.
(صفحة المواطن الصحفي على موقع فيسبوك.)2714 ،
 التحقق :لغة :من تحقق يتحقق تحققاً ،المص ـ ـ ــدر تحقق .وتعني التثبت من ص ـ ـ ــحة ش ـ ـ ــيء ما
(معجم المعاني الجامع).
التعريف اإلجرائي :هي عمليـة التثبـت والتـأكـد من مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقيـة األخبـار والمعلومات والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
المتداولة واخض ـ ــاعها آلليات فحص فني وتحريري ،ويقوم بها ص ـ ــحفيون مختص ـ ــون باسـ ـ ـتخدام
تقنيات حديثة.
تدفِّق.
ق يتدفَّق ،تدفُّقًا ،فهو ُم َ
 تدفق األخبار :لغة :دفَّ َ
الد ُم إلى الشرايين -
بقوة- :تدفّق
الماء من العين -تدفّق ّ
تدفّق ّ
ُ
السائل ونحوه أي تصبَّب وسال ّ
اء في المدخنة (المعجم العربي).
تدفّق الهو ُ
التعريف اإلجرائي :يقصد الباحث بتدفق المعلومات انتشارها الكثيف والسريع ووصولها للمتلقي
عبر وسائط ومنصات إعالمية متعددة تستخدم بكثرة عند الجماهير.
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المصداقية :الثقة في الوسيلة او إمكانية االعتماد عليها ،وتعني ايضاً احترام الوسيلة وتقديرها
وتفضـيلها كمصـدر للمعلومات واآلراء مقارنة بغيرها من الوسـائل ،ويرى خرون أنها تعني رضا
الجمهور عن أداء الوسـيلة فالمصـداقية عند البعض تعني األداء الصائب( .علم الدين محمود،
.1989ص)11
التعريف اإلجرائي :الوسـ ـ ـ ــيلة اإلعالمية التي تتص ـ ـ ـ ــف بالمص ـ ـ ـ ــداقية ،تلك التي يعرف عنها بث
األخبار الصحيحة والتثبت منها قبل بثها بطرق مختلفة.

 غرفة األخبار:
تعرف غرف األخبــار بــأنهــا األمــاكن التي يعمــل بهــا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيون والمحررون واإلدارة بحيــث،
يسدون دو اًر مركزياً في جمع األخبار ونشــرها إلى الفئات المســتهدفة الرئيســية ،من خالل إيصــال
المعلومات الجديدة وعرضـ ـ ــها بطريقة تجذب األفراد إلى سـ ـ ــماعها والتفاعل معها والتأثر بها من
ناحية عاطفية ونفسية (.)Marshall, 2008: 1
وهي إجرائياً في د ارس ـ ـ ـ ـ ــة الباحث غرفة األخبار بقناة الجزيرة الفض ـ ـ ـ ـ ــائية ومقرها دولة قطر ،وقد
أضيف لها قبل سنوات قليلة قسماً خاصاً يعتني باألخبار والصور المتدفقة على مواقع التواصل
االجتماعي ،بحيث أصب هذا القسم جزءاً من لية العمل اليومي في غرفة األخبار.

 قناة الجزيرة الفضلللائية :قناة تلفزيونية إخبارية ناطقة بالعربية تبث األخبار والبرامج ،موجهة
إلى الجمهور العربي في أنحاء العالم ،مقرها قطر ،انطلقت في األول من نوفمبر عام 1996
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
يسعى هذا الجزء من الدراسة إلى تحقيق الهدف األول من أهداف الدراسة بتقديم إطار نظري عن
النظريات اإلعالمية المستخدمة وغرف األخبار ومواقع التواصل االجتماعي كما يلي:

( )1-2النظريات اإلعالمية
نظرية حارس البوابة
لقد برزت العديد من النظريات التي تسكد على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به وس ــائل اإلعالم
عند تناولها للموضـ ـ ـ ــوعات والقضـ ـ ـ ــايا المطروحة ومنها فنظرية حارس البوابةف .إن جذور نظرية حارس
البوابة تعود في األساس إلى الدراسات التي قام بها وايت وجيبر ( ،)White and Gieberإال أن عالم
النفس النمساوي األصل كيرت لوين ( )Kurt Lewinقام بتطويرها حتى أتت وبرزت بالصورة المتداولة
بها اليوم ،حيث كانت نتيجة ألبحاثه حول سلوك الجماعة تجاه قضية التعبئة والمتعلقة بالمجهود الحربي
(صيشي وجمال.):102:462 ،
وقد قام لوين بتطوير نظرية حارس البوابة لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقاط المحورية للتغيرات االجتماعية في
المجتمعات .ومنذ استخدامه حارس البوابة ،أصب جزءا ال يتج أز من مختلف مجاالت الدراسات ،بما في
ذلك العلوم الس ــياس ــية وعلم االجتماع وعلم المعلومات واإلدارة والقانون .باإلض ــافة إلى ذلك ،تم تطبيقه
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على المجـاالت العمليـة مثـل الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـافـة ،فالمحررون يمثلون حراس البوابات ( Barzilai‐Nahon,
.)2008:1493
تتضـمن عملية حراسة البوابة القيام ببعض اإلجراءات ،منها تحديد المعلومات وتوجيهها وتشكيلها
ومعــالجتهــا وحــذفهــا .وفي هــذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،يمكن تعريف نظريــة ح ـارس البوابــة أنهــا نظريــة تتمحور حول
كيانات تحمي البوابة أو الفرد الذي يتحكم في وص ـ ـ ـ ــول ودخول المعلومات .وتعتبر النقاط التي لها هذه
األدوار مهمة في أي نوع من الشبكات ألنها تمتلك القدرة على التحكم في تدفق المعرفة ،وبالتالي ،لديها
القدرة على تشكيل الشبكة .وترتبط البوابات بأنواع مختلفة من السلطة ،وهي تشير على نطاق واسع إلى
عملية التحكم في المعلومات أثناء تحركها من خالل بوابة أو مرش ـ ـ ـ ـ ـ (على سـ ـ ـ ـ ــبيل المثال عند اختيار
األخبـار وفرض الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الراهن في اللجـان البرلمانية والوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطة بين المجموعات المهنية واإلثنية )
(.)Gursakal and Bozkurt, 2017:77
تعد وظيفة المحافظة على البوابة مهمة للغاية في وس ـ ـ ــائل اإلعالم ،حيث أن للقنوات والص ـ ـ ــحف
أخالقياتها وسـ ـ ــياسـ ـ ــاتها الخاصـ ـ ــة من خالل هذا المحرر الذي يقرر األخبار المتعلقة بالنشـ ـ ــر أو البث.
وتحدث ح ارســ ـ ـ ــة البوابة على جميع مسـ ـ ـ ـ ــتويات بنية الوسـ ـ ـ ـ ــائط ،من أحد الم ارسـ ـ ـ ـ ــلين الذي يقرر اختيار
المصـادر لتضمينها في قصة ما إلى المحررين الذين يقررون أي قصص يتم طباعتها أو تغطيتها ،إلى
أن تش ـ ـ ــمل مالكي الوســ ـ ــائط وحتى المعلنين .ويمكن لألفراد أيض ـ ـ ـ ـاً أن يتص ـ ـ ـ ـرفوا كعاملين في البوابات،
وتحديد المعلومات التي يجب تضــمينها في بريد إلكتروني أو في مدونة .وهذه العملية تســاعد في حماية
األيــديولوجي ـا واألعراف والثقــافــة والك ارمــة ألي دولــة ( Shabir, Safdar, Imran, Mumtaz, and
.)Anjum, 2015:591
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وقد أدت البيئة اإلعالمية اإللكترونية المتمثلة في ازدياد مواقع التواص ـ ـ ــل االجتماعي إلى زيادة
بعض الضــغوط على حارس البوابة مثل :ضــرورة التكيف مع مقتضــيات ســرعة البث والنشــر ،إذ أصــب
عامل السـ ــرعة في البيئة اإلعالمية الحديثة من أهم العوامل التي تتدخل في معايير اختيار األخبار و
نشــرها ،وأصــب بمقدور حارس البوابة بث المادة اإلعالمية على مدار الســاعة بمجرد الحصــول عليها،
واصـ ــدار أكثر من طبعة من ذات العدد بدون التقيد بعوامل أخرى وهو ما يشـ ــكل بيئة إعالمية مختلفة
تماما عما سـ ـ ـ ـ ــبقها ،ويمثل ذلك تحدياً في الوقت ذاته فيما يتعلق بالقيم المهنية والتي تس ـ ـ ـ ـ ـتدعي الدقة
وضرورة التأكد من صدق ودقة المعلومات قبل بثها أو نشرها (بوعزيز.)211:2017 ،
ومن أهم افتراضات نظرية حارس البوابة ما يلي (صيشي وجمال:):102:462 ،
 .6إن المعلومات واألخبار تتدفق إلى سـلسـلة مترابطة ومتماسـكة يمتلك األفراد فيها القدرة على حظر
أو تعديل تدفق الرسائل ،أو إضفاء التعديالت عليها.
 .:يعتبر األفراد المسـ ـ ــسولون عن اتخاذ الق اررات بشـ ـ ــأن تمرير الرسـ ـ ــالة أمناء على نظم سـ ـ ــياسـ ـ ــية
واجتماعية واقتص ــادية وثقافية أخرى ،وكثي اًر ما يش ــكلون جزءاً من النمط العام لهذه األنظمة ،إما
طوعاً أو إكراهاً تحت الضغط من مختلف السلطات العليا داخل أو خارج المسسسة اإلعالمية.
 .3إن سـ ــيطرة حارس البوابة على المعلومات النهائية التي تصـ ــل إلى الجمهور تجعلهم المس ـ ـسولين
الرئيسيين في تحديد وترتيب أهم القضايا من وجهة نظرهم ،وبالتالي السيطرة على رسيتنا للواقع.
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هل انتهى حارس البوابة ،أم بعث من جديد؟
يرى الباحث أن اإلعالم الجديد بمنص ـ ـ ـ ـ ـ ــاته الرقمية المختلفة والذي أخذ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل مواقع التواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االجتماعي قد ألغى دور حارس البوابة أو فرض عليه ضـغوطاً منعته من ممارسة دوره التقليدي في
الرقابة بس ـ ــبب التدفق الهائل والسـ ـ ـريع للمعلومات ومن مص ـ ــادر كثيرة متنوعة ،فقد أص ـ ــب المواطن
يتحكم في ما يكتب وما ينشـ ـ ــر دون أي رقيب أو إذن من جهات حكومية أو أص ـ ــحاب مسس ـ ـ ـسـ ـ ــات
إعالمية ومن يتحكمون في ق اررات النش ـ ـ ــر من أصـ ـ ـ ـحاب س ـ ـ ــلطة أو مال ،بهذا الرأي يكون اإلعالم
الجديد قد أنهى دور حارس البوابة بالمفهوم التقليدي للنظرية ،لكن هذه الد ارســة اســتفادت من مفهوم
حـارس البوابـة من الناحية اإليجابية كي تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجم مع متطلبات الفورة الهائلة لتبادل المعلومات في
العص ـ ـ ــر الحديث ،فتحكم محررو األخبار في تنقي ماليين الرس ـ ـ ــائل اإلخبارية والص ـ ـ ــور التي تبث
بش ــكل يومي عبر مواقع التواصـ ــل االجتماعي وس ــيطرتهم التامة على البوابة عبر وســـائل التحقق،
سـيسـهم ذلك في منع تسـرب الزائف والمضلل والذي يحمل األثر السلبي على متلقي الرسالة ،ويعزز
من األثر اإليجابي عليه في بث ما هو صحي ونافع.

نظرية التماس المعلومات ومعالجتها
نشـ ـ ــأت نظرية التماس المعلومات معتمدة على األفكار والد ارسـ ـ ــات التي قام بها كل من وسـ ـ ــلي
وبارو عام  ،6506ود ارســة بيرلو عام  651:حيث تم التركيز على الجوانب االنتقائية للتعرض لوســائل
اإلعالم والتي تش ـ ـ ــير إلى اختيار الجمهور لوس ـ ـ ــائل إعالمية معينة دون غيرها ألس ـ ـ ــباب معينة ومحددة
تعكس رغباته واهتماماته .حيث يميل الجمهور إلى اختيار الرس ـ ـ ــائل اإلخبارية التي تسثر فيهم ،تنس ـ ـ ــجم
مع رغباتهم واتجاهاتهم ،وتجعلهم واثقين من مصــداقية المعلومة التي تنشــر ،في حين يتجنبون الوســائل
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التي تســعى إلى نشــر المعلومات الزائفة والمغلوطة ،والتي ال تتالءم مع أفكارهم ورغباتهم الحالية (علي،
وحسين)240 ::462 ،
وتعد نظرية التماس المعلومات من النظريات التي ســاعدت الباحثين في مجال اإلعالم في تحديد
أثر مواقع التواص ـ ـ ـ ـ ــل على المعلومات التي يتم الحص ـ ـ ـ ـ ــول عليها ،فقد ركزت النظرية على توجه األفراد
للبحث عن المعلومات وتقصــيها ،من مصــادر مختلفة وباســتخدام ليات وطرق متنوعة ،وتهدف النظرية
إلى البحث والتعرف على العوامل التي تسثر على س ـ ــلوكيات أولئك األفراد الذين يس ـ ــعون إلى الحصـ ـ ـول
على المعلومات والمعارف من أماكن مختلفة (الشبيري.)62 ::466 ،
وتعرف نظريـة التمـاس المعلومـات بـأنهـا الجهـد الـذي يبـذلـه األفراد للبحـث عن المعلومات وجمعها
بهدف إرض ـ ــاء احتياجات معينة لديهم ،وثم نش ـ ــرها ل خرين ،وتس ـ ــعى هذه النظرية إلى اختبار فرض ـ ــية
مفــادهــا أن التعرض االنتقــائي لألفراد يجعلهم يختــارون المعلومــات التي تسيــد اتجــاهــاتهم الحــاليــة ،كمــا
تفترض أن هناك محفزات تساهم في توجيه األفراد للسعي نحو جمع المعلومات ،وأن بنية المجتمع تسثر
بدورها على كيفية استخدام األفراد لوسائل االتصال (خضور.)01 ::460 ،
وهناك العديد من العوامل التي قد تسثر على اختيار الفرد للرسـ ـ ـ ــائل االتصـ ـ ـ ــالية التي يتعرض لها
ولعل أبرز تلك العوامل ما يلي (توفيق:):445 ،
 .6استخدام وتطويع المعلومات لتحقيق أهداف معينة.
 .:اشباع رغبات وحاجات أساسية في مجال ما.
 .3البحث عن المعلومات للترفيه والتسلية.
 .0قد يتجه الفرد نحو البحث عن المعلومات وجمعها لتغيير مفهوم وفكرة متأصلة في المجتمع.
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 .0بسبب حاجات شخصية.
وترتبط هذه النظرية بدراسة الباحث من جانبين:
األول :إن ميل األفراد للتعرض االنتقائي للمعلومات على مواقع التواصــل االجتماعي ونشــرها بما
يخدم رغباتهم وميولهم ســيســاهم بشــكل كبير إلى انتشــار كثيف للمعلومات الزائفة دون التحقق من
صحتها ،وهذا يشكل ضغطاً كبي اًر على صناع اإلعالم التقليدي.
الثـاني :ميل الجمهور إلى الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة التي تنقل األخبار الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادقة الموثوقة تجعلهم يلجأون إلى
المسسـ ـ ـس ـ ــات اإلعالمية التي تتحقق جيدا من األخبار والمعلومات قبل بثها ،وبالتالي تعزيز وبناء
الثقة بين الجمهور والوسيلة اإلعالمية التي تتبع منهجاً صحيحاً في التحقق.

( )2-2غرف األخبار
منذ منتصــف التســعينات ،بدأت تظهر تغيرات هيكلية وتنظيمية جوهرية وكبيرة في غرف األخبار
وتحوالت واضحة في العمل اإلخباري ،خاصة في وظائف ومهام الصحفيين واإلدارات ،وكان ذلك نتيجة
للتقدم التدريجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت ،فقد باتت الصـحافة الورقية تتالشـى شيئاً فشيئاً ،بعد
انتشار المنصات التفاعلية الجديدة مثل مواقع التواصل االجتماعي ،والتي جعلت وسائل اإلعالم األخرى
قديمة إلى حد ما كما أدت عمليات ثورة االتص ـ ـ ــاالت في الوس ـ ـ ــائط المتعددة إلى تآكل الهويات المهنية
اء أكانت مطبوعة أو يتم بثها عبر السـ ـ ـ ـ ــتااليت أو اإلنترنت.
المتميزة لغرف األخبار ومنشـ ـ ـ ـ ــوراتها س ـ ـ ـ ـ ـو ً
ولطالما كانت طريقة تنظيم غرفة األخبار وكيفية تشـ ـ ـ ـ ــكيل ليات العمل فيها موضـ ـ ـ ـ ــوع بحث للعديد من
الباحثين في مجال اإلعالم لفترة طويلة (.)Vobič, 2009: 6
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مواكبــة للفورة التكنولوجيــة فقــد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــت العــديــد من غرف األخبــار في الوقــت الراهن إلى تجربــة عرض
األخبار وبثها عبر الهاتف المحمول (الش ــاش ــة الص ــغيرة) ولهذا الس ــبب ،ظهر أن هناك زيادة كبيرة في
نســ ـ ــبة المشــ ـ ــاهدات ،إذ بلغ إجمالي عدد الزيارات عبر اإلنترنت في العام  :463وحتى عام  :460ما
يقدر بنســبة ( .)٪04وهذا يسكد الدور الذي تسديه غرف األخبار في مســعى لنشــر أخبارها بصــورة أســرع
وعلى نطاق أوس ـ ـ ــع ،وأرادت إثبات أن دورها في جمع المعلومات ونش ـ ـ ــرها ال يزال قوياً رغم المنص ـ ـ ــات
اإلعالمية األخرى التي ظهرت على الساحة (.)Daniels, 2015

( )1-2-2مفهوم غرف األخبار التلفزيونية
عرف ديغلير ( )Degeler, 2013: 14غرف األخبار التلفزيونية بأنها المكان الذي يقوم بتقصي
األخبار وتجميعها واإلبالغ عنها وتحريرها ومعالجتها بتفاعل بين المهنيين المختصــين ومنهم الم ارس ـلين
والصحفيين ومدراء التحرير.
كمــا عرفهــا دانيلز وهــاربر وكروجر وليــديكوا ومــادونــا وموال  ...وبــاث ( Daniels, Harber,
 )Krüger, Ledikwa, Maduna, Moolla, ... and Bath, 2014بأنها منصـ ـ ــة لجمع وتقصـ ـ ــي
األخبار وانتاجها ومن ثم نشـ ــرها سـ ــعياً لتوصـ ــيل أبرز القضـ ــايا الرئيسـ ــية والمثيرة لإلهتمام ،التي تحدث
حول العالم أو في المجتمعات المحلية ،إلى الفئات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدفة المهتمة بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماعها وتداولها وتتم هذه
العملية بكل دقة ومصداقية بحيث تجذب الجمهور إلى تصديقها وتسثر فيه.
وقـد عرفتهـا عبـد الفتـا ( )21 ::461بـأنهـا أمـاكن مفتوحــة داخليـاً وخـارجيـاً بحيـث يتفـاعـل كـافــة
األفراد من منظمين ومخططين وصــ ـ ـ ـ ـ ــحفيين ومحررين للبحث عن المعلومات الجديدة التي تحدث حول
العالم ،وجمعها ونشرها ،وتقديم تغطيات صحفية بشكل مفصل عن األحداث المحلية والعالمية.
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ويرى بيفينز ( )Bivens, 2015: 193أن غرف األخبار التلفزيونية ما هي إال منص ـ ـ ــة تكش ـ ـ ــف
عن كيفية قيام الصـ ـ ـ ــحفيين ببناء األخبار من خالل اسـ ـ ـ ــتخدام التقنيات الرقمية على المسـ ـ ـ ــتوى المحلي
والعالمي عبر كافة اآلليات والطرق واألس ـ ـ ــاليب بهدف جذب المش ـ ـ ــاهدين واطالعهم على األحداث التي
تجري حول العالم ،ومحاولة سد الفجوة التي تنشأ بين الثقافات.
كمـا عرفهـا كـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ومولر ( )Carson and Muller, 2017: 3بـأنها األماكن التي يرتكز
عملها على تغطية األحداث المباش ـ ـ ـرة ،ومشـ ـ ــاركة الصـ ـ ــحفيين للمحتوى اإلخباري مع الجمهور بس ـ ـ ـرعة
كبيرة ،وخلق حالة من اإلثارة حول القصص المنشورة.
وعرف بيلير-غانيون وهولتون (  )Belair-Gagnon and Holton, 2018: 2غرف األخبار
بكونها مكتب في محطة تلفزيونية أو إذاعية أو ص ـ ـ ــحيفة يتم فيها جمع األخبار واعداد التقارير للبث أو
النش ــر ،وتتكون من ص ــحفيين وم ارس ــلين ومحررين وموظفين ومص ــورين ومش ــغلي كامي ار وفنيي ص ــوت
واضاءة ومنسقي مكتب األخبار.
ويعرف البــاحــث غرفــة األخبــار التلفزيونيــة بــأنهــا الغرفــة التي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مجموعــة من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين
والمنتجين والفنيين ورسسـ ـ ــائهم يعملون على جمع األخبار من مصـ ـ ــادرها المختلفة (م ارسـ ـ ــلون ،وكاالت
أنباء ،ومواقع إخبارية ،مواقع التواصـ ــل  ،)...،ثم تبث على الشـ ــاشـ ــة بعد التأكد منها ومعالجتها تحريرياً
بأشكال إخبارية متنوعة منها العاجل وغيره.

( )2-2-2أهمية غرف األخبار التلفزيونية كمصدر إخباري
تعد غرفة األخبار مكاناً مهماً جداً ،حيث يتفاعل فيه الص ـ ــحفيون مع بعض ـ ــهم البعض وينش ـ ــئون
منتجاً إعالمياً ألي خبر ،فالطريقة التي يتواصـ ـ ـ ــل بها الصـ ـ ـ ــحفيون والمحررون ويتعاونون مع بعضـ ـ ـ ــهم
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البعض في غرفة األخبار تترك حتماً أث اًر على األخبار التي يتم نش ـ ــرها ويعرض محتواها على الجمهور
المستهدف من حيث الجودة والمصداقية وحجم تفاعل الجمهور معها .لذلك ،فإن غرفة األخبار المنظمة
ـتوى عالمي ( Brautović, 2009:
التي تتس ــم بالذكاء والفعالية قد تحقق ميزة تنافس ــية عالية وعلى مس ـ ً
.)28
وتسدي غرف األخبار التلفزيونية دو اًر محورياً في جذب الفئات المسـ ـ ــتهدفة لالطالع على األخبار
التي تنش ـ ــرها ،وتسثر بش ـ ــكل واضـ ـ ـ على توجهاتهم ،وأفكارهم وميولهم نحو قض ـ ــايا معينة ،كما تحرص
غرف األخبار التلفزيونية على تزويد المشـ ـ ـ ـ ـ ــاهدين بالمعلومات التي تحوز على اهتمامهم بكل شـ ـ ـ ـ ـ ــفافية
ومص ـ ـ ــداقية ،واشـ ـ ـ ــباع حب االس ـ ـ ــتطالع لديهم من خالل توفير تغطيات إخبارية عن القضـ ـ ـ ــايا واألمور
الشائكة حول العالم (حبيب.):460 ،
وتكمن أهمية غرف األخبار في البحث وتقص ـ ـ ــي األنباء حول العالم لنقلها بش ـ ـ ــكل سـ ـ ـ ـريع ودقيق
يتميز بالمصـداقية إلى الجمهور ،بحيث تسـاهم في تشكيل رسية سليمة حول األحداث والقضايا التي تقع
في المجتمع بشــكل خاص ،وما يجري حول العالم بشــكل عام ،فالمعلومات التي تعرضــها غرف األخبار
تسثر تـأثي اًر جوهريـاً في تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيــل وتكوين اتجــاهـات وأفكـار الجمهور ،وتلفـت انتبـاههم لألحـداث التي قــد
يسعى البعض إلى إخفائها والتغطية عليها (العلي.)60 ::466 ،
ومن أهم األمور التي تسعى غرف األخبار إلى تحقيقها ما يلي (العمرو:)01 ::460 ،
 .6التعريف باألخبار واألحداث المحلية والعالمية وكشفها للجمهور.
 .:تنوير الفئات المسـ ـ ـ ـ ــتهدفة باألنباء والقضـ ـ ـ ـ ــايا المثيرة لالهتمام والمطروحة على السـ ـ ـ ـ ــاحة المحلية
والعالمية ،ودفعهم إلى تكوين رائهم الخاصة حول تلك القضايا.
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 .3تنميـة الثقـافـة المجتمعيـة واغنـائهـا وجعلهـا ذات تـأثير عميق ،في كـافـة االتجاهات ،على الجمهور
المتلقي.
 .0توس ـ ـ ــيع فاق الجمهور ،بحيث تواكب تطلعاتهم وأهدافهم ،وتعزيز الروابط اإلنس ـ ـ ــانية بين األفراد،
فالتلفزيون يعد لغة عالمية يساهم في بث الرسائل والقيم اإلنسانية في أنحاء األرض.
 .0إلغاء المســافات ،وجعل العالم قرية صــغيرة ،وتعزيز جوانب االتصــال بين الشــعوب من خالل فت
فــاق للتعرف على ثقــافــات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب وعــاداتهم وتقــاليــدهم والتفــاعــل فيمــا بينهم ،والتي تسدي إلى
تحطيم قيود العزلة بين الفردية والمجتمعية.
وتسـعى غرف األخبار بشـتى الطرق إلى تحســين أدائها وتطوير قدراتها بحيث ترتقي إلى تطلعات
ومتطلبات الجمهور الذي تس ـ ــتهدفه ،من خالل اس ـ ــتخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع وتقص ـ ــي األخبار
ومن ثم نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها ،إذ تقوم غرف األخبار بخطوات دقيقة في معالجة الطريقة التي تعرض بها معلوماتها
وكيفيـة تلقي تلـك المعلومـات من قبـل مختلف الجمـاهير ،ممـا يجعلهـا مختلفة فعلياً عن معالجتها القديمة
في عرض األخبار والتعامل مع المصـ ـ ـ ـ ــادر ،حيث أدركت أن الطريقة التي يتناقل بها الناس المعلومات
فيمـا بينهم قـد اختلفـت عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق ،ممـا فرض عليهـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام التقنيات الحديثة ،في جمع األخبار
ونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره ــا ،األمر ال ــذي جعله ــا بيئ ــة مفتوح ــة على نحو مت ازي ــد على ع ــالم اإلنترن ــت من ــذ ع ــام :442
(.)Hanley, 2014: 13
إن التكنولوجيا الجديدة وثورة االتص ـ ـ ــاالت المنتشـ ـ ـ ـرة في الوقت الحالي ،قد انعكس ـ ـ ــت وأثرت على
كيفية تقديم األخبار والمعلومات وتلقيها ،حيث يس ـ ـ ــتقبل العديد من المش ـ ـ ــاهدين اآلن أخبارهم على مدار
الساعة طوال األسبوع بسبب استخدام تقنيات البث المباشر للقنوات اإلخبارية على اإلنترنت ،فضالً عن
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قـدرة األفراد حــاليـاً على تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف األخبــار من أجهزة الهــاتف المحمول ،األمر الــذي مكن غرف األخبــار
التلفزيونيـة المتقـدمـة من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار ذلـك ببـث أخبارها وتغطياتها الحية إلى األفراد في كل زمان ومكان
وبسرعة فائقة (.)Seuri, 2016: 6
ويعتقد جروبنمان ( )Grubenmann, 2017: 1أن غرف األخبار التلفزيونية تسدي دو اًر جوهرياً
في تغطية بعض القضـ ـ ـ ـ ـ ــايا الشـ ـ ـ ـ ـ ــائكة والتي تهم الجمهور بالمقام األول مثل الحروب والنزاعات وتغير
المناخ واألزمة المالية وأزمة الالجئين وتجارة المخدرات واألوبئة ،وكلها أمثلة على موض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات معقدة
يصــعب تحديدها ومعالجتها ونقلها إلى الجمهور بشــكل صــحي وبمصــداقية عالية ،ولذلك تســعى غرف
األخبار إلى جلب العديد من الباحثين والمحللين الس ـ ــياس ـ ــيين لمناقش ـ ــة هذه القض ـ ــايا الش ـ ــائكة ،وتعرض
وجهات نظر مختلفة عنها ،وتحاول تفس ـ ـير األسـ ــباب الكامنة وراء حدوثها .ومن هذا المنطلق ،فإن قيام
غرف األخبار بهذه المهمة الصــعبة من البحث عن األخبار وجمعها ونشــرها ومن ثم تحليلها وتفســيرها،
يجعلها اللسـ ــان الذي يتحدث به العالم نيابة عن األشـ ــخاص الضـ ــعفاء غير القادرين على نشـ ــر أفكارهم
وتوجهاتهم والدفاع عن معتقداتهم ومبادئهم.
ويسكد ديغلير ( )Degeler, 2013: 21أن أهمية غرف األخبار التلفزيونية تكمن فيما يلي:
 .6جمع المعلومات عن القضـ ـ ــايا واألحداث السـ ـ ــاخنة حول العالم وعرضـ ـ ــها بطريقة مشـ ـ ــوقة تجذب
المشاهد.
 .:نقل وايص ـ ـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ـ ــوت األفراد الذين يعانون من ويالت الحروب والمجاعات والعنف إلى العالم،
وتقديمها بصـورة تجعل المشـاهدين يتعاطفون معهم ويدعمون قضـيتهم ،سـواء بالمساعدات العينية
أو المادية.
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 .3إتاحة الفرصـ ـ ـ ــة لنشـ ـ ـ ــر وتعميق الثقافات ،ونشـ ـ ـ ــر الوعي بين األفراد حول ضـ ـ ـ ــرورة احترام اآلخر
والتعايش بطريقة سلمية.
 .0تعد منابر ومنصات لمناقشة األفكار وتبادل اآلراء.
 .0تســويق أهداف بعض الســياســيين ورجال األعمال ،بهدف نشــر توجه أو الترويج أليدولوجيا ما أو
تحقيق أربا مادية.

( )3-2-2المصادر التي تعتمدها غرف األخبار التلفزيونية في جمع المعلومات
يشــار إلى مصــادر الخبر الصــحفي بأنها األداة أو الجهة التي تحصــل من خاللها غرف األخبار
التلفزيونية والعاملين فيها على الخبر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحفي وما يتبعه من معلومات وأدلة ،وتتنوع مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر هذه
المعلومـات وتتبـاين ،حيـث يمكن أن يكون المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر داخليـاً ،أي أنـه ت من غرف األخبار التلفزيونية
نفسها ،أو مندوبيها أو مراسليها ،أو يكون المصدر خارجياً مثل وكاالت األنباء العالمية أو اإلذاعات أو
الصــحف أو محطات التلفزة المحلية والفضــائيات األخرى ،واإلعالنات والنش ـرات الرســمية والشــعبية ،وقد
تشـمل هذه المصـادر الخارجية الدوائر الرسـمية والمسسـسات وأحياناً النشرات المطبوعة وحتى األشخاص
اء كانوا من كبار الشــخصــيات الرسـمية أو الشــعبية واالجتماعية أو األجنبية وغير ذلك من المصــادر
سـو ً
(الجويلي.)321:2014 ،
ويعد تنوع مص ــادر األخبار أمر بالغ األهمية بالنس ــبة للص ــحفيين وخص ــوصـ ـاً العاملين في غرف
األخبار التلفزيونية ،فهذا التنوع يسـ ـ ـ ـ ــم لهم بالتغلب على إشـ ـ ـ ـ ــكالية نشـ ـ ـ ـ ــر الحقائق أو المعلومات دون
االعتماد على مصـادر مساندة تدعم القصة اإلخبارية وتسكدها ،ونظ اًر لضرورة تحلي العاملين في مجال
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اإلعالم بثقافة الموضـ ــوعية والمص ـ ــداقية ،فإن هذا التنوع يتي لهم فس ـ ــحة أكبر للتأكد من ص ـ ــحة الخبر
واختيار المصـ ــادر المناســـبة للحدث بغض النظر عن صـ ــعوبة الوص ــول اليه ،فالقيمة األخالقية تتطلب
من اإلعالمي السعي الدسوب للحصول على المصادر ذات الصلة بالحدث ،بهدف نشر أخبار صحيحة
وايصال المعلومات الدقيقة للجمهور (علي.):461 ،
ويمكن تقســيم أهم المصــادر التي تعتمدها الغرف اإلخبارية التلفزيونية في عملية جمع المعلومات
وتقصيها كما يأتي:

أوالً :المراسل الصحفي
ويســمى أيضــا بالمندوب الصــحفي ،وهو الفرد الذي يزود ويوافي مسسـســته بالخبر أو التقرير الذي
يكلف به .يمثل الم ارسـل الصـحفي الجانب األكثر أهمية في العمل الصـحفي ،وأطلق عليه اسم المندوب
الصــحفي النتدابه لعملية تغطية الحدث .ويعد الم ارســل الصــحفي المصــدر الداخلي األســاســي ،حيث أنه
من يأتي بالمعلومات من مصـ ـ ـ ــادرها األصـ ـ ـ ــلية ،والتي تتضـ ـ ـ ــمن الجهات الرسـ ـ ـ ــمية والجمهور والو ازرات
والمسس ـ ـسـ ــات والهيئات العامة والخاصـ ــة ،هذا باإلضـ ــافة إلى البيانات والنش ـ ـرات والخطابات والمستمرات
الصــحفية واللجان الرســمية والشــعبية والمهرجانات الســياســية لألحزاب واألحداث الوطنية والدينية (رشــيد،
.)002:461
ويعتبر الم ارسـل الصحفي أحد أهم مصادر األخبار التي تميز وكالة األنباء أو الصحيفة أو القناة
اإلخبارية لتحقيق النجا والسبق الصحفي ،فنجا المسسسة يتوقف على جهود المراسل الصحفي وقدرته
على العمل في هذا المجال .تعتمد الوكالة أو القناة اإلخبارية في تميزها عن الوكاالت والقنوات األخرى
على جهود وثقافة وذكاء وقدرة من لديها من م ارسـ ــلين ومحررين ،فقوة التأثير ترجع إلى نشـ ــاط الم ارسـ ــل
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الصـ ـ ــحفي ومهاراته في كسـ ـ ــب ود الناس ،ويجب أن يتمتع بمهارة إنشـ ـ ــاء عالقات جيدة مع من يتعامل
المرسـ ــل
معهم ،فض ـ ـالً عن امتالكه الذكاء والقدرة على تحمل مصـ ــاعب العمل الصـ ــحفي .وتعتمد خبرة ا
اإلخبارية على إحسـاسـه بالصـحافة والرسية الصـحيحة لألحداث الهامة .ومن هنا ،يعتمد نجا المسسسة
اإلعالمية دون غيرها على فعالية مندوبيها وم ارس ــليها في مجاالت عملهم ،ويعد االنتش ــار الكثيف الجيد
للم ارسـ ــلين في مختلف أنحاء العالم وسـ ــعة اطالعهم ،وقدرتهم على الوصـ ــول إلى المعلومات واألحداث
نقاط قوة ألي مسسسة إعالمية (نور.)23-2: ::462 ،
وهناك صفات ال بد من أن تكون متوافرةً لدى المراسل الصحفي حتى يرتقي بالمسسسة اإلعالمية
التي ينتمي لها وهي كما يأتي (الرحباني:):46: ،
 .6إعداد المواد ،وتجهيز اآلالت والتسجيالت.
 .:سعة الوصول واالطالع على المادة المراد تقديمها.
 .3االستعداد والجاهزية لألحداث المفاجئة.
 .0نقل الصورة واألحداث بصدق وأمانة.
 .0تغطية األحداث بطريقة متوازنة ودون تحيز.
اء عن طريق التصوير أو تسجيل المواد السمعية.
 .1ضمان تسجيل المواد سو ً
 .2امتالك مهارة قوية في نقل األحداث وتفسير الصورة واتقان اللغات.
 .2نقل المعلومات بدقة وســرعة ومقارنة المعلومات واألخبار بأكثر من مصــدر واحد ،وأن يكون لديه
نظرة شاملة لألمور واألحداث والحقائق.
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ثانياً :وكاالت األنباء
تتميز وكاالت األنباء بطابع خاص ،حيث تتمثل مهمتها في جمع عناص ـ ـ ـ ــر المعرفة المختلفة
ومعالجتها من أجل بثها من خالل تقنيات معينة إلى وســائل اإلعالم ،والتي بدورها تنشــرها بشــكل موحد
وعلى نطاق واسـع .يمكن القول أن وكاالت األنباء هي عماد العملية اإلعالمية ،فال يمكن إدراك وسائل
اإلعالم بدون وكاالت األنباء ،ألن الوكالة هي المحرك الذي يعمل على تشـغيل اآللة اإلعالمية ويتحكم
في س ـ ــرعة دورانها وحجم منتجاتها ،وكيف تص ـ ــنع المواد اإلعالمية .وتتميز وكاالت األنباء بأنها أهم
وأكثر مصـدر شـمولي للعملية اإلعالمية على اإلطالق ،وأنها األساس الرئيس لمصادر المعلومات الذي
تسـتفيد منها وسـائل اإلعالم األخرى في عملية التوسع ودخول مجاالت جديدة على المستوى الجماهيري
(الحسن.):62:464 ،
توفر وكاالت األنباء خدمة األخبار المتواصــلة بنقلها الخبر باللغة المحلية أو بلغات أخرى إذا ما
كانت الوكالة على مسـ ــتوى إقليمي أو عالمي ،وتتولى كذلك توزيع األخبار الدولية والصـ ــور داخل البلد
المعني ،كما توفر هذه الوكاالت خدمات الص ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ــوم البيانية وغيرها وتوفر األخبار على مدار
الساعة ،وكانت تعد المصدر األكثر اعتماداً في الحصول على الخبر (معهد الجزيرة لإلعالم.):460 ،
ويالحظ الباحث هنا فرق التعريف بوكالة األنباء خالل س ـ ـ ـ ـ ــنوات قليلة ،فقد رها باحثون قبل زمن
أنها عماد العملية اإلعالمية ،بينما يراها خرون في الس ـ ـ ــنوات األخيرة بأنها كانت تعد المص ـ ـ ــدر األكثر
اعتماداً في الحصول على الخبر.
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ثالثاً :اإلذاعات والصحف المحلية واألجنبية
تعد المحطات اإلذاعية المحلية واألجنبية مص ــد اًر مهماً لألخبار ،خاص ــة في الدول التي يتم فيها
التحكم في اإلذاعة من قبل الحكومة .ونظ اًر ألهمية األخبار المسموعة ،بات شائعاً وجود قسم لالستماع
في كل الص ــحف الكبرى ،وتظهر أهمية هذه المص ــادر في حاالت االنقالبات أو التأثيرات الداخلية في
أي بلد ،حيث تعد اإلذاعة الطريقة الوحيدة لمعرفة األخبار إلى جانب ش ـ ـ ـ ــبكات التلفزيون واإلنترنت.
وألهمية اإلذاعة األجنبية كمص ــدر لألخبار ،بدأت أقس ــام االس ــتماع تتض ــمن العديد من األجهزة كأجهزة
اسـ ـ ــتقبال الراديو وأجهزة تس ـ ـ ــجيل دقيقة للغاية ،والتي تتلقى وتسـ ـ ــجل جميع محطات الراديو في العالم
(إبراهيم.):445 ،
ويشــكل البث اإلذاعي مصــد اًر لألخبار وله أهمية كبيرة في أوقات الثورات واألزمات بشــكل عام،
خاص ــة عندما يتم منع م ارس ــلي وكاالت األنباء من بث أخبارهم ،أو عند إغالق الحدود وتص ــب البالد
في حالة طوارئ .أما التعامل مع نش ـ ـ ـ ـرات األخبار ،فإنه يشـ ـ ـ ــبه التعامل مع أخبار الوكالة .كما وتعد
الص ـ ــحف أيض ـ ــا مص ـ ــادر إخبارية على الرغم من أن أهميتها قد انخفض ـ ــت بس ـ ــبب انتش ـ ــار الوكاالت
المتخص ـ ـصـ ــة وشـ ــبكات المعلومات اإللكترونية وغيرها من التقنيات الحديثة والمعاص ـ ـرة (عبد الرحمن،
.)6:32:461
وفي كثير من األحيان ،تنشـر بعض الصحف أو المجالت المحلية أو حتى األجنبية أخبا اًر مهمة
أو وثائق خطيرة أو محادثات صـ ــحفية نادرة أو قص ـ ـص ـ ـاً وأنباء فريدة وخطيرة .لذلك ،تعتبر الصـ ــحف
والمجالت مصــد اًر مهماً لألخبار ،كما أن الصــحف والمجالت األجنبية هي مصــدر األخبار والتحقيقات
والمقابالت والمقاالت والبيانات الصحفية (إبراهيم.):445 ،
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رابعاً :الو ازرات والهيئات الرسمية والشعبية
يفضــل الصــحفيون اإلشــارة إلى المصــادر الرســمية واالســتشــهاد بها ،خاصــة فيما يتعلق بالقضــايا
المثيرة للجدل مثل القض ــايا ذات األبعاد الس ــياس ــية ،والتي يكون فيها الوص ــول إلى المعلومات محدوداً،
وذلك ألســباب تتعلق بموقعها في الســلطة ،والتي لها تأثير على قيمة األخبار ،ثم ســهولة الوص ــول إلى
المص ــادر الرس ــمية ،وتأتي العالقات الوثيقة بين الص ــحفيين والنخب الرس ــمية المهيمنة ض ــرورياً بهدف
االقتراب من مسر األحداث (علي):461 ،
ويمكن اإلشارة إليها على أنها مصدر األخبار الذي يتم منه نقل أخبار الو ازرات والهيئات الرسمية
والش ـ ـ ــعبية وادارات الش ـ ـ ــرطة والمحاكم والش ـ ـ ــركات والمسسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات العامة والخاص ـ ـ ــة والنقابات المهنية
والمس ــتش ــفيات والفنادق والمدن الترفيهية والمطارات ووس ــائل النقل .وتخص ــص المسسـ ـس ــة اإلعالمية في
كثير من األحيان مندوباً دائماً لها في مثل هذه األماكن المهمة .وفي كل و ازرة أو إدارة أو مسسـ ـ ـســ ــة
عامة ،هناك قسم أو إدارة عالقات عامة ،لكن التجربة العملية تسكد أن هذه المكاتب هي في الواقع عقبة
بين المندوب الصــحفي وأداء عمله ،وأن المعلومات التي يقدمها المس ــسول في الهيئة أو الو ازرة هي فقط
المعلومات التي يرغب في نشرها للجمهور (إبراهيم.):445 ،
والصحفي المهني يحذر تماماً في عالقاته مع أصحاب السلطة والنفوذ الستقاء األخبار ،ويدرك المسافة
الفاصلة بينه وبينهم بحيث ال يتماهى مع توجهاتهم والترويج لها ،ويتحلى بالموضوعية في عرض وجهة
النظر المخالفة.
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خامساً :مصادر أخرى
يمكن رص ـ ــد التحوالت التي تش ـ ــهدها طرق جمع المواد الص ـ ــحفية من المص ـ ــادر المتعددة بفض ـ ــل
استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في اآلتي (خطاب 202:464 ،جرجس:)252:462 ،
 .6األرشـيف (قسـم المعلومات) ،وهو بنك معلومات كبير يتضـمن سـجالً كامالً بالمواضيع التي سبق
نشرها في المسسسات اإلعالمية ،الشخصيات العامة واألحداث مرتبة ترتيباً أبجدياً لتسهيل البحث
عن المعلومات بالسـرعة المناسـبة .كما يتضمن سجل صور كبير يتي سهولة استرجاع المطلوب
منها ،وأصب معظمها يتحول إلى األرشيف الرقمي.
 .:أجهزة االس ـ ـ ـ ــتماع الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية (بما في ذلك المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية واإلقليمية
والدولية) ،وتحول بثها على شبكة اإلنترنت.
 .3األفراد (ومن ضـمن األفراد الرسـائل ورسـائل الفاكس والمقابالت الشـخصية وجهاً لوجه والمكالمات
الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني والمدونات وغيرها).
 .0شهود العيان في قلب األحداث ينقلون الصور واألخبار باستخدام التقنيات الحديثة.
 .0تقارير وسائل اإلعالم المختلفة عبر مواقعها االلكترونية.
 .1تقارير المنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر مواقعها الرسمية على الشبكة العنكبوتية.
 .2نشرات عاجلة صادرة عن منظمات مختلفة.
 .2المقاالت الصحفية للكتاب المعروفين ورسساء التحرير.
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لقد شـ ــكلت الفورة اإللكترونية الحديثة أسـ ــاس ـ ـاً لوسـ ــائل اإلعالم الجديدة ،وس ــاهمت بإضـــافة مهمة
لمصــادر المواد الصــحفية من صــور ونصــوص ومقاطع صــوتية ،بصــفة عامة ،وكل ما يمكن نش ـره من
خالل منصات إعالمية ومواقع التواصل االجتماعي مثل  Twitterو Facebookبصفة خاصة.
ونسلط الضوء على اثنين من المبادئ األساسية للبحث في الشبكات االجتماعية ،األول مبدأ فمن
الخارج إلى الداخل،ف وثانياً ،مبدأ ففي العمق ،ال في االتس ــاع.ف إن مبدأ البحث فمن الخارج إلى الداخلف
يعني أن يبدأ الص ـ ــحفي بالبحث ،ليس من الص ـ ــفحات االجتماعية ذاتها ،ولكن من خارجها ،وذلك من
خالل مراجعة المعلومات الواقعية من مصــادر محايدة قدر اإلمكان ،ومن ثم يمكن االنتقال بالبحث إلى
المركز والمتمثل بالمقابالت مع أص ــحاب العالقة ،سـ ـواء أكانوا مس ــسولين مباشـ ـرين أم متض ــررين .وأما
مبدأ البحث ففي العمق ،ال في االتســاعف فهو مهم أيض ـاً ،وذلك ألن الباحث يســتطيع ببســاطة أن ينســى
هدفه وأن يضيع بسبب اتساع الشبكات االجتماعية (شميدت وتريوك وبوش.)202:46: ،

غرفة أخبار قناة الجزيرة وعالقتها بمواقع التواصل االجتماعي:
قنــاة الجزيرة ،قنــاة إخبــاريــة نــاطقــة بــاللغــة العربيــة ،انطلقــت في األول من نوفمبر عــام ،6551
ومقرها الرئيس ــي في دولة قطر ،تبث األخبار والبرامج الحوارية والوثائقية واالس ــتقص ــائية .تتبع القناة إلى
ش ـ ـ ـ ـ ــبكة الجزيرة اإلعالمية التي تضــ ـ ـ ـ ــم قنوات إخبارية أخرى كالجزيرة اإلنجليزية والبلقان والوثائقية ،وقد
حازت الجزيرة على ش ــهرة كبيرة وأثارت جدالً واس ــعاً حولها بين النقاد وعند الجمهور برفعها ش ــعار ال أري
والرأي اآلخر واستضافتها شخصيات من خلفيات متنوعة (موقع الجزيرة .):462،
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بدأت عالقة الجزيرة بالشـبكة العنكبوتية منذ تأسيس موقعها اإللكتروني باللغة العربية الذي انطلق
في ينـاير من عــام  ،:446وبعـدهــا توس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـت الجزيرة في إطالق مواقع الكترونيـة نـاطقـة بلغـات أجنبيــة
أخرى كاإلنجليزية والصينية والبلقان وغيرها.
ومع فورة مواقع التواصل االجتماعي بقيت غرفة األخبار في قناة الجزيرة على مسافة من التعامل
مع تلك المواقع ،حيث رفض ــت إدارة التحرير في البداية التعامل معها كمص ــدر لألخبار والص ــور ،وبقي
الجدل بين المحررين حول هذا الشـ ـ ــأن ،إلى أن أدركت الجزيرة أهمية التعامل مع هذه المواقع كمصـ ـ ــدر
إخباري ألنها فرض ــت نفس ــها واقعاً جديدا على المش ــهد اإلعالمي ،لكن الجزيرة وقعت في أخطاء بس ــبب
غياب طرق و ليات التحقق الجيدة مما تنشره مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها في النشرات.
عزمت إدارة الجزيرة في عام  :460على تأسيس قسم يعتني بالمعلومات المتدفقة من وعلى مواقع
ومنصات التواصل االجتماعي ليتم دمجه مع ليات العمل اإلخباري ،وبالفعل أنشأت هذا القسم واختارت
أعضـ ـ ـ ــاءه من الجيل الجديد من الصـ ـ ـ ــحفيين الذين يتمتعون بمهارات صـ ـ ـ ــحفية وفي نفس الوقت يتقنون
التعامل فنياً والتفاعل مع مواقع التواصـل االجتماعي ،وقد انطلق عمل هذا القسم في أكتوبر  ،:460ثم
تأسست أول وحدة تابعة له متخصصة بالتحقق في مارس .:460
ودمجت إدارة الجزيرة هذا القسـم الجديد في بنية العمل اإلخباري اليومي ،حيث أصـب الصــحفيون
والمنتجون يحيلون المواد للتحقق من ص ـ ـ ـ ـ ــحتها إلى هذا القس ـ ـ ـ ـ ــم ،وأطلقت برنامجاً تدريبياً خالل األعوام
( ):462 ،:461 ،:460شـ ـ ـ ـ ــمل عدداً كبي اًر من الصـ ـ ـ ـ ــحفيين والم ارسـ ـ ـ ـ ــلين العاملين في القناة ومكاتبها
الخارجية تدربوا على التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي وعلى كيفية التحقق من المعلومات المتدفقة
منها ،واهتمت بالحسابات الموثقة على المنصات الرقمية وأصبحت تعتمدها كمصدر إخباري مهم ،فتجد
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مثالً تغريدة (تحمل قيمة إخبارية) لزعيم دولة أو ش ـ ــخص ـ ــية عامة ،تص ـ ــب خب اًر عاجالً على ش ـ ــاش ـ ــة
الجزيرة وفي عناوينها اإلخبارية الرئيسية (الجزيرة رئيس قسم التواصل االجتماعي).
واستعرض الباحث في هذه الدراسة أبجديات التحقق المتبعة في غرفة أخبار الجزيرة (ملحق رقم )0

( )4-2-2آليات التحقق من المعلومات في غرف األخبار التلفزيونية
في ظل زيادة استخدام منصات التواصل االجتماعي وتوظيفها في التقصي عن األحداث والقضايا
حول العالم ورصـدها ونشـرها ،غدا من األهمية بمكان تصميم ليات جديدة وطرق مبتكرة للتأكد والتحقق
من األخبار والصور والفيديوهات التي يتم نشرها على هذه المنصات ،والتي قد تكون مصادرها مجهولة،
ويص ـ ــعب الوص ـ ــول إليها ،فالتحديات التي تواجهها غرف األخبار التلفزيونية تفرض عليها تكثيف جميع
الجهود والتعاون والتش ـ ـ ـ ــارك بين الص ـ ـ ـ ــحفيين والم ارس ـ ـ ـ ــلين وبذل الجهود الحثيثة بما يمتلكونه من قدرات
وكفاءات ومهارات النقد الصـ ـ ـ ــحفي بهدف الوصـ ـ ـ ــول إلى الخبر الصـ ـ ـ ــحي والموثوق الذي يمكن نش ـ ـ ـ ـره
للجمهور المستهدف (طه.):461 ،
ويعد نظام التحقيق في مص ــدر المعلومة من أهم أركان غرف األخبار ،حيث يوص ــف بأنه القلب
النـابض للص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـافـة الموثوقـة ،وغـالبـاً مـا ُينظر إلى عمليـة التحقق بـأنهـا عمليـة التـأكـد من دقة الحقائق
ومكانها ،وأســبابها ،وزمانها ،كما يمكن أن يشــير المصــطل أيض ـاً إلى تقييم مصــداقية المصــدر ،س ـواء
كانت المصادر (بشرية أو وثائق) موثوق بها أم ال ،والتي يعد لها دور كبير وأهمية عظيمة في تحسين
جودة التقرير اإلخباري (.)Silverman, 2014: 15
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ويوض ـ ـ ـ براندتزايج ولودر وسـ ـ ــبانجنبيرج وراث-ويجينز وفولسـ ـ ــتاد ( Brandtzaeg, Lüders,
 )Spangenberg, Rath-Wiggins and Følstad, 2016: 2أن معظم غرف األخبار تعتمد على
قـاعــدة ثــابتــة وهي أن جميع الحقــائق والمعلومــات يجــب أن يسكــدهــا مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدران موثوقــان .وفي كثير من
األحيان يتم احتسـ ــاب اإلنترنت كمصـ ــدر واحد ،ويجب على الصـ ــحفي أن يجد مصـ ــد اًر خر للتحقق من
المعلومــات .ومن نــاحيــة أخرى ،يجــب أن تتمكن من إحــالــة المعلومــات التي تم العثور عليهــا إلى ذلــك
المصــدر المحدد ،ففي بعض األحيان ،وألســباب قانونية أو قضــايا الخصــوصــية أو احتمالية الخطر ،ال
ُينص باستخدام أسماء المصادر ،ولذلك ال بد من أن يتأكد الصحفي بأن مصدره جدير بالثقة المتبادلة.
وتلجأ بعض غرف األخبار إلى التحقق من صـ ـ ـ ـ ـ ــحة األخبار التي تنشـ ـ ـ ـ ـ ــرها من خالل اتباع هذه
الخطوات (:)Thurman, 2016: 9

 .1تحري المصدر:
وذلك بالتحري عن المصــ ــدر نفسـ ـ ــه الذي نشـ ـ ــر ذلك الخبر ،حيث تلجأ بعض غرف األخبار إلى
التعرف على الجهة التي حملت المحتوى على موقع ما ،وما إذا كانت تعد جهة رس ــمية يمكن الوصـــول
إليها لتأكيد الخبر ،أم أنه مجرد شخص مجهول ال يمكن التأكد من صحة الخبر الذي تم نشره.

 .2البحث عن أصل الصورة:
فال بد أن تقوم غرف األخبار التلفزيونية بالبحث عن أص ــل الص ــورة ،وهل هي ص ــورة أص ــلية أم
مأخوذة من فيديو.
إن التحقق من صحة األخبار والصور هي مهارة أساسية ال بد أن يتقنها الصحفي ،وقد أصبحت
ممكنة من خالل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام بعض األدوات والتقنيات الجديدة .إال أنه من الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبة بمكان أن تتمكن
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التقنيات الحديثة لوحدها من التحقق من المحتوى المتولد من المسـ ــتخدم بنسـ ــبة يقين ( .)%644ولذلك،
ال بد من المزج بين التقنيات الحديثة والتحقيقات التقليدية للوصول إلى الهدف المنشود .فعندما يجد أحد
الصـحفيين أو الم ارسـلين معلومة معينة أو محتوى عبر مواقع التواصل االجتماعي ،أو ترسل إليه صورة
أو فيديو ،هناك أربعة عناصر يجب فحصها وتأكيدها (:)Middleton, 2015: 3
 األصل :هل هذا هو الجزء األصلي من المحتوى؟
حمل المحتوى؟
 المصدر :من الذي ّ
 التاريخ :متى تم إنشاء المحتوى؟
 المكان :أين تم إنشاء المحتوى؟
ويعتقــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلفرمــان ( )Silverman, 2014: 25أن الهــدف النهــائي عنــد محــاولــة التحقق من
المحتوى الذي ينشئه المستخدم هو تحديد القائم بالتحميل األصلي واالتصال به .حيث يستطيع الصحفي
من خالل التواصــل المباشــر مع المســتخدم القائم على تحميل المحتوى من التعرف على مكان الشــخص
عند التقاطه للفيديو أو الصـورة ،وما يمكن أن يراه ،ونوع الكامي ار المستخدمة لتسجيل اللقطات .فإذا كان
شخص ما يحاول تمرير معلومات خاطئة ،سواء عن قصد أو ال ،فإن توجيه أسئلة مباشرة سيسدي غالباً
إلى اعتراف الشـ ــخص بأنه لم يصـ ــور الفيديو بنفسـ ــه .باإلضـ ــافة إلى ذلك ،يمكن تقديم إشـ ــارات مرجعية
لبعض هذه األسـ ـ ـ ــئلة بمعلومات متاحة عن طريق فحص بيانات  EXIFفي الصـ ـ ـ ــورة ،أو مقارنة فيديو
لموقع معين مع .Google Street View
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ويرى ينس ـ ـ ــن ( ):462وســ ـ ــيلفرمان ( )Silverman, 2014: 26, 36-41, 49-53عند اعتماد
معلومة ما ،ال بد أن يقوم الص ـ ـ ـ ــحفي وغرفة األخبار بمجموعة من اإلجراءات لتأكيد مص ـ ـ ـ ــداقية الخبر،
ويمكن توضيحها كما يلي:
 .6يجب التحقق من أي معلومة أو صـ ـ ـ ـ ــورة أو فيديو قبل نشـ ـ ـ ـ ــرها للتأكد مما إذا كانت حقيقية ،وفي
سـ ـ ـ ـ ـ ــياقها الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي  ،وذلك باسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام خدمة مثل  Google Reverse Image Searchأو
 TinEyeللتأكد من صحة الصورة أو الفيديو ،وخرائط  Googleللتحقق من المواقع.
 .:يجـب التأكد من المكان والتاريخ والوقت التقريبي اللتقاط الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة وذلك من خالل التعرف على
من التقط الصـورة أو قام بتحميلها ،أو من خالل فحص محتويات الصـورة نفسها ومقارنة ذلك مع
المعلومات التي أدلى بها المصدر وذلك من خالل وضعها على برنامج فحص بيانات .EXIF
لتعبر عن شيء غير
 .3وقد تكون الصـورة أصـلية ،ولكن تسـميتها غير دقيقة ،أي أنها وصفت حدثاً ّ
الذي التقطت ألجله ،ولذلك يمكن اســـتخدام خرائط  Googleأو خرائط  Bingأو Wikimapia
للمس ــاعدة على التحقق من المواقع .كما يمكن اس ــتخدام خدمات مواقع التواص ــل االجتماعي مثل
 Geofeediaو Ban.joوالتي تمكن الصحفي من تحديد الموقع الذي رفعت منه الصورة.
 .0تحديد المصــدر الذي أخذ منه الفيديو وذلك من خالل اســتخدام  Googleللبحث عن الصــور أو
( )TinEyeللبحث عن الصورة المصغرة المأخوذة من الفيديو.
 .0التأكد من ص ـ ــحة الفيديو من خالل تحديد مكان التص ـ ــوير والتحقق منه ،وذلك باس ـ ــتخدام عرض
الش ـ ـوارع ( ،)Street Viewإذا لم يكن عرض الش ـ ـوارع يقدم أي معلومات عن الفيديو ،يمكن أن
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يســتخدم الصــحفي فالصــورف ( )Photosفي خيارات خرائط جوجل والتأكد من أن الصــور المحددة
جغرافياً تطابق موقع الفيديو.
تعبر عن الشيء الذي تم التقاطه
 .1التحقق من تاريخ الفيديو وأنه يظهر المعلومات الصحيحة التي ّ
من أجلها ،وعموماً ،من الســهولة بمكان التحقق من تاريخ مقاطع الفيديو التي تصــور أثناء حدث
ســبق أن تم تحديد موعده كمظاهرة أو تجمع ســياســي ،فغالباً ســيكون هناك تســجيالت فيديو أخرى
لنفس الحدث عبر التقارير اإلخبارية التي تسكد تاريخ الفيديو.

( )5-2-2تحديات ومعيقات التحقق من المعلومات في غرف األخبار التلفزيونية
تعاني غرف األخبار في جميع أنحاء العالم من االضـ ـ ــطراب ،وتتصـ ـ ــارع مع تحديات التكيف مع
عالم التكنولوجيا المتغير بســرعة ،وتأثيرها على الطريقة التي يتم فيها جمع المعلومات وانتاجها وتقديمها
وتوزيع األخبار .وقد أدى تغير بنية وســائل اإلعالم في مختلف أنحاء العالم من االعتماد على الوســائل
التقليدية في جمع ونشـ ـ ـ ـ ــر القضـ ـ ـ ـ ــايا واألحداث واألخبار الحص ـ ـ ـ ـ ـرية إلى التوجه نحو التكنولوجيا ومواقع
التواص ـ ـ ـ ــل االجتماعي التي تعد أكثر اتس ـ ـ ـ ــاعاً وانتش ـ ـ ـ ــا اًر ،إلى مواجهة العديد من العوائق والتحديات في
التحقق من صحة األخبار التي يتم تداولها (.)Shu, Sliva, Wang, Tang & Liu, 2017: 2
وقد عانت العديد من غرف األخبار من مش ــكلة التحقق من المعلومات التي تردها بس ــبب حجمها
الكبير وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الوقــت لــدى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين والمحريين في غرف األخبــار التلفزيونيــة .فغــالب ـاً مــا يواجــه
الصـ ــحفيون صـ ــعوبات في العثور على المصـ ــدر األصـ ــلي لجزء ضـ ــخم من المعلومات التي يتم تداولها
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على مواقع التواصـ ــل االجتماعي ،األمر الذي يضـ ــعهم أمام تحد كبير لبذل جهود جبارة للحصـ ــول على
مصدر هذه المعلومات في الوقت المناسب (.)Rubin, Conroy and Chen, 2015: 3
إن التحقق من مص ـ ـ ــادر معلومات مواقع التواص ـ ـ ــل االجتماعي والمحتوى يعد من أكبر التحديات
التي تواجه الص ـ ـ ـ ــحفي .غالباً ما يكون من الص ـ ـ ـ ــعب تحديد الحقيقة أو دقة أو ص ـ ـ ـ ــحة المعلومات التي
تنشــرها تلك المواقع ،س ـواء من المصــادر التي تقدم محتوى نصــياً أو محتوى يتم تقديمه من خالل طرق
أخرى (الفيديو أو الص ـ ــور أو الصــ ــوت) .في العديد من الحاالت ،قد تكون مواقع التواصـ ـ ــل االجتماعي
عرض ـ ــة بش ـ ــكل خاص الس ـ ــتخدامها في الدعاية وانتش ـ ــار التض ـ ــليل اإلعالمي .ويش ـ ــير تقرير Social
 Media Todayإلى أن  ٪05من األشــخاص في الواليات المتحدة قد ســمعوا أخبا اًر عاجلة عبر مواقع
التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتمـاعي تبين أنهـا خـاطئـة .وعلى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،خالل الربيع العربي في عام ،:466
انتش ـ ـ ـ ـ ــرت العديد المعلومات الكاذبة على التويتر واليوتيوب من قبل جهات فاعلة تس ـ ـ ـ ـ ــعى إلى التغطية
واخف ــاء الحق ــائق ( Brandtzaeg, Lüders, Spangenberg, Rath-Wiggins and Følstad,
.)2016:2
ويعتقد ثورمان و خرون ( )Thurman et al., 2016: 4أن أحد التحديات الرئيس ـ ـ ــية لدى غرف
األخبار التلفزيونية تتمثل في إيجاد طريقة سـ ــهلة وفعالة ووســـيلة موثوق بها عند الصـ ــحفيين للتحقق من
بيانات طرق التواصـل االجتماعي ،والتي يمكن دمجها بشـكل جيد في ممارسـات وثقافة العمل المستمرة.
حيث تعد مقاطع الفيديو والصـ ـ ـ ــور أكثر المعلومات التي يصـ ـ ـ ــعب التحقق منها ،ألنه يجب تحديد هوية
المشـ ــارك ،والتحقق أكثر من ذلك بالتفصـ ــيل من هو المسـ ــاهم في نش ـ ـره ،واالطالع على مقاطع الفيديو
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األخرى التي قام المسـ ـ ــاهم بتحميلها مسـ ـ ــبقاً وان كانت تتمتع بالمصـ ـ ــداقية ،والتحقق من مكونات الفيديو
(مثل الصور المصغرة) .إذن غالباً ما يكون تحديد المصدر أم اًر صعباً.
ويذكر كل من زوبياجا وجي ( )Zubiaga and Ji, 2014: 4إن وجود حس الفكاهة في الصور
المزيفة يجعل عملية التحقق أكثر ص ـ ـ ـ ــعوبة ،إلن معظم الص ـ ـ ـ ــور تهدف إلى إمتاع وخداع الجمهور في
بناء على ص ـ ـ ـ ـ ــور ال تعبر عن حقيقة الحدث الفعلي ،ولذلك فإن
نفس الوقت تجعلهم يصـ ـ ـ ـ ــدقون أحداثاً ً
العديد من المحاوالت لخداع جمهور مواقع التواصــل االجتماعية جعلت مهمة تقييم صــدق الصــور أكثر
صعوبة.
ولعــل من أهم التحــديــات التي تواجــه غرف األخبــار عنــد التحقيق في ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة المعلومــات هو
التحديات األخالقية والقانونية الرئيس ــية المرتبطة بمحافظة الص ــحفي على المعلومات الخاصـ ـة مثل تلك
المرتبطـة بحقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،بمـا فيهـا الحفـاظ على أدلـة تلـك االنتهـاكات ،فهناك العديد من األطر التي
يمكن اسـ ـ ــتخدامها للتعامل مع هذه القضـ ـ ــايا ،لكن المعايير العالمية للنهج الدولي لحقوق اإلنسـ ـ ــان تسكد
على حق األفراد بالتكتم على مصـ ـ ــدر المعلومة أو الصـ ـ ــورة أو الفيديو والتي يكون محتواها جرائم حرب
وجرائم ضــ ـ ــد اإلنسـ ـ ـ ــانية ،وذلك بهدف احترام كرامة الناجين والضـ ـ ـ ــحايا .عالوة على ذلك ،يجب إعطاء
األولوية لتعزيز الحقوق المدنية  ،والحقوق االقتصـادية واالجتماعية والسـياسية ،كلما أمكن ذلك من أجل
حماية األفراد من التعرض ألي نوع من األذى بســبب نشــر معلومات مهمة ولها ثقلها الســياســي قد تسثر
على المص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة العامة واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار في بلد ما ،ولقد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتباحت مواقع التواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي هذه
الخصـوصيات اإلنسانية والمدنية بنشرها مثال مقاطع فيديو تعرض كرامة اآلدمي النتهاكات جسيمة ،لذا
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وجب على الصــ ــحفي المهني التثبت جيدا من صـ ـ ــدق الصـ ـ ــور وعدم االكتفاء بذلك بل معالجتها أيض ـ ـ ـاً
تحريرياً بأسلوب مهني يحترم كرامة اإلنسان وحقوقه (.)Aronson, 2017: 83
وفي ترجمة للتحديات المذكورة أعاله فقد وجد الباحث أثناء إعداده للد ارسـ ــة أن الكثير من القنوات
التلفزيونية اإلخبارية المعروفة قد وقعت في شـ ـ ـ ــرك ما تبثه مواقع التواصـ ـ ـ ــل االجتماعي وارتكبت أخطاء
بسـ ـ ــبب عدم التحقق الجيد ،ويسـ ـ ــتعرض الباحث في ملحقات الرسـ ـ ــالة نماذج من أخطاء وقعت فيها قناة
الجزيرة اإلخبارية وقناة العربية وسكاي نيوز ومواقع صحفية إلكترونية (ملحق رقم  ،0ص).

( )3-2مواقع التواصل االجتماعي
تعد مواقع التواصل االجتماعي من وسائل التواصل االلكتروني التي تسم للمشترك بإنشاء موقع
خاص به ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعض ـ ــاء خرين لديهم نفس االهتمامات
والهوايات ،وباتت مواقع التواصـ ــل االجتماعي اإللكتروني في اآلونة األخيرة تسـ ــيطر على أوقات وأفكار
الشـ ـ ــباب ،إذ إنها تعتبر سـ ـ ــالحاً ذو حدين فمن وجهة نظر أنها أثرت على العالقات االجتماعية بشـ ـ ــكل
س ـ ــلبي ،يرى البعض اآلخر أن اس ـ ــتخداماتها مفيدة كالتعرف على ثقافات وحض ـ ــارات الش ـ ــعوب األخرى
(العلمي.)64 ::466 ،
وتتميز مواقع التواصل االجتماعي بأنها إعالم مفتو  ،حيث يتم االعتماد على التكنولوجيا الحديثة
بما يخفض من التكاليف ،ويوسع من دائرة مستخدميها ،وقد تنامى دور القطاع الخاص في مجال العمل
اإلعالمي مع ظهور أشـ ــكال جديدة من اإلعالم مثل إعالم الفرد القائم على البث الشـ ــخصـ ــي (المواطن
الصـ ــحفي) .وعلى الرغم من االمتيازات والخصـ ــائص التي تتمتع بها مواقع التواصـ ــل االجتماعي إال أن
هناك اشـ ـ ـ ـ ــكاليات تواجه انتشـ ـ ـ ـ ــار اإلعالم اإللكتروني تتمثل في صـ ـ ـ ـ ــعوبة الوثوق والتحقق من صـ ـ ـ ـ ــحة
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ومص ـ ــداقية العديد من البيانات والمعلومات التي تحويها هذه المواقع في ظل الصـ ـ ـراعات والحروب التي
تحدث حول العالم ،والتي تجعل من مصداقية االخبار المنشورة في محل شك دائم (محمد.):460 ،

( )1-3-2مفهوم مواقع التواصل االجتماعي
يعرف كل من حمادنة وبني خالد ( ):463224مواقع التواصل االجتماعي بأنها حلقات اجتماعية
تربط ما بين األصـدقاء والمعارف ومن يتقاسمون االهتمامات المشتركة ،والتي تشمل المواضيع الخاصة
والعامة من منشورات وصور ومقاطع فيديو ومحادثات ،والتي تتم عبر اإلنترنت.
وقد عرف كل من بهاجوات وجوتام ( )Bhagwat and Goutam, 2013:16مواقع التواص ـ ـ ــل
االجتماعي بأنها مجموعة من األشـ ـ ـ ــخاص أو المجتمعات التي تتشـ ـ ـ ــارك االهتمامات ذاتها أو المنظور
العام أو الخلفية ضـ ـ ـ ــمن موقع إلكتروني يتي لهم البقاء على اتصـ ـ ـ ــال مع بعضـ ـ ـ ــهم البعض ومشـ ـ ـ ــاركة
المعلومات على اختالفها.
وأمــا الحــازمي ورحمن ( ،)Alhazmi and Rahman, 2014:3فقــد عرفــا مواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االجتماعي بأنها خدمات ويب تسـ ــم لألفراد بإنشـ ــاء ملفات تعريف عامة أو شـ ــبه عامة ،وانشـ ــاء قائمة
بالمستخدمين اآلخرين الذين يرغبون في االتصال بهم ،وعرض الوصالت التي يقوم بها اآلخرون.
بينما يعرف نش ودكاني ( ):4602620مواقع التواصل االجتماعي بأنها المواقع اإللكترونية التي
توفر خدمات تسم لمستخدميها بإنشاء صفحة شخصية معروضة ،والتي توفر وسيلة اتصال للمستخدم
مع معارفه أو أصدقائه أو مع مستخدمين خرين ،تمكنه من تبادل المعلومات معهم عبر اإلنترنت ،فهي
المواقع التي تتي لألشخاص إنشاء صفحات والتواصل مع أصدقائهم ومعارفهم.
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وقد عرف كل من الس ـ ـ ـ ــرحان ودرادكة ومش ـ ـ ـ ــاقبة وبني س ـ ـ ـ ــالمة ( ):4612:4:مواقع التواص ـ ـ ـ ــل
االجتماعي بأنها منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تتي للمشترك القدرة على إنشاء موقع خاص به
وربطه مع األعضـ ـ ــاء اآلخرين من أص ـ ـ ــدقاء أو عائلة أو ممن لديهم نفس الهوايات أو االهتمامات عبر
نظام اجتماعي إلكتروني.

( )2-3-2أهمية مواقع التواصل االجتماعي في نشر المعلومات
لقد زادت تكنولوجيا االتص ـ ـ ــال الحديثة من إمكانية إرس ـ ـ ــال األش ـ ـ ــخاص للمعلومات وتلقيها ،حيث
أص ـ ـ ـ ــبحت مواقع التواص ـ ـ ـ ــل االجتماعي إحدى هذه التقنيات التي ش ـ ـ ـ ــهدت زيادة االس ـ ـ ـ ــتخدام كمص ـ ـ ـ ــدر
للمعلومات .على سـ ـ ـ ــبيل المثال ،يتم اسـ ـ ـ ــتخدام مواقع التواص ـ ـ ـ ـل االجتماعي للبحث عن معلومات حول
مواضيع خطيرة ،مثل أخبار الحروب والفوضى األمنية والكوارث الطبيعية وتعميم المعلومات حول تفشي
األمراض كالكولي ار وتحديد مصـ ــادر المياه النظيفة وغيرها .كما شـ ــهدت مواقع التواصـ ــل االجتماعي قد اًر
كبي اًر من االس ـ ــتخدام من قبل أولئك الذين يس ـ ــعون للحص ـ ــول على معلومات ،والذي أص ـ ــب أم اًر س ـ ــهالً
ويسـ ــي اًر مع انتشـ ــار التكنولوجيا وسـ ــهولة الوصـ ــول إلى اإلنترنت ،ويسـ ــتخدم األشـ ــخاص مواقع التواص ـ ـل
االجتماعي لجمع المعلومات ومشـ ـ ــاركة القصـ ـ ــص ومناقشـ ـ ــة االهتماماتف ( Westerman, Spence,
)and Van Der Heide, 2014:171
وتعمل مواقع الش ــبكات االجتماعية مثل مجتمع اإلنترنت لمس ــتخدميه ،فاعتماداً على موقع الويب
المعني ،يشـ ــترك العديد من أعضـ ــاء المجتمع على اإلنترنت في اهتمامات مشـ ــتركة في الهوايات والدين
وأنماط الحياة الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية واالجتماعية والبديلة .وبمجرد حص ـ ـ ـ ــول الفرد على حق الوص ـ ـ ـ ــول إلى موقع
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التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل االجتمــاعي ،يمكنــه البــدء في االختالط والغوص في هــذا العــالم الواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع من المعلومــات
(.)Rajeswari, 2014:66
وتتميز مواقع التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتمــاعي كــذلــك بــالتنوع ،حيــث تتي لألفراد من جميع أنحــاء العــالم
الوصـول إلى مواقع الشـبكات االجتماعية على اختالف مواقعهم الجغرافية ،كما تمكن الفرد من الوصــول
إلى األخبــار بكــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهولــة في الطرف اآلخر من الكرة األرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة ،كمــا أن هــذه المواقع بــدأت بتوفير
المعلومــة بــأكثر من لغــة حتى لتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى أكبر قــدر ممكن من المهتمين ،ممــا يتي للفرد تعلم بعض
األمور عن الثقــافــات واللغــات الجــديــدة ومــا يــدور من حولــه في العــالم ( Bhagwat and Goutam,
.)2013:16
وتعد مواقع التواصــل االجتماعي قوة طاغية على المشــهد اإلعالمي ،فهي تتحدى وســائل اإلعالم
التقليدية السـائدة وقد تسدي إللغاء دورها ولو بشكل جزئي .ويعد نطاق مواقع التواصل االجتماعي واسعاً
جدا ،إذ أنه ينشـ ـ ـ ــر معلومات بسـ ـ ـ ــرعة أكبر من وسـ ـ ـ ــائل اإلعالم التقليدية ،ويظهر معلومات ربما حاول
اإلعالم التقليدي تجاهلها والتغطية عليها .كما تمكن مواقع التواصل االجتماعي الصحفيين من الحصول
على المعلومات من أفراد يص ـ ـ ـ ــعب الوص ـ ـ ـ ــول إليهم والمس ـ ـ ـ ــاعدة في تأكيد الخبر من مص ـ ـ ـ ــدره الحقيقي
(.)Brewer, 2016
ومن هذا المنطلق ،بات من الصعوبة تجاهل أن وسائل اإلعالم االجتماعية أصبحت مسخ اًر جزءاً
أسـ ـ ــاسـ ـ ــياً في توزيع ونشـ ـ ــر األخبار عبر اإلنترنت ،وبفضــ ــل أدواتها المريحة وسـ ـ ــهلة االســ ــتخدام لنشـ ـ ــر
المحتوى ،فقد أصـب من السـهل عليها مشـاركة األخبار مع األفراد والمسسسات اإلعالمية األخرى بشكل
أوســ ــع ،إذ يمكن تحقيق ذلك من خالل اسـ ـ ــتخدام أزرار المشـ ـ ــاركة المتوفرة في المواقع اإلخبارية أو عن
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طريق إعادة النشـ ــر ( )Repostأو الريتويت ( )Retweetألخبار موجودة على صـ ــفحة المعجبين على
 Facebookأو  Twitterالمحملـة على أجهزة الهـاتف الـذكي .وبـدأت المواقع اإلخبـاريـة على اإلنترنت
تعتمد بشكل متزايد على هذه اإلحاالت من وسائل اإلعالم االجتماعية لتحسين حركة المرور على موقع
الويب الخاص بها ،وزيادة عدد مشـ ــاهدة المقاالت ،وفي النهاية نجاحها االقتصـ ــادي .لذلك ،من المتوقع
تماما أن تسـ ـ ــتخدم جميع الصـ ـ ــحف مواقع التواصـ ـ ــل االجتماعي كوسـ ـ ــيلة إضـ ـ ــافية لتوزيع محتواها عبر
ً
اإلنترنت ،للحصول على تداول يومي أكبر (.)Kümpel, Karnowski, and Keyling, 2015

وتسهل هذه الميزات الخاصة لوسائل اإلعالم االجتماعية الفردية نشر قضية على نطاق ضيق أو
واسع حيث تربط بين هذه المواقع عالقات وخدمات متبادلة ،على سبيل المثال ،تطبيقات مثل فيس بوك
( )Facebookوواتس ب ( )Whatsappتربطهما ش ـراكة وعالقات جيدة ،بل إن فيســبوك امتلكت قبل
سـنوات قليلة شـركة واتس ب .وتحتوي الوسائط االجتماعية على ميزات فنية متنوعة تتي النشر السريع
فيما بينها ،بما في ذلك س ــهولة البحث والمش ــاركة والتواص ــل مع المس ــتخدمين اآلخرين ،مما س ــهل تدفق
المعلومات بش ـ ــكل أكبر على هذه المواقع ألن ما يبحث عنه المس ـ ــتخدم س ـ ــهولة التواص ـ ــل على مختلف
منصات مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة (.)Zhang and Vos, 2015

إن توفير المعلومات فحسب ليس كافياً للجمهور العام ،فالجمهور اليوم يتوقع أن يختار ما يقرسه،
ويعتقد أغلب الناس أنهم يجب أن يكونوا قادرين على المساهمة بالمحتوى واآلراء أيضاً وهو ما ال يمكن
تحقيقـه إال عن طريق مواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتمـاعي ،فهي توفر مكـانـاً يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم للطرفين بهـذا النوع من
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التفاعل .وهذا التحول الذي ُيطلق عليه أحياناً ثورة وس ـ ــائل اإلعالم االجتماعية ،ال يعد نهاية الص ـ ــحافة
التقليدية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل كامل ،وانما يمثل والدة حركة جديدة ومطورة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد على أهمية العوامل الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
للصحافة ،أال وهي الشفافية والصدق واعطاء صوت لمن ال صوت له (.)Harper, 2010

( )3-3-2مدى مصداقية األخبار التي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي
لقد كان البحث عن المصـ ـ ـ ـ ــداقية جانباً رئيسـ ـ ـ ـ ــياً من جوانب اإلعالم والصـ ـ ـ ـ ــحافة منذ زمن ،حيث
التركيز على مصداقية المصادر ،وعلى الرغم من هذا االهتمام الموسع لألبحاث في هذا المجال لم يتم
التطرق إلى هذا النوع من األخبار على اإلنترنت إال مسخ اًر فيما يخص تحليالت المص ــداقية والموثوقية،
حيث خلصت دراسات حول صحافة اإلنترنت إلى أنه كلما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمون الويب،
كلمـا قلت الثقة به ،وأن أكثر المواقع ثقةً على اإلطالق هي تلك الموجودة في وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم القديمة
(.)Kovačič, Erjavec, and Štular, 2010:114
تعد المص ــداقية أحد العوامل التي تسثر على وس ــائل اإلعالم وعملية االتص ــال ،حيث يمكن القول
بأنها تعني الثقة في الوسـائل أو اإلمكانيات التي تتمتع بها المسسـسـة اإلعالمية أو تعني احترام الوســائل
وتقديرها كمصـ ــدر للمعلومات واآلراء بالمقارنة مع الوسـ ــائل األخرى ،بينما يمكن اإلشـ ــارة إليها على أنها
الرضا العام عن أداء الوسائل ،وبالتالي فإن مصداقية بعض الوسائل تتمثل باألداء السليم للوسائل مهما
كان نوعها (بوعزيز.)254:2017 ،
وقد بدأت المجتمعات تواجه عدداً كبي اًر من المخاطر بسبب انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل
االجتماعي على نحو غير مسـ ــبوق ،حيث قدمت هذه المواقع نوافذ معلوماتية ذات وصـ ــول شـ ــاسـ ــع إلى
قطاعات كبيرة من الجمهور ،فمسـ ـ ـ ــتخدمي مواقع التواصـ ـ ـ ــل االجتماعي يقدرون بالماليين ،وهسالء قد ال
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يكونون بالضـرورة مسلحين بمعايير التحقق من األخبار أو على دراية بأخالقيات العمل اإلعالمي .وفي
ذات الوقت ،يتم اس ـ ـ ـ ــتخدام مواقع التوص ـ ـ ـ ــل االجتماعي كأداة الكتش ـ ـ ـ ــاف الحقائق ،ودحض الش ـ ـ ـ ــائعات
وايصال الرسائل الرسمية إلى قطاعات كبيرة من الجمهور (أمين.)427:2017 ،
ويتمثل االختالف بين وسـ ــائط التواصـ ــل االجتماعي وقنوات الوس ــائط التقليدية في أن مسـ ــتخدمي
وســائط التواصــل االجتماعي لم يعودوا مجرد مشــاهدين ومقيمين للمحتوى فحســب ،بل أصــبحوا منشــئي
محتوى كـذلـك ،وبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب هـذا ،قـد بـات مجـال اإلعالم يواجـه قـد اًر كبي اًر من المعلومـات والتي بات عليه
التحقق من صــحتها ،ومن أحد المعايير التي نســتخدمها لتصــفية المعلومات هو مصــداقيتها ،ونظ اًر ألن
اإلنشــاء التعاوني واســع النطاق هو أحد الطرق الرئيســية لتكوين المعلومات في الشــبكة االجتماعية ،فإن
المســتخدم بات ينظر في بعض األحيان إلى المحتوى بشــكوك ،ولم يعد الجمهور يعتبرها مص ـد اًر موثوقاً
للمعلومات (.)Li and Suh, 2015:315
وقد حدد بدران ( )5-2 ::460معايير خاص ـ ــة بكيفية تحري مص ـ ــداقية المض ـ ــمون الخبري وهي
كاآلتي:
 .6الثقة في الوسيلة اإلعالمية ومصادرها.
 .:الدقة في التحقق من المصادر والتواريخ واألسماء واألرقام وغيرها.
 .3االستناد إلى األدلة والبراهين كالوثائق والوقائع والنصوص المكتوبة وغيرها.
 .0الموضوعية وعدم االنحياز والتجرد من األهواء الشخصية.
 .0حرية التعبير عن اآلراء والمواقف الشخصية.
 .1فصل الرأي الشخصي عن المعلومات والوقائع الثابتة.
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 .2معالجة القضايا التي تمس بمصال واهتمامات الجمهور المعني.
 .2عدم االستهتار بعقول الجمهور.
 .5توظيف األفكار واالتجاهات وأساليب العرض الواضحة.
 .64االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع الهادفة عند طر المواضيع.
 .66عدم المساس بالحياة الشخصية لألفراد والتشهير بهم.
 .6:نشر الحقائق بكافة أبعادها سواء أكانت إيجابية أم سلبية واالبتعاد عن نشر األكاذيب والقصص
المختلقة.

( )4-3-2آليلات الحلد من نشلللللللللر األخبار الزائفة والشلللللللللائعات على مواقع التواصلللللللللل
االجتماعي
تلعب مواقع التواصـ ــل االجتماعي عبر اإلنترنت ووسـ ــائل اإلعالم الجديدة دو اًر حاسـ ــماً في نشـ ــر
المعلومات الخاطئة واالدعاءات الكاذبة حول العالم ،والتي قد تصــل إلى ش ـريحة كبيرة من األفراد وتسثر
فيهم .ويبدو أن هناك قلة من األش ـ ـ ــخاص الذين يتحققون من مص ـ ـ ــداقية األخبار قبل مش ـ ـ ــاركتها مع
أصدقائهم وربما مع ماليين اآلخرين .ويرجع ذلك أساساً إلى حقيقة أن اإلنترنت ،وعلى وجه الخصوص،
خدمات الشـ ـ ــبكات االجتماعية ،توفر الالمركزية الكاملة للمعلومات على نطاق واسـ ـ ــع فكل مسـ ـ ــتخدم
يحتمل أن يكون مصــد اًر لألخبار ،وغالباً ال يكون مهتماً بإثبات الحقيقة .وقد ركزت عدة منش ـورات على
د ارسـ ـ ـ ــة خصـ ـ ـ ــائص انتشـ ـ ـ ــار الشـ ـ ـ ــائعات ( Tambuscio, Ruffo, Flammini, and Menczer,
.)2015:977
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وفقاً للغفيلي ( ،):4-60 ::462فإن معرفة الدوافع وراء انتش ــار الش ــائعات وفهم األس ــباب التي
تدفع الجماهير إلى االعتقاد بها والمسـ ــاهمة في نشـ ــرها يسـ ــاعد بشـ ــكل كبير في تطوير حلول للحد من
انتشار اإلشاعات والحد من تأثيرها السلبي على المجموعات واألفراد ،هذه الحلول التي يمكن من خاللها
التعامل مع هذه الظاهرة القديمة المتجددة بشكل عام والحد من انتشارها تشمل:
 .6توفير المعلومة وطمأنة الجماهير :إن نشـر األخبار الصحيحة وان كانت سلبية من قبل الجهات
الرس ــمية المعنية والتي يطلع عليها عدد كبير من الناس أفض ــل من التكتم عليها وافس ــا المجال
لألش ـ ــخاص لتلفيق الش ـ ــائعات المبالغ في توص ـ ــيفها ،حتى وان لم تص ـ ــل إال إلى عدد قليل من
الناس ،فالمس ــارعة لنش ــر الخبر ،يمن هذه الجهات القدرة على الس ــيطرة على األجواء اإلعالمية
المتعلقة بها.
 .:رفع الوعي لدى المجتمع حول خطورة اإلشلللاعات واآلثار السللللبية الناتجة عنها :فالمالحظ أن
الكثير من األفراد ال يدركون خطورة ما تتداوله األلس ـ ـ ــنة ويعتقدون بأنهم غير محاس ـ ـ ــبين على
أفعالهم وأنها غير معتبرة.
 .3تدريب المجتمع على اسلللللتغالل أوقات فراغهم :إن وقت الفراغ يمكن أن يتس ـ ـ ــبب في الترويج
للشـائعات بشكل أكبر ،ولهذا فمن المهم الحد من هذه الشائعات من خالل تشجيع األفراد وخاصة
الشباب على استغالل أوقات الفراغ بعيداً عن هذه الشائعات.
 .0التركيز على قيام النخب والمثقفين على القيام بأدوار إيجابية :تعد أدوار النخب والمثقفين ذات
أهمية إيجابية ،فيجب عليهم أال يعيدوا إعادة بث األخبار والمعلومات ما لم تصــدر عن مص ـادر
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موثوقة ،ألن العديد من الناس يرون بأن نشـ ــر هذه النخب والمثقفين لخبر ما يعطيه المصـــداقية
المطلوبة.
 .0سللن القوانين التي تردع الداعين لإلشللاعات والمروجين لها :يجب أن تكون هناك قوانين تعاقب
من يخترعون أو يروجون للشائعات إذا ما كانت تسثر على النظام العام أو تضر باآلخرين ،ولكن
يجب تحديثها بشــكل إضــافي لتشــمل بشــكل ص ـري الترويج للشــائعات من خالل مواقع التواصــل
االجتماعي.

( )5-3-2المواقع اإللكترونية الحديثة المتخصللصللة في التحقق من المعلومات والصللور
التي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي
يذكر ))Schifferes, Newman, Thurman, Corney, Göker and Martin, 2014: 4
أن األدوات التي يسـ ــتخدمها الصـ ــحفيون للتعامل مع محتوى الوسـ ــائط االجتماعية قد تختلف وفقاً لهدف
البحث ومصـ ـ ـ ـ ـ ــداقية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين في التعرف على صـ ـ ـ ـ ـ ــحة األخبار الالزم نشـ ـ ـ ـ ـ ــرها ،فخالل المقابالت
والمالحظات التي تم إجراسها في عام ُ ،:46:وجد أن معظم الم ارسـ ـ ـ ـ ــلين يسـ ـ ـ ـ ــتخدمون تغريدات التويتر
مباش ـرة لجلب األخبار الجديدة من أجل نشــرها ،وقد أصــبحت الحســابات الموثقة والصــحيحة على تويتر
في أيامنا هذه مصـد اًر مهماً لألخبار خاصة العاجل منها ،ومن أبرز األمثلة على ذلك تغريدات الرئيس
األمريكي دونالد ترمب وغيره من الس ــاس ــة األجانب والعرب ،بينما قبل فترة بس ــيطة كانت غرف األخبار
التلفزيونية تتحفظ على استقاء األخبار من هذه المنصات ،قبل أن تفرض نفسها مصد اًر للخبر.
يسـ ــتخدم المحررون والمتخص ـ ـصـ ــون في مواقع التواصـ ــل االجتماعي أدوات متطورة مثل تويتديك
( )TweetDeckوهوتس ـ ــويت ( )HootSuiteفي تقص ـ ــي األخبار الجديدة ،مما يس ـ ــم لهم باس ـ ــتخدام
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القوائم المتعددة وخيارات تصـ ـ ـ ــفية من أجل معرفة مصـ ـ ـ ــدر الخبر .ويسـ ـ ـ ــتخدم بعض الصـ ـ ـ ــحفيين برامج
متخص ـ ـصـ ــة مثل  Trendsmapو Google Trendsللعثور على قصـ ــص جديدة .في حين يسـ ــتخدم
صحفيون خرون أدوات مثل  Kloutأو  PeerIndexللتحقق من المحتويات التي يولدها المستخدمون.
كمــا يوجــد العــديــد من المواقع اإللكترونيــة العــالميــة التي توظف مجموعــة من األدوات للتحقق من
صــحة األخبار ومدى مصــداقيتها ،ومن أشــهرها مواقع  Bellingcatو Meedanو ،Checkdeskكما
أن هنالك طرقاً للتأكد مما إذا كان هناك أي بيانات وص ـ ـ ـ ــفية والتي تش ـ ـ ـ ــير إلى المعلومات المدمجة مع
الصورة عبر استخدام مواقع مثل  fotoforensics.comو ( findexif.comالمحمود.):460 ،
ولعل من أهم المواقع اإللكترونية التي تسـ ـ ــتخدم للتحقق من األخبار في أمريكا الالتينية هو موقع
 ،Chequeadoوهو موقع أرجنتيني مخص ـ ـ ـ ــص حصـ ـ ـ ـ ـرياً في فحص الحقائق وهو األول من نوعه في
أمريكا الالتينية .وقد تم انشـ ـ ـ ــاء الموقع في عام  ،:464حيث اسـ ـ ـ ــتخدم منهجية إلنشـ ـ ـ ــاء ما ال يقل عن
ثمانية مواقع لتقصـ ـ ــي الحقائق في المنطقة .منذ عام  ،:460أصـ ـ ــب لدى  Chequeadoقسـ ـ ــم خاص
لالبتكار ،تتضــمن بعض المشــاريع التي تم تطويرها تحت هذا الشــعار  ،Chequeadorوهو عبارة عن
منص ـ ـ ـ ـ ـ ــة للتدقيق التعاوني بين المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين للتعرف على األخبار الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحة من الخاطئة .أما في
اإلكوادور ،فقد تم إطالق موقع إكوادور شـ ـ ــيكويا ،لمراقبة الحقائق التي تمر عبر الشـ ـ ــبكات االجتماعية،
كما يعتمد وكالء حكوميين هذا الموقع كاألداة لنشر المعلومات (.)Monnerat, 2017
كم ــا يع ــد موقع  ،Storyfulمن أهم المواقع التي تحقق في المحتوى المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك على الوي ــب
االجتماعي بش ـ ــكل دقيق جداً ،وبص ـ ــورة معمقة .حيث يعد العثور على المص ـ ــدر األص ـ ــلي هو الخطوة
األولى في عملية التحقق في الموقع ويمكن أن يتطلب العديد من التقنيات ،حيث طورت Storyful
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ويعد مش ـ ـ ـ ـ ــاهد
تكنولوجيا التحقق من األخبار ،بحيث يمكن أن تميز بين األخبار الحقيقية والمزيفةُ ،
 EXIFمن  Jeffreyأداة بس ـ ـ ــيطة عبر اإلنترنت للتحقق من البيانات الوص ـ ـ ــفية ،وغالباً ما يس ـ ـ ــاعد
 Storyfulعلى التحقق من المعلومات حول الطقس في الص ـ ـ ــور عندما يتعذر العثور على البيانات
الوصفية (.)Bartlett, 2012
وفي نفس الس ــياق يعد موقع  VERIFEYED.COMمن أهم المواقع التي تس ــعى إلى الكش ــف
عن الص ـ ــور المزورة والوثائق الممس ـ ــوحة ض ـ ــوئياً وذلك من خالل توفر أحدث تقنيات الطب الش ـ ــرعي
للص ـ ــور ،حيث جمعت  VERIFEYED.COMفي عام  ،:440مجموعة من العلماء وخبراء األمن
الرقمي لتطوير مجموعة أدوات لتس ـ ــهيل الكش ـ ــف الفوري عند التالعب الرقمي في الص ـ ــور .بعد س ـ ــبع
سـ ــنوات من البحث ،تم انشـ ــاء برنامج  Verifeyedللتحقق من الصـ ــور التي يتم نشـ ــرها .حيث تم من
خالل هذا الموقع تحليل أكثر من  6.0مليون صـ ــورة رقمية ،والتي س ـ ــاهمت بشـ ــكل كبير في اكتش ـ ــاف
التالعب في الصور المنشورة ،وعدم تشجيع االحتيال الرقمي المحتمل (.)verifeyed, 2017
وفي غياب أدوات قوية للحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على األخبار من على مواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي والتحقق
منها ،قامت المسسـسـات اإلعالمية بتطوير تقنياتها الهجينة الخاصـة بها .فعلى سبيل المثال ،في أعقاب
كــارثــة كوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــا كونكورديــا في عــام  ،:466قــام فريق اإلعالم في هيئــة اإلذاعــة البريطــانيــة بتجربــة
مص ــطلحات بحث مختلفة على تويتر وعلى مواقع مختص ــة بنش ــر الفيديوهات مثل  Twitpicوyfrog
وعلى  YouTubeوبحثت عن الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور التي تم نش ـ ـ ـ ـ ـ ــرها ،حاولوا توقع الكلمات التي قد يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمها
األشــ ـ ـ ـ ـ ــخاص ،مثل فالغرقف و فالصــ ـ ـ ـ ـ ــخورف ،واســ ـ ـ ـ ـ ــتخدموا خدمات تحديد الموقع الجغرافي لالنتقال إلى
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األش ـ ـ ــخاص الذين ربما كانوا قريبين من موقع الحدث وذلك للتحقق من مدى ص ـ ـ ــحة الخبر الذي نش ـ ـ ــر
(.)Schifferes, Newman, Thurman, Corney, Göker and Martin, 2014: 4
ويعرض البــاحـث في ملحق رقم ( )0أنموذجـاً من خطوات التحقق المتبعــة في غرفــة أخبــار قنــاة الجزيرة
اإلخبارية.

ثانياً :الدراسات السابقة


دراسة أرسينالت وكاستيلز (:)Arsenault and Castells, 2006

غزو العقول ،واخضاع العراق :اإلنتاج االجتماعي للتضليل في الواليات المتحدة -دراسة حالة.

Conquering the Minds, Conquering Iraq: The Social Production of
Misinformation in the United States – A Case Study

هدفت الد ارس ـ ــة إلى تحري النتاجات االجتماعية المض ـ ــللة في الواليات المتحدة األمريكية ،أجريت
هذه الد ارسـ ـ ـ ــة في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد اسـ ـ ـ ــتخدمت المنهج التحليلي ،حيث تم تحليل األخبار
واألدلة الزائفة التي اســتمرت في االنتشــار بعد أحداث  66ســبتمبر .أظهرت النتائج أن المفاهيم الخاطئة
عن حرب العراق كـانـت تنتج اجتمـاعيـاً عبر تفـاعـل معقـد بين مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك
المناخ العام للخوف في أمريكا في حقبة ما بعد  66سـ ـ ـ ــبتمبر ،واسـ ـ ـ ــتراتيجيات إعداد جدول أعمال إدارة
بوش ،والوساطة بين المسسسات السياسية واالتصاالت.
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اسـتفاد الباحث من هذه الد ارسـة في التأكيد على أن المعلومات المضللة وعدم التحقق منها يساهم
في نتاج اجتماعي مضلل وغزو للعقول.
 دراسة كوفاكيك وايرجافيك وستوالر ()Kovačič, Erjavec, and Štular, 2010
مصللداقية الوسللائل التقليدية مقابل أخبار وسللائل اإلعالم على اإلنترنت :تغيير تاريخي في تصللورات
الصحفيين.
Credibility of Traditional vs. Online News Media: A Historical Change in
Journalists' Perceptions.

هدفت إلى مقارنة مصــداقية المعلومات المنشــورة على المواقع اإلخبارية على اإلنترنت بمصــداقية
المعلومات التي تقدمها وسـ ـ ــائل اإلعالم التقليدية رغم ندرة األدلة في هذه المرحلة وصـ ـ ــعوبة التحقق مما
إذا كان ظهور مواقع األخبار اإللكترونية قد أحدث تغيي اًر في تصـ ــورات الصـ ــحفيين لمصـ ــداقية اإلعالم.
أجريت هذه الد ارسـ ـ ــة في س ـ ـ ــلوفينيا ،وقد اس ـ ـ ــتخدمت المنهج المس ـ ـ ــحي ،حيث تكونت عينة الد ارس ـ ـ ــة من
( )641صــحفي في ســلوفينيا .أظهرت النتائج أن غالبية الصــحفيين ما زالوا يعتقدون أن وســائل اإلعالم
التقليدية هي األكثر مصــداقية وأن لديهم وجهة نظر محافظة في مســألة المصــداقية الصــحفية ومعاييرها
والذي وقد ُيعزى إلى المشـ ـ ـ ـ ــهد اإلعالمي المتطور على اإلنترنت في سـ ـ ـ ـ ــلوفينيا .كما أظهرت النتائج أن
بعض الصـ ـ ـ ـ ــحفيين يرون بأن مواقع الويب الخاصـ ـ ـ ـ ــة بالشـ ـ ـ ـ ــركات على اإلنترنت ذات قيمة ،ألنها توفر
معلومات سريعة يتم التحقق منها باستمرار من مجتمع مستخدمي الوسائط عبر اإلنترنت.
اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الباحث في مناقشتها لمصداقية المعلومات المنتشرة على االنترنت،
إال أنها لم تناقش موضوع التحقق من المعلومات قبل بثها.
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 دراسللة الهمص وشلللدان ( :)2212األبعاد النفسللية واالجتماعية في ترويج اإلشللاعات عبر وسللائل
اإلعالم وسبل عالجها من منظور إسالمي.
هدفت إلى تقصــي األبعاد النفســية واالجتماعية في ترويج اإلشــاعات عبر وســائل اإلعالم وســبل
عالجها من منظور إسالمي ،أجريت الدراسة في فلسطين ،واستخدمت المنهج التحليلي ،وتوصلت نتائج
الد ارســة إلى أن األبعاد النفســية واالجتماعية في ترويج اإلشــاعات عبر وســائل اإلعالم كانت كبيرة على
الجمهور المتلقي ،وأن من أهم األبعاد النفسـ ـ ـ ــية واالجتماعية السـ ـ ـ ــلبية لترويج االشـ ـ ـ ــاعات تدمير النظام
القيمي وال تس ـ ـ ـلم االجتماعي ،وتعميم مشـ ـ ــاعر اإلحباط في المجتمع ،وتدني المعنويات واعاقة للفكر .وقد
أوصت الدراسة بالتثبت قبل تصديق الخبر ونقله والتفكر في محتوى اإلشاعة قبل نشرها.
اســتفاد الباحث من هذه الد ارســة بتعرفه على خطورة نشــر المعلومات قبل التثبت منها ومســاهمتها
في نش ــر الش ــائعات واآلثار الس ــلبية النفس ــية واالجتماعية التي تتركها ،مما يس ــتوجب التأكيد على أهمية
التحقق قبل نشر المعلومات.
 دراسلللللة وافي ( :)2212مدي اعتماد اإلعالميين الفلسلللللطينيين على مواقع التواصلللللل االجتماعي
كمصدر لألنباء والمعلومات دراسة ميدانية على اإلعالميين الفلسطينيين في قطاع غزة
هدفت إلى كشــف مدى اعتماد اإلعالميين الفلســطينيين على مواقع التواصــل االجتماعي كمصــدر
لألنباء والمعلومات ،أجريت الد ارس ــة في فلس ــطين ،واس ــتخدمت المنهج التحليلي الوص ــفي ،حيث تكونت
عينة الد ارس ـ ـ ـ ــة من مجموعة من النخب اإلعالمية والبالغ عددهم ( )604ص ـ ـ ـ ــحفي ،والذين تم اختيارهم
بطريقة المسـ الطبقي ،وتوصـلت نتائج الد ارسـة إلى أن توجه اإلعالميين الفلسطينيين إلى اعتماد مواقع
التواصـل االجتماعي في عملهم سـببه سـهولة الحصـول على المعلومات ،وأن درجة استخدام اإلعالميين
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الفلس ــطينيين للفيس بوك جاءت في المرتبة األولى بنس ــبة  ،%02في حين جاء تويتر في المرتبة الثانية
بنسـ ــبة  .%:0كما أشـ ــارت النتائج إلى أن اسـ ــتخدام مواقع التواصـ ــل االجتماعي كأداة لجمع المعلومات
اإلخبارية يوفر الوقت والجهد على الص ــحفيين واإلعالميين ،ويمكنهم من تحقيق س ــبق ص ــحفي وتغطية
األخبار بشكل أسرع.
اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الباحث بأن هناك توجها لدى الصحفيين للتعامل مع مواقع التواصل
االجتماعي كمصدر للمعلومات ،إال أن الدراسة لم تناقش التحقق منها و ليات ذلك والوسائل المتبعة.
 دراسلة عباس ( :)2212استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في مجال اإلعالم :دراسة تحليلية
لالستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت في الرسائل الجامعية
هدفت إلى معرفة مدى اسـتعانة الباحثين في كلية اإلعالم في جامعة بغداد بالمصادر اإللكترونية
المتـاحــة عبر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـة اإلنترنـت في البحــث العلمي ،وكــذلــك قيــاس قوة الترابط بين اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام اإلنترنــت
والتخص ـ ـصـ ــات الموضـ ــوعية .أجريت هذه الد ارسـ ــة في جمهورية مصـ ــر العربية ،وقد اسـ ــتخدمت المنهج
المسـ ـ ــحي ،حيث تكونت عينة الد ارسـ ـ ــة من ( )6:6رسـ ـ ــالة وأطروحة .أظهرت النتائج أن عدد الرسـ ـ ــائل
واألطروحات التي اس ـ ــتعانت بمص ـ ــادر اإلنترنت بلغت ( )02رس ـ ــالة وأطروحة فقط من قس ـ ــم الص ـ ــحافة
و( )32رسالة وأطروحة من قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية.
 دراسلللة نور ( :)2212صلللناعة الخبر في الفضلللائيات العربية دراسلللة تطبيقية على قناتي (الجزيرة
وسكاي نيوز عربية) في الفترة من ()2212-2212
هــدفــت إلى معرفــة مــدى التزام قنــاتي الجزيرة وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــاي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــاي نيوز عربيــة بــالمعــايير المهنيــة
واألخالقية في صــناعة األخبار ومعرفة مدى تأثير الفضــائيات اإلخبارية على مســتوي الوعي الســياســي
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للمجتمع العربي .أجريت هذه الد ارسـ ـ ــة في السـ ـ ــودان ،وقد اسـ ـ ــتخدمت المنهج الوصـ ـ ــفي التحليلي ،حيث
تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الخبراء اإلعالميين من أساتذة وفنيين ومقدمي برامج واداريون من
قناتي (الجزيرة) و(س ـ ـ ـ ــكاي نيوز عربية) وعددهم ( )24فرداً .أظهرت نتائج الد ارس ـ ـ ـ ــة أن رفع المس ـ ـ ـ ــتوى
اإلخباري والوعي الســياســي للمشــاهد العربي وحســن صــناعة الخبر واســتخدام التقنيات الحديثة وجماليات
الشاشة يساهم في إيصال الرسالة بشكلها األفضل ،كما أظهرت النتائج أن الجمهور العربي يعتبر قناتي
الجزيرة وسكاي نيوز هما المصدر اإلخباري األول.
ناقشـ ــت هذه الد ارسـ ــة المعايير المهنية في صـــناعة االخبار لدى الجزيرة وسـ ــكاي نيوز عربية ،إال
أنها لم تتطرق إلى مواقع التواصل االجتماعي كمصدر جديد لألخبار وطرق التحقق منها.
 دراسلللللللة مارتن وكوم ( :)Martin and Comm, 2014التحقق من المعلومات في عصلللللللر
الصحافة الرقمية.
Information Verification in the Age of Digital Journalism

هـدفـت إلى التعرف على طرق التحقق من المعلومـات في عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـافـة الرقمية ،أجريت
الد ارس ــة في اس ــتراليا ،واس ــتخدمت المنهج التحليلي الوص ــفي ،واس ــتخدمت الد ارس ــة المقابالت كأداة لجمع
بيـانـات الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،حيـث تم إجراء مقـابالت مع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين الذين يعملون في قطاع اإلعالم اإلذاعي
ويقيمون في والية نيو سـاوث ويلز والبالغ عددهم ( ):2صحفي .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن وسائل
اإلعالم والتكنولوجيات االجتماعية ،تلعب دو اًر محورياً في كيفية تواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط البث والتفاعل مع
جماهيرها ،وأن الصـ ــحفيين يسـ ــتخدمون وسـ ــائل اإلعالم االجتماعية لجمع األخبار ،لكنهم يسـ ــتمرون في
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التركيز على المصادر الموثوقة ،كما أظهرت النتائج أن بعض عمليات التحقق تقع على عاتق المراسل.
كما أظهرت النتائج أن اسـ ـ ــتخدام المصـ ـ ــادر الموثوقة ،والمصـ ـ ــداقية ،والدقة ،يشـ ـ ــكلون ش ـ ـ ـواغل رئيسـ ـ ــية
للصحفيين الذين تمت مقابلتهم.
تم االســتفادة من هذه الد ارســة الجيدة ومناقشــتها طرق التحقق من المعلومات في عصــر الصــحافة
الرقمية ،لكنها د ارسـ ـ ـ ــة الباحث تختلف عن د ارسـ ـ ـ ــة مارتن من حيث حجم العينة واسـ ـ ـ ــتخدامه االسـ ـ ـ ــتبانة
والمقابلة في جمع البيانات بدالً من االكتفاء بمقابالت مع الصحفيين.

 دراسللة لي وسللوه ( )Li and Suh, 2015العوامل المؤثرة في مصللداقية المعلومات على منصللات
التواصل االجتماعي :دليل من صفحات الفيسبوك.
Factors Influencing Information Credibility on Social Media
Platforms: Evidence from Facebook Pages.
هدفت إلى البحث في العوامل التي تسثر على مصــداقية معلومات األفراد الموجودة على منصــات
مواقع التواص ــل االجتماعية .أجريت هذه الد ارس ــة في جمهورية الص ــين الش ــعبية ،وقد اس ــتخدمت المنهج
الوصــفي التجريبي ،حيث بلغت عينة الد ارســة ( )630مســتخدماً لموقع  .Facebookأظهرت النتائج أن
التفاعل واالعتماد والمصداقية وقوة الحجة كانت المحددات الرئيسية لمصداقية المعلومات .ومع ذلك ،لم
يالحظ أي تأثير للخبرات الشخصية على بعدي المصداقية ومصداقية المعلومات.
 دراسة بود وفراغا ( )Bode and Vraga, 2015في األخبار ذات الصلة ،كان هذا خطأ :تصحيح
التضليل من خالل وظائف ذات صلة في مواقع التواصل االجتماعي.
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In Related News, That Was Wrong: The Correction of Misinformation
through Related Stories Functionality in Social Media.
هدفت إلى البحث في مواقع التواصل االجتماعي حول تصحي التضليل في مجال االتصال ،مع
األخذ بعين االعتبار الدور الذي قد تلعبه مواقع التواص ــل االجتماعي في تص ــحي المعلومات الخاطئة.
أجريت هذه الد ارســة في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد اســتخدمت المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة
الد ارسـ ـ ـ ـ ــة من ( )0:0مشـ ـ ـ ـ ــارك للتجربة األولى و( )044في التجربة الثانية ،حيث قاموا باختبار وظيفة
جديدة من  ،Facebookوالتي توفر روابط خارج  Facebookوالتي لها عالقة بالمواضــيع التي تتوافق
مع ميول الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص عند نقره على رابط داخل  .Facebookأظهرت النتائج أنه عندما يتم تص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
منش ـ ــور يتض ـ ــمن معلومات مض ـ ــللة ،فإن ذلك يقلل المفاهيم الخاطئة بش ـ ــكل كبير ،كما أظهرت النتائج
تفاعالً كبي اًر مع منشـور الكائنات المعدلة (والذي كان موضـوع التجربة التي خضعت لها عينة الدراسة)،
كما أظهرت النتائج إعطاء المشاركين لألخبار اهتماماً بنسبة أعلى عندما تتوافق مع ميولهم الشخصية.
استفاد الباحث من هذه الدراسة ألنها سلطت الضوء على أهمية الدور الذي تسديه مواقع التواصل
االجتماعي في نشـ ــر المعلومات وتدفقها وفي الجانب اإليجابي منها أيض ـ ـاً ،إال أنها اختلفت عن د ارسـ ــة
البـاحــث في عالقـة هـذه المواقع بغرف األخبــار التلفزيونيــة ونظرة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين لهــا بــاعتبــارهـا مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اًر
للمعلومات.
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 دراسلة ريتر ( )Ritter, 2015التحدي االجتماعي :استكشاف العقبات التي تعترض تكامل وسائل
اإلعالم االجتماعية في غرف األخبار
The Socially Challenged: Exploring Obstacles to Social Media
Integration in Newsrooms
هدفت إلى اكتشـاف التحديات التي يواجهها العديد من الصحفيين عند دمج أدوات مواقع التواصل
االجتماعي في مجال عملهم اليومي .أجريت هذه الد ارسـ ــة في إيطاليا ،وقد اسـ ــتخدمت المنهج التجريبي
بأس ـ ــلوب المحاكاة والذي وظف نموذجاً يقيس أربعة عوامل وهي معدل االنتش ـ ــار ،والس ـ ــذاجة ،واحتمالية
التحقق من وجود خدعة .أظهرت نتائج الد ارسـ ـ ـ ـ ـة أن محاكاة الش ـ ـ ـ ــبكات المتجانس ـ ـ ـ ــة وغير المتجانس ـ ـ ـ ــة
بالحقيقية زاد احتمالية التحقق من الوقائع بما يضـ ـ ـ ــمن اإلزالة الكاملة للخدعة من الشـ ـ ـ ــبكة .كما أظهرت
النتائج أن قيمة العتبة ال تعتمد على معدل االنتش ـ ــار فحس ـ ــب ولكن على الس ـ ــذاجة ونس ـ ــيان التحقق من
وجود خدعة كذلك ،مما يسـ ـ ـ ــم بقياس الحد األدنى من رد الفعل الضـ ـ ـ ــروري للقضـ ـ ـ ــاء على خدعة ما.
وأظهرت النتائج كذلك بأن الخدعة كلما كانت أكثر احترافا وأقرب إلى القبول بها ،أو كان وكالء األنباء
أكثر سذاجة ،فإن عدد مصدقيها سيكون أكبر.
أكدت هذه الد ارس ــة على التحديات التي يواجهه الص ــحفيون عند دمج مواقع التواص ــل االجتماعي
مع ليات عملهم اليومي ،لكنها اختلفت عن دراسة الباحث في مناقشته التحقق وأدواته.
 دراسللللة تامبوسللللكيو وروفو وفالميني ومينتشللللر ( Tambuscio, Ruffo, Flammini, and
 :)Menczer, 2015تأثير التحقق من الحقائق على أكاذيب الفيروسللللللات :نموذج للمعلومات
الخاطئة ينتشر في الشبكات االجتماعية.
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Fact-Checking Effect on Viral Hoaxes: A Model of Misinformation Spread
in Social Networks

هدفت إلى اس ـ ـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ـ ـ ـاف التحديات التي يواجهها العديد من الص ـ ـ ـ ـ ــحفيين عند دمج أدوات مواقع
التواص ـ ــل االجتماعي في س ـ ــير العمل اليومي .أجريت هذه الد ارس ـ ــة في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد
اسـ ـ ـ ـ ــتخدمت المنهج النوعي ،حيث تكونت عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ــة من ( ):0صـ ـ ـ ـ ــحفياً من مجموعة متنوعة من
الخلفيات اإلعالمية ومن ذوي النظرة الثاقبة عند التطبيق العملي ألدوات وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم االجتماعية.
أظهرت النتائج أنه تم التركيز على أربعة موض ـ ــوعات رئيس ـ ــية بما فيها المخاوف بش ـ ــأن الجودة والدقة،
والزيادة في عبء العمل والض ــغوط المرتبطة بالوظيفة التي أنش ــأتها وس ــائل اإلعالم االجتماعية ،والبيئة
التنافسـ ـ ــية للقصـ ـ ــص اإلخبارية عبر مواقع التواص ـ ـ ـل االجتماعي ،وعمر وخبرة الصـ ـ ــحفي ،كما أظهرت
النتـائج أن جميع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين الجـدد اتفقوا بـأن مواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي جعلت العديد من جوانب
وظائفهم أبسط وأسهل.
 دراسللللة إكحيل ( :)2212الشللللائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشللللر األخبار من
وجهة نظر الصحفيين األردنيين
هدفت إلى التعرف على الشـ ــائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشـ ــر األخبار من
وجهة نظر الص ـ ــحفيين األردنيين ،أجريت الد ارس ـ ــة في األردن ،واس ـ ــتخدمت المنهج التحليلي الوص ـ ــفي،
حيث تكونت عينة الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة من مجموعة من الص ـ ـ ـ ـ ــحفيين األردنيين والبالغ عددهم ( )360ص ـ ـ ـ ـ ــحفي،
وتوصـلت نتائج الد ارسـة إلى أن أثر الشـائعات في المواقع اإلخبارية األردنية في نشـر األخبار من وجهة
نظر الصــحفيين األردنيين كان كبي اًر ،وأن هناك فروق ذات داللة إحصــائية للشــائعات في نشــر األخبار
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من وجهة نظر الصـ ـ ــحفيين األردنيين تعزى لدرجة إدراكهم الكبيرة لمفهوم الشـ ـ ــائعات من حيث المفهوم
واألهداف واألخطار .وأوص ــت الد ارس ــة بض ــرورة اس ــتخدام مص ــادر موثوقة لجلب المعلومات اإلخبارية،
وضرورة إيجاد وسائل متطورة للتأكد من صحة األخبار قبل نشرها.
 دراسلللة بدران ( :)2212المعالجات البصلللرية لمقاطع الفيديو في مواقع التواصلللل االجتماعي وأثرها
على المتلقي دراسة تجريبية للمصداقية والحالة النفسية لمتلقي موقع اليوتيوب.
هدفت إلى التعرف على المعالجات البصـ ـ ـ ـرية التي يعتمد عليها القائمون باالتص ـ ـ ــال في تش ـ ـ ــكيل
رسيتهم لمقاطع الفيديو في مواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي ،وأثر التنويع في المعالجات البص ـ ـ ـ ـ ـ ـرية لمقطع
الفيديو الواحد على المتلقي نفس ـ ــياً وعلى إدراكه لمدى مص ـ ــداقية تلك المقاطع .أجريت هذه الد ارسـ ـ ــة في
المملكة العربية الســعودية ،وقد اســتخدمت المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة الد ارســة من ( )1:طالباً
يأخذون مقرر (برامج التصـ ــميم الحاســـوبية  ):بكلية اإلعالم واالتصـ ــال بجامعة اإلمام محمد بن سـ ــعود
اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية بالرياض .أظهرت النتائج ارتفاع نس ـ ـ ـ ـ ــبة عدم الثقة في مص ـ ـ ـ ـ ــداقية مقاطع اليوتيوب التابعة
لمسس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات إعالمية إلى ( )%66.3في مقابل ( )%6.1لعدم الثقة فيما تقدمه مقاطع الفيديو التابعة
لحس ــابات شـ ــخص ــية قبل تعرض عينة الد ارسـ ــة للتجربة .كما أظهرت النتائج ارتفاع نس ــبة عدم الثقة في
مصــداقية مقاطع الفيديو التابعة لمسس ـســات إعالمية بعد إجراء التجربة لتصــل إلى ( ،)%:5.4وأظهرت
النتائج أيضـاً أن متابعة مقاطع اليوتيوب قد أثرت على سـلوكيات الفرد الشـخصية وسلوكه تجاه المجتمع
بنسبة (.)%10.1
 دراسلللللة هيروي وهاروير ( :)Heravi and Harrower, 2016صلللللحافة التويتر في إيرلندا:
مصادر موثوقة في عصر مواقع التواصل االجتماعي.

57

 Twitter journalism in Ireland: Sourcing and trust in the age of
social media
هدفت إلى التحقيق في ص ـ ـ ــحافة التويتر في إيرلندا ،من خالل التعرف على مص ـ ـ ــادر المعلومات
ومدى مصـداقيتها في عصـر مواقع التواصل االجتماعي ،كما هدفت إلى التعرف على العالقة بين الثقة
والمصــادر والتحقق من أنماط أوســع حول القيم الصــحفية ،وكيف يمكن لهذه القيم والممارســات أن تعمل
في مجال الصـحافة ككل .أجريت الد ارسـة في إيرلندا ،واستخدمت المنهج التحليلي الوصفي ،حيث تكون
مجتمع الد ارس ــة من الص ــحفيين العاملين في إيرلندا ،وتم إجراء مسـ ـ ش ــامل للص ــحفيين في عام :463
عبر جميع أنواع المنظمات والمنصــات اإلعالمية ووســائل اإلعالم .وكان هناك اســتطالع مفتو لجميع
الصـ ـ ـ ــحفيين العاملين بدوام كامل ،ولكن اقتصـ ـ ـ ــرت النتائج على أولئك الذين يمتهنون مهنة الصـ ـ ـ ــحفيين
المنظمين ،والبالغ عددهم ( )6000صــحفي ،في حين بلغت عينة الد ارســة ( )0:6صــحفي ،وكان معدل
االس ـ ــتجابة  ٪ 36ومس ـ ــتوى الثقة  ٪50بهامش خطأ  .٪0.0وتوص ـ ــلت نتائج الد ارس ـ ــة إلى أن االعتماد
على مواقع التواصـ ــل االجتماعي كواحد من بين العديد من مصـ ــادر األخبار الجيدة المتوفرة ،حيث يقوم
الص ـ ـ ـ ـ ــحفيون بدمج تويتر في س ـ ـ ـ ـ ــير عملهم بش ـ ـ ـ ـ ــكل كبير ومتكرر ،كما أنهم يعتمدون كثي اًر على مواقع
التواصـل االجتماعي للعثور على القصص ،إال أنهم مترددون في االعتماد عليها كلياً قبل التحقق منها.
كما أشارت النتائج أن المحتويات التي تسخذ من التويتر ال يمكن الوثوق بها بشكل قطعي.
 دراسة بوعزيز ( :)2212استعمال وسائل اإلعالم االجتماعية كمصادر لألخبار دراسة ميدانية على
صحفيي وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر.
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هدفت إلى تس ـ ـ ــليط الض ـ ـ ــوء على مفهوم وجوانب من تطبيقات مواقع التواص ـ ـ ــل االجتماعي كونها
تمثـل مظه ار جـديـدا وكليـا من مظـاهر تطبيقـات اإلعالم الجديد .أجريت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في الجزائر ،وقد
اســتخدمت المنهج المســحي ،حيث تكونت عينة الد ارســة من ( )3:4صــحافيا جزائريا محترفا من حاملي
بطاقة الص ـ ـ ـ ــحفي المحترف .أظهرت النتائج أن الص ـ ـ ـ ــحفيين الجزائريين لديهم اهتمامات تجاه اس ـ ـ ـ ــتخدام
مواقع التواصل االجتماعي بما نسبته ( ،)%3:.2كما أظهرت النتائج أن ( )06.5:%من الصحفيين ال
يعتمدون على مواقع التواص ــل االجتماعي .وأظهرت النتائج كذلك أن نس ــبة كبيرة من الص ــحفيين والذين
تتجاوز نسبتهم ( )%00يواجهون صعوبات عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
 دراسة يماني ( :)2212مصداقية األخبار في وسائل اإلعالم الجديد لدى الجمهور السعودي
هدفت إلى التعرف على رأي الجمهور السـ ـ ـ ــعودي ،بالكشـ ـ ـ ــف عن رأيهم حول مصـ ـ ـ ــداقية األخبار
الموجودة على مواقع التواص ـ ـ ـ ــل االجتماعي .أجريت هذه الد ارس ـ ـ ـ ــة في المملكة العربية الس ـ ـ ـ ــعودية ،وقد
اســتخدمت المنهج الوصــفي المســحي ،حيث بلغت عينة الد ارســة ( )044مفردة من مدينتي مكة المكرمة
وجدة .أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين مصــداقية مواقع التواصــل االجتماعي ومعدل المشــاهدة،
حيث إنه كلما كانت الوس ـ ــيلة ذات مص ـ ــداقية أكبر كان اعتماد الجمهور عليها أكبر ،والعكس ص ـ ــحي ،
فكلما قلت مصـ ـ ــداقية وسـ ـ ــائل اإلعالم الجديد َّ
قل اعتماد الجمهور عليها .كما أشـ ـ ــارت النتائج إلى وجود
عالقة ارتباطية لها داللة إحص ــائية بين مس ــتوى مص ــداقية وس ــائل اإلعالم الجديد ومعدل مش ــاهدة أفراد
العينة لها.
 دراسة مارتن ( :)Martin, 2017الصحافة وضغوط التحقق ومفاهيم ما بعد الحقيقة في المجتمع
المدني.
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Journalism, the pressures of verification and notions of post-truth in civil
society
هدفت إلى التعرف على الصــحافة وضــغوط التحقق من صــحة الخبر ومفاهيم ما بعد الحقيقة في
المجتمع المدني ،فض ـ ـالً عن طبيعة الممارسـ ــات اإلعالمية للصـ ــحفيين في القرن الحادي والعش ـ ـرين وما
تربطها بدور المعلومات ووســائل اإلعالم االجتماعية في المجتمع المدني .أجريت الد ارس ــة في أسـ ـتراليا،
واسـ ــتخدمت المنهج التحليلي الوصـ ــفي ،كما اعتمدت المنهجية على نتائج الد ارسـ ــات البحثية الرائدة التي
تحقق في ممارسـات الصـحفيين للتحقق من األخبار التي ينشـرها العالم الرقمي ،والضغوط التي تواجههم
عند التحقق منها ،واس ـ ــتخدمت الد ارس ـ ــة المقابالت كأداة لجمع بيانات الد ارس ـ ــة ،حيث تم إجراء مقابالت
معمقة مع ( )5صـ ــحفيين .وتوصـ ــلت نتائج الد ارسـ ــة إلى أن األفراد يعيشـ ــون ظاهرياً في مجتمع فما بعد
الحقيقـةف ويرجع ذلـك إلى حـد كبير إلى تـأثير التغييرات في البيئـة اإلخبـارية بالعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الرقمي ،وبوجود
العديد من طرق جمع المعلومات ،أصــب من الصــعب على الجماهير الفصــل بين الحقيقة والخيال .كما
أشــ ـ ــارت النتائج أن الصــ ـ ــحافيين لهم دور كبير في التحقق من المعلومات التي تردهم .وأن من األهمية
بمكان أن يكون لدى الصـحفيين المهارات والمعرفة الالزمة لتقييم محتوى الوسـائط بشـكل حاسم والتعامل
مع األخبار قبل نشرها.
 دراسللة سللاكو وبوسلليو ( )Sacco and Bossio, 2017ال تغرد هذا! كيف يتفاوض الصللحفيون
والمؤسللسللات اإلعالمية على التوترات الناشللئة عن تطبيق سللياسللة مواقع التواصللل االجتماعي في
غرف األخبار
Don't Tweet This! How journalists and media organizations negotiate
tensions emerging from the implementation of social media policy in
newsrooms
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د ارس ــة هدفت إلى المقارنة والتحليل النقدي لس ــياس ــات واجراءات إدارة وس ــائل اإلعالم االجتماعية
في غرف األخبـار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراليـة ،بـاإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إلى العالقـات بين مختلف موظفي التحرير ،وذلـك بهدف
التخطيط لدمجها مع الممارسـ ــات الصـ ــحفية .أجريت الد ارسـ ــة في أسـ ــتراليا ،واسـ ــتخدمت المنهج التحليلي
الوصـ ـ ــفي ،واسـ ـ ــتخدمت الد ارسـ ـ ــة المقابالت كأداة لجمع بيانات الد ارسـ ـ ــة ،حيث تم إجراء مقابالت بحثية
نوعية مع المحررين ومديري وس ـ ـ ــائل اإلعالم االجتماعية وموظفي وس ـ ـ ــائل اإلعالم اإلخبارية من كبرى
ش ـ ــركات اإلعالم األس ـ ــترالية ،والبالغ عددهم ( )04فرداً .وتوص ـ ــلت نتائج الد ارس ـ ــة إلى أن هناك نزاعات
محتملة قد تنشــ ـ ــأ عن تنظيم اســ ـ ــتخدام وســ ـ ــائل اإلعالم االجتماعية في غرف األخبار ومدى اسـ ـ ـ ــتجابة
مختلف األفراد لها ،وأن الس ــياس ــات واإلجراءات التي طبقتها المنظمات اإلعالمية المختلفة لدمج وتنظيم
اسـتخدام وسائل اإلعالم االجتماعية في غرف األخبار الخاصة بها قد أثرت على إنتاج األخبار ونشرها
بشكل عام بشكل كبير.

موقع الدراسة الحالية ومقارنتها مع الدراسات السابقة
من خالل اســتعراض الد ارســات الســابقة تبين أنها قد ناقشــت مختلف المفاهيم ذات الصــلة الوثيقة
بموضــوع غرف األخبار التلفزيونية والمعلومات المتدفقة من مواقع التواصــل االجتماعي ،إضــافة إلى أن
الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات قـد تمـت في مجتمعـات مختلفة ذات حجم وطبيعة مختلفة والمتغيرات المتعددة التي تناولتها
والعينات وأس ـ ـ ـ ـ ــاليب جمع البيانات وتحليلها المتبعة في موض ـ ـ ـ ـ ــوع غرف األخبار التلفزيونية والمعلومات
المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي.
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وقد تشـابهت الد ارسـة الحالية مع بعض الد ارسـات السـابقة في اختيارها موضوع غرف األخبار التلفزيونية
والمعلومات المتدفقة من مواقع التواص ـ ـ ـ ــل االجتماعي مثل د ارسـ ـ ـ ـ ـتي س ـ ـ ـ ــاكو وبوس ـ ـ ـ ــيو ( Sacco and
 )Bossio, 2017التي هدفت إلى المقارنة والتحليل النقدي لس ـ ــياس ـ ــات واجراءات إدارة وس ـ ــائل اإلعالم
االجتماعية في غرف األخبار األسـ ـ ــترالية ،باإلضـ ـ ــافة إلى العالقات بين مختلف موظفي التحرير ،وذلك
بهدف التخطيط لدمجها مع الممارسات الصحفية.
وتشابهت أيضا مع دراسة مارتن ( )Martin,2017في مناقشة الضغوط على الصحفيين للتحقق
من ص ــحة األخبار في العالم الرقمي وانتش ــار مواقع التواص ــل االجتماعي .وتش ــابهت مع د ارســـة يماني
( ):462في اختياره موضــوع مصــداقية األخبار في اإلعالم الجديد ،إال أنها اختلفت عن د ارســة الباحث
باختيار اليماني رأي الجمهور السـ ــعودي وليس اإلعالميين المحترفين .كما تشـ ــابهت مع د ارسـ ــات أخرى
في اختيارها لعينة الد ارس ــة مثل د ارســـة بوعزيز ( ):462التي تكونت عينة د ارس ــته من ( )3:4صـــحفياً
ًًجزائرياً.

الدرسـات السـابقة بقياسـها المسـتوى الذي فرضت فيه مواقع
اختلفت د ارسـة الباحث عن غيرها من ا
التواصــل االجتماعي نفســها على اإلعالميين المحترفين كمصــدر للمعلومات ،ومدى ثقتهم بها ،وتطرقت
بعمق ألســاليب وأدوات التحقق المتبعة وض ـربت أمثلة عملية عليها موثقة بالصــور واألشــكال ،وخلصــت
إلى نتيجة مهمة وهي ضـ ـ ـ ــرورة المزج بين الجهد البشـ ـ ـ ــري واألدوات اإللكترونية في عمليات التحقق من
المعلومات ،وسـ ــلطت الضـ ــوء على التدابير التي اتبعتها غرفة األخبار الحديثة لتجنب الوقوع في أخطاء
مهنية بسبب مواقع التواصل االجتماعي.
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واختلفت الد ارسـ ــة الحالية عن الد ارسـ ــات السـ ــابقة في اختيار منهج الد ارسـ ــة المناسـ ــب وهو المنهج
التحليلي الوصـ ـ ـ ــفي ،وأسـ ـ ـ ــاليب جمع البيانات وتحليلها أال وهي االسـ ـ ـ ــتبانة باإلضـ ـ ـ ــافة إلى مقابالت مع
صحفيين متخصصين بوسائل التحقق يعملون في غرفة أخبار تقليدية.
من خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يأتي:
 بناء فكرة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة ،بالتعرف على كيفية تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة
من مواقع التواصــل االجتماعي وكان ال بد من معرفة الطرق الحديثة المتبعة والتي تناســب البيئة
اإلعالمية المتغيرة والتي تس ـ ــاعد على التحقق ،والتعرف على طريقة تعامل الص ـ ــحفيين التقليديين
مع مواقع التواصل االجتماعي بصفتها مصد اًر للمعلومات والصور.
 أفاد الباحث أيضا في اختيار عينة الدراسة وتحديدها.
 وكذلك تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.
 واختيار المنهج واألداة المناسبة للدراسة الحالية.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها لموضوع جديد وهو تحقق غرف األخبار التلفزيونية
الدرســ ـ ــات
من المعلومات المتدفقة من مواقع التواص ـ ـ ــل االجتماعي قبل بثها ،وهو ما لم تتناوله أي من ا
السابقة.
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الفصل الثالث
( )1-3المقدمة

منهجية الدراسة

يتضـ ــمن هذا الفصـ ــل عرض ـ ـاً لمنهجية الد ارسـ ــة ومجتمعها ،وعينتها ،وكيفية اختيارها والمصـ ــادر
المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة لجمع البيانات والمعلومات وكيفية إعدادها وتطويرها ،واجراءات التأكد من صـ ـ ـ ـ ـ ــدق األداة
وثباتها ،وتوضيحاً إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات.

( )2-3منهج الدراسة
تعد الدراسة الحالية دراسة سببية ذات سمة كمية تقوم على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لما يمتاز
به من قدرة على توفير البيانات والحقائق عن المشكلة قيد الدراسة وتفسيرها والوقوف على دالالتها.

( )3-3مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الد ارس ـ ــة من الص ـ ــحفيين والمنتجين العاملين في غرفة أخبار قناة الجزيرة اإلخبارية
الناطقة باللغة العربية ،والذين يتعاملون مع األخبار والنشـ ـرات بش ــكل مباش ــر ،وعددهم ( )123ص ــحفي
ومنتج ،وتعتبر هذه العينة ممثلة لمجتمعها وعلى أسـ ــاس حجم العينة المختارة تم توزيع ( )123اسـ ــتبانة
تم اســترجاع ( )178اســتبانات فقط ،حيث كان الفاقد ( )15اســتبانة كما تم اســتبعاد ( )4اســتبانات لعدم
ص ـ ــالحيتهم للتحليل لتص ـ ــب العينة النهائية ( )171اس ـ ــتبانة بنس ـ ــبة ( )%82.11من عدد االس ـ ــتبانات
الموزعة.
والجداول تبين وص ـ ـف عينة الد ارسـ ــة اذ تم اسـ ــتخدام اإلحصـ ــاء الوصـ ــفي السـ ــتخراج التك اررات والنسـ ــبة
المئوية لوصف عينة الدراسة:

64

الجنس
جدول (:)2
وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (الجنس)
النننن ننننننننننن ننننة
التكرار
المتغير الفئة
المئوية
الجنس

ذكر

81

80.2

أ ثى

20

19.8

الكلي

101

100.0

يتض ـ ـ من الجدول ( )1أنه بلغت نسـ ــبة الذكور من عينة الد ارسـ ــة ( )% 87.2في حين بلغت
نسبة االناث من عينة الدراسة (.)% 19.8

العمر
جدول (:)1
وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (العمر)
المتغير

العمر

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

من -27أقل من 37

10

9.9

من -31أقل من 47

27

26.7

من -41أقل من 57

44

43.6

من -51أقل من 67

18

17.8

أكثر من  67سنة

2

2.0

الكلي

101

100.0

ويتضـ ـ ـ من الجدول ( )2أن نس ـ ــبة من عمرهم (من -22أقل من  )02بلغت ( ،)%9.9في حين بلغت
نسـ ــبة من عمرهم (من -03أقل من  02سـ ــنة) ( ،)%22.7وبلغت نسـ ــبة من عمرهم (من -03أقل من
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 02سـنة) ( ،)%00.2وبلغت نسـبة من عمرهم (من -03أقل من  22سنة) ( )%37.8كما بلغت نسبة
من عمرهم (أكثر من  22سنة) من عينة الدراسة (.)%2.2

المستوى العلمي
جدول (:)3

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (المستوى العلمي)
ال ة
التكرار
الفئة
المتغير
المئوية
المستوى العلمي

كالوريوس

86

85.1

درا ات عليا

15

14.9

الكلي

101

100.0

ويتض ـ ـ من الجدول ( )0أن نسـ ــبة الموظفين الحاصـ ــلة على شـ ــهادة البكالوريوس بلغت ( )%80.3في
حين بلغت نسبة الموظفين الحاصلة على شهادات الدراسات العليا (.)%30.9

التخصص المهني
جدول (:)4
وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (التخصص المهني)
المتغير

التخصص المه ي

ال

ة المئوية

الفئة

التكرار

صحفي

51

50.5

منتج أخبار

50

49.5

الكلي

101

100.0
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ويتض ـ من الجدول ( )4أن نس ــبة من كان تخصــص ــهم المهني (صــحفي) بلغت (،)% 57.7
في حين بلغت نسبة (منتجي األخبار) (.)% 49.5

سنوات الخبرة
جدول (:)5

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (سنوات الخبرة)

المتغير

الفئة
من  1إلى 17

وات
الخ رة

التكرار

ال

ة المئوية

وات

19

18.8

من  17إلى 27

ة

40

39.6

من  27إلى 37

ة

39

38.6

3

3.0

101

100.0

37

ة فما فوق
الكلي

ويتض من الجدول ( )5أن نسبة من سنوات خبرتهم (من  1إلى  17سنوات) بلغت (،)% 18.8
في حين بلغت نســبة من ســنوات خبرتهم (من  17إلى  27ســنة) ( ،)%39.6في حين بلغت نســبة من
سـ ــنوات خبرتهم (من  27إلى  37سـ ــنة) ( ،)%38.6وبلغت نسـ ــبة من سـ ــنوات خبرتهم ( 37سـ ــنة فما
فوق) من عينة الدراسة (.)%3.7
امتالك حساب على مواقع التواصل االجتماعي
جدول (:)6

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (امتالك حساب)
المتغير

امتالك ح اب

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

يمتلك حساب

98

97.0

ال يمتلك حساب

3

3.0

الكلي

101

100.0
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ويتضـ ـ من الجدول ( )6أن نس ــبة من يمتلكون حس ــاب على مواقع التواص ــل االجتماعي بلغت
( ،)% 94.7في حين بلغت نسـ ــبة من ال يمتلكون حسـ ــاب على مواقع التواصـ ــل االجتماعي (3.7
.)%

( )2-3أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات
لتحقيق الغرض من الد ارســة الحالية والهادفة إلى معرفة إشــكالية تحقق غرف األخبار التلفزيونية
من المعلومات المتدفقة من مواقع التواصـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي قبل بثها .اعتمد الباحث على مص ـ ـ ـ ـ ــدرين
لجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة ،وهي:
-2المصلللللادر الثانوية :وهي البيانات التي تم الحص ـ ـ ــول عليها من المص ـ ـ ــادر المكتبية والمراجعة
األدبية للدراسات ذات الصلة ،وذلك لوضع األسس العلمية واإلطار النظري مثل:
 المراجع والمص ـ ـ ــادر المتعلقة بتحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة من مواقعالتواصل االجتماعي قبل بثها.
الوث ــائق المتعلق ــة ب ــالبي ــان ــات والمعلوم ــات عن تحقق غرف األخب ــار التلفزيوني ــة من المعلوم ــاتالمتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها.
 المجالت والمسلفات العربية واألجنبية المحكمة لتغطية الجانب النظري. المعلومات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية (االنترنت).-1المصادر األولية :وهي البيانات التي تم الحصول عليها من خالل:
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 االس ـ ـ ــتبانة :قام الباحث بتطوير اس ـ ـ ــتبانة مكونة من جزئين :الجزء األول يتعلق بالبيانات الديمغرافيةللعينة ،ممثلة في (الجنس ،العمر ،المس ـ ــتوى التعليمي ،التخص ـ ــص المهني ،س ـ ــنوات الخبرة) ،أما الجزء
الثاني من االستبانة فيتكون أربعة محورين رئيسية موزعة على النحو االتي:
المحور األول :التعامل مع مواقع التواصلللل اماتيا

بصلللاتما مصلللخبا ل

اب ،ويشـ ــمل على ()11

فقرة.
المحور الثاني :ط يعة األ طاء التحريرية بسل

التعامل مع مواقع التواصلل اماتيا

 ،ويشــمل على

( )5فقرات.
المحور الثالث :آليات التحقق من صللحة ام اب لالصللوب الت مصللخبقا مواقع التواصللل اماتيا

،

ويشمل على ( )4فقرات.
المحور الرابع :التخابير اليت عة للتحقق من صللللحة األ اب لالصللللوب الت مصللللخبقا مواقع التواصللللل
اماتيا

 ،ويشمل على ( )9فقرات.

( )2-3صدق اداة الدراسة
للتأكد من اداة الدراسة تقيس ما وضعت من اجله استخدم الباحث طريقة الصدق الظاهري

الصدق الظاهري:
تم التحقق من الصـ ـ ــدق الظاهري ألداة الد ارسـ ـ ــة وهي االسـ ـ ــتبانة ،وذلك من خالل عرضـ ـ ــها على
مجموعة من المحكمين والمتخصصين بلغ عددهم ( )4أستاذ من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات
األردنية والمتخصــص ــين في مجال موض ــوع الد ارس ــة ،والمبينة أس ــماسهم بالملحق ( .)2وقد تم األخذ بآراء
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وتعليقـات المحكمين حيث أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفت بعض الفقرات وحذف البعض االخر وعدل البعض الثالث ،وبذلك
خرجت في صورتها النهائية من ( 02فقرة).

( )6-3ثبات أداة الدراسة:
االتساق الداخلي ()Cronbach Alpha
من أجل التأكد من أن االس ـ ــتبانة تقيس العوامل المراد قياس ـ ــها ،والتثبت من ص ـ ــدقها ،قام الباحث
بإجراء اختبار مدى االتس ـ ــاق الداخلي لفقرات المقياس ،حيث تم تقييم تماس ـ ــك المقياس بحس ـ ــاب معامل
كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتس ـ ـ ــاق أداء الفرد من
فقرة إلى أخرى ،وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس ،إضافة للثبات.

الجدول ()7

معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (كرونباخ ألفا)
عدد الفقرات
المحور
الرقم
1
2
0
.

مصدر
ا
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بصفتها

11

لألخبار
طبيعة األخطاء التحريرية بسبب التعامل مع مواقع

047.0
5

التواصل االجتماعي

ليات التحقق من صحة االخبار والصور التي مصدرها

047.0
7

مواقع التواصل االجتماعي
التدابير المتبعة للتحقق من صحة األخبار والصور التي
مصدرها مواقع التواصل االجتماعي

قيمة ( )αألفا

046.0
.
04651
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وتـدل معـامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول رقم ( )4بتميز األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة
األداة بص ـ ــورة عامة على تحقيق أغراض الد ارس ـ ــة .إذ يتضـ ـ ـ من الجدول أن أعلى معامل ثبات ألبعاد
االســـتبانة بلغ ( )7.493فيما يالحظ أن أدنى قيمة للثبات كانت ( ،)7.643وهو ما يشـــير إلى إمكانية
ثبات النتائج التي سـ ـ ــتسـ ـ ــفر عنها تطبيق االسـ ـ ــتبانة حيث تعتبر قيم معامل الثبات ()Alpha > 0.60
مناســبة من أجل تطبيق االســتبانة على الد ارســة وبعد التأكد من صــدق االداة وثباتها اصــبحت بصــورتها
النهائية مكونة من ( )32فقرة ملحق (.)3
وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات الخاصـ ــة بكل فقرة من أبعاد الد ارسـ ــة من االسـ ــتبانة درجات
لتتم معالجتها إحصـ ـ ـ ـ ــائياً على النحو اآلتي :أوافق بشـ ـ ـ ـ ــدة ( )5درجات ،اوافق ( )4درجات ،محايد ()3
درجات ،ال اوافق ( )2درجتان ،ال اوافق بشدة ( )1درجة واحدة.
وقد استخدم المقياس اآلتي في تحليل البيانات:
الحد األعلى للمقياس – الحد األدنى للمقياس/عدد الفئات=
 1.33=3/4=3/1-5طول الفئة وبهذا تصب الفئات على النحو اآلتي:
من ( )2.33-1منخفض.
من ( )3.64-2.34متوسط.
من ( )5-3.68مرتفع.

( )7-3أدوات التحليل:
بعــد أن تمــت عمليــة جمع البيــانــات والمعلومــات الالزمــة حول متغيرات الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،تم ترميزهــا
وادخالها إلى الحاس ــب اآللي الس ــتخراج النتائج اإلحص ــائية ،حيث تم االس ــتعانة باألس ــاليب اإلحصـ ـائية

71

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن برنـامج الحزمـة اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة للعلوم االجتمـاعيـة ( )SPSS-V21لمعـالجـة البيـانات التي تم
الحص ــول عليها ،من خالل الد ارس ــة الميدانية للعينة المبحوثة ،وبالتحديد فإن الباحث اس ــتخدم األس ــاليب
اإلحصائية اآلتية:
 اختبلار كرونبلاخ ألفا ( :)Cronbach Alphaوذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع
البيانات المستخدمة في قياس المتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة.
 التك اررات والنسللللللللللب المئويللة ( :)Frequenciesوذلــك لمعرفــة توزيع عينــة الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على
المتغيرات الديمغرافية.
 اإلحصلللاء الوصلللفي :الوس ــط الحس ــابي ،واالنحراف المعياري ،وذلك لوص ــف أراء عينة الد ارس ــة
حول متغيرات الدراسة ،ولتحديد أهمية العبارات الواردة في االستبانة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
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الفصل الرابع
تحليل بيانات الدراسة
( )1-4المقدمة
يتناول هذا الفصــل عرض ـاً لخصــائص عينة الد ارســة ،وتحليل النتائج ،واإلجابة عن أســئلة الد ارســة
باسـ ــتخدام الطرق اإلحصـ ــائية والمحددة في منهجية البحث ،كما تم اسـ ــتخدام برنامج الحزمة اإلحصـ ــائية
للعلوم االجتمـاعيـة ( )SPSS-21إلجراء التحليـل اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي على البيـانـات التي تم تجميعها من خالل
االستبانات التي تم توزيعها على عينة الدراسة.
هدفت الد ارس ـ ــة إلى الكش ـ ــف عن إش ـ ــكالية تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة
من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها .وفيما يلي عرض لما توصلت له الدراسة:

( )2-4المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة
يظهر الجدول ( )8المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على إشــكالية
تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة من مواقع التواصــل االجتماعي قبل بثها ،مقســمة
إلى مجاالتها والتي من خاللها يمكن أن نستدل على ما يلي:

73

جدول ( :)8المتوسللطات الحسللابية واالنحرافات المعيارية للكشللف إشللكالية تحقق غرف األخبار التلفزيونية
من المعلومات المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها

رقم

المحور
1
2
3

4

المحور
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي
بصفتها مصد ار لألخبار

طبيعة األخطاء التحريرية بسبب التعامل مع
مواقع التواصل االجتماعي

آليات التحقق من صحة االخبار والصور التي
مصدرها مواقع التواصل االجتماعي

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري الموافقة
3.67

0.37

3.55

0.57

3.66

0.30

متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

التدابير المتبعة للتحقق من صحة األخبار
والصور التي مصدرها مواقع التواصل

درجة

3.90

0.51

االجتماعي
الدرجة الكلية

3.70

0.27

مرتفعة

أظهرت النتائج أن مجال التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بصفتها مصد ار لألخبار حصل
على متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ـ ـ ــابي بلغ ( )3.64وانحراف معياري بلغ ( )7.34في حين حص ـ ـ ـ ـ ـ ــل مجال طبيعة
األخطاء التحريرية بس ـ ــبب التعامل مع مواقع التواص ـ ــل االجتماعي على متوس ـ ــط حس ـ ــابي بلغ ()3.55
وانحراف معياري بلغ ( ،)7.54كما حص ـ ـ ـ ـ ــل مجال ليات التحقق من ص ـ ـ ـ ـ ــحة االخبار والص ـ ـ ـ ـ ــور التي
مص ــدرها مواقع التواص ــل االجتماعي على متوس ــط حس ــابي بلغ ( )3.66وانحراف معياري بلغ ()7.37
كما حصـ ــل مجال التدابير المتبعة للتحقق من صـ ــحة األخبار والصـ ــور التي مصـ ــدرها مواقع التواصـ ــل
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االجتماعي على متوس ــط حس ــابي بلغ ( )3.97وانحراف معياري بلغ ( ،)7.51مقارنة مع الدرجة الكلية
اذ كان المتوسط الحسابي لها ( )3.47وانحراف معياري بلغ (.)7.24

السلللللللللؤال الرئيسلللللللللي :كيف تتحقق القنوات اإلخبارية التقليدية من المعلومات التي يبثها
مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي؟
ومنه يتفرع األسئلة التالية:

السلللؤال الفرعي األول :كيف يتم التعامل مع مواقع التواصلللل اماتيا
ل

بصلللاتما مصلللخبا

اب؟
تم حسـ ــاب المتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال التعامل

مع مواقع التواصل االجتماعي بصفتها مصد ار لألخبار كما هو مبين في الجدول (:)9
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي
بصفتها مصد ار لألخبار

رقم
الفقرة
17

1

الفقرات
يجب إخضاع شبكات التواصل ذاتها لكثير من
اآلليات والمعايير الملزمة تجنبا ألي أخطاء.

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
4.62

0.71

مواقع التواصل االجتماعي فرضت نفسها على
وسائل االعالم التقليدية كمصدر لألخبار

4.52

0.59

المرتبة
1

2

درجة
الموافقة
مرتفعة
مرتفعة

والصور.
3
8

بات من الضروري التعامل مع األخبار والصور
التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي.
المستقبل القريب سيشهد تصاعدا الفتا لشبكات
التواصل من جهة كونها مصد ار لألخبار.

4.24

0.65

3

4.13

0.90

4

مرتفعة
مرتفعة

75

11
7
5
6
9
2
4

ال يكترث الجمهور المتابع من غير الصحفيين
لدرجة دقة معلومات مواقع التواصل االجتماعي.
وجود مواقع التواصل االجتماعي في خضم
االخبار خلق مشكالت أخالقية لإلعالميين
جدل اعالمي واسع حول تدني المصداقية لمواقع
التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار.
وجود مواقع التواصل االجتماعي في خضم
االخبار خلق مشكالت مهنية لإلعالميين

تشكل معلومات مواقع التواصل االجتماعي مصدر
قلق وازعاج للمحررين.
مواقع التواصل االجتماعي تشكل مصد اًر موثوقاً
لألخبار والصور.

أعتقد بضرورة التخلي عن مواقع التواصل
االجتماعي كمصدر لألخبار والصور.
الكلي

4.03

0.79

5

3.68

1.06

6

3.67

0.84

7

3.55

1.13

8

3.37

0.97

9

2.75

0.93

17

1.83

0.75

11

3.67

0.37

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
متوسطة

يظهر جدول ( )9المتوس ـ ــطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية لها
بين ( )4.62-1.83بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ ( .)3.64فقد جاءت الفقرة ( )17التي
تنص على فيجب إخض ـ ـ ـ ـ ــاع ش ـ ـ ـ ـ ــبكات التواص ـ ـ ـ ـ ــل ذاتها لكثير من اآلليات والمعايير الملزمة تجنبا ألي
أخطاء.ف في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.62وانحراف معياري بلغ ( ،)7.41وجاءت الفقرة ()4
التي تنص على ف أعتقد بضــرورة التخلي عن مواقع التواصــل االجتماعي كمصــدر لألخبار والصــور .ف.
في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.83وانحراف معياري بلغ (.)7.45
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السللللؤال الفرعي الثاني :ما ط يعة األ طاء التحريرية بسللل
اماتيا

التعامل مع مواقع التواصلللل

؟
تم حس ـ ــاب المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال طبيعة

األخطاء التحريرية بسبب التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بصفتها مصد ار لألخبار كما هو مبين
في الجدول ()17
جدول ( :)20المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافات المعيارية لمجال طبيعة األخطاء التحريرية بسللللبب
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي

رقم

الفقرة

الفقرات

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

المرتبة

سبق للمسسسة أن وقعت بخطأ مهني سببه عدم
13

التحقق الجيد من صور أو أخبار مصدرها مواقع

درجة

الموافقة
مرتفعة

3.70

0.67

1

التواصل االجتماعي
15

األخطاء التي وقعنا بها في غرفة األخبار بسبب
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي تتعلق

3.63

0.67

2

متوسطة

بمكان الحدث.
األخطاء التي وقعنا بها في غرفة األخبار بسبب
14

التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي تتعلق

متوسطة
3.51

0.78

3

بزمان الحدث.
12

وقعت شخصياً في خطأ مهني سببه االعتماد على
خبر مصدره مواقع التواصل االجتماعي.

3.50

0.67

4

األخطاء التي وقعنا بها في غرفة االخبار بسبب
16

التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي تتعلق

متوسطة
متو طة

3.41

0.79

5

بشخوص الحدث
الكلي

3.55

0.57

متوسطة
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يظهر جدول ( )17المتوس ــطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوس ــطات الحس ــابية لها
بين ( )3.47-3.41بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ ( .)3.55فقد جاءت الفقرة ( )13التي
تنص على فســبق للمسسـســة أن وقعت بخطأ مهني ســببه عدم التحقق الجيد من صــور أوأخبار مصــدرها
مواقع التواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي.ف في المرتبة األولى بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ـ ـ ــابي ( )3.47وانحراف معياري بلغ
( ،)7.64وجــاءت الفقرة ( )16التي تنص على “األخطــاء التي وقعنــا بهــا في غرفــة االخبــار بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب
التعامل مع مواقع التواصـ ــل االجتماعي تتعلق بشـ ــخوص الحدثف .في المرتبة االخيرة بمتوسـ ــط حسـ ــابي
بلغ ( ،)3.41وانحراف معياري بلغ (.)7.49

السللللؤال الفرعي الثالث :ما هي آليات التحقق من صلللحة ام اب لالصلللوب الت مصلللخبقا
مواقع التواصل اماتيا

؟

تم حسـ ـ ــاب المتوسـ ـ ــطات الحسـ ـ ــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال آليات
التحقق من صلحة االخبار والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي كما هو مبين في الجدول
(:)11

78

جدول ( :)22المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافات المعيارية لمجال آليات التحقق من صللللحة االخبار
والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي

رقم

الفقرة
14

الفقرات
أرى من الضروري وجود لية للتحقق من الصور
واألخبار المتدفقة عبر مواقع التواصل االجتماعي

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
4.91

0.29

المرتبة
1

أسعى دائما للتأكد من صحة االخبار والمعلومات
27

18

التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها

والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي

4.69

0.50

2

0.67

3

4.46

لية التحقق من صحة األخبار والصور الواردة من
19

مواقع التواصل االجتماعي المتبعة في مسسستي،

مرتفعة

4.04

0.82

4

لية التحقق من دقة الصور واألخبار التي
23

مرتفعة

مرتفعة

واضحة تماما بالنسبة لي.

مصدرها مواقع التواصل غير كافية لتجنب الوقوع

الموافقة

مرتفعة

في النشرات.

توجد لدى المسسسة لية للتحقق من األخبار

درجة

متوسطة
3.19

1.07

5

في أخطاء جديدة.
أسعى أحيانا للتأكد من صحة االخبار والمعلومات
21

التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها

متوسطة
2.92

1.41

في النشرات.

6

ال أسعى للتأكد من صحة االخبار والمعلومات
22

التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها

منخفضة
1.44

0.59

7

في النشرات.
الكلي

3.66

0.30

متوسطة

يظهر جدول ( )11المتوســطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوســطات الحس ــابية لها
بين ( )4.91-1.44بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ ( .)3.66فقد جاءت الفقرة ( )14التي
تنص على ف أرى من الضـ ــروري وجود لية للتحقق من الصـ ــور واألخبار المتدفقة عبر مواقع التواصـ ــل

79

االجتماعي.ف في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.91وانحراف معياري بلغ ( ،)7.29وجاءت الفقرة
( )22التي تنص على ال أسـ ــعى للتأكد من صـ ــحة االخبار والمعلومات التي مصـ ــدرها مواقع التواص ـ ــل
االجتماعي قبل بثها في النشـرات.ف .في المرتبة االخيرة بمتوسـط حسابي بلغ ( ،)1.44وانحراف معياري
بلغ (.)7.59

السلللللؤال الفرعي الرابع :ما التدابير المتبعة من قبل المؤسلللللسلللللة المعنية بالبحث للتعاطي
اإليجابي والفعال مع مواقع التواصل االجتماعي؟
تم حسـ ــاب المتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال التدابير
المتبعة للتحقق من صــحة األخبار والصــور التي مصــدرها مواقع التواصــل االجتماعي كما هو مبين في
الجدول (:)12
جدول ( :)21المتوسللطات الحسللابية واالنحرافات المعيارية لمجال التدابير المتبعة للتحقق من ص لحة
األخبار والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي

رقم

الفقرة
26
32
25

الفقرات
إنشاء قسم خاص في غرفة األخبار معني بالتحقق
قلل من األخطاء التحريرية.
اتخذت المسسسة التدابير الصحيحة لتجنب الوقوع
في أخطاء سببها مواقع التواصل االجتماعي
تدريب الصحفيين والمنتجين على التحقق قلل من
األخطاء التحريرية التي تسببها مواقع التواصل.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

المرتبة

4.37

0.73

1

4.19

0.78

2

4.07

0.84

3

درجة

الموافقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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تقوم المسسسة بتدريب المحررين على كيفية
24

التحقق من الصور واألخبار التي مصدرها مواقع

مرتفعة
3.98

0.98

4

التواصل االجتماعي.
24
28
29

استخدام المواقع اإللكترونية الخاصة بالتحقق قلل
من األخطاء التحريرية.
نظام التحقق المتبع في مسسستي فعال ودقيق.

3.94

0.75

5

3.92

0.69

6

استخدم مواقع إلكترونية متخصصة للتحقق من
الصور واألخبار التي مصدرها مواقع التواصل

3.71

0.78

7

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

االجتماعي.
31
37

لدي القدرة على استخدام المواقع االلكترونية
المتخصصة بالتحقق.
المواقع االلكترونية المتخصصة بالتحقق دقيقة
وفعالة.
الكلي

3.51

1.02

8

3.40

0.72

9

3.90

0.51

متوسطة
متوسطة
مرتفعة

يظهر جدول ( )12المتوس ــطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوس ــطات الحس ــابية لها
بين ( )4.34-3.47بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ ( .)3.97فقد جاءت الفقرة ( )26التي
تنص على ف إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم خاص في غرفة األخبار معني بالتحقق قلل من األخطاء التحريرية .ف في
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.34وانحراف معياري بلغ ( ،)7.43وجاءت الفقرة ( )37التي تنص
على ف المواقع االلكترونية المتخصـصـة بالتحقق دقيقة وفعالة.ف .في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.47وانحراف معياري بلغ (.)7.42

81

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
يناقش هذا الفصل نتائج الدراسة ،ويقدم الباحث توصياته ،كما يأتي:
مناقشلللللة نتائج المحور األول :كيف يتم التعامل مع مواقع التواصللللل اماتيا
مصخبا ل

بصللللاتما

اب.

بحسـب جدول ( )9فقد جاءت الفقرة ( )17التي تنص على فيجب إخضـاع شبكات التواصل ذاتها لكثير
من اآلليات والمعايير الملزمة تجنبا ألي أخطاءف في المرتبة األولى بمتوس ــط حس ــابي ( )4.62وانحراف
معياري بلغ ( ،)7.41وجاءت الفقرة ( )4التي تنص على ف أعتقد بضـ ــرورة التخلي عن مواقع التواصـ ــل
االجتماعي كمص ــدر لألخبار والص ــور .ف .في المرتبة االخيرة بمتوس ــط حس ــابي بلغ ( ،)1.83وانحراف
معياري بلغ (.)7.45
وتش ـ ـ ــير هذه النتائج إلى أن الص ـ ـ ــحفيين والمنتجين في غرفة أخبار قناة الجزيرة يوافقون بنس ـ ـ ــبة
مرتفعة على إخضـ ـ ــاع مواقع التواصـ ـ ــل االجتماعي ذاتها لكثير من اآلليات والمعايير الملزمة تجنباً ألي
أخطاء ،ويوافقون بنســبة مرتفعة أيض ـاً على أن مواقع التواص ــل االجتماعي فرضــت نفســها على وس ــائل
اإلعالم التقليدية كمصـدر لألخبار والصـور ،وسـببت لهم مشـاكل أخالقية ومهنية إال أنهم يوافقون بنسبة
مرتفعة أيض ـاً على ضــرورة التعامل مع األخبار والصــور المتدفقة عبر تلك المواقع وعدم التخلي عنها،
وأن المسـتقبل القريب برأيهم سيشهد صعوداً الفتاً لهذه المواقع كمصدر لألخبار كما أشارت النتائج ،إال
أن ثقتهم بها كمصـ ــادر إخبارية ليسـ ــت كبيرة ،ويوافق المبحوثون في هذه الد ارسـ ــة بأن الجمهور المتابع
(من غير الصحفيين) ال يكترثون لدقة المعلومات التي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي.

82

مناقشة نتائج المحور الثاني :ط يعة األ طاء التحريرية بس

التعامل مع مواقع التواصل اماتيا

؟

بحســب جدول ( ،)17فقد جاءت الفقرة ( )13التي تنص على فســبق للمسس ـســة أن وقعت بخطأ
مهني سـ ــببه عدم التحقق الجيد من صـ ــور أو أخبار مصـ ــدرها مواقع التواصـ ــل االجتماعي.ف في المرتبة
األولى بمتوسـ ــط حسـ ــابي ( )3.47وانحراف معياري بلغ ( ،)7.64وجاءت الفقرة ( )16التي تنص على
“األخطـاء التي وقعنـا بهــا في غرفــة األخبــار بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب التعـامــل مع مواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتمـاعي تتعلق
بشخوص الحدثف .في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.41وانحراف معياري بلغ (.)7.49
وعلى ضــ ــوء تحليل نتائج هذا المحور ،فإن غرفة األخبار المبحوثة (قناة الجزيرة الفضــ ــائية) قد
وقعت س ـ ـ ـ ــابقاً في أخطاء مهنية بس ـ ـ ـ ــبب مواقع التواص ـ ـ ـ ــل االجتماعي ،وأن طبيعة األخطاء جاء ترتيبها
بالتسلسل اآلتي بحسب درجة تأكد المبحوثين من وقوعها:
أ .أخطاء تتعلق بمكان الحدث.
ب .أخطاء تتعلق بزمان وقوع الحدث.
ج .أخطاء تتعلق بشخوص الحدث.
مناقشلة نتائج المحور الثالث :آليات التحقق من صحة األ اب لالصوب الت مصخبقا مواقع التواصل
اماتيا

.
بحس ـ ــب جدول ( ،)11فقد جاءت الفقرة ( )14التي تنص على ف أرى من الض ـ ــروري وجود لية

للتحقق من الصــ ـ ــور واألخبار المتدفقة عبر مواقع التواصـ ـ ـ ــل االجتماعي.ف في المرتبة األولى بمتوس ـ ـ ـ ـط
حس ـ ــابي ( )4.91وانحراف معياري بلغ ( ،)7.29وجاءت الفقرة ( )22التي تنص على ال أس ـ ــعى للتأكد
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من ص ــحة االخبار والمعلومات التي مصـــدرها مواقع التواص ــل االجتماعي قبل بثها في النش ـ ـرات.ف .في
المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.44وانحراف معياري بلغ (.)7.59
تشـ ــير النتائج إلى أن الصـ ــحفيين والمنتجين في غرفة أخبار قناة الجزيرة يوافقون بنسـ ــبة مرتفعة
على ضــرورة وجود لية للتحقق من الصــور واألخبار المتدفقة عبر مواقع التواصــل االجتماعي ،وأنهم
يسـ ــعون دائماً للتحقق من صـ ــحة األخبار والمعلومات التي مصـ ــدرها تلك المواقع قبل بثها في النش ـ ـرات
اإلخبارية ،ويوافقون بنس ـ ــبة مرتفعة أيضـ ـ ـاً بأن لدى مسسـ ـ ـس ـ ــتهم (قناة الجزيرة اإلخبارية) لية للتحقق من
الصور واألخبار وبأن هذه اآللية واضحة تماماً بالنسبة لهم ،ومن خالل المقابالت مع بعض الصحفيين
في غرفة األخبار المبحوثة تبين للباحث أن ليات التحقق من صحة األخبار والصور تمزج بين الجهد
البش ــري والمتمثل باتباع القواعد الص ــحفية التقليدية في التثبت من ص ــدقية األخبار واألدوات اإللكترونية
الحديثة باســتخدام مواقع متخص ـصــة على الشــبكة العنكبوتية وظيفتها األســاســية التحقق من دقة األخبار
والصور المتداولة ،والمذكورة في ملحق رقم ( .) 3

مناقشلة نتائج المحور الرابع :التدابير المتبعة من قبل المؤسسة المعنية بالبحث للتعاطي
اإليجابي والفعال مع مواقع التواصل االجتماعي.
بحسـ ــب جدول ( ، )12فقد جاءت الفقرة ( )26التي تنص على ف إنش ـ ــاء قس ـ ــم خاص في غرفة
األخبار معني بالتحقق قلل من األخطاء التحريرية .ف في المرتبة األولى بمتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ـ ـ ــابي ()4.34
وانحراف معياري بلغ ( ،)7.43وجاءت الفقرة ( )37التي تنص على ف المواقع االلكترونية المتخصـ ـص ــة
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بــالتحقق دقيقــة وفعــالــة.ف .في المرتبــة االخيرة بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابي بلغ ( ،)3.47وانحراف معيــاري بلغ
(.)7.42
وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير النتـائج إلى أن المبحوثين يعتقـدون وبنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة مرتفعة أن غرفة أخبار ( قناة الجزيرة)
اتخذت تدابير ص ــحيحة لتجنب الوقوع في أخطاء بس ــبب مواقع التواص ــل االجتماعي ،وأن إنش ــاء قس ــم
خاص معني بالتحقق داخل غرفة األخبار ودمجه بآليات العمل اإلخباري اليومي قلل بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل كبير من
الوقوع بأخطاء تحريرية قد تنجم عن التعامل مع مواقع التواص ـ ــل االجتماعي ،ويعتقدون بنس ـ ــبة مرتفعة
أن تدريب الصحفيين والمنتجين على التحقق وأدواته واستخدام المواقع اإللكترونية المتخصصة بالتحقق
قلل من األخطاء ،ويوافقون على أن نظام التحقق المتبع في المسسسة فعال ودقيق.

ملخص النتائج:
ومما ســبق يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصــلت إليها الد ارســة على نحو مئة من الص ـحفيين
والمنتجين العاملين في قناة الجزيرة اإلخبارية:
أوالً :مواقع التواصل االجتماعي فرضت نفسها على وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر لألخبار والصور.
ثانياً :عدم التخلي عن مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار والصور.
ثالثاً :عدم الثقة بمواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار والصور.
رابعاً :ضرورة وجود لية للتحقق من الصور واألخبار المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي.
خامسا :اتخذت غرفة األخبار في قناة الجزيرة التدابير الصحيحة لتجنب الوقوع في أخطاء جديدة بسبب
مواقع التواصل االجتماعي ،بعد وقوعها في أخطاء سابقة.
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سلللادسلللا :إنش ــاء قسـ ـم خاص معني بالتحقق داخل غرفة األخبار ودمجه بآليات العمل اإلخباري اليومي
قلل بشكل كبير من الوقوع بأخطاء تحريرية بسبب التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.
سللللابعاً :تدريب الص ـ ــحفيين والمنتجين على التحقق وأدواته واس ـ ــتخدام المواقع اإللكترونية المتخصـ ـ ـص ـ ــة
بالتحقق قلل من األخطاء.

التوصيات:
بناء على نتائج الدراسة ،يوصي الباحث بما يأتي:
 عدم الثقة المطلقة من قبل الص ـ ـ ــحفيين والمنتجين بما تبثه مواقع التواص ـ ـ ــل االجتماعي منمعلومات واخض ــاعها للتحقق قبل بثها في نشـ ـرات األخبار أو إعادة الترويج لها بأي ش ــكل
كان.
 ضـ ـ ــرورة إنشـ ـ ــاء قسـ ـ ــم خاص في غرف األخبار التلفزيونية التقليدية مهمته التحقق مما تبثهمواقع التواصل االجتماعي من معلومات وصور ودمجه في ليات العمل اإلخباري اليومي.
 ض ـ ـ ـ ـ ــرورة المزج بين الجهد البش ـ ـ ـ ـ ــري واألدوات اإللكترونية أثناء التحقق من دقة المعلوماتوالصور قبل استخدامها في نشرات األخبار التي تنتجها غرف األخبار التلفزيونية التقليدية.
 تدريب الص ـ ـ ـ ـ ـ ـحفيين والمنتجين على التحقق وأدواته واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المواقع اإللكترونية الحديثةالمتخصصة في هذا المجال.
 أن تقوم الجهات التي تمتلك مواقع التواص ـ ـ ــل االجتماعي بإخض ـ ـ ــاع هذه الش ـ ـ ــبكات آللياتتضمن سالمة ودقة المعلومات المنشورة على صفحاتها.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً .المراجع العربية:


إبراهيم ،إبراهيم ( .):445فن كتابة الخبر والمقال الصللللحفي .القاهرة ،جمهورية مصـ ـ ــر العربية:
العربي للنشر والتوزيع.



اكحيل ،رض ــا ( .):460الشلللائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشلللر األخبار من
وجهة نظر الصحفيين األردنيين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.



أمين ،رضا ( .):462مواقع التواصل االجتماعي والشائعات (النار والهشيم) المعالجات والحلول.
بحث مقدم إلى مستمر ضـ ـ ـ ـ ـ ـوابط اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام مواقع التواص ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي في اإلس ـ ـ ـ ـ ــالم ،الجامعة
اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية.:462/66/6:-66 ،



بدران ،شـريف ( .):460المعالجات البصـرية لمقاطع الفيديو في مواقع التواصــل االجتماعي وأثرها
على المتلقي د ارس ـ ـ ــة تجريبية للمص ـ ـ ــداقية والحالة النفس ـ ـ ــية لمتلقي موقع اليوتيوب .المجلة العربية
لإلعالم واالتصال.324-3:5 ،)60( ،



بشـ ـ ــير ،عماد وبشـ ـ ــير ،بتول ( .):461رصـ ـ ــد سـ ـ ــلوك البحث عن المعلومات لدى معدي نش ـ ـ ـرات
األخبار المس ــائية في التلفزيونات اللبنانية وتقييمه في ض ــوء نموذج ليتجكي ( .)Leckieاالتصلللال
والتنمية.661-5: ،)60( ،



بوعزيز ،بوبكر ( .):462اسللتعمال وسللائل اإلعالم االجتماعية كمصللادر لألخبار دراسللة ميدانية
على من صلحفيي وسلائل اإلعالم المكتوبة والسلمعية البصرية في الجزائر .أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة باتنة  ،6باتنة ،الجزائر.
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توفيق ،ش ـريهان ( .):445العوامل المؤثرة في التماس المعلومات السللياسللية من شللبكة االنترنت
دراسللة ميدانية على عينة من الصللفوة المصللرية ،رســالة ماجســتير غير منشــورة ،جامعة أســيوط،
جمهورية مصر العربية.



جرجس ،ميالد ( .):462مبادئ الصللللللللحافة الدولية .ط  ،6عمان ،األردن :دار غيداء للنشـ ـ ـ ـ ـ ــر
والتوزيع.



الجويلي  ،عزام ( .):460القواعد الدولية لإلعالم .ط  ،6عمان ،األردن :دار المعتز للنشـ ـ ـ ـ ــر
والتوزيع.



حبيب ،عالء ( .):460أهمية األخبار التلفزيونية والعوامل المسثرة في ص ـ ــناعتها .مقال منش ـ ــور،
أخلللللللبلللللللار اللللللللخللللللللللللللليلللللللج .تـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ اربـ ـ ـ ـ ــط http://www.akhbar-
 alkhaleej.com/13482/article/8142.htmlبتاريخ .:462/43/:0



الحســن ،عيس ــى ( .):464وكاالت األنباء :النشللأة ،التطور ،األهداف .ط ،6عمان ،األردن :دار
زهران للنشر والتوزيع.



حمادنة ،إياد وبني خالد ،محمد ( .):463بناء مقياس اتجاهات نحو العنف اإللكتروني لدى عينة
من مسـ ــتخدمي مواقع التواصـ ــل االجتماعي بجامعة ل البيت .مجلة المنارة للبحوث والدراسلللات،
.641-22 ،)3(65



خضــور ،أديب ( .):460الســلوك االتصــالي لقرية ســورية ،مجلة جامعة األقصللى (سلللسلللة العلوم
اإلنسانية) .2:-0: ،)6( 65
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خطاب ،أمل ( .):464تكنولوجيا االتصلللللال الحديثة ودورها في تطوير األداء الصللللحفي .ط ،6
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :دار العالم العربي للنشر.



الرحباني ،عبير ( .):46:اإلعالم ..رسالة ومهنة .عمان ،األردن :دار أسامة للنشر والتوزيع.



رش ـ ــيد ،ابتهال ( .):461الفنون الصللللحفية والمجتمع المدني .ط  ،6عمان ،األردن :دار غيداء
للنشر والتوزيع.



السـ ـ ــرحان ،صـ ـ ــايل ودرادكة ،محمد ومشـ ـ ــاقبة ،عاهد وبني سـ ـ ــالمة ،محمد ( .):461دور مواقع
التواصـ ــل االجتماعي في تشـ ــكيل الوعي السـ ــياسـ ــي :د ارسـ ــة تطبيقية على طلبة جامعة ل البيت
:461/:460م .مجلة المنارة للبحوث والدراسات/0(:: ،ب).:14-653 ،



سـ ـ ــيد ،هشـ ـ ــام ( .):461اعتماد الجمهور المصللللرى على الشللللريط اإلخبارى بالقنوات الفضلللللائية
اإلخبارية العربية وعالقته بانتشلللللللار الشلللللللائعات ،أطروحة دكتوراه غير منش ـ ـ ـ ـ ــورة ،جامعة المينا،
جمهورية مصر العربية.



الشــ ــبيري ،محمد ( .):466اعتماد الجمهور اليمني على تغطية قناة اليمن الفضللللائية لألزمات
"حرب الحوثيين أنموذجاً ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،االردن.



شـميدت ،إليزابيث وتريوك ،ماركوس وبوش ،ماركوس ( .):46:الطريق إلى الصلحافة :أسلاسيات
في الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة واإللكترونية (ترجمة حسني شاويش) .تقرير ،وسائل
اإلعالم في التعاون واالنتقال ،برلين ،ألمانيا.



ص ــيش ــي ،يس ــري وجمال ،بن زروق ( .):462نظرية ح ارس ــة البوابة بين اإلعالم الجديد واإلعالم
التقليدي .مجلة الرواق.:20-:13 ،)0( ،
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طه ،خالد ( .):461غرف األخبار الذكية .مقال منش ــور ،مجلة الصلللحافة .تم الدخول إلى الرابط
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/08/160823050254814.html
بتاريخ .:462/43/:1



عباس ،ثناء ( .):460اســتخدام مصــادر المعلومات اإللكترونية في مجال اإلعالم :د ارســة تحليلية
لالس ـ ـ ــتش ـ ـ ــهادات المرجعية بمص ـ ـ ــادر اإلنترنت في الرس ـ ـ ــائل واألطاري الجامعية .مجلة األسلللللتاذ،
.:24-:02 ،):45(:



عبد الرحمن ،نواف ( .):461الكتابة الصلللحفية واإلخبارية .ط  ،6عمان ،األردن :دار الجنادرية
للنشر والتوزيع.



عبد الفتا  ،فاطمة ( .):461غرف األخبار الحديثة ..تجارب من مصلللللر والعالم .ط ،6القاهرة:
مصر ،العربي للنشر والتوزيع.



العلمي ،لينا .):466( ،العضوية في مواقع التواصل االجتماعي وأثرها في تحسين الوعي السياسي
لدى طلبة جامعة النجا الوطنية ،بحث منشور ،جامعة النجا الوطنية.



العلي ،عمر ( .):466القيم اإلخبارية في أخبار فضلائية الشلرق العراقية :دراسة تحليلية لنشرة
حصاد األخبار .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.



علي ،مروة ( .):461مصــادر األخبار بين نشــر الحقيقة والمعلومة الموجهة .مقال منشــور ،معهد
الللللللللللللجللللللللللللزيللللللللللللرة

لللللللللللللإلعللللللللللللالم.

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/07/160719174031482.html
بتاريخ .:462/43/:1
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علي ،معد ،وحس ــين ،دحام ( .):462أهمية مواقع التواص ــل االجتماعي كمص ــدر للمعلومات إزاء
قضايا الفساد السياسي ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.201-154 ،)60( 0 ،



العمرو ،عامر ( .):460تقييم الصحفيين األردنيين لمهنية األخبار في التلفزيون األردني .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة البترا ،عمان ،األردن.



الغفيلي ،فهد ( .):462ترويج الشللللائعات عبر مواقع التواصللللل االجتماعي (األغراض واألسللللباب
وسلبل المعالجة) .بحث مقدم إلى مستمر ضوابط استخدام مواقع التواصل االجتماعي في اإلسالم،
الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية.:462/66/6:-66 ،



محمد ،أحمد .):460( ،خصائص اإلعالم اإللكتروني ،عمان :المجد للنشر والتوزيع.



المحمود ،حمود ( .):460دليل التحقق من مواقع التواص ــل االجتماعي :علم اس ــتقص ــائي لكش ــف
ال ـح ـق ـ ـ ــائــق ...وت ـزي ـي ـف ـه ـ ـ ــا .م ـق ـ ـ ــال مــنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،جللريلللللدة الللحلليلللللاة ،تــم ال ـ ـ ــدخــول إلــى ال ـ اربــط
 http://www.alhayat.com/m/story/7600805#sthash.BQazcZ1f.dpbsب ـ ـ ـت ـ ـ ــاريـ ـ ــخ
.:462/43/:0



معهد الجزيرة لإلعالم ( .):460مصادر الخبر .مقال منشور ،معهد الجزيرة لإلعالم .تم الدخول
إلى

الرابط

http://institute.aljazeera.net/ar/whatwedo/2015/08/150830122651088.html
بتاريخ .:462/43/:1
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نش ،عزوز ودكاني ،لطفي ( .):460تأثير اســتخدام مواقع التواصــل االجتماعي على قيم الشــباب
الجامعي الجزائري :د ارس ـ ـ ـ ــة لعينة من مس ـ ـ ـ ــتخدمي موقع الفايس بوك .مجلة العلوم اإلنسللللللانية
واالجتماعية.653-623 ،)66(: ،



نور ،جيهان ( .):460صلناعة الخبر في الفضائيات العربية دراسة تطبيقية على قناتي (الجزيرة
وسللللللللكاي نيوز عربية) في الفترة من ( .)2212-2212أطروحة دكتوراه غير منش ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ،جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.



الهمص ،عبد الفتا  ،وشـ ــلدان ،فايز ( .):464األبعاد النفسـ ــية واالجتماعية في ترويج اإلشـ ــاعات
عبر وس ـ ــائل اإلعالم وس ـ ــبل عالجها من منظور إس ـ ــالمي ،مجلة الجامعة اإلسللللالمية (سلللللسلللللة
الدراسات اإلنسانية).620-600 ،):(62 ،



وافي ،أمين ( .):46:مدي اعتماد اإلعالميين الفلسلللللطينيين على مواقع التواصلللللل االجتماعي
كمصلدر لألنباء والمعلومات دراسلة ميدانية على االعالميين الفلسطينيين في قطاع غزة ،الملتقى
الدولي الثالث لعلوم االعالم واالتصـ ـ ـ ـ ــال فمفاهيم علوم االعالم واالتص ـ ـ ـ ـ ــال ....في ظل االعالم
الجديدف ،كلية العلوم االجتماعية جامعة عبد الحميد بن باديس.



يماني ،س ـ ــمية ( .):462مص ـ ــداقية األخبار في وس ـ ــائل اإلعالم الجديد لدى الجمهور الس ـ ــعودي.
المجلة العربية لإلعالم واالتصال.305-3:3 ،)62( ،



ينسـن،هوك ( .):462تنظيم غرف األخبار لصـحافة اســتقصـائية أفضـل ( .)6مقال منشــور ،مجلة
الصلللللللللللللللللللللللحلللللللللللللللافلللللللللللللللة.

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
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المالحق
ملحق ()2
أعضاء لجنة التحكيم
الرقم

االسم

الرتبة

التخصص

الجامعة

1

أ.د عزت حجاب

أستاذ

إعالم

الشرق األوسط

2

أ.د تيسير أبو عرجة

أستاذ

صحافة

البت ار

3

د .كامل خورشيد

أستاذ مشارك

إعالم

الشرق األوسط

4

د .عبد الكريم الدبيسي أستاذ مشارك

إعالم

البت ار

5

د .أحمد حسين

أستاذ مشارك

إعالم

البت ار

6

د .ليلى جرار

أستاذ مساعد

علوم سياسية

الشرق األوسط

4

د .أحمد عريقات

أستاذ مساعد

إعالم

الشرق األوسط
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ملحق ()1
االستبانة

األستاذ الااضل  /األستاذة الااضلة  ------------------------------------اليحترم
تحية طيبة وبعد،
يقوم الباحث بإنجاز رساااالة سايرااا يال الم اي جم الم ياسعة الواااال ا وسااا – ايردن –
بعنوان2
" إشكالية تحقق غرف األ اب التلازيونية
من اليعلومات اليتخفقة من مواقع التواصل اماتيا

ق ل بثما".

والبحث تحت إشالاف أ.د .حميدة سميرم .
ولغالض يمع بيانات الدراسااة الان الباحث ماامم االس ايس ا بانة المنونة س قراامي  2القر ام
المبحوثي  ،الم حي كالس القراااااام ال انم
ا ول واو سخصااااااا لتبيااناات الاديمغالاالية
سئتة اإلس بانة ضم أربعة سحاور الال ية.
ولقد اخ ار الباحث قناة الجزيالة الفضااااااية انموفيا الم الدراسااااة ال طبيقية ،تى أن سج مع
البحاث سنون س المحالري والمن جي والصااااااحفيي العااستي الم الف ايخباار الم القناة
المالكورة.
أريو ال نالم بااق طااج يزب برااااااي س وق نم ال مي لىيااباة تى القالات ايساااااا باانة بنل
اتجاااتنم وسعتوساتنم بخصاااو الموضاااوج ،وان كل االس
سوضاااو ية وبما يعبال العج
البيانات س بقى لأل الاض العتمية ول توظف اي بإطار االس الدراسة،
شاكالا تعاوننم الناليم ،،،
ال احث
معتصم أبو دابي
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القسم األلل :ال يانات الشخصية ( :لطاا ضع المة √ ف الحقل اليناس ) :
النوج ايي ما م2
فكال
ان ى
الر 2
المر وى ال عتيمم2
ال خصا المهنم
محفم
سن ج أخبار
سنوات الخبالة2
أس تك حرابا أو أك ال تى سواقع ال وامل ايي ما م؟
نعم ندي حراب
ي اس تك حراب
أرى أن سواقع ال واماال ايي ما م ال الية تع بال ا ك ال دقة كمصاادر لألخبار عضااع جسة
تقييم س  )0—6تى ان ينون الالقم واحد او ا تى ورقم  0او ا دنى).
ال التيب
الوبنة
توي ال
اليبروك
انر غالام
واتس اب
سناب توات
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القسم الثان  :أسئلة اإلست انة
اليحوب األلل :التعامل مع مواقع التواصل اماتيا
#

الفقالات

1

سواقع ال وامااال ايي ما م الالضااات نفراااها تى
وساال اي جم ال قتيدية كمصدر لألخبار والصور.

2

سواقع ال واماال ايي ما م تواانل سصاادراق سوثوقا ق
لألخبار والصور.

3

بات س الضاااالوري ال عاسل سع ا خبار والصاااور
ال م سصدراا سواقع ال وامل ايي ما م.

4

سواقع ال واماااااااال
أ قااد بضااااااالورة ال ختم
ايي ما م كمصدر لألخبار والصور.

0

يدل ا جسم واساااع حول تدنم المصاااداقية لمواقع
ال وامل ايي ما م كمصدر لألخبار.
ويود سواقع ال واماااااااال ايي مااا م الم خضاااااام
ايخبار خت سونجت سهنية لى جسيي

2

ويود سواقع ال واماااااااال ايي مااا م الم خضاااااام
ايخبار خت سونجت أخجقية لى جسيي
المرااا قبل القاليب سااايواااهد تصاااا دا يال ا لوااابنات
ال وامل س يهة كونها سصدرا لألخبار.
تونل سعتوسات سواقع ال وامل ايي ما م سصدر
قت واز اج لتمحالري .
يجب إخضاااااج شاااابنات ال واماااال فاتها لن يال س
اآلليات والمعاييال المتزسة تجنبا ي أخطاب.

1

2
5
64
66

ي ين الث الجمهور الم ااابع س يال الصااااااحفيي
لدرية دقة سعتوسات سواقع ال وامل ايي ما م.

اواالااا
بودة

بصاتما مصخبا ل
اواال

سحايد

اب:
ي
اواال

ي اواالاا
بودة
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اليحوب الثان  :ط يعة األ طاء التحريرية بس
نعم
 #الفقالات
 6:وقعت شاااخصااايا ق الم خط سهنم
ساااااابابااا اي ا امااااد تى خبال
سصااااااااادرس سواقع ال وامااااااااال
ايي ما م.
 63ساب لتمسساارااة أن وقعت بخط
سهنم ساااااابب دم ال حق الجيد
س مااااور أو أخبار سصاااادراا
سواقع ال وامل ايي ما م
 60ا خطااااب ال م وقعناااا بهاااا الم
الالاة ا خبار براااااابب ال عاسل
سع سواقع ال وامااال ايي ما م
ت عت بزسان الحدث.
 60ا خطااااب ال م وقعناااا بهاااا الم
الالاة ا خبار براااااابب ال عاسل
سع سواقع ال وامااال ايي ما م
ت عت بمنان الحدث.
 61ا خطااااب ال م وقعناااا بهاااا الم
الالاة ايخبار براااااابب ال عاسل
سع سواقع ال وامااال ايي ما م
ت عت بوخو الحدث

التعامل مع مواقع التواصل اماتيا
ي أتالكال ي رأي
ي

.
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اليحوب الثالث :آليات التحقق من صللحة ام اب لالصللوب الت مصللخبقا مواقع التواصللل
اماتيا
#

الفقالات

62

أرى س الضالوري ويود آلية لت حق
س الصااااااور وا خبااار الم اادالقااة بال
سواقع ال وامل ايي ما م
تويد لدى المسساااارااااة آلية لت حق س
ا خبار والصور ال م سصدراا سواقع
ال وامل ايي ما م

65

آلاياااة ال حق س مااااااحاااة ا خباااار
والصااور الواردة س سواقع ال واماال
ايي ما م الم بعة الم سسسااااااراااااا م،
واضحة تماسا بالنربة لم.

:4

أسااعى دااما لت كد س مااحة ايخبار
والمعتوسااات ال م سصااااااادراااا سواقع
ال وامااااااال ايي مااا م قباال ب هااا الم
النوالات.
أسعى أحيانا لت كد س محة ايخبار
والمعتوسااات ال م سصااااااادراااا سواقع
ال وامااااااال ايي مااا م قباال ب هااا الم
النوالات.
ي أساااااعى لت كد س ماااااحة ايخبار
والمعتوسااات ال م سصااااااادراااا سواقع
ال وامااااااال ايي مااا م قباال ب هااا الم
النوالات.
آلية ال حق س دقة الصااور وا خبار
ال م سصااادراا سواقع ال وامااال يال
كااااالياااة ل جناااب الوقوج الم أخطااااب
يديدة.

62

:6

::

:3

اواال
بودة

اواال

سحايد ي
اواال

ي
اواالااااا
بودة
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اليحوب الرابع :التخابير اليت عة للتحقق من صللحة األ اب لالصللوب الت مصللخبقا مواقع
التواصل اماتيا
سحايد ي اواال ي اواال
اواال اواال
الفقالات
#
بودة

:0

تقوم المسسرة ب دريب المحالري تى كيفية
ال حق س الصاور وا خبار ال م سصاادراا
سواقع ال وامل ايي ما م.

:0

تدريب الصااااااحفيي والمن جي تى ال حق
قتاال س ا خطاااب ال حالياليااة ال م ترااااااببهااا
سواقع ال وامل.
إنواااااب قراااام خا الم الالة ا خبار سعنم
بال حق قتل س ا خطاب ال حاليالية.

:1

:2
:2
:5
34
36
3:

بودة

اساااااا خاادام المواقع اإللن الونيااة الخاااماااااااة
بال حق قتل س ا خطاب ال حاليالية.
نظام ال حق الم بع الم سسسااااااراااااا م العال
ودقي .
اس خدم سواقع إلن الونية س خصصة لت حق
س الصاور وا خبار ال م سصدراا سواقع
ال وامل ايي ما م.
المواقع ايلن الونية الم خصاااصاااة بال حق
دقيقة والعالة.
لااادي الاقااادرة اتاى اساااااا اخااادام الاماواقع
ايلن الونية الم خصصة بال حق .
اتخالت المسسارة ال دابيال الصحيحة ل جنب
الوقوج الم أخطاب سااااببها سواقع ال واماااال
ايي ما م

أسئلة ماتوحة:
 .1أفكال أام المواقع ايلن الونية ال م تر خدسها لت حق س الصور وا خبار؟
أ......................................................................
ب....................................................................
ج....................................................................
د.....................................................................
إفا كان لديك اق الاحا بآلية يديدة لت حق س الصااااور وا خبار ال م سصاااادراا سواقع ال واماااال ،ياليى
فكالاا؟ ….............................................................................................................
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ملحق ()3
مواقع التحقق اإللكترونية من الصور واألخبار
(األكثر استخداماً عند الصحفيين)
قائمة بأهم المواقع اإللكترونية المستخدمة من قبل الصحفيين في التحقق من الصور واألخبار حسب
األشهر واألكثر استخداما:

Images google.com .1

موقع خاص بالبحث عن الصورة وتحديد توقيت نشرها على االنترنت.

FB SEARCH 42
للبحث عن المعلومات ،وبيانات األشخاص عبر الفيسبوك.
YOUTUBE SEARCH 40
للبحث عن مقاطع الفيديو والتحقق من تاريخ نشرها عبر موقع اليوتيوب.
TINEYE.COM .4
للبحث عن الصور المسرشفة على االنترنت وتحديد توقيت نشرها والتحقق من مصدرها ومن
صورها ،ويكشف عن وجود صور أو نسخ معدلة منها.
STORYFULL .5
موقع تابع لوكالة رويترز يتي رصد أهم مقاطع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل
االجتماعي المعلومات والتحقق منها.
VERIFEYED.COM 42
موقع يقدم خدمة التحقق لمن يريد عبر مراسلته على اإليميل ،تشترك به عدة وسائل إعالم.
IZITRU .2
للتحقق من صحة الصورة.
IMAGEEDITED .2
للتوصل إلى البيانات الوصفية الخاصة بالصورة.
FOTOFORENSICS .9
لتحليل الصورة والتوصل إلى البيانات الوصفية الخاصة بها.
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REVERSE IMAGE SEARCH
.17
للتحقق من الصور والبحث عن أصلها عبر الهاتف.
JEFFERYS IMAGE METADATA .11
للتوصل إلى البيانات الوصفية للصورة.
Factcheck.org
432
يقوم باكتشاف واصطياد األخبار الكاذبة على االنترنت ويقدم خدمة التحقق منها.
Politi fact .63
يقدم خدمة التحقق من األخبار السياسية في أمريكا.

bellingcat
.14
يحلل البيانات التي يبثها المواطنون عبر شبكات التواصل ويتحقق منها عبر المصادر
المفتوحة من خالل تحقيقات استقصائية للوصول إلى التثبت من الحدث.
.15

Checkdesk

موقع يقدم خدمات التحقق لمن يريد عبر رسالة الكترونية ،وهو أحد مشاريع موقع ميدان

الممول من االتحاد األوروبي.
.16

Chequeado

موقع يقوم باصطياد األخبار الكاذبة والتحقق منها.

.17

Fotoforensics.com
يقوم بالتحقق من البيانات الوصفية للصورة والتأكد من صحتها.

Findexif.com .11
يقوم بتحليل الصور وتقديم البيانات الوصفية للصورة.
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ملحق ()4
نماذج من أخطاء وسائل إعالمية بسبب مواقع التواصل االجتماعي
فيديو تم تداوله بشكل مكثف على أكثر من وسيلة إعالمية ،كما هو مبين أدناه ،وقت اقرار الكنيسيت
قانون بمنع رفع االذان بمساجد القدس ،وروج للفيديو بأن أهالي القدس قاموا برفع اآلذان من فوق أسط
المنازل ،وبالبحث عن حقيقة الفيديو تبين أنه تم تصويره في البحرين عام 2711
https://www.youtube.com/watch?v=AGfUCj2FRys
نشرته اليوم السابع
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صحيفة العربي الجديد

110

نش ـ ــرت قناة الجزيرة وموقع قناة العربية مقاطع مص ـ ــورة قالت انها لقطات لهجمات مس ـ ــلحين على مواقع
للجيش المص ــري في مدينة الش ــيخ زويد بش ــمال س ــيناء دون التحقق من ص ــحتها يوم  1يوليو ، 2715
لكن الفيديو بعد البحث والتحقق منه يرجع إلى ديسمبر 2713
صورة من العربية

صورة من بث الفيديو على شاشة قناة الجزيرة

111

بعد البحث والتحقق منه يرجع إلى ديسمبر 2713

112

https://www.youtube.com/watch?v=YVgTGTUMaSA
نشرت شبكة شهاب االخبارية على موقعها على فيسبوك وبها عدد معجبين يقارب الـ  4ماليين مقطعا
مصو ار لفيديو قالت انه لجمهور فريق باليستو في الدوري التشيلي يوم  11مارس  .. 2714رفع خالله
علم فلسطين القى المقطع انتشا ار واسعا بين النشطاء والصفحات على مواقع التواصل.

113

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/182427477428
1601/
2716 وبالبحث وجدنا الفيديو يعود إلى اكتوبر

114

أصل الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=dBUOOhcuyKI

--

115

فيديو من تفجيرات بروكسل؟
https://www.youtube.com/watch?v=O1SlJl5KccE

نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت ـ ـ ــه أغ ـ ـل ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـواقـ ــع اإلخ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة وال ـ ـق ـ ـن ـ ـوات الـ ــفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـج ـ ـزي ـ ـرة م ـ ـب ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

116

حتى تنظيم الدولة الذي تبنى العملية استخدم لقطة من الفيديو في أحد إصداراته بعد يوم من العملية

بعد البحث والتدقيق والتحقق
الفيديو ُمفبرك وهو من روسيا عام 2711

117

صورة تم تداولها على أنها من مدينة مضايا المحاصرة .خطأ وقعت به الجزيرة

118

وبالبحث تبين أن الصورة قديمة للغاية منذ عام 2778
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ملحق ()5
أبجديات التحقق المتبعة في قناة الجزيرة ومثال عملي
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ملحق ()6
نتيجة فحص االستالل

