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تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي 

 انموذجا الجزيرة ،بثهاقبل 

 الطالبإعداد 

 داري معتصم مصطفى أبو 

 إشراف

 أ.د حميدة سميسم 

 الملخص

لتعـــامـــل اهدفت هذه الدراسة إلى مناقشة إشكالية يواجهها اإلعالميون في غرف األخبار التلفزيونية في 

مع المعلومات المتدفقة عبر مواقع التواصـــــــل االجتماعي والتحديات المفروضـــــــة عليهم للتحقق مما تبثه 

 هذه المواقع من ماليين الصور واألخبار.

ة ، بعد أن وجد أن هذه الطريقة المسحيوب البحث المسـحيولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باختيار أسـل

منتج و  وســيلة لجمع البيانات وشــملت نحو مئة صــحفيكالســتبانة إعداد افقام ب الدراســة من تحقق الهدف

 وأجرى بعض المقابالت. ،بمقرها الرئيسي بدولة قطر من قناة الجزيرة

وخلصــت الدراســة إلى أن مواقع التواصــل االجتماعي فرضــت نفســها بشــدة على غرف األخبار التقليدية  

مصــدر غير موثوق لدى الصــحفيين والمنتجين مما كمصــدر للمعلومات والصــور، لكنها في نفس الوقت 

زعاجًا.  سبب لهم مشاكل مهنية وقلقًا وا 
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في و  أن الصـــحفيين والمنتجين ال يعتبرون مواقع  التواصـــل االجتماعي مصـــدرًا موثوقاً  ةالدراســـ وأظهرت

الوقت نفســه يرون ضــرورة عدم التخلي عنها كمصــدر لألخبار والصــور، ويرون أن  من الضــروري جدا 

وجود  ليات للتحقق مما تبثه هذه المواقع، وأظهرت الدراســة أن مسســســات إعالمية إخبارية وقعت ســابقًا 

، يرةقناة الجز  ثة، من بينها المسســـــســـــة المبحو عامل مع مواقع التواصـــــل االجتماعيفي أخطاء بســـــبب الت

الدراســــــــة أن قناة الجزيرة اإلخبارية قامت بعد ذلك باتخاذ التدابير والوســــــــائل ووضــــــــعت  ليات  كشــــــــفتو 

للتحقق من  الصــور واألخبار التي مصــدرها مواقع التواصــل  االجتماعي عبر إنشــاء قســم خاص مهمته 

مبحوثة بتدريب الصـــــــــــــحفيين التحقق وتم دمجه بآليات العمل اإلخباري اليومي، وقامت المسســـــــــــــســـــــــــــة ال

والمنتجين على وسائل و ليات التحقق الحديثة، وخلصت الدراسة إلى أن هذه اآلليات قللت إلى حد كبير 

 من حجم األخطاء المهنية.

في أهم أدوات التحقق الجـديدة التي يعرفونها، وأعد  صــــــــــــــحفيين والمنتجين راء ال في الـدراســــــــــــــة بحثـتو 

واقع اإللكترونية المســــــــــتخدمة في عملهم، وذكر الباحث خطوات التحقق الباحث قائمة بأشــــــــــهر وأهم الم

المتبعة في المسســـــســـــة المبحوثة، ويأمل أن يســـــتفيد اإلعالميون من نتائج الدراســـــة لتجنيب مسســـــســـــاتهم 

 الوقوع في أخطاء مهنية سببها مواقع التواصل االجتماعي.

 .جتماعيالتواصل االالتحقق، مواقع ، غرف األخبار المفتاحية:الكلمات 
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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 
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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

 المقدمة: .2

التواصـــــل  االجتماعي وانتشـــــارها الســـــريع وبروز ظاهرة المواطن  الصـــــحفي  أصـــــب    مواقعمع  ظهور 

مع  هذا   ملاعلى  اإلعالم  التقليدي الذي يعتمد  على المراسل  ووكاالت  األنباء التقليدية أن يتع لزاماً 

كانت  الفضــــائيات  اإلخبارية ال تعتد بمواقع التواصــــل  ســــنوات قليلة  النوع  من اإلعالم  الجديد ، فقبل

ذه  على هعلومات والصـــــــــور للم االجتماعي مصـــــــــدرًا لألخبار والصـــــــــور، إال أن التدفق الكبير والســـــــــريع

،فرض على صـــناع اإلعالم  التقليدي  المواقع وانتشــارها  الكثيف بين  الناس وقدرتها على  التأثير فيهم

 مع مواقع التواصل االجتماعي. ملهممراجعة طريقة تعا

 قرار ســياســي أصــبحت تتصــدر عناوين األخبار في الشــاشــات الفضــائية، أو مقطعاً  تغريدة لصــاحبإن 

 .لفيديو نشره مواطن عادي يتصدر عناوين األخبار أيضاً 

ين ب لغرف األخبار التقليدية، فكيف للمحررين والصـــــــــــــحفيين فيها أن يميزوا كبيراً  لقد شـــــــــــــكل هذا تحدياً 

مما ينشر على تلك  المواقع، وكيف لهم وهذا األهم أن يتثبتوا من صحة الخبر وصدق صحي  والخطأ ال

 تهايوبثها  كي ال تقع مسسساتهم في فخ خديعة  المشاهد، وبالتالي تفقد مصداقالصـورة قبل اسـتخدامها 

تعنى بهذا  النوع من  من  القنوات اإلخبارية بدأت تنشــــــــــــ  أقســــــــــــامًا  أن عدداً  ،وقد وجد الباحث مسخراً 

)مواقع التواصـــل االجتماعي( وتســـعى لوضـــع  ليات للتحقق وتحاول دمج هذه األقســـام  مصـــادر األخبار

العمل اإلخباري اليومي وتنظيم عملها ضــــــمن إعادة هيكلة غرف األخبار لتصــــــب    يدة  في  لياتالجد

 .هذه األقسام من البنية الهيكلية فيها
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إن الوقوع في أخطاء فادحة لمسســــــســــــات إعالمية كبيرة عجل في البحث الجاد عن  ليات تحقق بشــــــكل 

 والتي كادت أن تعصــــــــــف ،رة التي خاضــــــــــتهامهني احترافي مســـــــــتفيدة من تلك األخطاء والتجارب المري

م في هذه الرســـــالة مناقشـــــة وتحليل هذه اإلشـــــكالية واســـــتعراض بعض تلك تبمصـــــداقيتها عند المشـــــاهد، 

، واالطالع على مدى إدراك المحررين في غرف األخبار إلشــكالية التعامل مع مواقع األخطاء والتجارب

 ور.التواصل االجتماعي بصفتها مصدرا لألخبار والص

لقد أصـبحت الصــور ومقاطع الفيديو وروايات شــهود العيان من مصـادر المعلومات األســاســية في غرف 

األخبار، لم يعد باإلمكان االعتماد فقط على المراســلين الصــحفيين أو وكاالت األنباء، عندما تمر دقيقة 

اليوم سيكون قد نشر على يوتيوب، ومع نهاية  ساعة فيديو 477واحدة من اآلن سـيتم تحميل أكثر من 

ماليين صــــــورة ومقطع فيديو عبر إنســــــتغرام، وربما أكثر من ذلك على واتســــــاب وفيســــــبوك  9أكثر من 

 (.2715د الجزيرة لإلعالم،)معه

 مشكلة الدراسة: .1

نشره من مما ت تتعرض العديد من القنوات اإلخبارية إلى الوقوع في أخطاء مهنية لعدم وجود  ليات تحقق

التواصـــــل االجتماعي، ولذلك فإن مشـــــكلة الدراســـــة تكمن في  مواقعومات وصـــــور وأفالم منقولة عن معل

  :تياإلجابة على السسال اآل

على  راألخبار والصـــــور التي تنتشـــــ نفي غرف األخبار التقليدية م نتجونالصـــــحفيون والم حققكيف يت

 التواصل االجتماعي قبل توظيفها في نشرات األخبار لتفادي الوقوع في األخطاء المهنية؟ مواقع
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 هدف الدراسة: .3

التي مصــــدرها مواقع التواصــــل  والصــــور األخبار مصــــداقية منتعرف على كيفية التحقق لا .1

 بالبحث.في غرفة األخبار المعنية عند الصحفيين والمنتجين  االجتماعي

مع مواقع التواصــــــــل بصــــــــفتها مصــــــــدرًا  التعرف على طريقة تعامل الصــــــــحفيين والمنتجين  .2

 .للمعلومات

 التي ارتكبت بسبب مواقع التواصل االجتماعي. طبيعة األخطاءالتعرف على   .3

الكشـــــف عن  ليات وطرق التحقق المســـــتخدمة والتدابير المتبعة في غرفة األخبار المبحوثة  .4

 سببها مواقع التواصل االجتماعي. للحد من الوقوع في أخطاء

 ةالمهني تالفي األخطاءعلى  من يطلع على نتائج الدراســــــة من إعالميين مهتمينمســــــاعدة  .5

 وعدم تكرارها.

 أهمية الدراسة: .4

تمة ببث هيأمل الباحث أن تســـتفيد من هذه الدراســـة القنوات اإلخبارية والمواقع اإللكترونية والصـــحف الم

خبار والصـــور المضـــللة تجنب بث األتمكنهم من  وتدابير عبر اتباع  ليات األخبار والصـــور الصـــحيحة

   كي ال تفقد مصداقيتها عند الجمهور.االجتماعي مواقع التواصلالمنتشرة على 

 أسئلة الدراسة: .5

 :تيتنبع أسئلة الدراسة من السسال الرئيس اآل

 ماعي؟يبثها مستخدمو مواقع التواصل االجتكيف تتحقق القنوات اإلخبارية التقليدية من المعلومات التي 



4 
 

 
 

بغرفة األخبار في قناة الجزيرة  ونوالصـــــــحفي ونالمنتج بعد أن أجاب هذا الســـــــسالعن  أجابت الدراســـــــةو 

 :عن األسئلة المتفرعة من السسال الرئيسي، وهي الفضائية

 ؟بارخمع مواقع التواصل االجتماعي بصفتها مصدرًا لأل والصحفيوننتجون المتعامل يكيف  .1

لمنتشرة ا مع األخبار والصورملها اإلخبارية بسبب تعا ةما طبيعة األخطاء التي تقع بها المسسس .2

 التواصل االجتماعي؟ مواقععلى 

ما اآلليات المتبعة في المسســـســـة موضـــوع البحث، للتحقق من صـــحة المعلومات التي مصـــدرها  .3

 مواقع التواصل االجتماعي؟

لمعلومات ا اإليجابي والفعال معامل المسســــــســــــة المعنية بالبحث للتعمن قبل تبعة ما التدابير الم .4

 التواصل االجتماعي؟ مواقع على

 حدود الدراسة: .6

 .2718من عام منتصف ابريل حتى  2718نهاية مارس الحدود الزمانية: من 

 الحدود المكانية: قطر، قناة الجزيرة الفضائية.

 غرفة أخبار قناة الجزيرة الفضائية.الحدود التطبيقية: المنتجون والصحفيون في 

 

 محددات الدراسة: .7

 :تييمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في حال تحقق اآل

 الدراسة التي سيتم تصميمها بغرض تحقيق أهداف الدراسة صدق وثبات أداة. 

 .صدق وجدية المستجيبين على أداة الدراسة 
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 مصطلحات الدراسة: .8

 يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت مصطل  : مواقع التواصلل االجتماعي

 العـالميـة، حيـث تتي  التواصــــــــــــــل بين األفراد في بيئـة مجتمع افتراضــــــــــــــي، يجمعهم االهتمـام أو

االنتمـاء لبلد أو مدرســــــــــــــة أو فئة معينة، في نظام عالمي لنقل المعلومات، وتعرف الشــــــــــــــبكات 

م  وتنظيم ملفات شخصية لهم، كما تس االجتماعية كخدمة الكترونية تسم  للمستخدمين بإنشاء

 (122، ص2715لهم بالتواصل مع اآلخرين. )العلي،

وهذه المواقع اسـتخدمها الجمهور كمنصـات إعالمية يتداولون عليها المعلومات واآلراء في شتى 

 المجاالت.

 المواطن الصحفي: 

يا التكنولوجهو شـــكل من أشـــكال اإلعالم الذي وظفت فيه و  يعرف أيضـــا ب فصـــحفي الشـــارعف،

 اً في رصـــــــد وجمع المعلومات حول موضـــــــوع معين، فأي مواطن يملك على ســـــــبيل المثال هاتف

 .التواصل االجتماعي مواقععين وبث المادة المصورة عبر بكاميرا يستطيع نقل حدث م اً مزود

فرق بين المواطن الصحفي وبين صحافة المجتمع المدني التي تعني الذراع ى اليجب التنويه إل

اإلعالمي للمسسسات واألحزاب في المجتمع، حيث تقوم الجمعية أو الحزب بتعيين مجموعة من 

 ,2003)األشخاص لرصد ومتابعة وتوثيق المعلومات حول موضوع ما كالحريات وغيرها 

bowman,s.and willis) 

مواطن الصحفي بأنه الشخص الذي يقوم بدور الصحفي في نقل أخبار وأحداث عايشها تعريف  خر لل 

باقي أفراد ل ويعتبر مهماً  بنفسه في محيطه المجتمعي ويعمل على نقل تجربته الخاصة إلى الرأي العام
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 ويكون مجتمع ضيق سواء في القرية أو المدرسة أو الحيفي  أهمية خاصةلديه  المجتمع ككل أو

 .للمعلومة راً مصد

قد ف وسائل االتصال سببًا في ظهور المواطن الصحفي،في أدوات و  ويعتبر التقدم التكنولوجي الهائل 

 لذكيةا يملك الكثير من التكنولوجيا التي تملكها مسسسات صحفية، فمثال يوجد على الهواتف أصب 

 ة أو صفحةه تأسيس مدونصوت، ويمكنالتسجيل  خر لو  والفيديو فوتوغرافيالتصوير للالمحمولة قسم 

بر لمن يريد من  الف بل ماليين البشر ع يبثهعن رأيه و  من خاللهايعبر ، ها ويشاهدها الناسس يقر مجانًا 

 .منصات التواصل االجتماعي

 (.2714)صفحة المواطن الصحفي على موقع فيسبوك، 

 ء ما شـــــــيلغة: من تحقق يتحقق تحققًا، المصـــــــدر تحقق. وتعني التثبت من صـــــــحة : التحقق

 .)معجم المعاني الجامع(

 والصــــــــــــــور األخبـار والمعلومات مصــــــــــــــداقيـة من والتـأكـد عمليـة التثبـتهي التعريف اإلجرائي: 

خضـــــاعها آلليات فحص فني وتحريري المتداولة تخدام باســـــمختصـــــون  صـــــحفيون يقوم بها، و وا 

 تقنيات حديثة.

  فهو ُمتَدفِّق. تدفًُّقا، يتدفَّق،دفََّق  :األخبار: لغةتدفق 

-ى الشرايين الّدُم إل تدّفق-الماُء من العين  تدّفق-بقّوة: تدّفق الّسائل ونحوه أي تصبَّب وسال 

 الهواُء في المدخنة )المعجم العربي(. تدّفق

 صولها للمتلقيوو الكثيف والسريع نتشارها ايقصد الباحث بتدفق المعلومات  التعريف اإلجرائي: 

 عبر وسائط ومنصات إعالمية متعددة تستخدم بكثرة عند الجماهير.
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الثقة في الوسيلة او إمكانية االعتماد عليها، وتعني ايضًا احترام الوسيلة وتقديرها : المصداقية

ضا ويرى  خرون أنها تعني ر ، وتفضـيلها كمصـدر للمعلومات واآلراء مقارنة بغيرها من الوسـائل

فالمصـداقية عند البعض تعني األداء الصائب. )علم الدين محمود،   لةالجمهور عن أداء الوسـي

 (11.ص1989

التعريف اإلجرائي: الوســـــــــيلة اإلعالمية التي تتصـــــــــف بالمصـــــــــداقية، تلك التي يعرف عنها بث 

 بطرق مختلفة.قبل بثها األخبار الصحيحة والتثبت منها 

 :غرفة األخبار 

 ،يعمــل بهــا الصــــــــــــــحفيون والمحررون واإلدارة بحيــثتعرف غرف األخبــار بــأنهــا األمــاكن التي 

من خالل إيصــال  دورًا مركزيًا في جمع األخبار ونشــرها إلى الفئات المســتهدفة الرئيســية،سدون ي

المعلومات الجديدة وعرضــــــها بطريقة تجذب األفراد إلى ســــــماعها والتفاعل معها والتأثر بها من 

 (.Marshall, 2008: 1ناحية عاطفية ونفسية )

وهي إجرائيًا في دراســـــــــــة الباحث غرفة األخبار بقناة الجزيرة الفضـــــــــــائية ومقرها دولة قطر، وقد 

أضيف لها قبل سنوات قليلة قسمًا خاصًا يعتني باألخبار والصور المتدفقة على مواقع التواصل 

 االجتماعي، بحيث أصب  هذا القسم جزءًا من  لية العمل اليومي في غرفة األخبار.

 

 قناة تلفزيونية إخبارية ناطقة بالعربية تبث األخبار والبرامج، موجهة : زيرة الفضلللائيةقناة الج

 1996إلى الجمهور العربي في أنحاء العالم، مقرها قطر، انطلقت في األول من نوفمبر عام 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري

 تقديم إطار نظري عنبيسعى هذا الجزء من الدراسة إلى تحقيق الهدف األول من أهداف الدراسة 

 ومواقع التواصل االجتماعي كما يلي: غرف األخبارالنظريات اإلعالمية المستخدمة و 

 النظريات اإلعالمية( 2-1)

 نظرية حارس البوابة

 اإلعالم لوســـائ به تقوم الذي الرقابي الدور تسكد على أهمية التي لقد برزت العديد من النظريات

 سر إن جذور نظرية حا. فالبوابة نظرية حارسفالمطروحة ومنها  والقضــــــــايا تناولها للموضــــــــوعات عند

عالم  إال أن ،(White and Gieberساس إلى الدراسات التي قام بها وايت وجيبر )في األالبوابة تعود 

 ةبالصورة المتداول توبرز حتى أتت  ( قام بتطويرهاKurt Lewinلوين ) كيرت النفس النمساوي األصل

المجهود الحربي ب والمتعلقةسلوك الجماعة تجاه قضية التعبئة ه حول نتيجة ألبحاث حيث كانت ،بها اليوم

 (.102:462:صيشي وجمال، )

 في االجتماعية للتغيرات المحورية النقاط لشــــــــــــــر  البوابة نظرية حارس بتطوير وقد قام لوين

 في ماب الدراسات، مجاالت مختلف من يتجزأ ال جزءا أصب  البوابة، حارس استخدامه ومنذ. المجتمعات

 طبيقهت تم ذلك،إلى  باإلضــــافة. والقانون واإلدارة المعلومات وعلم االجتماع وعلم الســــياســــية العلوم ذلك



9 
 

 
 

 ,Barzilai‐Nahon)المحررون يمثلون حراس البوابات الصــــــــــــــحـافـة، ف مثـل العمليـة المجـاالت على

2008:1493). 

يلها تحديد المعلومات وتوجيهها وتشك، منها تتضـمن عملية حراسة البوابة القيام ببعض اإلجراءات

أنهــا نظريــة تتمحور حول  رس البوابــةاحــنظريــة في هــذا الصـــــــــــــــدد، يمكن تعريف و ومعــالجتهــا وحــذفهــا. 

ا هذه تعتبر النقاط التي لهو . ودخول المعلومات كيانات تحمي البوابة أو الفرد الذي يتحكم في وصــــــــــول

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 

تيار اخ عند ومات أثناء تحركها من خالل بوابة أو مرشــــــــــ  )على ســــــــــبيل المثالعملية التحكم في المعل

 ( األخبـار وفرض الوضــــــــــــــع الراهن في اللجـان البرلمانية والوســــــــــــــاطة بين المجموعات المهنية واإلثنية

(Gursakal and Bozkurt, 2017:77). 

ف لقنوات والصــــــــحن لحيث أعلى البوابة مهمة للغاية في وســــــــائل اإلعالم، محافظة تعد وظيفة ال

أخالقياتها وســـــــياســـــــاتها الخاصـــــــة من خالل هذا المحرر الذي يقرر األخبار المتعلقة بالنشـــــــر أو البث. 

تحدث حراســــــــــة البوابة على جميع مســــــــــتويات بنية الوســــــــــائط، من أحد المراســــــــــلين الذي يقرر اختيار و 

إلى  ها،طباعتها أو تغطيتإلى المحررين الذين يقررون أي قصص يتم  ما المصـادر لتضمينها في قصة

، أن يتصــــــــرفوا كعاملين في البوابات يمكن لألفراد أيضــــــــاً و مالكي الوســــــــائط وحتى المعلنين.  أن تشــــــــمل

بريد إلكتروني أو في مدونة. وهذه العملية تســاعد في حماية  وتحديد المعلومات التي يجب تضــمينها في

 Shabir, Safdar, Imran, Mumtaz, and) واألعراف والثقــافــة والكرامــة ألي دولــة ااأليــديولوجيــ

Anjum, 2015:591). 
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 زيادة إلى االجتماعي التواصــــــــل مواقع ازدياد في المتمثلة اإللكترونية اإلعالمية البيئة وقد أدت

 صــب والنشــر، إذ أ البث ســرعة مقتضــيات مع التكيف ضــرورة: مثل البوابة حارس على بعض الضــغوط

 خبار واأل اختيار معايير في تتدخل التي العوامل أهم من الحديثة اإلعالمية البيئة في الســـــرعة عامل

 ،الحصـــول عليها الســـاعة بمجرد مدار على اإلعالمية المادة بث البوابة حارس بمقدور وأصـــب  نشـــرها،

صــــدار  ةإعالمية مختلف بيئة يشــــكل ما وهو أخرى بعوامل التقيد بدون العدد ذات من طبعة أكثر من وا 

 الدقة تدعيتســـــــــــ والتي تحديًا في الوقت ذاته فيما يتعلق بالقيم المهنية ويمثل ذلك ســـــــــــبقها، عما تماما

 .(211:2017بوعزيز، نشرها ) أو بثها قبل المعلومات ودقة صدق من وضرورة التأكد

 :(102:462:صيشي وجمال، ما يلي )حارس البوابة ومن أهم افتراضات نظرية 

 حظر على ةالقدر  فيها األفراد يمتلك ومتماسـكة مترابطةتتدفق إلى سـلسـلة  واألخبار إن المعلومات .6

 .تعديالت عليهاالأو إضفاء الرسائل،  تدفق تعديل أو

 ةســــــياســـــــي نظم على أمناء الرســــــالة تمرير بشـــــــأن القرارات اتخاذ عن المســـــــسولون األفراد يعتبر .:

 إما ظمة،األن لهذه العام النمط من جزءاً  يشـــكلون ما وكثيراً  أخرى، وثقافية واقتصـــادية واجتماعية

 اإلعالمية. المسسسة خارج أو داخل العليا السلطات مختلف من الضغط تحت أو إكراهاً  طوعاً 

 سولينالمســـــ تجعلهم الجمهورإلى  تصـــــل التي النهائية المعلومات على البوابة حارس ســـــيطرة إن .3

 للواقع. رسيتنا على السيطرة وبالتالي نظرهم، وجهة من القضايا أهم وترتيب تحديد في الرئيسيين
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 هل انتهى حارس البوابة، أم بعث من جديد؟

أن اإلعالم الجديد بمنصــــــــــــــاته الرقمية المختلفة والذي أخذ شــــــــــــــكل مواقع  التواصــــــــــــــل   الباحث يرى

أو فرض عليه ضـغوطًا منعته من ممارسة دوره التقليدي في  االجتماعي قد ألغى دور حارس البوابة

المواطن  أصــــــب فقد ، الرقابة بســــــبب التدفق الهائل والســــــريع للمعلومات ومن مصــــــادر كثيرة متنوعة

يتحكم في ما يكتب وما ينشــــــر دون أي رقيب أو إذن من جهات حكومية أو أصــــــحاب مسســــــســــــات 

ســـــــلطة أو مال، بهذا الرأي يكون اإلعالم   حابأصـــــــ في قرارات النشـــــــر من ونإعالمية ومن يتحكم

مفهوم من  تاســـتفادالجديد قد أنهى دور حارس البوابة بالمفهوم التقليدي للنظرية، لكن هذه الدراســـة 

تنســــــــــــــجم مع متطلبات الفورة الهائلة لتبادل المعلومات في كي حـارس البوابـة من الناحية اإليجابية  

 الرســـــــائل اإلخبارية والصـــــــور التي تبث ماليينر في تنقي  العصـــــــر الحديث، فتحكم محررو األخبا

لتحقق، ا وســــائلبشــــكل يومي عبر مواقع التواصــــل  االجتماعي وســــيطرتهم التامة على البوابة عبر 

سـيسـهم ذلك في منع تسـرب الزائف والمضلل والذي يحمل األثر السلبي على متلقي الرسالة، ويعزز 

 هو صحي  ونافع.من األثر اإليجابي عليه  في بث ما 

 نظرية التماس المعلومات ومعالجتها

نشـــــــأت نظرية التماس المعلومات معتمدة على األفكار والدراســـــــات التي قام بها كل من وســـــــلي 

حيث تم التركيز على الجوانب االنتقائية للتعرض لوســـائل  :651، ودراســـة بيرلو عام 6506وبارو عام 

ألســـــــباب معينة ومحددة  والتي تشـــــــير إلى اختيار الجمهور لوســـــــائل إعالمية معينة دون غيرها عالماإل

 يهم، تنســـــــجمثر فخبارية التي تس رســـــــائل اإلاختيار الالجمهور إلى  يميلحيث تعكس رغباته واهتماماته. 

الوســـائل ن بو يتجن في حين واتجاهاتهم، وتجعلهم واثقين من مصـــداقية المعلومة التي تنشـــر، رغباتهم مع
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لحالية )علي، اتتالءم مع أفكارهم ورغباتهم  التي تســعى إلى نشــر المعلومات الزائفة والمغلوطة، والتي ال

 (240: 462:وحسين، 

تعد نظرية التماس المعلومات من النظريات التي ســاعدت الباحثين في مجال اإلعالم في تحديد و 

فراد على المعلومات التي يتم الحصـــــــــــول عليها، فقد ركزت النظرية على توجه األ التواصـــــــــــل مواقعأثر 

للبحث عن المعلومات وتقصــيها، من مصــادر مختلفة وباســتخدام  ليات وطرق متنوعة، وتهدف النظرية 

ول فراد الذين يســـــعون إلى الحصـــــولئك األأإلى البحث والتعرف على العوامل التي تسثر على ســـــلوكيات 

 (.62: 466:ف من أماكن مختلفة )الشبيري، لومات والمعار على المع

فراد للبحـث عن المعلومات وجمعها وتعرف نظريـة التمـاس المعلومـات بـأنهـا الجهـد الـذي يبـذلـه األ

وتســــــعى هذه النظرية إلى اختبار فرضــــــية  نشــــــرها ل خرين،ثم ، و مبهدف إرضـــــاء احتياجات معينة لديه

راد يجعلهم يختــارون المعلومــات التي تسيــد اتجــاهــاتهم الحــاليــة، كمــا مفــادهــا أن التعرض االنتقــائي لألف

 فراد للسعي نحو جمع المعلومات، وأن بنية المجتمع تسثرتفترض أن هناك محفزات تساهم في توجيه األ

 (.01: 460:بدورها على كيفية استخدام األفراد لوسائل االتصال )خضور، 

على اختيار الفرد للرســـــــــائل االتصـــــــــالية التي يتعرض لها وهناك العديد من العوامل التي قد تسثر 

 (:445:ولعل أبرز تلك العوامل ما يلي )توفيق، 

 هداف معينة.أاستخدام وتطويع المعلومات لتحقيق  .6

 .ما اشباع رغبات وحاجات أساسية في مجال .:

 البحث عن المعلومات للترفيه والتسلية. .3

 وجمعها لتغيير مفهوم وفكرة متأصلة في المجتمع.قد يتجه الفرد نحو البحث عن المعلومات  .0
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 بسبب حاجات شخصية. .0

 من جانبين:  دراسة الباحثب النظرية هذه ترتبطو 

لتعرض االنتقائي للمعلومات على مواقع التواصـــل االجتماعي ونشـــرها بما إن ميل األفراد ل األول:

ون التحقق من دمات الزائفة و يخدم رغباتهم وميولهم ســيســاهم بشــكل كبير إلى انتشــار كثيف للمعل

 على صناع اإلعالم التقليدي.  صحتها، وهذا يشكل ضغطًا كبيراً 

ن إلى جأو التي تنقل األخبار الصــــــــــــــادقة الموثوقة تجعلهم يل ل الجمهور إلى الوســــــــــــــيلةمي الثـاني:

ألخبار والمعلومات قبل بثها، وبالتالي تعزيز وبناء اإلعالمية التي تتحقق جيدا من االمسســـــســـــات 

 الثقة بين الجمهور والوسيلة اإلعالمية التي تتبع منهجًا صحيحًا في التحقق. 

 

 ( غرف األخبار2-2)

رف األخبار كبيرة في غو بدأت تظهر تغيرات هيكلية وتنظيمية جوهرية  ،منذ منتصـــف التســـعينات

يجة وكان ذلك نت ،خاصة في وظائف ومهام الصحفيين واإلدارات وتحوالت واضحة في العمل اإلخباري،

شيئًا، بعد فقد باتت الصـحافة الورقية تتالشـى شيئًا ف ،للتقدم التدريجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت

التواصل االجتماعي، والتي جعلت وسائل اإلعالم األخرى  مواقعالجديدة مثل  تفاعليةالمنصات ال انتشار

الوســـــــائط المتعددة إلى تآكل الهويات المهنية  في لى حد ما  كما أدت عمليات ثورة االتصـــــــاالتقديمة إ

ت. الســــــــــتااليت أو اإلنترنر بع هابثيتم كانت مطبوعة أو أالمتميزة لغرف األخبار ومنشــــــــــوراتها ســــــــــواًء 

ديد من عولطالما كانت طريقة تنظيم غرفة األخبار وكيفية تشــــــــــكيل  ليات العمل فيها موضــــــــــوع بحث لل

 (.Vobič, 2009: 6الباحثين في مجال اإلعالم لفترة طويلة )
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ســــــــــــــعــت العــديــد من غرف األخبــار في الوقــت الراهن إلى تجربــة عرض مواكبــة للفورة التكنولوجيــة فقــد 

ي ، ظهر أن هناك زيادة كبيرة فا الســــبباألخبار وبثها عبر الهاتف المحمول )الشــــاشــــة الصــــغيرة(  ولهذ

ما  460:حتى عام و  463:إذ بلغ إجمالي عدد الزيارات عبر اإلنترنت في العام  ،نســــــــبة المشــــــــاهدات

لنشــر أخبارها بصــورة أســرع  مســعىغرف األخبار في سديه . وهذا يسكد الدور الذي ت(٪04)يقدر بنســبة 

دورها في جمع المعلومات ونشــــــــرها ال يزال قويًا رغم المنصــــــــات  وأرادت إثبات أن أوســــــــع،نطاق وعلى 

 (.Daniels, 2015ة األخرى التي ظهرت على الساحة )اإلعالمي

 ( مفهوم غرف األخبار التلفزيونية1-2-2)

بأنها المكان الذي يقوم بتقصي  التلفزيونية ( غرف األخبارDegeler, 2013: 14عرف ديغلير )

لين بتفاعل بين المهنيين المختصـــين ومنهم المراســـومعالجتها  األخبار وتجميعها واإلبالغ عنها وتحريرها

 ومدراء التحرير.والصحفيين 

 ,Daniels, Harber) هـــاربر وكروجر وليـــديكوا ومـــادونـــا وموال ... وبـــاثكمـــا عرفهـــا دانيلز و 

Krüger, Ledikwa, Maduna, Moolla, ... and Bath, 2014وتقصـــــــي ( بأنها منصـــــــة لجمع 

نتاجها ومن ثم نشــــرها األخبار التي تحدث  ،هتمامالقضـــــايا الرئيســــية والمثيرة لإلأبرز  ســـــعيًا لتوصــــيل وا 

إلى الفئات المســــــــــــــتهدفة المهتمة بســــــــــــــماعها وتداولها وتتم هذه ، المجتمعات المحلية في حول العالم أو

 ثر فيه.س العملية بكل دقة ومصداقية بحيث تجذب الجمهور إلى تصديقها وت

أنهـا أمـاكن مفتوحــة داخليـًا وخـارجيـًا بحيـث يتفـاعـل كـافــة ( بـ21: 461:وقـد عرفتهـا عبـد الفتـا  )

األفراد من منظمين ومخططين وصــــــــــــــحفيين ومحررين للبحث عن المعلومات الجديدة التي تحدث حول 

 العالم، وجمعها ونشرها، وتقديم تغطيات صحفية بشكل مفصل عن األحداث المحلية والعالمية.
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ما هي إال منصـــــــة تكشـــــــف ر التلفزيونية األخبا ( أن غرفBivens, 2015: 193ويرى بيفينز )

من خالل اســـــــــتخدام التقنيات الرقمية على المســـــــــتوى المحلي  عن كيفية قيام الصـــــــــحفيين ببناء األخبار

 على األحداث التيهم طالعواجذب المشـــــــاهدين بهدف كافة اآلليات والطرق واألســـــــاليب عبر  والعالمي

 .ي تنشأ بين الثقافاتسد الفجوة التمحاولة و  ،تجري حول العالم

( بـأنها األماكن التي يرتكز Carson and Muller, 2017: 3كمـا عرفهـا كـارســــــــــــــون ومولر )

 رعةبســـــــ الجمهور للمحتوى اإلخباري مع ومشـــــــاركة الصـــــــحفيين، عملها على تغطية األحداث المباشـــــــرة

 .ص المنشورةوخلق حالة من اإلثارة حول القص كبيرة،

( غرف األخبار Belair-Gagnon and Holton, 2018: 2) غانيون وهولتون-وعرف بيلير

عداد التقارير للبث أو  بكونها مكتب في محطة تلفزيونية أو إذاعية أو صـــــــحيفة يتم فيها جمع األخبار وا 

النشـــر، وتتكون من صـــحفيين ومراســـلين ومحررين وموظفين ومصـــورين ومشـــغلي كاميرا وفنيي صـــوت 

ضاءة ومنسقي مكتب األخبار.  وا 

ف البــاحــث غرفــة األخبــار التلفزيونيــة بــأنهــا الغرفــة التي تضــــــــــــــم مجموعــة من الصــــــــــــــحفيين ويعر 

والمنتجين والفنيين ورسســــــائهم  يعملون على جمع األخبار من مصـــــــادرها المختلفة )مراســـــــلون، وكاالت 

ريًا ومعالجتها تحري أنباء، ومواقع إخبارية، مواقع التواصـــــل ،...(، ثم تبث على الشـــــاشـــــة بعد التأكد منها

 بأشكال إخبارية متنوعة منها العاجل وغيره.

 أهمية غرف األخبار التلفزيونية كمصدر إخباري (2-2-2)

تعد غرفة األخبار مكانًا مهمًا جدًا، حيث يتفاعل فيه الصــــــحفيون مع بعضــــــهم البعض وينشــــــئون 

الطريقة التي يتواصــــــــل بها الصــــــــحفيون والمحررون ويتعاونون مع بعضــــــــهم خبر، فمنتجًا إعالميًا ألي 
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لى الجمهور عويعرض محتواها البعض في غرفة األخبار تترك حتمًا أثرًا على األخبار التي يتم نشـــــرها 

، فإن غرفة األخبار المنظمة وحجم تفاعل الجمهور معها. لذلك المستهدف من حيث الجودة والمصداقية

 :Brautović, 2009) وعلى مســـتوًى عالمي لذكاء والفعالية قد تحقق ميزة تنافســـية عاليةالتي تتســـم با

28.) 

في جذب الفئات المســـــــتهدفة لالطالع على األخبار محوريًا تسدي غرف األخبار التلفزيونية دورًا و 

 صالتي تنشـــــرها، وتسثر بشـــــكل واضـــــ  على توجهاتهم، وأفكارهم وميولهم نحو قضـــــايا معينة، كما تحر 

غرف األخبار التلفزيونية على تزويد المشــــــــــــاهدين بالمعلومات التي تحوز على اهتمامهم بكل شــــــــــــفافية 

شــــــــباع حب االســــــــتطالع لديهم من خالل توفير تغطيات إخبارية عن القضــــــــايا واألمور  ومصــــــــداقية، وا 

 (.460:الشائكة حول العالم )حبيب، 

ول العالم لنقلها بشـــــــكل ســـــــريع ودقيق ح نباءوتكمن أهمية غرف األخبار في البحث وتقصـــــــي األ

الجمهور، بحيث تسـاهم في تشكيل رسية سليمة حول األحداث والقضايا التي تقع إلى يتميز بالمصـداقية 

في المجتمع بشــكل خاص، وما يجري حول العالم بشــكل عام، فالمعلومات التي تعرضــها غرف األخبار 

قــد  أفكـار الجمهور، وتلفـت انتبـاههم لألحـداث التيو  اتجــاهـاتتسثر تـأثيرًا جوهريـًا في تشــــــــــــــكيــل وتكوين 

 (.60: 466:يسعى البعض إلى إخفائها والتغطية عليها )العلي، 

 (:01: 460:ومن أهم األمور التي تسعى غرف األخبار إلى تحقيقها ما يلي )العمرو، 

 للجمهور.كشفها التعريف باألخبار واألحداث المحلية والعالمية و  .6

لمحلية الســـــــــــاحة ا علىتنوير الفئات المســـــــــــتهدفة باألنباء والقضـــــــــــايا المثيرة لالهتمام والمطروحة  .:

 والعالمية، ودفعهم إلى تكوين  رائهم الخاصة حول تلك القضايا.
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غنـائهـا وجعلهـا ذات تـأثير عميق .3 لجمهور على ا ،في كـافـة االتجاهات، تنميـة الثقـافـة المجتمعيـة وا 

 المتلقي.

 ،ين األفرادب ةاإلنســــــــاني روابطالعزيز ، بحيث تواكب تطلعاتهم وأهدافهم، وترمهو توســــــــيع  فاق الج .0

 .في أنحاء األرض نسانيةئل والقيم اإلرسابث ال فالتلفزيون يعد لغة عالمية يساهم في

وجعل العالم قرية صــغيرة، وتعزيز جوانب االتصــال بين الشــعوب من خالل فت   إلغاء المســافات، .0

تسدي إلى  ، والتيفــاعــل فيمــا بينهمفــات الشــــــــــــــعوب وعــاداتهم وتقــاليــدهم والتثقــاللتعرف على  فــاق 

 .لفردية والمجتمعيةتحطيم قيود العزلة بين ا

تسـعى غرف األخبار بشـتى الطرق إلى تحســين أدائها وتطوير قدراتها بحيث ترتقي إلى تطلعات و 

خبار ة في جمع وتقصـــــي األومتطلبات الجمهور الذي تســـــتهدفه، من خالل اســـــتخدام التكنولوجيا الحديث

في معالجة الطريقة التي تعرض بها معلوماتها  دقيقة تقوم غرف األخبار بخطوات إذومن ثم نشــــــــــــــرها، 

وكيفيـة تلقي تلـك المعلومـات من قبـل مختلف الجمـاهير، ممـا يجعلهـا مختلفة فعليًا عن معالجتها القديمة 

يتناقل بها الناس المعلومات  لطريقة التيأن افي عرض األخبار والتعامل مع المصــــــــــادر، حيث أدركت 

ممـا فرض عليهـا اســــــــــــــتخـدام التقنيات الحديثة، في جمع األخبار ، قـد اختلفـت عن الســــــــــــــابق فيمـا بينهم

 442:عـــالم اإلنترنـــت منـــذ عـــام  علىجعلهـــا بيئـــة مفتوحـــة على نحو متزايـــد  ونشــــــــــــــرهـــا، األمر الـــذي

(Hanley, 2014: 13.) 

على  انعكســـــــت وأثرت المنتشـــــــرة في الوقت الحالي، قد وثورة االتصـــــــاالتإن التكنولوجيا الجديدة 

كيفية تقديم األخبار والمعلومات وتلقيها، حيث يســــــــتقبل العديد من المشــــــــاهدين اآلن أخبارهم على مدار 

ن البث المباشر للقنوات اإلخبارية على اإلنترنت، فضاًل عتقنيات الساعة طوال األسبوع بسبب استخدام 
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فراد حــاليــًا على تصــــــــــــــف  األخبــار من أجهزة الهــاتف المحمول، األمر الــذي مكن غرف األخبــار قـدرة األ

مكان إلى األفراد في كل زمان و الحية  بـث أخبارها وتغطياتهااســــــــــــــتثمـار ذلـك ب من التلفزيونيـة المتقـدمـة

 .(Seuri, 2016: 6) وبسرعة فائقة

دورًا جوهريًا  سديار التلفزيونية ت( أن غرف األخبGrubenmann, 2017: 1ويعتقد جروبنمان )

تغير و  والنزاعات في تغطية بعض القضــــــــــــايا الشـــــــــــــائكة والتي تهم الجمهور بالمقام األول مثل الحروب

دة معق وضــــــــــــــوعاتوكلها أمثلة على م ،وأزمة الالجئين وتجارة المخدرات واألوبئة المناخ واألزمة المالية

ى غرف ولذلك تســـع ر بشـــكل صـــحي  وبمصـــداقية عالية،ونقلها إلى الجمهو  معالجتهاو  يصـــعب تحديدها

عرض تهذه القضـــــايا الشـــــائكة، و  لمناقشـــــةإلى جلب العديد من الباحثين والمحللين الســـــياســـــيين  األخبار

ن قيام إومن هذا المنطلق، فر األســـــباب الكامنة وراء حدوثها. يتفســـــتحاول ، و هاوجهات نظر مختلفة عن

، فســـيرهاوت من ثم تحليلهاو غرف األخبار بهذه المهمة الصـــعبة من البحث عن األخبار وجمعها ونشـــرها 

يجعلها اللســـــان الذي يتحدث به العالم نيابة عن األشـــــخاص الضـــــعفاء غير القادرين على نشـــــر أفكارهم 

 دفاع عن معتقداتهم ومبادئهم.وتوجهاتهم وال

 ( أن أهمية غرف األخبار التلفزيونية تكمن فيما يلي:Degeler, 2013: 21ويسكد ديغلير )

جمع المعلومات عن القضـــــــايا واألحداث الســـــــاخنة حول العالم وعرضـــــــها بطريقة مشـــــــوقة تجذب  .6

 المشاهد.

يصـــــــــــال صــــــــــــوت األفراد الذين يعانون من ويالت الحروب والمجاعات والعنف إلى العالم،  .: نقل وا 

فون معهم ويدعمون قضـيتهم، سـواء بالمساعدات العينية وتقديمها بصـورة تجعل المشـاهدين يتعاط

 أو المادية.



19 
 

 
 

إتاحة الفرصـــــــــة لنشـــــــــر وتعميق الثقافات، ونشـــــــــر الوعي بين األفراد حول ضـــــــــرورة احترام اآلخر  .3

 والتعايش بطريقة سلمية.

 تعد منابر ومنصات لمناقشة األفكار وتبادل اآلراء. .0

و أ دف نشــر توجه أو الترويج أليدولوجيا ماتســويق أهداف بعض الســياســيين ورجال األعمال، به .0

 .تحقيق أربا  مادية

 

 التي تعتمدها غرف األخبار التلفزيونية في جمع المعلومات المصادر( 2-2-3)

 غرف األخبارتحصــل من خاللها  التي الجهة أواألداة بأنها الخبر الصــحفي  يشــار إلى مصــادر

ادر هذه وتتنوع مصــــــــــــــ وما يتبعه من معلومات وأدلة، الخبر الصــــــــــــــحفي والعاملين فيها على التلفزيونية

غرف األخبار التلفزيونية  المعلومـات وتتبـاين، حيـث يمكن أن يكون المصــــــــــــــدر داخليـًا، أي أنـه  ت من

أو  اعاتاإلذ العالمية أو األنباء وكاالت مثل نفسها، أو مندوبيها أو مراسليها، أو يكون المصدر خارجياً 

وقد  ،اإلعالنات والنشــرات الرســمية والشــعبيةالمحلية والفضــائيات األخرى، و  التلفزة الصــحف أو محطات

 صاخشوأحيانًا النشرات المطبوعة وحتى األ والمسسـسات الرسـمية تشـمل هذه المصـادر الخارجية الدوائر

كبار الشــخصــيات الرسـمية أو الشــعبية واالجتماعية أو األجنبية وغير ذلك من المصــادر  سـواًء كانوا من

 (.321:2014 ،ويلي)الج

رف غأمر بالغ األهمية بالنســـبة للصـــحفيين وخصـــوصـــًا العاملين في ويعد تنوع مصـــادر األخبار 

دون ومات المعل نشــــــــــر الحقائق أو إشــــــــــكاليةالتغلب على ب ، فهذا التنوع يســــــــــم  لهمتلفزيونيةال خباراأل

ل رورة تحلي العاملين في مجاونظرًا لض، االعتماد على مصـادر مساندة تدعم القصة اإلخبارية وتسكدها
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والمصـــــداقية، فإن هذا التنوع يتي  لهم فســـــحة أكبر للتأكد من صـــــحة الخبر  ثقافة الموضـــــوعيةاإلعالم ب

تطلب ت قيمة األخالقيةصــــعوبة الوصــــول اليه، فالالمصــــادر المناســــبة للحدث بغض النظر عن واختيار 

بهدف نشر أخبار صحيحة ، بالحدث الصلةلمصادر ذات لحصول على االسعي الدسوب لمن اإلعالمي 

 .(461:وايصال المعلومات الدقيقة للجمهور )علي، 

 لمعلوماتامع جعملية التلفزيونية في  يةخبار غرف اإلالالمصـــادر التي تعتمدها ويمكن تقســـيم أهم 

 وتقصيها كما يأتي:

 الصحفي المراسل أواًل:

قرير الذي أو الت بالخبرمسســســته  ويوافي زودي وهو الفرد الذي الصــحفي، ندوبمبالويســمى أيضــا 

لمندوب ا، وأطلق عليه اسم الصـحفي الجانب األكثر أهمية في العمل الصـحفيراسـل . يمثل الميكلف به

ه المصــدر الداخلي األســاســي، حيث أنالصــحفي  راســلالمويعد . ثحدالتغطية لعملية  النتدابهالصــحفي 

الجمهور والوزارات و الرســـــــــمية لتي تتضـــــــــمن الجهات وا ها األصـــــــــلية،مصــــــــادر من يأتي بالمعلومات من 

البيانات والنشــــرات والخطابات والمستمرات هذا باإلضــــافة إلى والهيئات العامة والخاصــــة،  والمسســــســــات

رشــيد، ) ألحزاب واألحداث الوطنية والدينيةلالصــحفية واللجان الرســمية والشــعبية والمهرجانات الســياســية 

002:461.) 

و القناة أ صحيفةالأو األنباء حد أهم مصادر األخبار التي تميز وكالة أالصحفي  المراسـل ويعتبر

صحفي وقدرته الالمراسل على جهود ، فنجا  المسسسة يتوقف الصحفي سبقلتحقيق النجا  وال اإلخبارية

خرى ألا ت والقنواتوكاالالي تميزها عن ف أو القناة اإلخبارية على العمل في هذا المجال. تعتمد الوكالة

 راســــلملاقوة التأثير ترجع إلى نشــــاط ف، نومحرري راســــلينم من لديها من على جهود وثقافة وذكاء وقدرة
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، ويجب أن يتمتع بمهارة إنشـــــــاء عالقات جيدة مع من يتعامل الناس ودكســـــــب  ومهاراته في يالصـــــــحف

 اســــلة المر خبر  تعتمدو على تحمل مصــــاعب العمل الصــــحفي.  ةقدر الو  ءذكاال فضــــاًل عن امتالكه معهم،

سسسة ماإلخبارية على إحسـاسـه بالصـحافة والرسية الصـحيحة لألحداث الهامة. ومن هنا، يعتمد نجا  ال

لجيد ، ويعد االنتشـــار الكثيف افي مجاالت عملهم ومراســـليها دون غيرها على فعالية مندوبيها اإلعالمية

الوصــــول إلى المعلومات واألحداث  للمراســــلين في مختلف أنحاء العالم وســــعة اطالعهم، وقدرتهم على 

 (.23-:2: 462:)نور،  نقاط قوة ألي مسسسة إعالمية

 إلعالميةبالمسسسة ا يرتقي حتى الصحفي المراسل أن تكون متوافرًة لدى من ال بد صفات وهناك

 (::46: وهي كما يأتي )الرحباني، لها التي ينتمي

 إعداد المواد، وتجهيز اآلالت والتسجيالت. .6

 .تقديمها المرادعلى المادة واالطالع الوصول سعة  .:

 المفاجئة.لألحداث  د والجاهزيةستعدااال .3

 وأمانة. بصدقواألحداث نقل الصورة  .0

 ودون تحيز. تغطية األحداث بطريقة متوازنة .0

 .المواد السمعيةأو تسجيل ر يصو المواد سواًء عن طريق التضمان تسجيل  .1

تقان اللغات. ير الصورةاألحداث وتفس نقلامتالك مهارة قوية في  .2  وا 

ه أن يكون لديأكثر من مصــدر واحد، و بومقارنة المعلومات واألخبار  وســرعة نقل المعلومات بدقة .2

 ة شاملة لألمور واألحداث والحقائق.نظر 
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 األنباء وكاالت ثانيًا:

 لفةالمخت المعرفة عناصـــــــــر جمع في مهمتها تتمثل حيث خاص، بطابع األنباء وكاالت تتميز

 موحد شــكلب تنشــرها بدورها والتي اإلعالم، وســائلإلى  معينة تقنيات خالل من بثها أجل من ومعالجتها

 ائلوس إدراك يمكن فال اإلعالمية، العملية عماد هي األنباء وكاالت أن القول يمكن. واسـع نطاق وعلى

 تحكموي اإلعالمية اآللة تشـغيل على يعمل الذي المحرك هي الوكالة ألن األنباء، وكاالت بدون اإلعالم

 أهم ابأنه األنباء وكاالت وتتميز. اإلعالمية المواد تصــــــنع وكيف منتجاتها، وحجم دورانها ســــــرعة في

األساس الرئيس لمصادر المعلومات الذي  وأنها اإلطالق، على اإلعالمية للعملية شـمولي مصـدر وأكثر

 جماهيريال على المستوى مجاالت جديدة ولفي عملية التوسع ودخ األخرى اإلعالم تسـتفيد منها وسـائل

 (.62:464: الحسن،)

ا باللغة المحلية أو بلغات أخرى إذا م المتواصـــلة بنقلها الخبر األخبار خدمة وكاالت األنباء توفر

 البلد والصـــــور داخل الدولية األخبار كذلك توزيع عالمي، وتتولى كانت الوكالة على مســـــتوى إقليمي أو

وغيرها وتوفر األخبار على مدار  البيانية والرســـــــــوم الصـــــــــور خدماتوكاالت هذه ال كما توفر المعني،

 .(460:)معهد الجزيرة لإلعالم،  الساعة، وكانت تعد المصدر األكثر اعتمادًا في الحصول على الخبر

ويالحظ الباحث هنا فرق التعريف بوكالة األنباء خالل ســــــــــــنوات قليلة، فقد ر ها باحثون قبل زمن 

ر ثعماد العملية اإلعالمية، بينما يراها  خرون في الســـــــنوات األخيرة بأنها كانت تعد المصـــــــدر األكأنها 

 اعتمادًا في الحصول على الخبر.
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 واألجنبية والصحف المحلية اإلذاعات ثالثًا:

 فيها يتم التي الدول في لألخبار، خاصـــة مهماً  مصـــدراً  واألجنبية المحلية اإلذاعية المحطات تعد

 ستماعلال قسم وجود شائعاً  بات المسموعة، األخبار ألهمية ونظراً . الحكومة قبل من اإلذاعة في التحكم

 في ليةالداخ التأثيرات أو االنقالبات حاالت في هذه المصـــادر أهمية وتظهر الكبرى، الصـــحف كل في

. ترنتواإلن التلفزيون شــــــــــبكات جانبإلى  األخبار لمعرفة الوحيدة الطريقة اإلذاعة تعد حيث بلد، أي

 هزةكأج األجهزة من العديد تتضـــمن االســـتماع أقســـام بدأت لألخبار، كمصـــدر األجنبية اإلذاعة وألهمية

 العالم يف الراديو محطات جميع وتســـــــجل تتلقى والتي للغاية، دقيقة تســـــــجيل وأجهزة الراديو اســـــــتقبال

 (.445: إبراهيم،)

 عام، لبشـــك واألزمات الثورات أوقات في كبيرة أهمية وله لألخبار مصـــدراً  اإلذاعي البث ويشـــكل

 دالبال وتصـــب  الحدود إغالق عند أخبارهم، أو بث من األنباء وكاالت مراســـلي منع يتم عندما خاصـــة

 كما وتعد .الوكالة أخبار مع التعامل يشـــــــــبه األخبار، فإنه نشـــــــــرات مع التعاملأما . طوارئ في حالة

 الوكاالت انتشـــــار بســـــبب انخفضـــــت قد أهميتها أن من الرغم على إخبارية مصـــــادر أيضـــــا الصـــــحف

رحمن، عبد ال) والمعاصـــــرة التقنيات الحديثة من وغيرها اإللكترونية المعلومات وشـــــبكات المتخصـــــصـــــة

6:32:461). 

 مهمة أخباراً  األجنبية أو حتى المحلية المجالت أو الصحف بعض تنشـر األحيان، من كثير وفي

 صـــــحفال تعتبر لذلك،. وخطيرة وأنباء فريدة قصـــــصـــــاً  أو نادرة صـــــحفية محادثات أو خطيرة وثائق أو

 والتحقيقات األخبار مصـــدر هي األجنبية والمجالت الصـــحف أن كما لألخبار، مهماً  مصــدراً  والمجالت

 (.445: إبراهيم،) الصحفية والبيانات والمقاالت والمقابالت
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والشعبية الرسمية والهيئات الوزارات رابعًا:  

 القضــاياب يتعلق فيما خاصــة واالســتشــهاد بها، الرســمية المصــادرإلى  اإلشــارة الصــحفيون يفضــل

 حدودًا،م المعلوماتإلى  الوصـــول فيها يكون والتي الســـياســـية، األبعاد ذات القضـــايا مثل المثيرة للجدل

إلى  لوصـــولا ثم ســـهولة األخبار، قيمة على تأثير لها والتي الســـلطة، في بموقعها وذلك ألســـباب تتعلق

 ًا بهدفالمهيمنة ضــــروري الرســــمية والنخب الصــــحفيين بين الوثيقة العالقات وتأتي الرســــمية، المصــــادر

 (461:)علي، األحداث  مسر  من االقتراب

 لرسميةا والهيئات الوزارات نقل أخبار الذي يتم منه األخبار مصدر أنها على إليها اإلشارة ويمكن

دارات والشــــــــعبية  المهنية والنقابات والخاصــــــــة العامة والمسســــــــســــــــات والشــــــــركات والمحاكم الشــــــــرطة وا 

 في ميةمسســـســـة اإلعالال وتخصـــص. النقل ووســـائل والمطارات الترفيهية والمدن والفنادق والمســـتشـــفيات

 مسســــــســــــة أو إدارة أو وزارة كل وفي. المهمة األماكن هذه مثل في لها دائماً  مندوباً  األحيان من كثير

 عقبة الواقع في هي المكاتب هذه أن تسكد العملية التجربة لكن عامة، عالقات إدارة أو قسم هناك عامة،

ي فقط ه الوزارة أو الهيئة في المســـسول يقدمها التي وأن المعلومات عمله، وأداء الصـــحفي المندوب بين

 (.445: إبراهيم،) للجمهور نشرها في يرغب التي المعلومات

تمامًا في عالقاته مع أصحاب السلطة والنفوذ الستقاء األخبار، ويدرك المسافة والصحفي المهني يحذر 

الفاصلة بينه وبينهم بحيث ال يتماهى مع توجهاتهم والترويج لها، ويتحلى بالموضوعية في عرض وجهة 

 النظر المخالفة.
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 أخرى مصادر خامسًا:

المصـــــادر المتعددة بفضـــــل  يمكن رصـــــد التحوالت التي تشـــــهدها طرق جمع المواد الصـــــحفية من

 :(252:462جرجس،   202:464ي )خطاب، تاستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في اآل

 سبق تيال بالمواضيع كامالً  سـجالً  يتضـمن كبير معلومات بنكهو و  ،(المعلومات قسـم) األرشـيف .6

 البحث هيللتس أبجدياً  ترتيباً  مرتبة العامة واألحداث في المسسسات اإلعالمية، الشخصيات نشرها

وب تي  سهولة استرجاع المطلي كبير صور سجل يتضمن كما. المناسـبة بالسـرعة المعلومات عن

 ، وأصب  معظمها يتحول إلى األرشيف الرقمي.منها

 يةواإلقليم المحلية والتلفزيونية اإلذاعية المحطات ذلك في بما) الســـــــــياســـــــــية االســـــــــتماع أجهزة .:

 على شبكة اإلنترنت.، وتحول بثها (والدولية

 تالشـخصية وجهًا لوجه والمكالما الفاكس والمقابالت ومن ضـمن األفراد الرسـائل ورسـائل) األفراد .3

 .(اإللكتروني والمدونات وغيرها البريد الهاتفية ورسائل

 العيان في قلب األحداث ينقلون الصور واألخبار باستخدام التقنيات الحديثة. شهود .0

 المختلفة عبر مواقعها االلكترونية. اإلعالم وسائل تقارير .0

 الحكومية عبر مواقعها الرسمية على الشبكة العنكبوتية. وغير الحكومية المنظمات تقارير .1

 مختلفة. منظمات عن صادرة عاجلة نشرات .2

 الصحفية للكتاب المعروفين ورسساء التحرير. المقاالت .2
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 همةم وســــاهمت بإضــــافة الجديدة، اإلعالم لقد شــــكلت الفورة اإللكترونية الحديثة أســــاســــًا لوســــائل

 نم نشــره يمكن ما وكل عامة، ومقاطع صــوتية، بصــفة ونصــوص من صــور الصــحفية المواد لمصــادر

 .بصفة خاصة Facebookو Twitter مثل منصات إعالمية ومواقع التواصل االجتماعي خالل

 منف بدأم االجتماعية، األول الشبكات في للبحث األساسية المبادئ من ونسلط الضوء على اثنين

ف اخلالدإلى  الخارج منف البحث مبدأ إنف االتســـاع. يف الالعمق،  يفف مبدأ وثانيًا، الداخل،فإلى  الخارج

من  وذلك ،خارجها من ولكن ذاتها، االجتماعية الصـــــفحات من ليس الصـــــحفي بالبحث، يبدأ أن يعني

لى إ االنتقال بالبحث يمكن ثم ومن اإلمكان، قدر محايدة مصــادر من الواقعية المعلومات خالل مراجعة

 أماو  أم متضــــررين. مباشــــرين مســــسولين أكانوا ســــواء العالقة، أصــــحاب مع المركز والمتمثل بالمقابالت

 ينســى نأ ببســاطة يســتطيع الباحث فهو مهم أيضــًا، وذلك ألنف االتســاع يف الالعمق،  يفف البحث مبدأ

 .(:202:46، بوشو تريوك و شميدت االجتماعية ) اتالشبك اتساع بسبب يضيع وأن هدفه

 

   االجتماعي:غرفة أخبار قناة الجزيرة وعالقتها بمواقع التواصل 

، 6551عــام  قنــاة الجزيرة، قنــاة إخبــاريــة نــاطقــة بــاللغــة العربيــة، انطلقــت في األول من نوفمبر 

ومقرها الرئيســـي في دولة قطر، تبث األخبار والبرامج الحوارية والوثائقية واالســـتقصـــائية. تتبع القناة إلى 

شــــــــــــبكة الجزيرة اإلعالمية التي تضــــــــــــم قنوات إخبارية أخرى كالجزيرة اإلنجليزية والبلقان والوثائقية، وقد 

ي ها بين النقاد وعند الجمهور برفعها شـــعار الرأحازت الجزيرة على شـــهرة كبيرة وأثارت جداًل واســـعًا حول

 (. 462:والرأي اآلخر واستضافتها شخصيات من خلفيات متنوعة )موقع الجزيرة ،
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بدأت عالقة الجزيرة بالشـبكة العنكبوتية منذ تأسيس موقعها اإللكتروني باللغة العربية الذي انطلق 

طالق مواقع الكترونيـة نـاطقـة بلغـات أجنبيــة ، وبعـدهــا توســــــــــــــعـت الجزيرة في إ446:في ينـاير من عــام 

 أخرى كاإلنجليزية والصينية والبلقان وغيرها. 

ومع فورة مواقع التواصل االجتماعي بقيت غرفة األخبار في قناة الجزيرة على مسافة من التعامل 

بقي و  مع تلك المواقع، حيث رفضـــت إدارة التحرير في البداية التعامل معها كمصـــدر لألخبار والصـــور،

الجدل بين المحررين حول هذا الشــــــأن، إلى أن أدركت الجزيرة أهمية التعامل مع هذه المواقع كمصــــــدر 

إخباري ألنها فرضـــت نفســـها واقعًا جديدا على المشـــهد اإلعالمي، لكن الجزيرة وقعت في أخطاء بســـبب 

 . ا في النشراتغياب طرق و ليات التحقق الجيدة مما تنشره مواقع التواصل االجتماعي قبل بثه

على تأسيس قسم يعتني بالمعلومات المتدفقة من وعلى مواقع  460:عزمت إدارة الجزيرة في عام 

ومنصات التواصل االجتماعي ليتم دمجه مع  ليات العمل اإلخباري، وبالفعل أنشأت هذا القسم واختارت 

قنون في نفس الوقت يتأعضــــــــاءه من الجيل الجديد من الصــــــــحفيين الذين يتمتعون بمهارات صــــــــحفية و 

، ثم 460:التعامل فنيًا والتفاعل مع مواقع التواصـل االجتماعي، وقد انطلق عمل هذا القسم في أكتوبر 

 .460:تأسست أول وحدة تابعة له متخصصة بالتحقق في مارس 

ودمجت إدارة الجزيرة هذا القسـم الجديد في بنية العمل اإلخباري اليومي، حيث أصـب  الصــحفيون 

والمنتجون يحيلون المواد للتحقق من صـــــــــــحتها إلى هذا القســــــــــــم، وأطلقت برنامجًا تدريبيًا خالل األعوام 

( شــــــــــمل عددًا كبيرًا من الصــــــــــحفيين والمراســــــــــلين العاملين في القناة ومكاتبها 462:، 461:، 460:)

المتدفقة  المعلوماتالخارجية تدربوا على التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي وعلى كيفية التحقق من 

، واهتمت بالحسابات الموثقة على المنصات الرقمية وأصبحت تعتمدها كمصدر إخباري مهم، فتجد منها
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مثاًل تغريدة )تحمل قيمة إخبارية(  لزعيم دولة  أو شــــــخصــــــية عامة، تصــــــب  خبرًا عاجاًل على شــــــاشــــــة 

 تواصل االجتماعي(. قسم ال الجزيرة رئيس) الجزيرة وفي عناوينها اإلخبارية الرئيسية

 (0غرفة أخبار الجزيرة )ملحق رقم واستعرض الباحث في هذه الدراسة أبجديات التحقق المتبعة في 

 

 

 ( آليات التحقق من المعلومات في غرف األخبار التلفزيونية2-2-4)

قضايا األحداث والعن  تقصيالفي ظل زيادة استخدام منصات التواصل االجتماعي وتوظيفها في 

ورصـدها ونشـرها، غدا من األهمية بمكان تصميم  ليات جديدة وطرق مبتكرة للتأكد والتحقق  العالم حول

من األخبار والصور والفيديوهات التي يتم نشرها على هذه المنصات، والتي قد تكون مصادرها مجهولة، 

ف جميع ثيا تكعليهفرض ويصـــــعب الوصـــــول إليها، فالتحديات التي تواجهها غرف األخبار التلفزيونية ت

الجهود والتعاون والتشــــــــــارك بين الصــــــــــحفيين والمراســــــــــلين وبذل الجهود الحثيثة بما يمتلكونه من قدرات 

 الذي يمكن نشـــــــــره وكفاءات ومهارات النقد الصـــــــــحفي بهدف الوصـــــــــول إلى الخبر الصـــــــــحي  والموثوق

 (.461:)طه،  للجمهور المستهدف

ب بأنه القل يوصـــفأهم أركان غرف األخبار، حيث  ويعد نظام التحقيق في مصـــدر المعلومة من

غـالبـًا مـا ُينظر إلى عمليـة التحقق بـأنهـا عمليـة التـأكـد من دقة الحقائق ، و النـابض للصــــــــــــــحـافـة الموثوقـة

واء ســـ يمكن أن يشـــير المصـــطل  أيضـــًا إلى تقييم مصـــداقية المصـــدر،ومكانها، وأســـبابها، وزمانها، كما 

تحسين  فيعظيمة وأهمية  كبير دورلها  والتي يعدموثوق بها أم ال،  (وثائق وبشرية أ)كانت المصادر 

 (.Silverman, 2014: 15جودة التقرير اإلخباري )
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 ,Brandtzaeg, Lüders) وفولســـــــتاد ويجينز-وراث وســـــــبانجنبيرج ولودر براندتزايجويوضـــــــ  

Wiggins and Følstad, 2016: 2-Spangenberg, Rath أن معظم غرف األخبار تعتمد على )

في كثير من و قـاعــدة ثــابتــة وهي أن جميع الحقــائق والمعلومــات يجــب أن يسكــدهــا مصــــــــــــــدران موثوقــان. 

نترنت كمصــــدر واحد، ويجب على الصــــحفي أن يجد مصــــدرًا  خر للتحقق من ســــاب اإلتحااألحيان يتم 

مــات التي تم العثور عليهــا إلى ذلــك المعلومــات. ومن نــاحيــة أخرى، يجــب أن تتمكن من إحــالــة المعلو 

ألســـباب قانونية أو قضــايا الخصـــوصـــية أو احتمالية الخطر، ال و المصــدر المحدد، ففي بعض األحيان، 

 .لمتبادلةا أن مصدره جدير بالثقةبأن يتأكد الصحفي من ُينص  باستخدام أسماء المصادر، ولذلك ال بد 

ألخبار التي تنشــــــــــــرها من خالل اتباع هذه وتلجأ بعض غرف األخبار إلى التحقق من صــــــــــــحة ا

 (:Thurman, 2016: 9الخطوات )

 تحري المصدر: .1

عن المصــــــدر نفســــــه الذي نشــــــر ذلك الخبر، حيث تلجأ بعض غرف األخبار إلى  وذلك بالتحري

تعد جهة رســــمية يمكن الوصــــول  وما إذا كانت، ما موقععلى  التعرف على الجهة التي حملت المحتوى

 نشره. ذي تمالخبر، أم أنه مجرد شخص مجهول ال يمكن التأكد من صحة الخبر الد يكأتلإليها 

 البحث عن أصل الصورة: .2

بالبحث عن أصــــل الصــــورة، وهل هي صــــورة أصــــلية أم التلفزيونية  فال بد أن تقوم غرف األخبار

 من فيديو.ة مأخوذ

هي مهارة أساسية ال بد أن يتقنها الصحفي، وقد أصبحت  والصور إن التحقق من صحة األخبار

إال أنه من الصـــــــــــــعوبة بمكان أن تتمكن ممكنة من خالل اســـــــــــــتخدام بعض األدوات والتقنيات الجديدة. 
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. ولذلك، (%644)المســـــتخدم بنســـــبة يقين  المتولد منمحتوى التحقق من لوحدها من ال ات الحديثةتقنيال

الحديثة والتحقيقات التقليدية للوصول إلى الهدف المنشود. فعندما يجد أحد  ال بد من المزج بين التقنيات

ة التواصل االجتماعي، أو ترسل إليه صور  مواقعمعلومة معينة أو محتوى عبر المراسـلين الصـحفيين أو 

 (:Middleton, 2015: 3أو فيديو، هناك أربعة عناصر يجب فحصها وتأكيدها )

  :األصلي من المحتوى؟هل هذا هو الجزء األصل 

 :من الذي حّمل المحتوى؟ المصدر 

 :متى تم إنشاء المحتوى؟ التاريخ 

 :أين تم إنشاء المحتوى؟ المكان 

( أن الهــدف النهــائي عنــد محــاولــة التحقق من Silverman, 2014: 25ويعتقــد ســــــــــــــيلفرمــان )

تطيع الصحفي حيث يسه. المستخدم هو تحديد القائم بالتحميل األصلي واالتصال ب ينشئهالمحتوى الذي 

ص مكان الشــخ المحتوى من التعرف على تحميلعلى المســتخدم القائم من خالل التواصــل المباشــر مع 

، وما يمكن أن يراه، ونوع الكاميرا المستخدمة لتسجيل اللقطات. فإذا كان أو الصـورة عند التقاطه للفيديو

، فإن توجيه أسئلة مباشرة سيسدي غالبًا شخص ما يحاول تمرير معلومات خاطئة، سواء عن قصد أو ال

إلى اعتراف الشــــخص بأنه لم يصــــور الفيديو بنفســــه. باإلضــــافة إلى ذلك، يمكن تقديم إشــــارات مرجعية 

في الصــــــــورة، أو مقارنة فيديو  EXIFلبعض هذه األســــــــئلة بمعلومات متاحة عن طريق فحص بيانات 

 .Google Street Viewلموقع معين مع 
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( عند اعتماد Silverman, 2014: 26, 36-49 ,41-53)ســــــــيلفرمان و  (462:)ينســــــــن ويرى 

د مصــــــــــداقية الخبر، يكأال بد أن يقوم الصـــــــــحفي وغرفة األخبار بمجموعة من اإلجراءات لت ،معلومة ما

 ويمكن توضيحها كما يلي:

ا إذا كانت حقيقية، وفي ميجب التحقق من أي معلومة أو صــــــــــورة أو فيديو قبل نشــــــــــرها للتأكد م .6

أو  Google Reverse Image Searchســــــــــــياقها الصــــــــــــحي ، وذلك باســــــــــــتخدام خدمة مثل 

TinEye  للتأكد من صحة الصورة أو الفيديو، وخرائطGoogle لتحقق من المواقعل. 

تاريخ والوقت التقريبي اللتقاط الصــــــــــــــورة وذلك من خالل التعرف على المكان و اليجـب التأكد من  .:

لك مع ذ ومقارنةأو من خالل فحص محتويات الصـورة نفسها  ا،قط الصـورة أو قام بتحميلهمن الت

 .EXIF فحص بيانات بها المصدر وذلك من خالل وضعها على برنامج أدلىالمعلومات التي 

يء غير لتعّبر عن ش اً وقد تكون الصـورة أصـلية، ولكن تسـميتها غير دقيقة، أي أنها وصفت حدث .3

 Wikimapiaأو  Bingأو خرائط  Googleه، ولذلك يمكن اســــتخدام خرائط جلألالذي التقطت 

االجتماعي مثل  التواصــــلعلى التحقق من المواقع. كما يمكن اســــتخدام خدمات مواقع  لمســــاعدةل

Geofeedia وBan.jo .والتي تمكن الصحفي من تحديد الموقع الذي رفعت منه الصورة 

للبحث عن الصـــور أو  Googleالفيديو وذلك من خالل اســتخدام  هتحديد المصــدر الذي أخذ من .0

(TinEye للبحث عن الصورة المصغرة )لفيديو.المأخوذة من ا 

ض اســـــتخدام عر بتحديد مكان التصـــــوير والتحقق منه، وذلك من خالل التأكد من صـــــحة الفيديو  .0

فيديو، يمكن أن (، إذا لم يكن عرض الشـــــوارع يقدم أي معلومات عن الStreet Viewالشــــوارع )
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تأكد من أن الصــور المحددة ال( في خيارات خرائط جوجل و Photosيســتخدم الصــحفي فالصــورف )

 تطابق موقع الفيديو. جغرافياً 

 هطاالتقم تشيء الذي الالتحقق من تاريخ الفيديو وأنه يظهر المعلومات الصحيحة التي تعّبر عن  .1

ن تاريخ مقاطع الفيديو التي تصـــور أثناء حدث ، وعمومًا، من الســهولة بمكان التحقق مامن أجله

تجمع ســياســي، فغالبًا ســيكون هناك تســجيالت فيديو أخرى  موعده كمظاهرة أو يدحدتم تســبق أن 

 لنفس الحدث عبر التقارير اإلخبارية التي تسكد تاريخ الفيديو.

 

 ( تحديات ومعيقات التحقق من المعلومات في غرف األخبار التلفزيونية2-2-5)

تعاني غرف األخبار في جميع أنحاء العالم من االضــــــطراب، وتتصــــــارع مع تحديات التكيف مع 

نتاجها وتقديمها  عالم التكنولوجيا المتغير بســـرعة، وتأثيرها على الطريقة التي يتم فيها جمع المعلومات وا 

ســائل تماد على الو االع منتغير بنية وســائل اإلعالم في مختلف أنحاء العالم  وقد أدى وتوزيع األخبار.

واقع مالتقليدية في جمع ونشــــــــــر القضــــــــــايا واألحداث واألخبار الحصــــــــــرية إلى التوجه نحو التكنولوجيا و 

العديد من العوائق والتحديات في  ةإلى مواجه، التي تعد أكثر اتســـــــــاعًا وانتشـــــــــاراً  التواصـــــــــل االجتماعي

 (.Shu, Sliva, Wang, Tang & Liu, 2017: 2التحقق من صحة األخبار التي يتم تداولها )

التي تردها بســـبب حجمها  معلوماتوقد عانت العديد من غرف األخبار من مشـــكلة التحقق من ال

الكبير وضــــــــــــــيق الوقــت لــدى الصــــــــــــــحفيين والمحريين في غرف األخبــار التلفزيونيــة. فغــالبــًا مــا يواجــه 

لها التي يتم تداو ت من المعلوماضــــخم  صــــدر األصــــلي لجزءالصــــحفيون صــــعوبات في العثور على الم
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كبير لبذل جهود جبارة للحصــــول على  ، األمر الذي يضــــعهم أمام تحد  مواقع التواصــــل االجتماعيعلى 

 (.Rubin, Conroy and Chen, 2015: 3مصدر هذه المعلومات في الوقت المناسب )

 اتوالمحتوى يعد من أكبر التحدي مواقع التواصـــــــل االجتماعيإن التحقق من مصـــــــادر معلومات 

التي تواجه الصــــــــــحفي. غالبًا ما يكون من الصــــــــــعب تحديد الحقيقة أو دقة أو صــــــــــحة المعلومات التي 

، ســـواء من المصــادر التي تقدم محتوى نصـــيًا أو محتوى يتم تقديمه من خالل طرق تلك المواقع تنشــرها

التواصــــــل االجتماعي  مواقعأخرى )الفيديو أو الصــــــور أو الصــــــوت(. في العديد من الحاالت، قد تكون 

 Socialعرضـــــة بشـــــكل خاص الســـــتخدامها في الدعاية وانتشـــــار التضـــــليل اإلعالمي. ويشـــــير تقرير 

Media Today  مواقعمن األشــخاص في الواليات المتحدة قد ســمعوا أخبارًا عاجلة عبر  ٪05إلى أن 

، 466:بي في عام التواصــــــــــــــل االجتمـاعي تبين أنهـا خـاطئـة. وعلى ســــــــــــــبيل المثال، خالل الربيع العر 

غطية فاعلة تســـــــــــعى إلى الت قبل جهات منالتويتر واليوتيوب  المعلومات الكاذبة على العديد انتشـــــــــــرت

ـــاء الحقـــائق  ,Brandtzaeg, Lüders, Spangenberg, Rath-Wiggins and Følstad) واخف

2016:2.) 

يســـــــية لدى غرف ( أن أحد التحديات الرئThurman et al., 2016: 4ويعتقد ثورمان و خرون )

للتحقق من  ينعند الصــــحفي األخبار التلفزيونية تتمثل في إيجاد طريقة ســــهلة وفعالة ووســــيلة موثوق بها

االجتماعي، والتي يمكن دمجها بشـكل جيد في ممارسـات وثقافة العمل المستمرة.  التواصـل طرقبيانات 

وية منها، ألنه يجب تحديد ه حيث تعد مقاطع الفيديو والصـــــــــور أكثر المعلومات التي يصـــــــــعب التحقق

المشـــــارك، والتحقق أكثر من ذلك بالتفصـــــيل من هو المســـــاهم في نشـــــره، واالطالع على مقاطع الفيديو 
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ن كانت تتمتع بالمصـــــــداقية، والتحقق من مكونات الفيديو  األخرى التي قام المســــــاهم بتحميلها مســــــبقًا وا 

 مصدر أمرًا صعبًا.)مثل الصور المصغرة(. إذن غالبًا ما يكون تحديد ال

( إن وجود حس الفكاهة في الصور Zubiaga and Ji, 2014: 4ويذكر كل من زوبياجا وجي )

إلن معظم الصـــــــــور تهدف إلى إمتاع وخداع الجمهور في ، المزيفة يجعل عملية التحقق أكثر صـــــــــعوبة

ن فإ ذلكول، جعلهم يصـــــــــــدقون أحداثًا بناًء على صـــــــــــور ال تعبر عن حقيقة الحدث الفعليتنفس الوقت 

االجتماعية جعلت مهمة تقييم صـــدق الصـــور أكثر  التواصـــل مواقعالعديد من المحاوالت لخداع جمهور 

 صعوبة.

ولعـــل من أهم التحـــديـــات التي تواجـــه غرف األخبـــار عنـــد التحقيق في صــــــــــــــحـــة المعلومـــات هو 

 ة مثل تلك الخاصــــ ماتالتحديات األخالقية والقانونية الرئيســــية المرتبطة بمحافظة الصــــحفي على المعلو 

ي فهناك العديد من األطر الت، نتهـاكاتتلـك االالحفـاظ على أدلـة فيهـا  المرتبطـة بحقوق اإلنســــــــــــــان، بمـا

يمكن اســـــــتخدامها للتعامل مع هذه القضـــــــايا، لكن المعايير العالمية للنهج الدولي لحقوق اإلنســـــــان تسكد 

أو الفيديو والتي يكون محتواها جرائم حرب على حق األفراد بالتكتم على مصـــــــدر المعلومة أو الصـــــــورة 

وجرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية، وذلك بهدف احترام كرامة الناجين والضــــــــحايا. عالوة على ذلك، يجب إعطاء 

األولوية لتعزيز الحقوق المدنية ، والحقوق االقتصـادية واالجتماعية والسـياسية، كلما أمكن ذلك من أجل 

سثر تن األذى بســبب نشــر معلومات مهمة ولها ثقلها الســياســي قد حماية األفراد من التعرض ألي نوع م

، ولقد اســــــــــــــتباحت مواقع  التواصــــــــــــــل االجتماعي هذه على المصــــــــــــــلحة العامة واالســــــــــــــتقرار في بلد ما

الخصـوصيات اإلنسانية والمدنية بنشرها مثال مقاطع فيديو تعرض كرامة اآلدمي النتهاكات جسيمة، لذا 
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تثبت جيدا من صــــــدق الصــــــور وعدم االكتفاء بذلك بل معالجتها أيضــــــًا وجب على الصــــــحفي المهني ال

 (.Aronson, 2017: 83) تحريريًا بأسلوب مهني يحترم كرامة اإلنسان وحقوقه

قنوات أن الكثير من الأثناء إعداده للدراســــة وجد الباحث في ترجمة للتحديات المذكورة أعاله فقد و 

قد وقعت في شــــــــرك ما تبثه مواقع التواصــــــــل االجتماعي وارتكبت أخطاء المعروفة  التلفزيونية اإلخبارية

اة من أخطاء وقعت فيها قننماذج بســــــبب عدم التحقق الجيد، ويســــــتعرض الباحث في ملحقات الرســــــالة 

 .ص(، 0رقم  )ملحقوسكاي نيوز ومواقع صحفية إلكترونية  الجزيرة اإلخبارية وقناة العربية

 ماعي( مواقع التواصل االجت2-3) 

اء موقع تسم  للمشترك بإنشتعد مواقع التواصل االجتماعي من وسائل التواصل االلكتروني التي 

خاص به ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضــــــاء  خرين لديهم نفس االهتمامات 

ات وأفكار أوقوالهوايات، وباتت مواقع التواصــــل االجتماعي اإللكتروني في اآلونة األخيرة تســــيطر على 

الشــــــباب، إذ إنها تعتبر ســــــالحًا ذو حدين فمن وجهة نظر أنها أثرت على العالقات االجتماعية بشــــــكل 

أن اســــــتخداماتها مفيدة كالتعرف على ثقافات وحضــــــارات الشــــــعوب األخرى  خرالبعض اآليرى  ســــــلبي،

 (.64: 466:)العلمي، 

وتتميز مواقع التواصل االجتماعي بأنها إعالم مفتو ، حيث يتم االعتماد على التكنولوجيا الحديثة 

تكاليف، ويوسع من دائرة مستخدميها، وقد تنامى دور القطاع الخاص في مجال العمل البما يخفض من 

)المواطن  صـــــياإلعالمي مع ظهور أشـــــكال جديدة من اإلعالم مثل إعالم الفرد القائم على البث الشـــــخ

. وعلى الرغم من االمتيازات والخصـــــائص التي تتمتع بها مواقع التواصـــــل االجتماعي إال أن الصــــحفي(

هناك اشــــــــــكاليات تواجه انتشــــــــــار اإلعالم اإللكتروني تتمثل في صــــــــــعوبة الوثوق والتحقق من صـــــــــــحة 
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لتي راعات والحروب االصـــــالمواقع في ظل هذه ومصـــــداقية العديد من البيانات والمعلومات التي تحويها 

 (.460: )محمد،تحدث حول العالم، والتي تجعل من مصداقية االخبار المنشورة في محل شك دائم 

 

 مفهوم مواقع التواصل االجتماعي( 2-3-1)

( مواقع التواصل االجتماعي بأنها حلقات اجتماعية 463224:يعرف كل من حمادنة وبني خالد )

ومن يتقاسمون االهتمامات المشتركة، والتي تشمل المواضيع الخاصة تربط ما بين األصـدقاء والمعارف 

 والعامة من منشورات وصور ومقاطع فيديو ومحادثات، والتي تتم عبر اإلنترنت.

( مواقع التواصــــــــل Bhagwat and Goutam, 2013:16وقد عرف كل من بهاجوات وجوتام )

المنظور  أوذاتها االهتمامات  تتشــــــــارك االجتماعي بأنها مجموعة من األشــــــــخاص أو المجتمعات التي

العام أو الخلفية ضــــــــمن موقع إلكتروني يتي  لهم البقاء على اتصـــــــــال مع بعضــــــــهم البعض ومشـــــــــاركة 

 المعلومات على اختالفها.

(، فقـــد عرفـــا مواقع التواصــــــــــــــــل Alhazmi and Rahman, 2014:3رحمن )و  وأمـــا الحـــازمي

نشـــــاء قائمة االجتماعي بأنها خدمات ويب تســـــم  لألفراد  بإنشـــــاء ملفات تعريف عامة أو شـــــبه عامة، وا 

 بالمستخدمين اآلخرين الذين يرغبون في االتصال بهم، وعرض الوصالت التي يقوم بها اآلخرون.

( مواقع التواصل االجتماعي بأنها المواقع اإللكترونية التي 4602620:بينما يعرف نش ودكاني )

صفحة شخصية معروضة، والتي توفر وسيلة اتصال للمستخدم توفر خدمات تسم  لمستخدميها بإنشاء 

فهي  ،من تبادل المعلومات معهم عبر اإلنترنت ، تمكنهمع معارفه أو أصدقائه أو مع مستخدمين  خرين

 .لمواقع التي تتي  لألشخاص إنشاء صفحات والتواصل مع أصدقائهم ومعارفهما
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( مواقع التواصــــــــــل :4612:4:مة )وقد عرف كل من الســــــــــرحان ودرادكة ومشــــــــــاقبة وبني ســــــــــال

االجتماعي بأنها منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تتي  للمشترك القدرة على إنشاء موقع خاص به 

وربطه مع األعضـــــــاء اآلخرين من أصـــــــدقاء أو عائلة أو ممن لديهم نفس الهوايات أو االهتمامات عبر 

 نظام اجتماعي إلكتروني.

 مواقع التواصل االجتماعي في نشر المعلوماتأهمية ( 2-3-2)

ا االتصـــــــال الحديثة من إمكانية إرســـــــال األشـــــــخاص للمعلومات وتلقيها، حيث يلقد زادت تكنولوج

أصـــــــــبحت مواقع التواصـــــــــل االجتماعي إحدى هذه التقنيات التي شـــــــــهدت زيادة االســـــــــتخدام كمصـــــــــدر 

ل االجتماعي للبحث عن معلومات حول للمعلومات. على ســـــــــبيل المثال، يتم اســـــــــتخدام مواقع التواصـــــــــ

 فشيتعميم المعلومات حول تأخبار الحروب والفوضى األمنية والكوارث الطبيعية و مواضيع خطيرة، مثل 

وتحديد مصــــادر المياه النظيفة وغيرها. كما شــــهدت مواقع التواصــــل االجتماعي قدرًا  الكوليراك األمراض

يســـــعون للحصـــــول على معلومات، والذي أصـــــب  أمرًا ســـــهاًل كبيرًا من االســـــتخدام من قبل أولئك الذين 

ل ويســــتخدم األشــــخاص مواقع التواصــــ، ويســــيرًا مع انتشــــار التكنولوجيا وســــهولة الوصــــول إلى اإلنترنت

 ,Westerman, Spenceلجمع المعلومات ومشـــــــاركة القصــــــص ومناقشـــــــة االهتماماتف ) االجتماعي

and Van Der Heide, 2014:171) 

يب فاعتمادًا على موقع الو ه، الشــــبكات االجتماعية مثل مجتمع اإلنترنت لمســــتخدمي تعمل مواقعو 

المعني، يشـــــترك العديد من أعضـــــاء المجتمع على اإلنترنت في اهتمامات مشـــــتركة في الهوايات والدين 

وأنماط الحياة الســـــــــياســـــــــية واالجتماعية والبديلة. وبمجرد حصـــــــــول الفرد على حق الوصـــــــــول إلى موقع 
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ل االجتمـــاعي، يمكنــه البـــدء في االختالط والغوص في هـــذا العـــالم الواســــــــــــــع من المعلومـــات التواصــــــــــــــ

(Rajeswari, 2014:66.) 

ــالتنوع، حيــث تي  لألفراد من جميع أنحــاء العــالم ت وتتميز مواقع التواصـــــــــــــــل االجتمــاعي كــذلــك ب

لوصــول من الفرد امكن ت كماالوصـول إلى مواقع الشـبكات االجتماعية على اختالف مواقعهم الجغرافية، 

 بتوفير المواقع بــدأتفي الطرف اآلخر من الكرة األرضــــــــــــــيــة، كمــا أن هــذه  بكــل ســــــــــــــهولــةاألخبــار إلى 

عض بإلى أكبر قــدر ممكن من المهتمين، ممــا يتي  للفرد تعلم لتصـــــــــــــــل المعلومــة بــأكثر من لغــة حتى 

 ,Bhagwat and Goutamالجــديــدة ومــا يــدور من حولــه في العــالم ) واللغــات عن الثقــافــات األمور

2013:16.) 

 تحدى وســائل اإلعالمتعلى المشــهد اإلعالمي، فهي  طاغيةوتعد مواقع التواصــل االجتماعي قوة 

اسعًا و مواقع التواصل االجتماعي  ويعد نطاق. وقد تسدي إللغاء دورها ولو بشكل جزئيالتقليدية السـائدة 

معلومات ربما حاول التقليدية، ويظهر عالم وســــــــائل اإلبســــــــرعة أكبر من معلومات جدا، إذ أنه ينشــــــــر 

ن الحصول الصحفيين ممواقع التواصل االجتماعي  كما تمكن. والتغطية عليها تجاهلها التقليدياإلعالم 

 على المعلومات من أفراد يصـــــــــعب الوصـــــــــول إليهم والمســـــــــاعدة في تأكيد الخبر من مصـــــــــدره الحقيقي

(Brewer, 2016.) 

اإلعالم االجتماعية أصبحت مسخرًا جزءًا  وسائلتجاهل أن ومن هذا المنطلق، بات من الصعوبة 

وبفضــــــل أدواتها المريحة وســــــهلة االســــــتخدام لنشــــــر ، األخبار عبر اإلنترنت ونشــــــرتوزيع  فيأســــــاســــــيًا 

بشكل  ىاألخر  المسسسات اإلعالميةو األفراد  معمشـاركة األخبار قد أصـب  من السـهل عليها المحتوى، ف

اســــــتخدام أزرار المشــــــاركة المتوفرة في المواقع اإلخبارية أو عن إذ يمكن تحقيق ذلك من خالل  أوســــــع،
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( ألخبار موجودة على صـــــفحة المعجبين على Retweetأو الريتويت ) (Repostطريق إعادة النشـــــر )

Facebook  أوTwitter  على اإلنترنت  ةوبـدأت المواقع اإلخبـاريـ الـذكي.المحملـة على أجهزة الهـاتف

ى موقع عل بشكل متزايد على هذه اإلحاالت من وسائل اإلعالم االجتماعية لتحسين حركة المرور تعتمد

مشــــاهدة المقاالت، وفي النهاية نجاحها االقتصـــــادي. لذلك، من المتوقع وزيادة عدد الويب الخاص بها، 

إضــــــافية لتوزيع محتواها عبر  كوســــــيلة مواقع التواصــــــل االجتماعيتماًما أن تســــــتخدم جميع الصــــــحف 

 (.Kümpel, Karnowski, and Keyling, 2015) ، للحصول على تداول يومي أكبراإلنترنت

 

 أويق ضوتسهل هذه الميزات الخاصة لوسائل اإلعالم االجتماعية الفردية نشر قضية على نطاق 

س بوك المثال، تطبيقات مثل فيعلى سبيل حيث تربط بين هذه المواقع عالقات وخدمات متبادلة، واسع 

(Facebook( وواتس  ب )Whatsapp)  تربطهما شـــراكة وعالقات جيدة، بل إن فيســـبوك امتلكت قبل

 شر السريعمتنوعة تتي  الن فنية وتحتوي الوسائط االجتماعية على ميزاتسـنوات قليلة شـركة واتس  ب. 

ل تدفق مما ســـه مع المســـتخدمين اآلخرين، ، بما في ذلك ســـهولة البحث والمشـــاركة والتواصـــلفيما بينها

لف على مخت ســـــهولة التواصـــــلمســـــتخدم ما يبحث عنه الالمعلومات بشـــــكل أكبر على هذه المواقع ألن 

 (.Zhang and Vos, 2015) المستخدمة مواقع التواصل االجتماعي منصات

 

، سهار ما يقر أن يخت إن توفير المعلومات فحسب ليس كافيًا للجمهور العام، فالجمهور اليوم يتوقع

يجب أن يكونوا قادرين على المساهمة بالمحتوى واآلراء أيضًا وهو ما ال يمكن  مأنه أغلب الناسويعتقد 

تحقيقـه إال عن طريق مواقع التواصــــــــــــــل االجتمـاعي، فهي توفر مكـانــًا يســــــــــــــم  للطرفين بهـذا النوع من 
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 لصـــــحافةا ال يعد نهايةل اإلعالم االجتماعية، التفاعل. وهذا التحول الذي ُيطلق عليه أحيانًا ثورة وســـــائ

نما التقليدية بشــــــــــــــكل كامل العوامل الرئيســــــــــــــية أهمية تشــــــــــــــدد على جديدة ومطورة والدة حركة يمثل ، وا 

عطاء صوت لمن ال  (.Harper, 2010)  صوت لهللصحافة، أال وهي الشفافية والصدق وا 

 األخبار التي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي مصداقيةمدى ( 2-3-3)

، حيث زمنجانبًا رئيســــــــــيًا من جوانب اإلعالم والصــــــــــحافة منذ  المصــــــــــداقيةلقد كان البحث عن 

م يتم ل في هذا المجال  الموسع لألبحاثاالهتمام  وعلى الرغم من هذا در،االمص مصداقيةز على يركالت

 الموثوقية،و المصــــداقية إلنترنت إال مسخرًا فيما يخص تحليالت األخبار على االتطرق إلى هذا النوع من 

حيث خلصت دراسات حول صحافة اإلنترنت إلى أنه كلما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمون الويب، 

 به، وأن أكثر المواقع ثقًة على اإلطالق هي تلك الموجودة في وســــــــــــــائل اإلعالم القديمة ت الثقةكلمـا قل

(Kovačič, Erjavec, and Štular, 2010:114.) 

حد العوامل التي تسثر على وســـائل اإلعالم وعملية االتصـــال، حيث يمكن القول المصـــداقية أتعد 

رام الوســائل أو تعني احتي تتمتع بها المسسـسـة اإلعالمية بأنها تعني الثقة في الوسـائل أو اإلمكانيات الت

الوســــائل األخرى، بينما يمكن اإلشــــارة إليها على أنها وتقديرها كمصــــدر للمعلومات واآلراء بالمقارنة مع 

ما بعض الوسائل تتمثل باألداء السليم للوسائل مهمصداقية  الرضا العام عن أداء الوسائل، وبالتالي فإن

 (.254:2017كان نوعها )بوعزيز، 

لتواصل اوقد بدأت المجتمعات تواجه عددًا كبيرًا من المخاطر بسبب انتشار الشائعات عبر مواقع 

االجتماعي على نحو غير مســــبوق، حيث قدمت هذه المواقع نوافذ معلوماتية ذات وصــــول شــــاســــع إلى 

التواصـــــــــل االجتماعي يقدرون بالماليين، وهسالء قد ال  مواقعمســـــــــتخدمي ، فقطاعات كبيرة من الجمهور
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ي. وفي مل اإلعالميكونون بالضـرورة مسلحين بمعايير التحقق من األخبار أو على دراية بأخالقيات الع

ذات الوقت، يتم اســـــــــتخدام مواقع التوصـــــــــل االجتماعي كأداة الكتشـــــــــاف الحقائق، ودحض الشـــــــــائعات 

يصال الرسائل الرسمية إلى قطاعات كبيرة من الجمهور )أمين،   (.427:2017وا 

التواصــــل االجتماعي وقنوات الوســــائط التقليدية في أن مســــتخدمي  طويتمثل االختالف بين وســــائ

شـــئي أصـــبحوا من ط التواصـــل االجتماعي لم يعودوا مجرد مشـــاهدين ومقيمين للمحتوى فحســـب، بلوســـائ

، قـد بـات مجـال اإلعالم يواجـه قـدرًا كبيرًا من المعلومـات والتي بات عليه هـذامحتوى كـذلـك، وبســــــــــــــبـب 

نظرًا ألن ، و التحقق من صـــحتها، ومن أحد المعايير التي نســـتخدمها لتصـــفية المعلومات هو مصـــداقيتها

اإلنشــاء التعاوني واســع النطاق هو أحد الطرق الرئيســية لتكوين المعلومات في الشــبكة االجتماعية، فإن 

درًا موثوقًا مصــ هايعتبر  الجمهورالمســتخدم بات ينظر في بعض األحيان إلى المحتوى بشــكوك، ولم يعد 

 .(Li and Suh, 2015:315للمعلومات )

 وهيالمضـــــمون الخبري مصـــــداقية بكيفية تحري عايير خاصـــــة ( م5-2: 460:وقد حدد بدران )

 ي:كاآلت

 .اإلعالمية ومصادرها يلةالثقة في الوس .6

 وغيرها. واألسماء واألرقام واريخالمصادر والتمن تحقق الالدقة في  .:

 المكتوبة وغيرها.كالوثائق والوقائع والنصوص والبراهين دلة األاالستناد إلى  .3

 .والتجرد من األهواء الشخصية نحيازاال وعدمالموضوعية  .0

 الشخصية. حرية التعبير عن اآلراء والمواقف .0

 الثابتة. عن المعلومات والوقائعالشخصي فصل الرأي  .1
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 المعني. مصال  واهتمامات الجمهوربمعالجة القضايا التي تمس  .2

 .بعقول الجمهور االستهتارعدم  .2

 الواضحة. األفكار واالتجاهات وأساليب العرضتوظيف  .5

 .عيضاالمو  طر عند  الهادفة تزام بعادات وتقاليد المجتمعاالل .64

 .والتشهير بهمعدم المساس بالحياة الشخصية لألفراد  .66

والقصص  بيسلبية واالبتعاد عن نشر األكاذأم إيجابية سواء أكانت أبعادها  افةنشر الحقائق بك .:6

 .لقةختالم

مواقع التواصلللللللللل آليلات الحلد من نشلللللللللر األخبار الزائفة والشلللللللللائعات على ( 2-3-4)

 االجتماعي

 شــــرن في حاســــماً  دوراً  الجديدة اإلعالم ووســــائل اإلنترنت عبر مواقع التواصــــل االجتماعي تلعب

الكاذبة حول العالم، والتي قد تصــل إلى شــريحة كبيرة من األفراد وتسثر  واالدعاءات الخاطئة المعلومات

 عم مشـــــــاركتها قبل األخبار مصـــــــداقية من يتحققون الذين األشـــــــخاص من قلة هناك أن ويبدو. فيهم

 خصوص،ال وجه وعلى اإلنترنت، أن حقيقةإلى  أساساً  ذلك ويرجع. اآلخرين ماليين مع وربما أصدقائهم

 ممســــــتخد فكل واســــــع  نطاق على للمعلومات الكاملة الالمركزية توفر االجتماعية، الشــــــبكات خدمات

 على وراتمنشــ عدة ركزت وقد. الحقيقة بإثبات مهتماً  يكون ال وغالباً  لألخبار، مصــدراً  يكون أن يحتمل

 ,Tambuscio, Ruffo, Flammini, and Menczer) الشــــــــائعات انتشــــــــار خصــــــــائص دراســــــــة

2015:977.) 
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 يالت األســـباب وفهم الشــــائعات انتشــــار وراء الدوافع معرفة فإن ،(4:-60: 462:) للغفيلي وفقاً 

 من للحد حلول تطوير في كبير بشــــكل يســــاعد نشــــرها في والمســــاهمة االعتقاد بهاإلى  الجماهير تدفع

 خاللها نم يمكن التي الحلول هذه واألفراد، المجموعات على السلبي تأثيرها من والحد اإلشاعات انتشار

 :تشمل انتشارها من والحد عام بشكل المتجددة القديمة الظاهرة هذه مع التعامل

ن الصحيحة األخبار نشـر إن :الجماهير وطمأنة المعلومة توفير .6  جهاتال قبل من سلبية كانت وا 

فســـا  من أفضـــل الناس من كبير عدد عليها يطلع والتي المعنية الرســـمية  لمجالا التكتم عليها وا 

ن حتى توصــــــيفها، في المبالغ الشــــــائعات لتلفيق لألشــــــخاص  من يلقل عددإلى  إال تصــــــل لم وا 

 ميةاإلعال األجواء على الســـيطرة على القدرة الجهات هذه يمن  الخبر، لنشــــر الناس، فالمســـارعة

 بها. المتعلقة

 نأ فالمالحظ :عنها الناتجة السللللبية واآلثار اإلشلللاعات خطورة حول المجتمع لدى الوعي رفع .:

 لىع محاســــــــبين غير بأنهم ويعتقدون األلســـــــنة تتداوله ما خطورة يدركون ال األفراد من الكثير

 معتبرة. غير وأنها أفعالهم

 يجالترو  في يتســـــــبب أن يمكن الفراغ وقت نإ :فراغهم أوقات اسلللللتغالل على المجتمع تدريب .3

 خاصةو  األفراد تشجيع خالل من الشائعات هذه من الحد المهم فمن ولهذا أكبر، بشكل للشـائعات

 الشائعات. هذه عن بعيداً  الفراغ أوقات استغالل على الشباب

 ذات قفينوالمث النخب أدوار تعد إيجابية: بأدوار القيام على والمثقفين النخب قيام على التركيز .0

 ادرمصـــ عن تصــدر لم ما والمعلومات األخبار بث إعادة يعيدوا أال عليهم فيجب إيجابية، أهمية
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 صــــداقيةالم يعطيه ما لخبر والمثقفين النخب هذه نشــــر بأن يرون الناس من العديد موثوقة، ألن

 المطلوبة.

 عاقبت قوانين هناك تكون أن يجب :لها والمروجين لإلشللاعات الداعين تردع التي القوانين سللن .0

 لكنو  باآلخرين، تضر أو العام النظام على تسثر كانت ما إذا للشائعات يروجون أو يخترعون من

 لتواصــلمواقع ا خالل من للشــائعات الترويج صــري  بشــكل لتشــمل إضــافي بشــكل تحديثها يجب

 .االجتماعي

 

اإللكترونية الحديثة المتخصللصللة في التحقق من المعلومات والصللور ( المواقع 2-3-5)

 التي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي

( (Schifferes, Newman, Thurman, Corney, Göker and Martin, 2014: 4يذكر 

هدف لأن األدوات التي يســــتخدمها الصــــحفيون للتعامل مع محتوى الوســــائط االجتماعية قد تختلف وفقًا 

الالزم نشــــــــــــرها، فخالل المقابالت  األخبارن في التعرف على صــــــــــــحة يالصــــــــــــحفي ةومصــــــــــــداقي البحث

جد أن معظم المراســــــــــلين يســـــــــــتخدمون تغريدات التويتر ، وُ :46:في عام  إجراسهاوالمالحظات التي تم 

وقد أصــبحت الحســابات الموثقة والصــحيحة على تويتر  مباشــرة لجلب األخبار الجديدة من أجل نشــرها،

في أيامنا هذه مصـدرًا مهمًا لألخبار خاصة  العاجل منها، ومن أبرز األمثلة على ذلك تغريدات الرئيس 

األمريكي دونالد ترمب وغيره من الســــاســــة األجانب والعرب، بينما قبل فترة بســــيطة كانت غرف األخبار 

 للخبر. مصدراً المنصات، قبل أن تفرض نفسها  التلفزيونية تتحفظ على استقاء األخبار من هذه

يك مثل تويتدمتطورة  أدوات ياالجتماع التواصـــــل ي مواقعيســــتخدم المحررون والمتخصــــصـــــون ف

(TweetDeck ) وهوتســـــويت(HootSuite ) الجديدة، مما يســـــم  لهم باســـــتخدام  األخبارفي تقصـــــي
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رامج ن بييالقوائم المتعددة وخيارات تصــــــــفية من أجل معرفة مصــــــــدر الخبر. ويســــــــتخدم بعض الصــــــــحف

للعثور على قصـــــص جديدة. في حين يســـــتخدم  Google Trendsو Trendsmapمتخصـــــصـــــة مثل 

 للتحقق من المحتويات التي يولدها المستخدمون. PeerIndexأو  Kloutصحفيون  خرون أدوات مثل 

ن تحقق ملمن األدوات لمجموعــة رونيــة العــالميــة التي توظف كمــا يوجــد العــديــد من المواقع اإللكت

، كما Checkdeskو Meedanو Bellingcat ومدى مصــداقيتها، ومن أشــهرها مواقعصــحة األخبار 

أن هنالك طرقًا للتأكد مما إذا كان هناك أي بيانات وصــــــــــفية والتي تشــــــــــير إلى المعلومات المدمجة مع 

 (.460:)المحمود،  findexif.com و fotoforensics.com الصورة عبر استخدام مواقع مثل

التي تســــــتخدم للتحقق من األخبار في أمريكا الالتينية هو موقع  اإللكترونيةع ولعل من أهم المواق

Chequeado وهو موقع أرجنتيني مخصــــــــــص حصــــــــــريًا في فحص الحقائق وهو األول من نوعه في ،

، حيث اســــــــتخدم منهجية إلنشــــــــاء ما ال يقل عن 464:أمريكا الالتينية. وقد تم انشــــــــاء الموقع في عام 

قســـــــم خاص  Chequeado، أصـــــــب  لدى 460:ثمانية مواقع لتقصـــــــي الحقائق في المنطقة. منذ عام 

، وهو عبارة عن Chequeadorالمشـــاريع التي تم تطويرها تحت هذا الشـــعار  لالبتكار، تتضـــمن بعض

الصــــــــــــــحيحة من الخاطئة. أما في  األخبارمنصــــــــــــــة للتدقيق التعاوني بين المســــــــــــــتخدمين للتعرف على 

اإلكوادور، فقد تم إطالق موقع إكوادور شـــــــيكويا، لمراقبة الحقائق التي تمر عبر الشـــــــبكات االجتماعية، 

 (.Monnerat, 2017ء حكوميين هذا الموقع كاألداة لنشر المعلومات )كما يعتمد وكال

 الويـــب على المشــــــــــــــترك المحتوى ، من أهم المواقع التي تحقق فيStoryfulكمـــا يعـــد موقع 

 الخطوة هو األصـــــلي المصـــــدر على حيث يعد العثور. بشـــــكل دقيق جدًا، وبصـــــورة معمقة االجتماعي

 Storyful التقنيات، حيث طورت من العديد يتطلب أن ويمكن في الموقع التحقق عملية في األولى
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 مشــــــــــــاهد دوُيع والمزيفة، الحقيقية األخبار بين تميز أن األخبار، بحيث يمكن من التحقق تكنولوجيا

EXIF من Jeffrey ديســـــــاع ما وغالباً  الوصـــــــفية، البيانات من للتحقق اإلنترنت عبر بســـــــيطة أداة 

Storyful البيانات على العثور يتعذر عندما الصـــــــور في الطقس حول المعلومات من التحقق على 

 .(Bartlett, 2012الوصفية )

 من أهم المواقع التي تســـعى إلى الكشـــف VERIFEYED.COMوفي نفس الســـياق يعد موقع 

 الشـــــرعي الطب تقنيات أحدث توفر خالل وذلك من ضـــــوئياً  الممســـــوحة والوثائق المزورة الصـــــور عن

 األمن وخبراء العلماء من مجموعة ،440: عام في VERIFEYED.COMللصـــــور، حيث جمعت 

 ســـــبع بعد. في الصـــــور الرقمي التالعب عند الفوري الكشـــــف لتســـــهيل أدوات مجموعة لتطوير الرقمي

حيث تم من  .للتحقق من الصـــــور التي يتم نشـــــرها Verifeyed برنامج تم انشـــــاء البحث، من ســـــنوات

رقمية، والتي ســـــاهمت بشـــــكل كبير في اكتشـــــاف  صـــــورة مليون 6.0 من أكثر تحليل خالل هذا الموقع

 (.verifeyed, 2017المحتمل ) الرقمي االحتيال تشجيع التالعب في الصور المنشورة، وعدم

والتحقق  مواقع التواصــــــــــــل االجتماعيوفي غياب أدوات قوية للحصــــــــــــول على األخبار من على 

عالمية بتطوير تقنياتها الهجينة الخاصـة بها. فعلى سبيل المثال، في أعقاب اإل سسـسـاتها، قامت الممن

بتجربـــة ، قـــام فريق اإلعالم في هيئـــة اإلذاعـــة البريطـــانيـــة 466:كـــارثـــة كوســــــــــــــتـــا كونكورديـــا في عـــام 

 yfrogو Twitpicتويتر وعلى مواقع مختصــــة بنشــــر الفيديوهات مثل مصــــطلحات بحث مختلفة على 

حاولوا توقع الكلمات التي قد يســـــــــــــتخدمها ، وبحثت عن الصـــــــــــــور التي تم نشـــــــــــــرها YouTubeوعلى 

األشــــــــــــــخاص، مثل فالغرقف و فالصــــــــــــــخورف، واســــــــــــــتخدموا خدمات تحديد الموقع الجغرافي لالنتقال إلى 
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تحقق من مدى صـــــــحة الخبر الذي نشـــــــر لاألشـــــــخاص الذين ربما كانوا قريبين من موقع الحدث وذلك ل

(Schifferes, Newman, Thurman, Corney, Göker and Martin, 2014: 4.) 

الجزيرة من خطوات التحقق المتبعــة في غرفــة أخبــار قنــاة  أنموذجــاً ( 0) ويعرض البــاحـث في ملحق رقم

 .اإلخبارية

 

 ثانيًا: الدراسات السابقة

 دراسة ( أرسينالت وكاستيلزArsenault and Castells, 2006): 

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

Conquering the Minds, Conquering Iraq: The Social Production of 

Misinformation in the United States – A Case Study 

 

أجريت  ،االجتماعية المضــــــللة في الواليات المتحدة األمريكية نتاجاتإلى تحري ال الدراســــــة هدفت

هذه الدراســـــــــة في الواليات المتحدة األمريكية، وقد اســـــــــتخدمت المنهج التحليلي، حيث تم تحليل األخبار 

ســبتمبر. أظهرت النتائج أن المفاهيم الخاطئة  66بعد أحداث واألدلة الزائفة التي اســتمرت في االنتشــار 

اق كـانـت تنتج اجتمـاعيـًا عبر تفـاعـل معقـد بين مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك عن حرب العر 

ســــــــبتمبر، واســــــــتراتيجيات إعداد جدول أعمال إدارة  66المناخ العام للخوف في أمريكا في حقبة ما بعد 

 بوش، والوساطة بين المسسسات السياسية واالتصاالت.
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في التأكيد على أن المعلومات المضللة وعدم التحقق منها يساهم  هذه الدراسـةاسـتفاد الباحث من 

 في نتاج اجتماعي مضلل وغزو للعقول. 

 يرجافيك وستوالر ) دراسة  (Kovačič, Erjavec, and Štular, 2010كوفاكيك وا 

 صللوراتت في تاريخي تغيير: اإلنترنت على اإلعالم وسللائل أخبار مقابل التقليدية مصللداقية الوسللائل

 الصحفيين.

Credibility of Traditional vs. Online News Media: A Historical Change in 

Journalists' Perceptions. 

 

صـــداقية بم اإلنترنت علىهدفت إلى مقارنة مصــداقية المعلومات المنشــورة على المواقع اإلخبارية 

تحقق مما الصــــــعوبة األدلة في هذه المرحلة و  ندرةالمعلومات التي تقدمها وســــــائل اإلعالم التقليدية رغم 

إذا كان ظهور مواقع األخبار اإللكترونية قد أحدث تغييرًا في تصــــورات الصــــحفيين لمصــــداقية اإلعالم. 

أجريت هذه الدراســـــــة في ســـــــلوفينيا، وقد اســـــــتخدمت المنهج المســـــــحي، حيث تكونت عينة الدراســـــــة من 

ن غالبية الصــحفيين ما زالوا يعتقدون أن وســائل اإلعالم ( صــحفي في ســلوفينيا. أظهرت النتائج أ641)

التقليدية هي األكثر مصــداقية وأن لديهم وجهة نظر محافظة في مســألة المصــداقية الصــحفية ومعاييرها 

والذي وقد ُيعزى إلى المشــــــــــهد اإلعالمي المتطور على اإلنترنت في ســــــــــلوفينيا. كما أظهرت النتائج أن 

مواقع الويب الخاصــــــــــة بالشــــــــــركات على اإلنترنت ذات قيمة، ألنها توفر بعض الصــــــــــحفيين يرون بأن 

 .معلومات سريعة يتم التحقق منها باستمرار من مجتمع مستخدمي الوسائط عبر اإلنترنت

 االنترنت،  علىفي مناقشتها لمصداقية المعلومات المنتشرة  دراسة الباحثاتفقت هذه الدراسة مع 

 حقق من المعلومات قبل بثها.إال أنها لم تناقش موضوع الت
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 األبعاد النفسللية واالجتماعية في ترويج اإلشللاعات عبر وسللائل : (2212الهمص وشلللدان ) دراسللة

 .اإلعالم وسبل عالجها من منظور إسالمي

هدفت إلى تقصـــي األبعاد النفســـية واالجتماعية في ترويج اإلشـــاعات عبر وســـائل اإلعالم وســـبل 

سطين، واستخدمت المنهج التحليلي، وتوصلت نتائج لأجريت الدراسة في فعالجها من منظور إسالمي، 

الدراســة إلى أن األبعاد النفســية واالجتماعية في ترويج اإلشــاعات عبر وســائل اإلعالم كانت كبيرة على 

بعاد النفســـــــــية واالجتماعية الســـــــــلبية لترويج االشـــــــــاعات تدمير النظام الجمهور المتلقي، وأن من أهم األ

لم االجتماعي، القيم عاقة للفكر. اتدني و تعميم مشـــــــاعر اإلحباط في المجتمع، و ي والســـــــت قد و لمعنويات وا 

 التفكر في محتوى اإلشاعة قبل نشرها.و التثبت قبل تصديق الخبر ونقله أوصت الدراسة ب

اســتفاد الباحث من هذه الدراســة بتعرفه على خطورة نشــر المعلومات قبل التثبت منها ومســاهمتها 

نشـــر الشـــائعات واآلثار الســـلبية النفســـية واالجتماعية التي تتركها، مما يســـتوجب التأكيد على أهمية في 

 التحقق قبل نشر المعلومات.

  مواقع التواصلللللل االجتماعي على الفلسلللللطينيين اإلعالميين اعتماد مدي :(2212وافي )دراسلللللة 

 غزة قطاع في الفلسطينيين اإلعالميين على ميدانية والمعلومات دراسة لألنباء كمصدر

 كمصــدر مواقع التواصــل االجتماعي على الفلســطينيين اإلعالميين اعتماد مدى هدفت إلى كشــف

والمعلومات، أجريت الدراســــة في فلســــطين، واســــتخدمت المنهج التحليلي الوصــــفي، حيث تكونت  لألنباء

تم اختيارهم الذين صــــــــــحفي، و ( 604عينة الدراســــــــــة من مجموعة من النخب اإلعالمية والبالغ عددهم )

لى اعتماد مواقع إ الفلسطينيينبطريقة المسـ  الطبقي، وتوصـلت نتائج الدراسـة إلى أن توجه اإلعالميين 

التواصـل االجتماعي في عملهم سـببه سـهولة الحصـول على المعلومات، وأن درجة استخدام اإلعالميين 
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، في حين جاء تويتر في المرتبة الثانية %02ة جاءت في المرتبة األولى بنســـب للفيس بوك الفلســـطينيين

اســــتخدام مواقع التواصــــل االجتماعي كأداة لجمع المعلومات النتائج إلى أن  أشــــارت. كما %0:بنســــبة 

اإلخبارية يوفر الوقت والجهد على الصــــحفيين واإلعالميين، ويمكنهم من تحقيق ســــبق صــــحفي وتغطية 

 األخبار بشكل أسرع.

مع دراسة الباحث بأن هناك توجها لدى الصحفيين للتعامل مع مواقع التواصل اتفقت هذه الدراسة 

 االجتماعي كمصدر للمعلومات، إال أن الدراسة لم تناقش التحقق منها و ليات ذلك والوسائل المتبعة. 

  استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في مجال اإلعالم: دراسة تحليلية  :(2212عباس )دراسلة

 لالستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت في الرسائل الجامعية

هدفت إلى معرفة مدى اسـتعانة الباحثين في كلية اإلعالم في جامعة بغداد بالمصادر اإللكترونية 

وكــذلــك قيــاس قوة الترابط بين اســــــــــــــتخـدام اإلنترنــت المتـاحــة عبر شــــــــــــــبكـة اإلنترنـت في البحــث العلمي، 

والتخصــــصــــات الموضــــوعية. أجريت هذه الدراســــة في جمهورية مصــــر العربية، وقد اســــتخدمت المنهج 

( رســـــــالة وأطروحة. أظهرت النتائج أن عدد الرســـــــائل 6:6المســـــــحي، حيث تكونت عينة الدراســـــــة من )

( رســـــالة وأطروحة فقط من قســـــم الصـــــحافة 02واألطروحات التي اســـــتعانت بمصـــــادر اإلنترنت بلغت )

 ( رسالة وأطروحة من قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية.32و)

 صلللناعة الخبر في الفضلللائيات العربية دراسلللة تطبيقية على قناتي )الجزيرة  :(2212نور ) دراسلللة

 (2212-2212وسكاي نيوز عربية( في الفترة من )

معرفــة مــدى التزام قنــاتي الجزيرة وســــــــــــــكــاي ســــــــــــــكــاي نيوز عربيــة بــالمعــايير المهنيــة هــدفــت إلى 

واألخالقية في صـــناعة األخبار ومعرفة مدى تأثير الفضـــائيات اإلخبارية على مســـتوي الوعي الســـياســـي 
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للمجتمع العربي. أجريت هذه الدراســـــــة في الســـــــودان، وقد اســـــــتخدمت المنهج الوصـــــــفي التحليلي، حيث 

داري ومقدمي برامجالدراسة من مجموعة من الخبراء اإلعالميين من أساتذة وفنيين  تكونت عينة ون من وا 

( فردًا. أظهرت نتائج الدراســــــــــة أن رفع المســــــــــتوى 24قناتي )الجزيرة( و)ســــــــــكاي نيوز عربية( وعددهم )

اليات ماإلخباري والوعي الســياســي للمشــاهد العربي وحســن صــناعة الخبر واســتخدام التقنيات الحديثة وج

الرسالة بشكلها األفضل، كما أظهرت النتائج أن الجمهور العربي يعتبر قناتي  يساهم في إيصالالشاشة 

 الجزيرة وسكاي نيوز هما المصدر اإلخباري األول.

ناقشــــت هذه الدراســــة المعايير المهنية في صــــناعة االخبار لدى الجزيرة وســــكاي نيوز عربية، إال 

 .التواصل االجتماعي كمصدر جديد لألخبار وطرق التحقق منهاأنها لم تتطرق إلى مواقع 

 وكوم مارتن دراسلللللللة (Martin and Comm, 2014)عصلللللللر في المعلومات من : التحقق 

 الرقمية. الصحافة

Information Verification in the Age of Digital Journalism 

 

هـدفـت إلى التعرف على طرق التحقق من المعلومـات في عصــــــــــــــر الصــــــــــــــحـافـة الرقمية، أجريت 

لجمع  أداةكالدراســـة في اســـتراليا، واســـتخدمت المنهج التحليلي الوصـــفي، واســـتخدمت الدراســـة المقابالت 

بيـانـات الـدراســــــــــــــة، حيـث تم إجراء مقـابالت مع الصــــــــــــــحفيين الذين يعملون في قطاع اإلعالم اإلذاعي 

( صحفي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن وسائل 2:ويقيمون في والية نيو سـاوث ويلز والبالغ عددهم )

اعل مع البث والتفاإلعالم والتكنولوجيات االجتماعية، تلعب دورًا محوريًا في كيفية تواصــــــــــــــل وســــــــــــــائط 

جماهيرها، وأن الصــــحفيين يســــتخدمون وســــائل اإلعالم االجتماعية لجمع األخبار، لكنهم يســــتمرون في 
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التركيز على المصادر الموثوقة، كما أظهرت النتائج أن بعض عمليات التحقق تقع على عاتق المراسل. 

الدقة، يشــــــكلون شــــــواغل رئيســــــية كما أظهرت النتائج أن اســــــتخدام المصــــــادر الموثوقة، والمصــــــداقية، و 

 للصحفيين الذين تمت مقابلتهم.

تم االســتفادة من هذه الدراســة الجيدة ومناقشــتها طرق التحقق من المعلومات في عصــر الصــحافة 

انة االســــــــتب ينة واســــــــتخدامهالرقمية، لكنها دراســــــــة الباحث تختلف عن دراســــــــة مارتن من حيث حجم الع

 من االكتفاء بمقابالت مع الصحفيين. والمقابلة في جمع البيانات بدالً 

 

 ( دراسللة لي وسللوهLi and Suh, 2015 )منصللات على المعلومات مصللداقية في المؤثرة العوامل 

 .الفيسبوك صفحات من دليل: االجتماعي التواصل

Factors Influencing Information Credibility on Social Media 

Platforms: Evidence from Facebook Pages. 

 

صــات على من الموجودةالبحث في العوامل التي تسثر على مصــداقية معلومات األفراد هدفت إلى 

 الشـــعبية، وقد اســـتخدمت المنهج الدراســـة في جمهورية الصـــين أجريت هذه االجتماعية. مواقع التواصـــل

. أظهرت النتائج أن Facebook( مســتخدمًا لموقع 630الوصــفي التجريبي، حيث بلغت عينة الدراســة )

المحددات الرئيسية لمصداقية المعلومات. ومع ذلك، لم  توقوة الحجة كانالتفاعل واالعتماد والمصداقية 

 .معلوماتالمصداقية ومصداقية ال على بعديالحظ أي تأثير للخبرات الشخصية ي

 دراسة ( بود وفراغاBode and Vraga, 2015 )تصحيح: خطأ هذا كان الصلة، ذات األخبار في 

 .االجتماعي مواقع التواصل في صلة ذات وظائف خالل من التضليل
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In Related News, That Was Wrong: The Correction of Misinformation 

through Related Stories Functionality in Social Media. 

 

ال، مع مجال االتصحول تصحي  التضليل في  االجتماعي التواصل مواقعالبحث في إلى  هدفت

ئة. في تصــــحي  المعلومات الخاط االجتماعيمواقع التواصــــل  عتبار الدور الذي قد تلعبهاألخذ بعين اال

أجريت هذه الدراســة في الواليات المتحدة األمريكية، وقد اســتخدمت المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة 

ة الثانية، حيث قاموا باختبار وظيفة لتجربفي ا( 044( مشــــــــــارك للتجربة األولى و)0:0) من الدراســــــــــة

تتوافق بالمواضــيع التي  والتي لها عالقة Facebookخارج  ، والتي توفر روابطFacebookجديدة من 

. أظهرت النتائج أنه عندما يتم تصـــــــــــــحي  Facebookعلى رابط داخل  هعند نقر الشـــــــــــــخص  مع ميول

اطئة بشــــــكل كبير، كما أظهرت النتائج قلل المفاهيم الخي ذلك منشــــــور يتضــــــمن معلومات مضــــــللة، فإن

 ،)والذي كان موضـوع التجربة التي خضعت لها عينة الدراسة(الكائنات المعدلة  منشـورتفاعاًل كبيرًا مع 

 .لشخصيةا أعلى عندما تتوافق مع ميولهم اهتمامًا بنسبةالمشاركين لألخبار  إعطاءكما أظهرت النتائج 

ألنها سلطت الضوء على أهمية الدور الذي تسديه مواقع التواصل  هذه الدراسةاستفاد الباحث من 

وفي الجانب اإليجابي منها أيضــــًا، إال أنها اختلفت عن دراســــة االجتماعي في نشــــر المعلومات وتدفقها 

البـاحــث في عالقـة هـذه المواقع بغرف األخبــار التلفزيونيــة ونظرة الصــــــــــــــحفيين لهــا بــاعتبــارهـا مصــــــــــــــدرًا 

  للمعلومات.
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 راسلةد ( ريترRitter, 2015) وسائل تكامل تعترض التي العقبات استكشاف: االجتماعي التحدي 

 األخبار غرف في االجتماعية اإلعالم

The Socially Challenged: Exploring Obstacles to Social Media 

Integration in Newsrooms 

 

 لتواصلا مواقع أدوات دمج عند الصحفيين من العديد يواجهها التي التحديات اكتشـافهدفت إلى 

. أجريت هذه الدراســـــة في إيطاليا، وقد اســـــتخدمت المنهج التجريبي اليومي مجال عملهم في االجتماعي

 ةيبأســـــلوب المحاكاة والذي وظف نموذجًا يقيس أربعة عوامل وهي معدل االنتشـــــار، والســـــذاجة، واحتمال

ة أن محاكاة الشــــــــــبكات المتجانســــــــــة وغير المتجانســــــــــة التحقق من وجود خدعة. أظهرت نتائج الدراســــــــــ

يضــــــــمن اإلزالة الكاملة للخدعة من الشــــــــبكة. كما أظهرت بما التحقق من الوقائع  يةاحتمالزاد الحقيقية ب

ولكن على الســـــذاجة ونســـــيان التحقق من فحســـــب النتائج أن قيمة العتبة ال تعتمد على معدل االنتشـــــار 

ضـــــــــروري للقضـــــــــاء على خدعة ما. الاس الحد األدنى من رد الفعل ، مما يســـــــــم  بقيكذلكوجود خدعة 

األنباء  ، أو كان وكالءثر احترافا وأقرب إلى القبول بهاأك كلما كانت وأظهرت النتائج كذلك بأن الخدعة

 سيكون أكبر. هافإن عدد مصدقي، أكثر سذاجة

ماعي االجت التواصــــل مواقعالتحديات التي يواجهه الصــــحفيون عند دمج  الدراســــة علىأكدت هذه 

 لكنها اختلفت عن دراسة الباحث في مناقشته التحقق وأدواته.مع  ليات عملهم اليومي، 

 تامبوسللللكيو وروفو وفالميني ومينتشللللر ) دراسللللةTambuscio, Ruffo, Flammini, and 

Menczer, 2015)للمعلومات نموذج: الفيروسللللللات أكاذيب على الحقائق من التحقق : تأثير 

 االجتماعية. الشبكات في ينتشرالخاطئة 
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Fact-Checking Effect on Viral Hoaxes: A Model of Misinformation Spread 

in Social Networks 

 

دمج أدوات مواقع  عندالتحديات التي يواجهها العديد من الصـــــــــــحفيين  فاســـــــــــتكشـــــــــــاهدفت إلى 

التواصـــــل االجتماعي في ســـــير العمل اليومي. أجريت هذه الدراســـــة في الواليات المتحدة األمريكية، وقد 

( صــــــــــحفيًا من مجموعة متنوعة من 0:اســــــــــتخدمت المنهج النوعي، حيث تكونت عينة الدراســــــــــة من )

 ت وســــــــــــــائل اإلعالم االجتماعية.التطبيق العملي ألدواعند ذوي النظرة الثاقبة ومن الخلفيات اإلعالمية 

أربعة موضــــــوعات رئيســــــية بما فيها المخاوف بشــــــأن الجودة والدقة، ه تم التركيز على أظهرت النتائج أن

والزيادة في عبء العمل والضـــغوط المرتبطة بالوظيفة التي أنشـــأتها وســـائل اإلعالم االجتماعية، والبيئة 

هرت كما أظ ،ل االجتماعي، وعمر وخبرة الصـــــــحفيالتنافســـــــية للقصـــــــص اإلخبارية عبر مواقع التواصـــــــ

النتـائج أن جميع الصــــــــــــــحفيين الجـدد اتفقوا بـأن مواقع التواصــــــــــــــل االجتماعي جعلت العديد من جوانب 

 .وأسهل وظائفهم أبسط

 من األخبار نشللللر في األردنية وتأثيرها اإلخبارية المواقع في (: الشللللائعات2212إكحيل ) دراسللللة 

 األردنيين الصحفيين نظر وجهة

 من خباراأل نشـــــر في وتأثيرها األردنية اإلخبارية المواقع في الشـــــائعات هدفت إلى التعرف على

األردنيين، أجريت الدراســـــة في األردن، واســـــتخدمت المنهج التحليلي الوصـــــفي،  الصـــــحفيين نظر وجهة

( صـــــــــــحفي، 360حيث تكونت عينة الدراســـــــــــة من مجموعة من الصـــــــــــحفيين األردنيين والبالغ عددهم )

 وجهة من األخبار نشـر في األردنية اإلخبارية المواقع في وتوصـلت نتائج الدراسـة إلى أن أثر الشـائعات

األردنيين كان كبيرًا، وأن هناك فروق ذات داللة إحصــائية للشــائعات في نشــر األخبار  الصــحفيين نظر
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 لمفهوما من حيث الشــــــائعات لمفهوم الكبيرة األردنيين تعزى لدرجة إدراكهم الصــــــحفيين نظر وجهة من

واألخطار. وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة اســـتخدام مصـــادر موثوقة لجلب المعلومات اإلخبارية،  واألهداف

 وضرورة إيجاد وسائل متطورة للتأكد من صحة األخبار قبل نشرها.

 ا وأثره المعالجات البصلللرية لمقاطع الفيديو في مواقع التواصلللل االجتماعي: (2212بدران ) دراسلللة

 .على المتلقي دراسة تجريبية للمصداقية والحالة النفسية لمتلقي موقع اليوتيوب

شـــــــكيل باالتصـــــــال في ت ونهدفت إلى التعرف على المعالجات البصـــــــرية التي يعتمد عليها القائم

لمقاطع الفيديو في مواقع التواصــــــــــــل االجتماعي، وأثر التنويع في المعالجات البصــــــــــــرية لمقطع  مرسيته

إدراكه لمدى مصــــــداقية تلك المقاطع. أجريت هذه الدراســــــة في  علىفيديو الواحد على المتلقي نفســــــيًا و ال

( طالبًا :1المملكة العربية الســـعودية، وقد اســـتخدمت المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراســـة من )

مام محمد بن ســــعود جامعة اإلب( بكلية اإلعالم واالتصــــال :يأخذون مقرر )برامج التصــــميم الحاســــوبية 

اإلســـــــــــالمية بالرياض. أظهرت النتائج ارتفاع نســـــــــــبة عدم الثقة في مصـــــــــــداقية مقاطع اليوتيوب التابعة 

( لعدم الثقة فيما تقدمه مقاطع الفيديو التابعة %6.1( في مقابل )%66.3لمسســــــــــــســــــــــــات إعالمية إلى )

قة في ج ارتفاع نســــبة عدم الثلحســــابات شــــخصــــية قبل تعرض عينة الدراســــة للتجربة. كما أظهرت النتائ

أظهرت (، و %5.4:مصــداقية مقاطع الفيديو التابعة لمسســســات إعالمية بعد إجراء التجربة لتصــل إلى )

تمع على سـلوكيات الفرد الشـخصية وسلوكه تجاه المجقد أثرت متابعة مقاطع اليوتيوب النتائج أيضـًا أن 

 (.%10.1بنسبة )

 وهاروير هيروي دراسلللللة (and Harrower, 2016 Heravi): إيرلندا في التويتر صلللللحافة :

 االجتماعي. مواقع التواصل عصر في موثوقة مصادر
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 Twitter journalism in Ireland: Sourcing and trust in the age of 

social media 

 

، من خالل التعرف على مصـــــــادر المعلومات إيرلنداهدفت إلى التحقيق في صـــــــحافة التويتر في 

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 

، واستخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكون رلنداإيفي مجال الصـحافة ككل. أجريت الدراسـة في 

 463:مســـ  شـــامل للصـــحفيين في عام  إجراء وتم، إيرلندامجتمع الدراســـة من الصـــحفيين العاملين في 

اســتطالع مفتو  لجميع هناك ووســائل اإلعالم. وكان  اإلعالميةعبر جميع أنواع المنظمات والمنصــات 

لكن اقتصــــــــرت النتائج على أولئك الذين يمتهنون مهنة الصــــــــحفيين الصــــــــحفيين العاملين بدوام كامل، و 

( صــحفي، وكان معدل 0:6( صــحفي، في حين بلغت عينة الدراســة )6000المنظمين، والبالغ عددهم )

. وتوصـــــلت نتائج الدراســـــة إلى أن االعتماد ٪0.0بهامش خطأ  ٪50مســـــتوى الثقة و  ٪ 36االســـــتجابة 

قوم ، حيث يلجيدة المتوفرةاحد من بين العديد من مصــــادر األخبار اعلى مواقع التواصــــل االجتماعي كو 

مواقع لى عكثيرًا  ونيعتمد كما أنهمالصـــــــــــحفيون بدمج تويتر في ســـــــــــير عملهم بشـــــــــــكل كبير ومتكرر، 

ال أنهم مترددون في االعتماد عليها كليًا قبل التحقق منها. إقصص، الالتواصـل االجتماعي للعثور على 

 .ج أن المحتويات التي تسخذ من التويتر ال يمكن الوثوق بها بشكل قطعيكما أشارت النتائ

 استعمال وسائل اإلعالم االجتماعية كمصادر لألخبار دراسة ميدانية على : (2212بوعزيز ) دراسة

 .صحفيي وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر
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هدفت إلى تســـــــليط الضـــــــوء على مفهوم وجوانب من تطبيقات مواقع التواصـــــــل االجتماعي كونها 

تمثـل مظهرا جـديـدا وكليـا من مظـاهر تطبيقـات اإلعالم الجديد. أجريت هذه الدراســــــــــــــة في الجزائر، وقد 

( صــحافيا جزائريا محترفا من حاملي 3:4اســتخدمت المنهج المســحي، حيث تكونت عينة الدراســة من )

طاقة الصـــــــــحفي المحترف. أظهرت النتائج أن الصـــــــــحفيين الجزائريين لديهم اهتمامات تجاه اســـــــــتخدام ب

( من الصحفيين ال :06.5(، كما أظهرت النتائج أن )%%2.:3مواقع التواصل االجتماعي بما نسبته )

الذين و  يعتمدون على مواقع التواصـــل االجتماعي. وأظهرت النتائج كذلك أن نســـبة كبيرة من الصـــحفيين

 صعوبات عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي. ونواجهي( %00)نسبتهم تتجاوز 

 مصداقية األخبار في وسائل اإلعالم الجديد لدى الجمهور السعودي: (2212يماني ) دراسة 

مصـــــــــداقية األخبار حول رأيهم بالكشـــــــــف عن أي الجمهور الســــــــعودي، هدفت إلى التعرف على ر 

أجريت هذه الدراســـــــــة في المملكة العربية الســــــــــعودية، وقد . التواصـــــــــل االجتماعيالموجودة على مواقع 

( مفردة من مدينتي مكة المكرمة 044، حيث بلغت عينة الدراســـة )اســتخدمت المنهج الوصــفي المســحي

دة، ومعدل المشـــاه مواقع التواصـــل االجتماعيوجدة. أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين مصــداقية 

 ،حيث إنه كلما كانت الوســـــيلة ذات مصـــــداقية أكبر كان اعتماد الجمهور عليها أكبر، والعكس صـــــحي 

كلما قلت مصــــــداقية وســــــائل اإلعالم الجديد قلَّ اعتماد الجمهور عليها. كما أشــــــارت النتائج إلى وجود ف

عالم الجديد ومعدل مشــــاهدة أفراد عالقة ارتباطية لها داللة إحصـــائية بين مســــتوى مصـــداقية وســــائل اإل

 العينة لها.

 دراسة مارتن (Martin, 2017): عالمجتم في الحقيقة بعد ما ومفاهيم التحقق وضغوط الصحافة 

 المدني.
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Journalism, the pressures of verification and notions of post-truth in civil 

society 
ي ومفاهيم ما بعد الحقيقة ف من صــحة الخبر التحققهدفت إلى التعرف على الصــحافة وضــغوط 

المجتمع المدني، فضــــاًل عن طبيعة الممارســــات اإلعالمية للصــــحفيين في القرن الحادي والعشــــرين وما 

، ترالياأســـالمعلومات ووســـائل اإلعالم االجتماعية في المجتمع المدني. أجريت الدراســـة في  دورتربطها ب

عتمدت المنهجية على نتائج الدراســــات البحثية الرائدة التي اوصــــفي، كما واســــتخدمت المنهج التحليلي ال

ي تواجههم الضغوط التو التي ينشـرها العالم الرقمي،  األخبارتحقق من لتحقق في ممارسـات الصـحفيين ل

لجمع بيانات الدراســــــة، حيث تم إجراء مقابالت  كأداةعند التحقق منها، واســــــتخدمت الدراســــــة المقابالت 

يعيشــــون ظاهريًا في مجتمع فما بعد  األفراد( صــــحفيين. وتوصــــلت نتائج الدراســــة إلى أن 5ع )معمقة م

جود بو و  مي،العصــــــــــــــر الرقبالحقيقـةف ويرجع ذلـك إلى حـد كبير إلى تـأثير التغييرات في البيئـة اإلخبـارية 

كما  والخيال.جمع المعلومات، أصــب  من الصــعب على الجماهير الفصــل بين الحقيقة طرق العديد من 

النتائج أن الصــــــــحافيين لهم دور كبير في التحقق من المعلومات التي تردهم. وأن من األهمية  أشــــــــارت

بمكان أن يكون لدى الصـحفيين المهارات والمعرفة الالزمة لتقييم محتوى الوسـائط بشـكل حاسم والتعامل 

 قبل نشرها. األخبارمع 

 وبوسلليو سللاكو دراسللة (2017Sacco and Bossio,  )الصللحفيون يتفاوض كيف! هذا تغرد ال 

 ياالجتماعي ف مواقع التواصللل سللياسللة تطبيق عن الناشللئة التوترات على اإلعالمية والمؤسللسللات

 األخبار غرف

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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جراءات إدارة وســــائل اإلعالم االجتماعية  دراســــة هدفت إلى المقارنة والتحليل النقدي لســــياســــات وا 

في غرف األخبـار األســــــــــــــتراليـة، بـاإلضــــــــــــــافـة إلى العالقـات بين مختلف موظفي التحرير، وذلـك بهدف 

لي ، واســــتخدمت المنهج التحليأســــترالياالتخطيط لدمجها مع الممارســــات الصــــحفية. أجريت الدراســــة في 

لجمع بيانات الدراســـــــة، حيث تم إجراء مقابالت بحثية  كأداةالوصــــــفي، واســــــتخدمت الدراســــــة المقابالت 

نوعية مع المحررين ومديري وســـــــائل اإلعالم االجتماعية وموظفي وســـــــائل اإلعالم اإلخبارية من كبرى 

. وتوصـــــلت نتائج الدراســـــة إلى أن هناك نزاعات اً ( فرد04شـــــركات اإلعالم األســـــترالية، والبالغ عددهم )

تنشــــــــأ عن تنظيم اســــــــتخدام وســــــــائل اإلعالم االجتماعية في غرف األخبار ومدى اســــــــتجابة  قدمحتملة 

مختلف األفراد لها، وأن الســـياســـات واإلجراءات التي طبقتها المنظمات اإلعالمية المختلفة لدمج وتنظيم 

شرها خبار ونماعية في غرف األخبار الخاصة بها قد أثرت على إنتاج األاسـتخدام وسائل اإلعالم االجت

 .بشكل عام بشكل كبير

 

 موقع الدراسة الحالية ومقارنتها مع الدراسات السابقة

من خالل اســـتعراض الدراســـات الســـابقة تبين أنها قد ناقشـــت مختلف المفاهيم ذات الصـــلة الوثيقة 

ة إلى أن إضــاف، المعلومات المتدفقة من مواقع التواصــل االجتماعيو غرف األخبار التلفزيونية بموضــوع 

ولتها متعددة التي تناالمتغيرات الالـدراســــــــــــــات قـد تمـت في مجتمعـات مختلفة ذات حجم وطبيعة مختلفة و 

المعلومات و غرف األخبار التلفزيونية والعينات وأســـــــــــاليب جمع البيانات وتحليلها المتبعة في موضـــــــــــوع 

 .قع التواصل االجتماعيالمتدفقة من موا
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لفزيونية غرف األخبار التوقد تشـابهت الدراسـة الحالية مع بعض الدراسـات السـابقة في اختيارها موضوع 

 Sacco and) وبوســـــــــيو ســـــــــاكو يتمثل دراســـــــــ المعلومات المتدفقة من مواقع التواصـــــــــل االجتماعيو 

Bossio, 2017جراءات إدارة وســـــائل اإلعالم  المقارنة والتحليل النقدي لســـــياســـــاتإلى  ( التي هدفت وا 

االجتماعية في غرف األخبار األســــــترالية، باإلضــــــافة إلى العالقات بين مختلف موظفي التحرير، وذلك 

 .بهدف التخطيط لدمجها مع الممارسات الصحفية

( في مناقشة الضغوط على الصحفيين للتحقق Martin,2017وتشابهت أيضا مع دراسة مارتن )       

وتشــــابهت مع دراســــة يماني  االجتماعي.قع التواصــــل األخبار في العالم الرقمي وانتشــــار موامن صــــحة 

( في اختياره موضــوع مصــداقية األخبار في اإلعالم الجديد، إال أنها اختلفت عن دراســة الباحث 462:)

خرى أكما تشــــابهت مع دراســــات  باختيار اليماني رأي الجمهور الســــعودي وليس اإلعالميين المحترفين.

فيا ً ( صــــح3:4)التي تكونت عينة دراســــته من ( 462:بوعزيز )دراســــة في اختيارها لعينة الدراســــة مثل 

  .جزائرياً ًً 

 

مواقع  يهفرضت فالذي  بقياسـها المسـتوىسـات السـابقة امن الدر  اختلفت دراسـة الباحث عن غيرها

تطرقت ثقتهم بها، و  مدىو  االجتماعي نفســها على اإلعالميين المحترفين كمصــدر للمعلومات، التواصــل

أمثلة عملية عليها موثقة بالصــور واألشــكال، وخلصــت  وضــربت بعمق ألســاليب وأدوات التحقق المتبعة

ضـــــــــرورة المزج بين الجهد البشـــــــــري واألدوات اإللكترونية في عمليات التحقق من إلى نتيجة مهمة وهي 

ي أخطاء تجنب الوقوع فلالحديثة  ألخباردابير التي اتبعتها غرفة امات، وســــلطت الضــــوء على التالمعلو 

  مهنية بسبب مواقع التواصل االجتماعي.
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منهج وهو الاختيار منهج الدراســــة المناســــب اختلفت الدراســــة الحالية عن الدراســــات الســــابقة في و 

ت مع باإلضـــــــــافة إلى مقابال التحليلي الوصــــــــفي، وأســـــــــاليب جمع البيانات وتحليلها أال وهي االســـــــــتبانة

 يعملون في غرفة أخبار تقليدية. متخصصين بوسائل التحققصحفيين 

 من خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يأتي:

 ،ات المتدفقة المعلوممن غرف األخبار التلفزيونية تحقق  كيفيةالتعرف على ب بناء فكرة الدراســــــــــــة

البيئة  تناســـب معرفة الطرق الحديثة المتبعة والتي وكان ال بد من من مواقع التواصـــل االجتماعي

تقليديين ل الصــــــحفيين العلى التحقق، والتعرف على طريقة تعامالمتغيرة والتي تســــــاعد اإلعالمية 

 التواصل االجتماعي بصفتها مصدرًا للمعلومات والصور.مع مواقع 

  في اختيار عينة الدراسة وتحديدهاأفاد الباحث أيضا. 

  األساليب اإلحصائية المناسبة.وكذلك تحديد 

 .واختيار المنهج واألداة المناسبة للدراسة الحالية 

التلفزيونية  اراألخب غرف تحقق جديد وهو لدراسات السابقة بتناولها لموضوعوتتميز الدراسة الحالية عن ا

اســــــــات ن الدر من المعلومات المتدفقة من مواقع التواصــــــــل االجتماعي قبل بثها، وهو ما لم تتناوله أي م

  .السابقة
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 المقدمة( 3-1)

يتضـــــمن هذا الفصـــــل عرضـــــًا لمنهجية الدراســـــة ومجتمعها، وعينتها، وكيفية اختيارها والمصـــــادر 

جراءات التأكد من صــــــــــــدق األداة  ،المعلومات وكيفية إعدادها وتطويرهاالبيانات و المســــــــــــتخدمة لجمع  وا 

 التي استخدمت لمعالجة البيانات. وثباتها، وتوضيحًا إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية

 منهج الدراسة( 3-2)

لما يمتاز  الوصفي التحليلي ستخدام المنهجاتقوم على الدراسة الحالية دراسة سببية ذات سمة كمية تعد 

 تها.وتفسيرها والوقوف على دالال البيانات والحقائق عن المشكلة قيد الدراسةبه من قدرة على توفير 

 نتهامجتمع الدراسة وعي( 3-3)

يتكون مجتمع الدراســــــة من الصــــــحفيين والمنتجين العاملين في غرفة أخبار قناة الجزيرة اإلخبارية 

( صــــحفي 123)وعددهم الناطقة باللغة العربية، والذين يتعاملون مع األخبار والنشــــرات بشــــكل مباشــــر، 

( اســــتبانة 123وعلى أســــاس حجم العينة المختارة تم توزيع )وتعتبر هذه العينة ممثلة لمجتمعها  ومنتج،

( اســتبانات لعدم 4( اســتبانة كما تم اســتبعاد )15( اســتبانات فقط، حيث كان الفاقد )178)تم اســترجاع 

( من عدد االســـــتبانات %82.11( اســـــتبانة بنســـــبة )171صـــــالحيتهم للتحليل لتصـــــب  العينة النهائية )

 الموزعة.

حصـــــاء الوصــــفي الســـــتخراج التكرارات والنســـــبة اســــتخدام اإلف عينة الدراســـــة اذ تم والجداول تبين وصــــ

 :المئوية لوصف عينة الدراسة
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 الجنس

 (:2)جدول 
 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )الجنس(

 التكرار الفئة المتغير
النننن  ننننننننننن ننننة 

 المئوية

 الجنس

 80.2 81 ذكر

 19.8 20 أ ثى

 100.0 101 الكلي

 

( في حين بلغت % 87.2من عينة الدراســـــة ) الذكور( أنه بلغت نســـــبة 1يتضـــــ  من الجدول )

 .(% 19.8من عينة الدراسة ) االناثنسبة 

 العمر

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

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 العمر

 9.9 10 37من  أقل-27من 

 26.7 27 47من  أقل-31من 

 43.6 44 57من  أقل-41من 

 17.8 18 67من  أقل-51من 

 2.0 2 سنة 67أكثر من 

 100.0 101 الكلي

(، في حين بلغت %9.9( بلغت )02من  أقل-22( أن نســـــبة من عمرهم )من 2ويتضـــــ  من الجدول )

أقل من -03(، وبلغت نســـــبة من عمرهم )من %22.7( )ســـــنة 02أقل من -03نســـــبة من عمرهم )من 
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كما بلغت نسبة  (%37.8( )سنة 22أقل من -03(، وبلغت نسـبة من عمرهم )من %00.2( )سـنة 02

 .(%2.2( من عينة الدراسة )سنة 22أكثر من من عمرهم )

 المستوى العلمي

 (:3جدول )
 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )المستوى العلمي(

 التكرار الفئة المتغير
ال   ة 
 المئوية

 العلمي المستوى

 85.1 86  كالوريوس

 14.9 15 درا ات عليا

 100.0 101 الكلي

 

في  (%80.3) البكالوريوس بلغتعلى شــــهادة الموظفين الحاصــــلة أن نســــبة ( 0من الجدول )ويتضــــ  

 .(%30.9) شهادات الدراسات العلياعلى الموظفين الحاصلة نسبة حين بلغت 

 التخصص المهني

 (:4جدول )
 (التخصص المهنيوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )

 ال   ة المئوية التكرار الفئة المتغير

 التخصص المه ي

 50.5 51 صحفي

 49.5 50 منتج أخبار

 100.0 101 الكلي
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(، % 57.7بلغت )( صـــحفي)تخصـــصـــهم المهني كان من  ( أن نســـبة4ويتضـــ  من الجدول )

 .(% 49.5( )منتجي األخبارفي حين بلغت نسبة )

 سنوات الخبرة

 (:5جدول )
 (سنوات الخبرةوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )

 ال   ة المئوية التكرار الفئة المتغير

   وات

 الخ رة

 18.8 19   وات 17إلى  1من 

 39.6 40   ة 27إلى  17من 

 38.6 39   ة 37إلى  27من 

 3.0 3   ة فما فوق 37

 100.0 101 الكلي

 

(، % 18.8( بلغت )سنوات 17إلى  1من ( أن نسبة من سنوات خبرتهم )5ويتض  من الجدول )

(، في حين بلغت نســبة من %39.6( )ســنة 27إلى  17من في حين بلغت نســبة من ســنوات خبرتهم )

ســـــنة فما  37وبلغت نســـــبة من ســـــنوات خبرتهم ) (،%38.6( )ســـــنة 37إلى  27من ســـــنوات خبرتهم )

 .(%3.7( من عينة الدراسة )فوق

 امتالك حساب على مواقع التواصل االجتماعي

 (:6جدول )
 (امتالك حسابوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 امتالك ح اب
 97.0 98 يمتلك حساب

 3.0 3 ال يمتلك حساب

 100.0 101 الكلي
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بلغت  يمتلكون حســـاب على مواقع التواصـــل االجتماعيمن  ( أن نســـبة6ويتضـــ  من الجدول )

 3.7)يمتلكون حســــاب على مواقع التواصــــل االجتماعي ال من  (، في حين بلغت نســــبة% 94.7)

%). 

 أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات( 3-2)

ونية إشــكالية تحقق غرف األخبار التلفزيمعرفة  الدراســة الحالية والهادفة إلىلتحقيق الغرض من 

اعتمد الباحث على مصـــــــــــدرين . مواقع التواصـــــــــــل االجتماعي قبل بثها منمن المعلومات المتدفقة 

 لجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة، وهي:

صــــــــادر المكتبية والمراجعة : وهي البيانات التي تم الحصــــــــول عليها من المالثانوية المصلللللادر-2

 :األدبية للدراسات ذات الصلة، وذلك لوضع األسس العلمية واإلطار النظري مثل

مواقع  نمتحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة بالمراجع والمصـــــــادر المتعلقة  -

 .التواصل االجتماعي قبل بثها

ـــة من المعلومـــات - ـــات والمعلومـــات عن تحقق غرف األخبـــار التلفزيوني ـــائق المتعلقـــة بـــالبيـــان الوث

 .مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها منالمتدفقة 

 المجالت والمسلفات العربية واألجنبية المحكمة لتغطية الجانب النظري. -

 المعلومات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية )االنترنت(. -

 : وهي البيانات التي تم الحصول عليها من خالل:األولية لمصادرا-1
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لديمغرافية ا بيانات: الجزء األول يتعلق بالقام الباحث بتطوير اســــــــتبانة مكونة من جزئين: االســــــــتبانة -

ما الجزء (، أالجنس، العمر، المســــــتوى التعليمي، التخصــــــص المهني، ســــــنوات الخبرةللعينة، ممثلة في )

 محورين رئيسية موزعة على النحو االتي: أربعةفيتكون  االستبانةالثاني من 

( 11، ويشــــمل على )بصلللاتما مصلللخبا ل   ابالتعامل مع مواقع التواصلللل اماتيا    المحور األول:

 فقرة.

، ويشــمل على بسل   التعامل مع مواقع التواصلل اماتيا   التحريرية األ طاءط يعة  المحور الثاني:

 فقرات.( 5)

 ،من صللحة ام  اب لالصللوب الت  مصللخبقا مواقع التواصللل اماتيا  آليات التحقق  المحور الثالث:

 فقرات.( 4ويشمل على )

من صللللحة األ  اب لالصللللوب الت  مصللللخبقا مواقع التواصللللل لتحقق التخابير اليت عة ل المحور الرابع:

 فقرات.( 9، ويشمل على )اماتيا  

 اداة الدراسةصدق ( 3-2)

 من اداة الدراسة تقيس ما وضعت من اجله استخدم الباحث طريقة الصدق الظاهري للتأكد

 الصدق الظاهري:

ألداة الدراســـــــة وهي االســـــــتبانة، وذلك من خالل عرضـــــــها على  الظاهريتم التحقق من الصــــــدق 

في الجامعات  من أعضاء الهيئة التدريسية أستاذ (4)بلغ عددهم  مجموعة من المحكمين والمتخصصين

وقد تم األخذ بآراء  (.2أســـماسهم بالملحق )مبينة الو ، موضـــوع الدراســـةفي مجال  ردنية والمتخصـــصـــيناأل
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المحكمين حيث أضــــــــــــــيفت بعض الفقرات وحذف البعض االخر وعدل البعض الثالث، وبذلك  وتعليقـات

 فقرة(. 02خرجت في صورتها النهائية من )

 ثبات أداة الدراسة:  ( 3-6)

 (Cronbach Alphaاالتساق الداخلي )

 من أجل التأكد من أن االســـــتبانة تقيس العوامل المراد قياســـــها، والتثبت من صـــــدقها، قام الباحث

بإجراء اختبار مدى االتســــــاق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماســــــك المقياس بحســــــاب معامل 

د على اتســــــــاق أداء الفرد من (، وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمCronbach Alphaكرونباخ ألفا )

 فقرة إلى أخرى، وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة للثبات.

 (7)الجدول 
 (معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )كرونباخ ألفا

 المحور الرقم
 عدد الفقرات

 ( ألفاαقيمة )

1 
ا بصفتها مصدر التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي 

 لألخبار
11 

047.0 

2 
بسبب التعامل مع مواقع  التحريرية األخطاءطبيعة 

 التواصل االجتماعي
5 

047.0 

0 
من صحة االخبار والصور التي مصدرها  ليات التحقق 

 مواقع التواصل االجتماعي
7 

046.0 

. 
ي من صحة األخبار والصور التلتحقق التدابير المتبعة ل

 التواصل االجتماعيمصدرها مواقع 
. 

04651 
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األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة  تميز( ب4وتـدل معـامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول رقم )

األداة بصـــــورة عامة على تحقيق أغراض الدراســـــة. إذ يتضـــــ  من الجدول أن أعلى معامل ثبات ألبعاد 

وهو ما يشــــير إلى إمكانية ، (7.643قيمة للثبات كانت ) ى( فيما يالحظ أن أدن7.493االســــتبانة بلغ )

( Alpha > 0.60)ســـــــتســـــــفر عنها تطبيق االســـــــتبانة حيث تعتبر قيم معامل الثبات ثبات النتائج التي 

وبعد التأكد من صــدق االداة وثباتها اصــبحت بصــورتها مناســبة من أجل تطبيق االســتبانة على الدراســة 

 (.3ملحق )( فقرة 32النهائية مكونة من )

من االســــتبانة درجات  أبعاد الدراســــةوقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات الخاصــــة بكل فقرة من 

( 3)محايد ( درجات، 4)اوافق ( درجات، 5) أوافق بشـــــــــــدةلتتم معالجتها إحصـــــــــــائيًا على النحو اآلتي: 

 .( درجة واحدة1) ال اوافق بشدة( درجتان، 2) ال اوافقدرجات، 

 مقياس اآلتي في تحليل البيانات:وقد استخدم ال

 الحد األدنى للمقياس/عدد الفئات= –الحد األعلى للمقياس 

 طول الفئة وبهذا تصب  الفئات على النحو اآلتي: 1.33=4/3=5-1/3

 ( منخفض.2.33-1من )

 ( متوسط.3.64-2.34من )

 ( مرتفع.5-3.68من )

 :أدوات التحليل (3-7)

بعــد أن تمــت عمليــة جمع البيــانــات والمعلومــات الالزمــة حول متغيرات الــدراســـــــــــــــة، تم ترميزهــا 

دخالها إلى الحاســــب اآللي  ائية باألســــاليب اإلحصــــ االســــتعانةالنتائج اإلحصــــائية، حيث تم  الســــتخراجوا 
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( لمعـالجـة البيـانات التي تم SPSS-V21) ضــــــــــــــمن برنـامج الحزمـة اإلحصــــــــــــــائيـة للعلوم االجتمـاعيـة

الحصـــول عليها، من خالل الدراســـة الميدانية للعينة المبحوثة، وبالتحديد فإن الباحث اســـتخدم األســـاليب 

 اإلحصائية اآلتية:

  ألفا اختبلار كرونبلاخ(Cronbach Alpha:)  مدى االعتمادية على أداة جمع  الختباروذلك

 عليها الدراسة. اشتملتالبيانات المستخدمة في قياس المتغيرات التي 

 لتكرارات والنسللللللللللب المئويللة ا(Frequencies:) لمعرفــة توزيع عينــة الــدراســـــــــــــــة على  وذلــك

 المتغيرات الديمغرافية.

 وذلك لوصــــف أراء عينة الدراســــة واالنحراف المعياري: الوســــط الحســــابي، اإلحصلللاء الوصلللفي ،

 ة الدراسة.أسئلاالستبانة لإلجابة عن حول متغيرات الدراسة، ولتحديد أهمية العبارات الواردة في 
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 الفصل الرابع

 تحليل بيانات الدراسة
 

 ( المقدمة4-1)

يتناول هذا الفصــل عرضــًا لخصــائص عينة الدراســة، وتحليل النتائج، واإلجابة عن أســئلة الدراســة 

ة الحزمة اإلحصــــائي الطرق اإلحصــــائية والمحددة في منهجية البحث، كما تم اســــتخدام برنامجباســــتخدام 

إلجراء التحليـل اإلحصــــــــــــــائي على البيـانـات التي تم تجميعها من خالل  (SPSS-21) للعلوم االجتمـاعيـة

 التي تم توزيعها على عينة الدراسة. االستبانات

هدفت الدراســــــة إلى الكشــــــف عن إشــــــكالية تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة 

 الدراسة:وفيما يلي عرض لما توصلت له مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها.  من
 

 المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة (4-2)

( المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على إشــكالية 8جدول )اليظهر 

مقســمة  ،مواقع التواصــل االجتماعي قبل بثها منتحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة 

 والتي من خاللها يمكن أن نستدل على ما يلي:مجاالتها إلى 
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إشللكالية تحقق غرف األخبار التلفزيونية للكشللف (: المتوسللطات الحسللابية واالنحرافات المعيارية 8جدول )
 مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها منمن المعلومات المتدفقة 

رقم 
 المحور

المتوسط  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي  1
 متوسطة 0.37 3.67 بصفتها مصدرا لألخبار

بسبب التعامل مع  التحريرية األخطاءطبيعة  2
 مواقع التواصل االجتماعي

3.55 0.57 
 متوسطة

3 
من صحة االخبار والصور التي آليات التحقق 

 االجتماعيمصدرها مواقع التواصل 
3.66 0.30 

 متوسطة

4 
من صحة األخبار لتحقق التدابير المتبعة ل

والصور التي مصدرها مواقع التواصل 
 االجتماعي

3.90 0.51 

 مرتفعة

 0.27 3.70 الدرجة الكلية 
 مرتفعة

 

صل ح بصفتها مصدرا لألخبارالتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي  مجالأظهرت النتائج أن 

طبيعة مجال ( في حين حصــــــــــــــل 7.34( وانحراف معياري بلغ )3.64على متوســــــــــــــط حســــــــــــــابي بلغ )

( 3.55على متوســـــط حســـــابي بلغ ) بســـــبب التعامل مع مواقع التواصـــــل االجتماعي التحريرية األخطاء

من صـــــــــــحة االخبار والصـــــــــــور التي  ليات التحقق مجال حصـــــــــــل  ، كما(7.54وانحراف معياري بلغ )

 (7.37( وانحراف معياري بلغ )3.66على متوســـط حســـابي بلغ )ع التواصـــل االجتماعي مصـــدرها مواق

من صـــــحة األخبار والصـــــور التي مصـــــدرها مواقع التواصـــــل لتحقق مجال التدابير المتبعة لحصـــــل  كما
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 ، مقارنة مع الدرجة الكلية(7.51( وانحراف معياري بلغ )3.97على متوســــط حســــابي بلغ )االجتماعي 

 .(7.24( وانحراف معياري بلغ )3.47) لهاحسابي التوسط ماذ كان ال

كيف تتحقق القنوات اإلخبارية التقليدية من المعلومات التي يبثها السلللللللللؤال الرئيسلللللللللي: 

 مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي؟

 :التاليةومنه يتفرع األسئلة 

بصلللاتما مصلللخبا مع مواقع التواصلللل اماتيا   م التعامل تكيف يالسلللؤال الفرعي األول: 

 ل   اب؟

التعامل  بمجالتم حســــاب المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة 

 (:9جدول )الكما هو مبين في بصفتها مصدرا لألخبار مع مواقع التواصل االجتماعي 

التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9جدول )
 بصفتها مصدرا لألخبار

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المرتبة
درجة 
 الموافقة

17 
يجب إخضاع شبكات التواصل ذاتها لكثير من 
 اآلليات والمعايير الملزمة تجنبا ألي أخطاء.

4.62 0.71 1 
 مرتفعة

1 
االجتماعي فرضت نفسها على مواقع التواصل 

وسائل االعالم التقليدية كمصدر لألخبار 
 والصور.

4.52 0.59 2 
 مرتفعة

3 
بات من الضروري التعامل مع األخبار والصور 

 التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي.
4.24 0.65 3 

 مرتفعة

8 
المستقبل القريب سيشهد تصاعدا الفتا لشبكات 

 مصدرا لألخبار.التواصل من جهة كونها 
4.13 0.90 4 

 مرتفعة
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11 
ال يكترث الجمهور المتابع من غير الصحفيين 

 5 0.79 4.03 .مواقع التواصل االجتماعيلدرجة دقة معلومات 
 مرتفعة

7 
في خضم  مواقع التواصل االجتماعيوجود 

 االخبار خلق مشكالت أخالقية لإلعالميين
3.68 1.06 6 

 مرتفعة

5 
مواقع حول تدني المصداقية لجدل اعالمي واسع 

 كمصدر لألخبار. التواصل االجتماعي
3.67 0.84 7 

 متوسطة

6 
في خضم  مواقع التواصل االجتماعيوجود 

 8 1.13 3.55 االخبار خلق مشكالت مهنية لإلعالميين
 متوسطة

9 
ر مصد مواقع التواصل االجتماعيتشكل معلومات 

 9 0.97 3.37 قلق وازعاج للمحررين.
 متوسطة

2 
مواقع التواصل االجتماعي تشكل مصدرًا موثوقًا 

 لألخبار والصور.
2.75 0.93 17 

 متوسطة

4 
أعتقد بضرورة التخلي عن مواقع التواصل 
 االجتماعي كمصدر لألخبار والصور.

1.83 0.75 11 
 منخفضة

 متوسطة  0.37 3.67 الكلي 

 

تراوحت المتوســــــطات الحســــــابية لها ( المتوســـــطات واالنحرافات المعيارية حيث 9يظهر جدول )

( التي 17(. فقد جاءت الفقرة )3.64( بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ )4.62-1.83بين )

يجب إخضــــــــــــاع شــــــــــــبكات التواصــــــــــــل ذاتها لكثير من اآلليات والمعايير الملزمة تجنبا ألي تنص على ف

( 4جاءت الفقرة )و (، 7.41راف معياري بلغ )( وانح4.62ف في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )أخطاء.

 أعتقد بضــرورة التخلي عن مواقع التواصــل االجتماعي كمصــدر لألخبار والصــور. ف.التي تنص على ف 

 (.7.45(، وانحراف معياري بلغ )1.83بمتوسط حسابي بلغ ) االخيرةفي المرتبة 
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بسللل   التعامل مع مواقع التواصلللل  التحريرية األ طاءط يعة ما  السللللؤال الفرعي الثاني:

 ؟اماتيا  
طبيعة  بمجالتم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة 

هو مبين  كمابصفتها مصدرا لألخبار  بسبب التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي التحريرية األخطاء

 (17جدول )الفي 
 

بسللللبب  التحريرية األخطاءطبيعة لمجال (: المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافات المعيارية 20جدول )
 التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  المرتبة
 الموافقة

13 
سبق للمسسسة أن وقعت بخطأ مهني سببه عدم 

أخبار مصدرها مواقع  التحقق الجيد من صور أو
 التواصل االجتماعي

3.70 0.67 1 
 مرتفعة

15 
األخطاء التي وقعنا بها في غرفة األخبار بسبب 
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي تتعلق 

 بمكان الحدث.
3.63 0.67 2 

 متوسطة

14 
األخطاء التي وقعنا بها في غرفة األخبار بسبب 

االجتماعي تتعلق التعامل مع مواقع التواصل 
 بزمان الحدث.

3.51 0.78 3 
 متوسطة

12 
وقعت شخصيًا في خطأ مهني سببه االعتماد على 

 4 0.67 3.50 خبر مصدره مواقع التواصل االجتماعي.
 متوسطة

16 
األخطاء التي وقعنا بها في غرفة االخبار بسبب 
التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي تتعلق 

 بشخوص الحدث
3.41 0.79 5 

 متو طة

 متوسطة  0.57 3.55 الكلي 
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( المتوســـطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوســـطات الحســـابية لها 17يظهر جدول )

( التي 13(. فقد جاءت الفقرة )3.55( بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ )3.47-3.41بين )

ســبق للمسســســة أن وقعت بخطأ مهني ســببه عدم التحقق الجيد من صــور أوأخبار مصــدرها تنص على ف

( وانحراف معياري بلغ 3.47ف في المرتبة األولى بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي )مواقع التواصــــــــــــــل االجتماعي.

األخطــاء التي وقعنــا بهــا في غرفــة االخبــار بســــــــــــــبــب “( التي تنص على 16جــاءت الفقرة )و (، 7.64)

ســــابي بمتوســــط ح االخيرةفي المرتبة  ع التواصــــل االجتماعي تتعلق بشــــخوص الحدثف.التعامل مع مواق

 (.7.49(، وانحراف معياري بلغ )3.41بلغ )
 

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

 ؟مواقع التواصل اماتيا  
آليات  بمجالتم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة 

دول جالكما هو مبين في  من صلحة االخبار والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعيالتحقق 

(11:) 
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صللللحة االخبار  منآليات التحقق لمجال (: المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافات المعيارية 22جدول )
 والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  المرتبة
 الموافقة

14 
أرى من الضروري وجود  لية للتحقق من الصور 
 واألخبار المتدفقة عبر مواقع التواصل االجتماعي

4.91 0.29 1 
 مرتفعة

27 
للتأكد من صحة االخبار والمعلومات أسعى دائما 

التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها 
 في النشرات.

4.69 0.50 2 
 مرتفعة

18 
توجد لدى المسسسة  لية للتحقق من األخبار 

 3 0.67 4.46 والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي
 مرتفعة

19 
 الواردة من لية التحقق من صحة األخبار والصور 

مواقع التواصل االجتماعي المتبعة في مسسستي، 
 واضحة تماما بالنسبة لي.

4.04 0.82 4 
 مرتفعة

23 
 لية التحقق من دقة الصور واألخبار التي 

مصدرها مواقع التواصل غير كافية لتجنب الوقوع 
 في أخطاء جديدة.

3.19 1.07 5 
 متوسطة

21 
 والمعلومات أسعى أحيانا للتأكد من صحة االخبار

التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها 
 في النشرات.

2.92 1.41 6 
 متوسطة

22 
ال أسعى للتأكد من صحة االخبار والمعلومات 
التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها 

 في النشرات.
1.44 0.59 7 

 منخفضة

 متوسطة  0.30 3.66 الكلي 

المتوســـطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوســـطات الحســـابية لها ( 11يظهر جدول )

( التي 14(. فقد جاءت الفقرة )3.66( بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ )4.91-1.44بين )

تنص على ف أرى من الضـــــروري وجود  لية للتحقق من الصـــــور واألخبار المتدفقة عبر مواقع التواصـــــل 
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جاءت الفقرة و (، 7.29( وانحراف معياري بلغ )4.91في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ف.االجتماعي

ال أســـــعى للتأكد من صـــــحة االخبار والمعلومات التي مصـــــدرها مواقع التواصـــــل ( التي تنص على 22)

(، وانحراف معياري 1.44بمتوسـط حسابي بلغ ) االخيرةفي المرتبة  االجتماعي قبل بثها في النشـرات.ف.

 (.7.59بلغ )

 

من قبل المؤسلللللسلللللة المعنية بالبحث للتعاطي  المتبعةما التدابير السلللللؤال الفرعي الرابع: 

 ؟مواقع التواصل االجتماعياإليجابي والفعال مع 

التدابير  بمجالتم حســــاب المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة 

ن في كما هو مبيالصــور التي مصــدرها مواقع التواصــل االجتماعي من صــحة األخبار و لتحقق المتبعة ل

 (:12جدول )ال

حة من صلللتحقق لمجال التدابير المتبعة ل(: المتوسللطات الحسللابية واالنحرافات المعيارية 21جدول )
 األخبار والصور التي مصدرها مواقع التواصل االجتماعي

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  المرتبة
 الموافقة

26 
إنشاء قسم خاص في غرفة األخبار معني بالتحقق 

 قلل من األخطاء التحريرية.
4.37 0.73 1 

 مرتفعة

32 
اتخذت المسسسة التدابير الصحيحة لتجنب الوقوع 

 في أخطاء سببها مواقع التواصل االجتماعي
4.19 0.78 2 

 مرتفعة

 والمنتجين على التحقق قلل منتدريب الصحفيين  25
 مرتفعة 3 0.84 4.07 األخطاء التحريرية التي تسببها مواقع التواصل.
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24 
تقوم المسسسة بتدريب المحررين على كيفية 

التحقق من الصور واألخبار التي مصدرها مواقع 
 التواصل االجتماعي.

3.98 0.98 4 
 مرتفعة

24 
قلل  بالتحققاستخدام المواقع اإللكترونية الخاصة 
 من األخطاء التحريرية.

3.94 0.75 5 
 مرتفعة

 مرتفعة 6 0.69 3.92 نظام التحقق المتبع في مسسستي فعال ودقيق. 28

29 
استخدم مواقع إلكترونية متخصصة للتحقق من 
الصور واألخبار التي مصدرها مواقع التواصل 

 االجتماعي.
3.71 0.78 7 

 مرتفعة

31 
استخدام المواقع االلكترونية لدي القدرة على 

 المتخصصة بالتحقق.
3.51 1.02 8 

 متوسطة

37 
المواقع االلكترونية المتخصصة بالتحقق دقيقة 

 وفعالة.
3.40 0.72 9 

 متوسطة

 مرتفعة  0.51 3.90 الكلي 

( المتوســـطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوســـطات الحســـابية لها 12يظهر جدول )

( التي 26(. فقد جاءت الفقرة )3.97( بالمقارنة مع المتوسـط الحسابي العام البالغ )4.34-3.47بين )

في  فإنشـــــــــــــاء قســـــــــــــم خاص في غرفة األخبار معني بالتحقق قلل من األخطاء التحريرية.  تنص على ف

( التي تنص 37جاءت الفقرة )و (، 7.43( وانحراف معياري بلغ )4.34المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

سط حسابي بلغ بمتو  االخيرةفي المرتبة  المواقع االلكترونية المتخصـصـة بالتحقق دقيقة وفعالة.ف.على ف 

 (.7.42(، وانحراف معياري بلغ )3.47)
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 يناقش هذا الفصل نتائج الدراسة، ويقدم الباحث توصياته، كما يأتي:

ا بصللللاتممع مواقع التواصللللل اماتيا   م التعامل تكيف يالمحور األول: مناقشلللللة نتائج 

 مصخبا ل   اب.

يجب إخضـاع شبكات التواصل ذاتها لكثير ( التي تنص على ف17( فقد جاءت الفقرة )9جدول ) بحسـب

( وانحراف 4.62المرتبة األولى بمتوســـط حســـابي ) ف فيمن اآلليات والمعايير الملزمة تجنبا ألي أخطاء

أعتقد بضـــــرورة التخلي عن مواقع التواصـــــل ( التي تنص على ف 4جاءت الفقرة )و (، 7.41معياري بلغ )

(، وانحراف 1.83بمتوســـط حســــابي بلغ ) االخيرةفي المرتبة  االجتماعي كمصـــدر لألخبار والصـــور. ف.

 (.7.45معياري بلغ )

ون بنســـــــبة الجزيرة يوافق وتشـــــــير هذه النتائج إلى أن الصـــــــحفيين والمنتجين في غرفة أخبار قناة

ي أل ذاتها لكثير من اآلليات والمعايير الملزمة تجنباً  مواقع التواصــــــل االجتماعيمرتفعة على إخضــــــاع 

مواقع التواصـــل االجتماعي فرضـــت نفســـها على وســـائل أخطاء، ويوافقون بنســـبة مرتفعة أيضـــًا على أن 

سبة كل أخالقية ومهنية إال أنهم يوافقون بناإلعالم التقليدية كمصـدر لألخبار والصـور، وسـببت لهم مشـا

مرتفعة أيضــًا على ضــرورة التعامل مع األخبار والصــور المتدفقة عبر تلك المواقع وعدم  التخلي عنها، 

وأن المسـتقبل القريب برأيهم سيشهد صعودًا الفتًا لهذه المواقع كمصدر لألخبار كما أشارت  النتائج، إال 

 ويوافق المبحوثون في هذه الدراســــة بأن الجمهور المتابعبها كمصــــادر إخبارية ليســــت كبيرة، أن  ثقتهم 

 )من غير الصحفيين( ال يكترثون لدقة المعلومات التي تنشرها مواقع  التواصل  االجتماعي.
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 ؟ بس   التعامل مع مواقع التواصل اماتيا  التحريرية األ طاءط يعة  مناقشة نتائج المحور الثاني:

ســبق للمسســســة أن وقعت بخطأ ( التي تنص على ف13فقد جاءت الفقرة )، (17جدول ) بحســب

بة ف في المرتمهني ســــببه عدم التحقق الجيد من صـــــور أو أخبار مصـــــدرها مواقع التواصـــــل االجتماعي.

( التي تنص على 16جاءت الفقرة )و (، 7.64( وانحراف معياري بلغ )3.47األولى بمتوســــط حســــابي )

األخطـاء التي وقعنـا بهــا في غرفــة األخبــار بســــــــــــــبــب التعـامــل مع مواقع التواصــــــــــــــل االجتمـاعي تتعلق “

 (.7.49(، وانحراف معياري بلغ )3.41بمتوسط حسابي بلغ ) االخيرةفي المرتبة  بشخوص الحدثف.

 وعلى ضــــــوء تحليل نتائج هذا المحور، فإن غرفة األخبار المبحوثة )قناة الجزيرة الفضــــــائية( قد

وقعت ســـــــــابقًا في أخطاء مهنية بســـــــــبب مواقع التواصـــــــــل االجتماعي، وأن طبيعة األخطاء جاء ترتيبها 

 بالتسلسل اآلتي بحسب درجة تأكد المبحوثين من وقوعها:

 أخطاء تتعلق بمكان الحدث. .أ

 أخطاء تتعلق بزمان وقوع الحدث. .ب

 ج. أخطاء تتعلق بشخوص الحدث.
 

من صحة األ  اب لالصوب الت  مصخبقا مواقع التواصل آليات التحقق مناقشلة نتائج المحور الثالث: 

 اماتيا  .
 

( التي تنص على ف أرى من الضـــــروري وجود  لية 14فقد جاءت الفقرة )، (11جدول )بحســـــب 

ط ف في المرتبة األولى بمتوســــــــ.للتحقق من الصــــــــور واألخبار المتدفقة عبر مواقع التواصــــــــل االجتماعي

ال أســـــعى للتأكد ( التي تنص على 22جاءت الفقرة )و (، 7.29راف معياري بلغ )( وانح4.91حســـــابي )
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ي ف من صــــحة االخبار والمعلومات التي مصــــدرها مواقع التواصــــل االجتماعي قبل بثها في النشــــرات.ف.

 (.7.59(، وانحراف معياري بلغ )1.44بمتوسط حسابي بلغ ) االخيرةالمرتبة 
 

عة والمنتجين في غرفة أخبار قناة الجزيرة يوافقون بنســــبة مرتفتشــــير النتائج إلى أن الصــــحفيين 

على ضــرورة وجود  لية للتحقق من  الصـــور واألخبار المتدفقة عبر مواقع  التواصـــل االجتماعي، وأنهم 

يســـــعون دائمًا للتحقق من صـــــحة األخبار والمعلومات التي مصـــــدرها تلك المواقع قبل بثها في النشـــــرات 

ون بنســـــبة مرتفعة أيضـــــًا بأن لدى مسســـــســـــتهم )قناة الجزيرة اإلخبارية(  لية للتحقق من اإلخبارية، ويوافق

الصور واألخبار وبأن هذه اآللية واضحة تمامًا بالنسبة لهم، ومن خالل المقابالت مع بعض الصحفيين 

لجهد افي غرفة األخبار المبحوثة  تبين للباحث أن  ليات التحقق من  صحة األخبار والصور تمزج بين 

البشـــري والمتمثل باتباع القواعد الصـــحفية التقليدية في التثبت من صـــدقية األخبار واألدوات اإللكترونية 

الحديثة باســتخدام مواقع متخصــصــة على الشــبكة العنكبوتية وظيفتها األســاســية التحقق من دقة األخبار 

 (. 3داولة، والمذكورة في ملحق رقم ) والصور المت
 

 من قبل المؤسسة المعنية بالبحث للتعاطي المتبعةالتدابير لمحور الرابع: مناقشلة نتائج ا

 .مواقع التواصل االجتماعياإليجابي والفعال مع 

إنشـــــاء قســـــم خاص في غرفة  ( التي تنص على ف26فقد جاءت الفقرة )،  (12جدول ) بحســـــب

( 4.34بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي )ف في المرتبة األولى األخبار معني بالتحقق قلل من األخطاء التحريرية. 

المواقع االلكترونية المتخصـــصـــة ( التي تنص على ف 37جاءت الفقرة )و (، 7.43وانحراف معياري بلغ )
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(، وانحراف معيــاري بلغ 3.47بمتوســــــــــــــط حســـــــــــــــابي بلغ ) االخيرةفي المرتبــة  بــالتحقق دقيقــة وفعــالــة.ف.

(7.42.) 

رة( أن غرفة أخبار ) قناة  الجزي يعتقـدون وبنســــــــــــــبة مرتفعةوتشــــــــــــــير النتـائج إلى أن المبحوثين 

اتخذت تدابير صـــحيحة لتجنب الوقوع في أخطاء بســـبب مواقع  التواصـــل االجتماعي، وأن إنشـــاء قســـم 

من  بشــــــــــــكل كبير خاص معني بالتحقق داخل غرفة األخبار ودمجه بآليات العمل اإلخباري اليومي قلل

 التواصـــــل االجتماعي، ويعتقدون بنســـــبة مرتفعةمع مواقع  الوقوع بأخطاء تحريرية  قد تنجم عن التعامل

ة بالتحقق إللكترونية المتخصصتدريب الصحفيين والمنتجين على التحقق وأدواته واستخدام المواقع ا أن 

 من األخطاء، ويوافقون على أن نظام  التحقق المتبع في المسسسة فعال ودقيق.قلل 

 ملخص النتائج:

حفيين من الصــ التي توصــلت إليها الدراســة على نحو مئةومما ســبق يمكن تلخيص أهم النتائج 

 : املين في قناة الجزيرة اإلخباريةالعوالمنتجين 

 : مواقع التواصل االجتماعي فرضت نفسها على وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر لألخبار والصور.أوالً 

 .مصدر لألخبار والصورعدم التخلي عن مواقع التواصل االجتماعي ك :ثانياً 

 . والصور عدم الثقة بمواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار :ثالثاً 

 واألخبار المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي. من الصور  لية للتحققضرورة وجود  :رابعاً 

ة بسبب داتخذت غرفة األخبار في قناة الجزيرة التدابير الصحيحة لتجنب الوقوع في أخطاء جدي :خامسا
 ، بعد وقوعها في أخطاء سابقة.التواصل االجتماعيمواقع 
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خبار ودمجه بآليات العمل اإلخباري اليومي م خاص معني بالتحقق داخل غرفة األإنشــــاء قســــ :سلللادسلللا
 االجتماعي. مواقع التواصلقلل بشكل كبير من الوقوع بأخطاء تحريرية بسبب التعامل مع 

 
تدريب الصـــــحفيين والمنتجين على التحقق وأدواته واســـــتخدام المواقع اإللكترونية المتخصـــــصـــــة  :سللللابعاً 

 بالتحقق قلل من األخطاء.
 

 :  التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي:

بما تبثه مواقع التواصـــــــل االجتماعي من من قبل الصـــــــحفيين والمنتجين عدم الثقة المطلقة  -

خضـــاعها للتحقق قبل بثها في نشــــرات األخبار أو إعادة الترويج لها بأي شــــكل معلومات  وا 

 كان.

ما تبثه التحقق م بار التلفزيونية التقليدية مهمتهفي غرف األخ صخاضــــــرورة إنشــــــاء قســــــم  -

 .ودمجه في  ليات العمل اإلخباري اليومي مواقع التواصل االجتماعي من معلومات وصور

لبشــــــــــــري واألدوات اإللكترونية أثناء التحقق من دقة المعلومات ضــــــــــــرورة المزج بين الجهد ا -

 والصور قبل استخدامها في نشرات األخبار التي تنتجها غرف األخبار التلفزيونية التقليدية.

 لحديثةاإللكترونية اوأدواته واســــــــــــتخدام المواقع التحقق  حفيين والمنتجين علىتدريب الصــــــــــــ -

 .في هذا المجال المتخصصة

لجهات التي تمتلك مواقع التواصــــــــل االجتماعي بإخضــــــــاع هذه الشــــــــبكات آلليات أن تقوم ا -

 تضمن سالمة ودقة المعلومات المنشورة على صفحاتها.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل. المراجع العربية:

 ،القاهرة، جمهورية مصـــــــر العربية: الصللللحفي والمقال الخبر كتابة فن(. 445:إبراهيم ) إبراهيم .

 للنشر والتوزيع.العربي 

 ( الشلللائعات460:اكحيل، رضــــا .) نم األخبار نشلللر في األردنية وتأثيرها اإلخبارية المواقع في 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن.األردنيين الصحفيين نظر وجهة

 ( 462:أمين، رضا .)الجات والحلولمواقع التواصل االجتماعي والشائعات )النار والهشيم( المع. 

في اإلســــــــــــالم، الجامعة  مواقع التواصــــــــــــل االجتماعيبحث مقدم إلى مستمر ضــــــــــــوابط اســــــــــــتخدام 

 .462:/66/:6-66اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 ( المعالجات البصـرية لمقاطع الفيديو في مواقع التواصــل االجتماعي وأثرها 460:بدران، شـريف .)

مجلة العربية ال لقي دراســــــــة تجريبية للمصــــــــداقية والحالة النفســــــــية لمتلقي موقع اليوتيوب.على المت

 .324-3:5(، 60، )لإلعالم واالتصال

 ( رصـــــــد ســـــــلوك البحث عن المعلومات لدى معدي نشـــــــرات 461:بشـــــــير، عماد وبشـــــــير، بتول .)

االتصلللال (. Leckieي )األخبار المســـائية في التلفزيونات اللبنانية وتقييمه في ضـــوء نموذج ليتجك

 .661-:5(، 60، )والتنمية

 ( 462:بوعزيز، بوبكر .) اسللتعمال وسللائل اإلعالم االجتماعية كمصللادر لألخبار دراسللة ميدانية

ير . أطروحة دكتوراه غعلى من صلحفيي وسلائل اإلعالم المكتوبة والسلمعية البصرية في الجزائر

 ، باتنة، الجزائر.6منشورة، جامعة باتنة 
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 العوامل المؤثرة في التماس المعلومات السللياسللية من شللبكة االنترنت (. 445:، شــريهان )توفيق

، أســيوط رســالة ماجســتير غير منشــورة، جامعة دراسللة ميدانية على عينة من الصللفوة المصللرية،

 جمهورية مصر العربية.

 ( 462:جرجس، ميالد .)شــــــــــــر : دار غيداء للن، األردنعمان ،6ط . مبادئ الصللللللللحافة الدولية

 .والتوزيع

 للنشــــــــــر المعتز دار: األردن عمان، ،6 ط. لإلعالم الدولية القواعد(. 460:) عزام ،الجويلي 

 .والتوزيع

 صــــــناعتها. مقال منشــــــور،  في المسثرة والعوامل التلفزيونية األخبار (. أهمية460:، عالء )حبيب

http://www.akhbar- الـــــــــــرابـــــــــــطإلـــــــــــى  الـــــــــــدخـــــــــــول تـــــــــــم .أخلللللللبلللللللار اللللللللخللللللللللللللليلللللللج

alkhaleej.com/13482/article/8142.html  462:/0/43:بتاريخ. 

 ( 464:الحســـن، عيســـى .)دار: األردن عمان،،6 ط. األهداف التطور، النشللأة، األنباء: وكاالت 

 .والتوزيع زهران للنشر

 عينة لدى اإللكتروني العنف نحو اتجاهات مقياس بناء(. 463:) ، إياد وبني خالد، محمدحمادنة 

 ،والدراسلللات للبحوث المنارة مجلة .البيت  ل بجامعة االجتماعي التواصــــل مواقع مســــتخدمي من

65(3) ،22-641. 

 ( الســلوك460:خضــور، أديب .) العلوممجلة جامعة األقصللى )سلللسلللة ســورية،  لقرية االتصــالي 

 .:2-:0، (6) 65 اإلنسانية(

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13482/article/8142.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13482/article/8142.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13482/article/8142.html
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  ،6 ط. ة ودورها في تطوير األداء الصللللحفيتكنولوجيا االتصلللللال الحديث. (464:)أمل خطاب ،

 دار العالم العربي للنشر.دبي، اإلمارات العربية المتحدة: 

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

 ( 461:رشــــــيد، ابتهال .)غيداء دار :األردن عمان،، 6 ط. المدني والمجتمع الصللللحفية الفنون 

 والتوزيع. للنشر

 مواقع دور(. 461:) ســـــــالمة، محمد وبني عاهد ومشـــــــاقبة، ودرادكة، محمد ، صـــــــايلالســـــــرحان 

 بيتال  ل جامعة طلبة على تطبيقية دراســـــة: الســـــياســـــي الوعي تشـــــكيل في االجتماعي التواصـــــل

 .14:-653، (ب/0)::، والدراسات للبحوث المنارة مجلة .م461:/460:

 ( 461:ســـــــيد، هشـــــــام .) اعتماد الجمهور المصللللرى على الشللللريط اإلخبارى بالقنوات الفضلللللائية

، أطروحة دكتوراه غير منشـــــــــــورة، جامعة المينا، اإلخبارية العربية وعالقته بانتشلللللللار الشلللللللائعات

 جمهورية مصر العربية.

 لألزمات  الفضللللائية اليمن قناة تغطية على اليمني الجمهور اعتماد(. 466:، محمد )الشــــــبيري

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، االردن.أنموذجاً  الحوثيين حرب"

 الطريق إلى الصلحافة: أسلاسيات (. :46:، إليزابيث وتريوك، ماركوس وبوش، ماركوس )شـميدت

 )ترجمة حسني شاويش(. تقرير، وسائل والمرئية والمسموعة واإللكترونيةفي الصحافة المطبوعة 

 اإلعالم في التعاون واالنتقال، برلين، ألمانيا.

 واإلعالم الجديد اإلعالم بين البوابة حراســــة نظرية (.462:) زروق بن وجمال، يســـري ،صـــيشـــي 

 .20:-13: ،(0) ،الرواق مجلة. التقليدي
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 ( غرف461:طه، خالد .) الرابطإلى  الدخول تم. مجلة الصلللحافةالذكية. مقال منشــــور،  اراألخب 

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/08/160823050254814.html 
 .462:/1/43:بتاريخ 

 ( اســتخدام مصــادر المعلومات اإللكترونية في مجال اإلعالم: دراســة تحليلية 460:عباس، ثناء .)

 ،مجلة األسلللللتاذلالســـــــتشـــــــهادات المرجعية بمصـــــــادر اإلنترنت في الرســـــــائل واألطاري  الجامعية. 

:(:45 ،):02-:24. 

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

 والتوزيع. للنشر

 القاهرة:  ،6طوالعالم.  مصلللللر من تجارب.. الحديثة األخبار غرف(. 461:الفتا ، فاطمة ) عبد

 والتوزيع. للنشر مصر، العربي

 (. العضوية في مواقع التواصل االجتماعي وأثرها في تحسين الوعي السياسي 466:، لينا، )العلمي

 جامعة النجا  الوطنية.بحث منشور،  ية،لدى طلبة جامعة النجا  الوطن

 قيم اإلخبارية في أخبار فضلائية الشلرق العراقية: دراسة تحليلية لنشرة (. ال466:، عمر )العلي

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.حصاد األخبار

 ( مصــادر461:علي، مروة .) معهد منشــور، الموجهة. مقال والمعلومة الحقيقة نشــر بين األخبار 

 الـــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــطإلـــــــــــــــــــى  الـــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــول تـــــــــــــــــــم. لللللللللللللإلعللللللللللللالم الللللللللللللجللللللللللللزيللللللللللللرة

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/07/160719174031482.html 
 .462:/1/43: بتاريخ

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/08/160823050254814.html
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/07/160719174031482.html
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 إزاء للمعلومات كمصــــدر االجتماعي التواصــــل مواقع (. أهمية462:معد، وحســــين، دحام )، علي 

 .201-154(، 60) 0القانون للعلوم القانونية والسياسية،  كلية السياسي، مجلة الفساد قضايا

 رسالة ياألردن التلفزيون في األخبار لمهنية األردنيين الصحفيين تقييم(. 460:، عامر )العمرو .

 ماجستير غير منشورة، جامعة البترا، عمان، األردن.

 ( 462:الغفيلي، فهد .) األغراض واألسللللباب  مواقع التواصللللل االجتماعيترويج الشللللائعات عبر(

م، في اإلسال مواقع التواصل االجتماعي. بحث مقدم إلى مستمر ضوابط استخدام وسلبل المعالجة(

 .462:/66/:6-66ة، المملكة العربية السعودية، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنور 

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

 لكشـــف اســـتقصـــائي علم: مواقع التواصـــل االجتماعي من التحقق دليل(. 460:) حمود ،المحمود 

 الـــرابـــطإلـــى  الـــــــدخـــول تـــم ،الللحلليلللللاة جللريلللللدة مـــنشــــــــــــــــور، وتـــزيـــيـــفـــهـــــــا. مـــقـــــــال... الـــحـــقـــــــائـــق

http://www.alhayat.com/m/story/7600805#sthash.BQazcZ1f.dpbs بــــــتـــــــاريــــــخ 

:0/43/:462. 

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

الرابط  إلى

http://institute.aljazeera.net/ar/whatwedo/2015/08/150830122651088.html 
 .462:/1/43:بتاريخ 

http://www.alhayat.com/m/story/7600805#sthash.BQazcZ1f.dpbs
http://institute.aljazeera.net/ar/whatwedo/2015/08/150830122651088.html
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 ،الشــباب قيم على االجتماعي التواصــل مواقع اســتخدام تأثير(. 460:) لطفي ودكاني، عزوز نش 

 اإلنسللللللانية العلوم مجلة. بوك الفايس موقع مســـــــــتخدمي من لعينة دراســـــــــة: الجزائري الجامعي

 .653-623(، 66):، واالجتماعية

 ( 460:نور، جيهان .) صلناعة الخبر في الفضائيات العربية دراسة تطبيقية على قناتي )الجزيرة

. أطروحة دكتوراه غير منشـــــــــــــورة، جامعة (2212-2212)وسللللللللكاي نيوز عربية( في الفترة من 

 السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان.

 (. األبعاد النفســــية واالجتماعية في ترويج اإلشــــاعات 464:، عبد الفتا ، وشــــلدان، فايز )الهمص

مجلة الجامعة اإلسللللالمية )سلللللسلللللة عبر وســــــائل اإلعالم وســــــبل عالجها من منظور إســــــالمي، 

 .620-600(، :)62 ،الدراسات اإلنسانية(

 مواقع التواصلللللل االجتماعي على الفلسلللللطينيين اإلعالميين اعتماد مدي(. :46:، أمين )وافي 

لملتقى ، اغزة قطاع في الفلسطينيين االعالميين على ميدانية والمعلومات دراسلة لألنباء كمصلدر

 االعالم ظل واالتصـــــــــــال.... في االعالم علوم مفاهيمفالدولي الثالث لعلوم االعالم واالتصـــــــــــال 

 باديس. بن الحميد عبد جامعة االجتماعية العلوم ، كليةفالجديد

 (. مصــــــداقية األخبار في وســــــائل اإلعالم الجديد لدى الجمهور الســــــعودي. 462:، ســــــمية )يماني

 .305-3:3(، 62) لإلعالم واالتصال، المجلة العربية

 مجلة . مقال منشــور، (6) أفضـل اســتقصـائية لصـحافة األخبار غرف (. تنظيم462:هوك )،ينسـن

 الــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــطإلــــــــــــــــــــــــى  الــــــــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــــــول متــــــــــــــــــــــــ .الصلللللللللللللللللللللللحلللللللللللللللافلللللللللللللللة



92 
 

 
 

-http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/03/1

170330151751806.html  462:/0/43:بتاريخ 

 

 :المراجع باللغة اإلنجليزيةثانيًا. 

 Alhazmi, A. and Rahman, A. (2014). A Framework for Student 

Engagement in Social Networking Sites. Paper presented at the Pacific Asia 

Conference on Information Systems (PACIS) 2014 Proceedings, Chengdu, 

China. 

 Aronson, J. (2017). Preserving Human Rights Media for Justice, 

enocide Studies and G Accountability, and Historical Clarification.

11(1), 9. ,Prevention: An International Journal 
 Arsenault, A. and Castells, M. (2006). Conquering the Minds, Conquering 

Iraq: The Social Production of Misinformation in the United States – A Case 

Study. Information, Communication and Society, 9(3), 284-307. 

 Bartlett, R. (2012). A look at Storyful's Open Newsroom verification project, 

-at-look-https://www.journalism.co.uk/news/aRetrieved 26/03/2018 from 

project/s2/a553865/-verification-newsroom-open-s-storyful 
 , K. (2008). Toward a theory of network gatekeeping: A Nahon‐Barzilai

Journal of the Association for framework for exploring information control. 

1512.-, 59(9), 1493Information Science and Technology 

 a, Gagnon, V. and Holton, A. (2018). Boundary Work, Interloper Medi-Belair

17.-, 6(4), 1Digital Journalism and Analytics in Newsrooms. 

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/03/1-170330151751806.html
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/03/1-170330151751806.html
https://www.journalism.co.uk/news/a-look-at-storyful-s-open-newsroom-verification-project/s2/a553865/
https://www.journalism.co.uk/news/a-look-at-storyful-s-open-newsroom-verification-project/s2/a553865/


93 
 

 
 

 Bhagwat, S. and Goutam, A. (2013). Development of Social Networking 

Sites and Their Role in Business with Special Reference to Facebook. 

Journal of Business and Management, 6(5), 15-28. 

 R. (2015). Affording Immediacy in Television News Production:  Bivens,

Comparing Adoption Trajectories of Social Media and Satellite 

9, 19. ,International Journal of Communication Technologies. 
 Bode, L. and Vraga, E. (2015). In Related News, That Was Wrong: The 

Correction of Misinformation through Related Stories Functionality in Social 

Media. Journal of Communication, 65(4), 619-638. 

 Wiggins, L., and Følstad, -Brandtzaeg, P., Lüders, M., Spangenberg, J., Rath

Concerning Social A. (2016). Emerging Journalistic Verification Practices 

342.-10(3), 323 ,Journalism Practice Media. 
 Brautović, M. (2009). Usage of Newsroom Computer Systems as Indicator 

of Media Organization and Production Trends: Speed, Control and 

42.-15(1), 27 ,Media Research Centralization. 

 Brewer, W. (2016). The Importance of Social Media in News Production and 

. Retrieved Media Helping MediaNews Dissemination. Published Article, 

-http://www.mediahelpingmedia.org/training 26/03/2018 from

-news-in-media-social-of-importance-the-management/769-resources/media

dissemination-news-and-production 
 Report,  .The Future NewsroomCarson, A. and Muller, D. (2017). 

Australia. University of Melbourne, Melbourne, 
 Daniels, G. (2015). The Digital Pressure: How the South African 

 24/03/2018Retrieved . Report, Wits Journalism. Newsroom Has Changed

-african-south-pressure-http://www.journalism.co.za/blog/digital from

changed/-newsroom 

http://www.mediahelpingmedia.org/training-resources/media-management/769-the-importance-of-social-media-in-news-production-and-news-dissemination
http://www.mediahelpingmedia.org/training-resources/media-management/769-the-importance-of-social-media-in-news-production-and-news-dissemination
http://www.mediahelpingmedia.org/training-resources/media-management/769-the-importance-of-social-media-in-news-production-and-news-dissemination
http://www.journalism.co.za/blog/digital-pressure-south-african-newsroom-changed/
http://www.journalism.co.za/blog/digital-pressure-south-african-newsroom-changed/


94 
 

 
 

 , G., Harber, A., Krüger, F., Ledikwa, K., Maduna, T., Moolla, E., ... Daniels

State of the Newsroom, South Africa and Bath, C. (2014). 

Disruptions Accelerated. Johannesburg: Wits Journalism. .2014 

 Market Development through Digitization: Degeler, A. (2013). 

Newsroom Structures and Editorial Practices in Converged Online 

. Published Cases of the Next Web, the Verge, and Engadget —Media 

Groningen, Netherlands. University of Groningen, Report, 
 Beat -Grubenmann, S. (2017). Matrix Organisation: The Design of Cross

476.-11(4), 458 ,Journalism Practice Teamwork in Newsrooms. 

 Gursakal, N. and Bozkurt, A. (2017). Identifying Gatekeepers in Online 

World Journal on Educational Technology: Current ng Networks. Learni

88.-, 9(2), 75Issues 

 The New Newsroom: The Impact of Digital and Social  Hanley, K. (2014).

. Unpublished Doctoral Media on Local Television News Stations

Philadelphia, Pennsylvania. Dissertation, Drexel University, 
 Harper, R. (2010). The Social Media Revolution: Exploring the Impact on 

Journalism and News Media Organizations. Inquiries Journal/Student 

 2(3), 1. Retrieved 26/03/2018 from Pulse,

-revolution-media-social-http://www.inquiriesjournal.com/articles/202/the

organizations-media-news-and-journalism-on-impact-the-exploring 
 , and Harrower, N. (2016). Twitter journalism in Ireland: Heravi, B. R.

Information, Communication  Sourcing and trust in the age of social media.

1213.-(9), 119419 ,and Society 
 Kovačič, M. P., Erjavec, K., and Štular, K. (2010). Credibility of Traditional 

vs. Online News Media: A Historical Change in Journalists' Perceptions? 

Media Research, 16(1), 113-130. 

http://www.inquiriesjournal.com/articles/202/the-social-media-revolution-exploring-the-impact-on-journalism-and-news-media-organizations
http://www.inquiriesjournal.com/articles/202/the-social-media-revolution-exploring-the-impact-on-journalism-and-news-media-organizations


95 
 

 
 

 Kümpel, A., Karnowski, V., and Keyling, T. (2015). News Sharing in Social 

Media: A Review of Current Research on News Sharing Users, Content, and 

Networks. Social Media + Society, 1(2), 1-14. 

 Li, R. and Suh, A. (2015). Factors Influencing Information Credibility on 

Social Media Platforms: Evidence from Facebook Pages. Procedia 

Computer Science, 72, 314-328. 
 , T. (2008). The Changing Newsroom: What Is Being Gained and Marshall

Pew Research Center’s  What Is Being Lost in America’s Daily Newspapers.

, 1.Project for Excellence in Journalism 
 Martin, N. (2017). Journalism, the pressures of verification and notions of 

Cosmopolitan Civil Societies: An  ruth in civil society.t-post

56.-(2), 419 Interdisciplinary Journal, 
 Information Verification in the Age of Martin, N. and Comm, B. (2014). 

Special Libraries Association Annual Conference,  . InDigital Journalism

United States of America.Vancouver,  

 Extracting Attributed Verification and Debunking Middleton, S. (2015). 

2015 Trust and Credibility -Reports from Social Media: Mediaeval

.Analysis of Image and VideoWorking Paper, University of Southampton  

outhampton, United Kingdom.S IT Innovation Centre, 

 Monnerat, A. (2017). The bet on fact checking: journalists create more 

Retrieved initiatives to verify public discourse and reveal fake news, 

-fact-bet-18252-https://knightcenter.utexas.edu/blog/00 26/03/2018 from

-and-discourse-public-verify-initiatives-more-create-journalists-checking

reve 

https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-18252-bet-fact-checking-journalists-create-more-initiatives-verify-public-discourse-and-reve
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-18252-bet-fact-checking-journalists-create-more-initiatives-verify-public-discourse-and-reve
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-18252-bet-fact-checking-journalists-create-more-initiatives-verify-public-discourse-and-reve


96 
 

 
 

 Rajeswari, M. (2014). Influence of Social Networking Sites on Personal and 

Professional Lives of People. International Journal of Advanced Research 

in Education and Technology, 5(12), 64-72. 

 Ritter, M. (2015). The Socially Challenged: Exploring Obstacles to Social 

Media Integration in Newsrooms. Global Media Journal, 13(24), 2-15. 

 News Verification Suite: Towards System Design to Rubin, V. (2017). 

. In the Proceedings of Supplement Reporters’ and Editors’ Judgements

Annual Conference of the Canadian Association for Information  ththe 45

June 2, 2017.-31 May Science, 
 Towards News Verification: Rubin, V., Conroy, N., and Chen, Y. (2015). 

Hawaii International  . InDeception Detection Methods for News Discourse

Conference on System Sciences, Hawaii, United States of America. 
 7). Don't Tweet This! How journalists and Sacco, V., and Bossio, D. (201

media organizations negotiate tensions emerging from the implementation of 

193.-(2), 1775 ,Digital Journalism social media policy in newsrooms. 

 Martin, Schifferes, S., Newman, N., Thurman, N., Corney, D., Göker, A., and 

C. (2014). Identifying and verifying news through social media: Developing 

-centred tool for professional journalists. Digital Journalism, 2(3), 406-a user

418. 
 How to Lead Innovation and Still Keep the Newsroom Seuri, V. (2016). 

Paper, University of Oxford, Oxford, United Kingdom. . FellowshipWorking 
 Shabir, G., Safdar, G., Imran, M., Mumtaz, A., & Anjum, A. A. (2015). 

Mediterranean Process of Gate Keeping in Media: From Old Trend to New. 

, 6(1 S1), 588.Journal of Social Sciences 



97 
 

 
 

 Shao, C., Ciampaglia, G., Varol, O., Flammini, A., and Menczer, F. (2017). 

The Spread of Fake News by Social Bots. Paper Presented to the Cornell 

University, New York, United States of America. 

 Silverman, C. (2014). The Verification Handbook. Ultimate Guideline on 

Digital Age Sourcing for Emergency Coverage. Maastricht, Netherlands: 

The European Journalism Centre. 

 Tambuscio, M., Ruffo, G., Flammini, A., and Menczer, F. (2015). Fact-

Checking Effect on Viral Hoaxes: A Model of Misinformation Spread in 

International Conference on  theedings of the 24. In ProcSocial Networks

World Wide Web, Florence, Italy (pp. 977-982). 

 Thurman, N., Schifferes, S., Fletcher, R., Newman, N., Hunt, S., and 

Schapals, A. (2016). Giving Computers a Nose for News: Exploring the 

-4(7), 838 ,Digital Journalism on and Verification.Limits of Story Detecti

848. 
 level Cognitive Styles on -The Influence of Teamvan Rijkom, A. (2015). 

Internal and External Collaboration in the Context of New Product 

. Unpublished Bachelor's thesis, University of Development Projects

Twente, Enschede, Netherlands. 

 Verifeyed (2017). The story of Verifeyed, Retrieved 9/04/2018 from 

story/-http://verifeyed.com/our 
 ergence in Slovenia: Newswork Vobič, I. (2009). Newsroom Conv

Media  Environments of the Media Organizations Delo and Žurnal Media.

26.-15(1), 5 ,Research 

 Westerman, D., Spence, P., and Van Der Heide, B. (2014). Social Media as 

Information Source: Recency of Updates and Credibility of Information. 

Journal of Computer‐Mediated Communication, 19(2), 171-183. 

http://verifeyed.com/our-story/


98 
 

 
 

 Zhang, B. and Vos, M. (2015). How and Why Some Issues Spread Fast in 

Social Media. Online Journal of Communication and Media 

Technologies, 5(1), 90-113. 

 , A. and Ji, H. (2014). Tweet, But Verify: Epistemic Study of Zubiaga

Social Network Analysis and  Information Verification on Twitter.

4(1), 163. ,Mining 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



99 
 

 
 

 المالحق

 (2ملحق )

 أعضاء لجنة التحكيم

 الجامعة التخصص الرتبة االسم الرقم

 الشرق األوسط إعالم أستاذ أ.د عزت حجاب 1

 البترا صحافة أستاذ أ.د تيسير أبو عرجة 2

 الشرق األوسط إعالم أستاذ مشارك د. كامل خورشيد 3

 البترا إعالم أستاذ مشارك د. عبد الكريم الدبيسي 4

 البترا إعالم أستاذ مشارك د. أحمد حسين 5

 األوسطالشرق  علوم سياسية أستاذ مساعد د. ليلى جرار 6

 الشرق األوسط إعالم أستاذ مساعد د. أحمد عريقات 4
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 (1ملحق )

 االستبانة

 

 اليحترم ------------------------------------األستاذ الااضل / األستاذة الااضلة 

 

 وبعد،تحية طيبة 

 –ايردن  –رساااالة سايرااا يال الم اي جم الم ياسعة الواااال  ا وسااا   بإنجازيقوم الباحث 

 بعنوان2

 " إشكالية تحقق غرف األ  اب التلازيونية

 ".من اليعلومات اليتخفقة من مواقع التواصل اماتيا   ق ل بثما

 تحت إشالاف أ.د. حميدة سميرم .والبحث 

م القراا قراامي 2ولغالض يمع بيانات الدراسااة الان الباحث ماامم االس ايساا بانة المنونة س  

الم حي  كالس القراااااام ال انم  المبحوثي ،ا ول واو سخصااااااا لتبيااناات الاديمغالاالية    

 الال ية. سئتة اإلس بانة ضم  أربعة سحاور 

سج مع   تى أن يقية،ال طبولقد اخ ار الباحث قناة الجزيالة الفضااااااية انموفيا الم الدراسااااة 

لقناة ا ايخباار المالبحاث سنون س  المحالري  والمن جي  والصااااااحفيي  العااستي  الم  الف 

 المالكورة.

نل ب ايساااااا باانةأريو ال نالم بااق طااج يزب برااااااي  س  وق نم ال مي  لىيااباة  تى القالات 

وان كل االس  الموضاااوج،سوضاااو ية وبما يعبال العج    اتجاااتنم وسعتوساتنم بخصاااو  

 الدراسة،البيانات س بقى لأل الاض العتمية ول  توظف اي بإطار االس 

 ،،، شاكالا تعاوننم الناليم

 

 ال احث 

 معتصم أبو دابي
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 ف  الحقل اليناس  ( : √) لطاا ضع  المة ال يانات الشخصية:  القسم األلل:

 النوج ايي ما م2

  فكال

  ان ى

 

 2الر 

 

 

 المر وى ال عتيمم2

 

 

 المهنمال خصا 

  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 

 او ا دنى(. 0ورقم (  تى ان ينون الالقم واحد او ا  تى 0—6تقييم س  

 ال التيب الوبنة

  توي ال

  اليبروك

  انر غالام

  واتس اب

  سناب توات
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 القسم الثان : أسئلة اإلست انة

 :بصاتما مصخبا ل   ابالتعامل مع مواقع التواصل اماتيا    األلل: يحوبال

 

اواالااا   الفقالات #

 بودة

ي  سحايد اواال 

 اواال 

ي اواالاا  

 بودة

 تى  ال وامااال ايي ما م الالضااات نفراااهاسواقع  1

 .كمصدر لألخبار والصوروساال اي جم ال قتيدية 

 

     

سواقع ال واماال ايي ما م تواانل سصاادراق سوثوقاق  2

 .لألخبار والصور

 

     

ال عاسل سع ا خبار والصاااور  بات س  الضاااالوري 3

 .سواقع ال وامل ايي ما م سصدراا ال م

 

     

سواقع ال واماااااااال     ال ختم أ  قااد بضااااااالورة 4

 .ايي ما م كمصدر لألخبار والصور

 

 

     

مواقع يدل ا جسم واساااع حول تدنم المصاااداقية ل 0

 كمصدر لألخبار. ال وامل ايي ما م
     

الم خضاااااام  سواقع ال واماااااااال ايي مااا مويود  1

 ايخبار خت  سونجت سهنية لى جسيي 

 

     

الم خضاااااام  ايي مااا مسواقع ال واماااااااال ويود  2

 ايخبار خت  سونجت أخجقية لى جسيي 
     

يال ا لوااابنات  المرااا قبل القاليب سااايواااهد تصاااا دا 2

 ال وامل س  يهة كونها سصدرا لألخبار.
     

 سصدر سواقع ال وامل ايي ما متونل سعتوسات  5

 قت  واز اج لتمحالري .
     

س   فاتها لن يال يجب إخضاااااج شاااابنات ال واماااال 64

 اآلليات والمعاييال المتزسة تجنبا  ي أخطاب.

 

     

ي ين الث الجمهور الم ااابع س   يال الصااااااحفيي   66

 .سواقع ال وامل ايي ما ملدرية دقة سعتوسات 
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 بس   التعامل مع مواقع التواصل اماتيا  . التحريرية األ طاءط يعة  الثان : يحوبال

 

 

 

 

 

 

 

 ي رأي ي أتالكال ي نعم الفقالات #

وقعت شاااخصاااياق الم خط  سهنم  :6

اي ا امااااد  تى خبال  ساااااابابااا 

سصااااااااادرس سواقع ال وامااااااااال 

 .ايي ما م

 

    

ساب  لتمسساارااة أن وقعت بخط   63

سهنم ساااااابب   دم ال حق  الجيد 

سصاااادراا  رأو أخباس  مااااور 

 سواقع ال وامل ايي ما م

 

    

الم  ا خطااااب ال م وقعناااا بهاااا 60

براااااابب ال عاسل  الالاة ا خبار 

سع سواقع ال وامااال ايي ما م 

 .الحدث ت عت  بزسان

 

    

ا خطااااب ال م وقعناااا بهاااا الم  60

براااااابب ال عاسل ا خبار   الالاة

سع سواقع ال وامااال ايي ما م 

 .ت عت  بمنان الحدث

 

    

ا خطااااب ال م وقعناااا بهاااا الم  61

 الالاة ايخبار براااااابب ال عاسل 

سع سواقع ال وامااال ايي ما م 

 ت عت  بوخو  الحدث
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من صللحة ام  اب لالصللوب الت  مصللخبقا مواقع التواصللل اليحوب الثالث: آليات التحقق 

 اماتيا  

 

اواال   الفقالات #

 بودة

ي  سحايد اواال 

 اواال 

ي 

اواالااااا  

 بودة

ويود آلية لت حق   أرى س  الضالوري 62

س  الصااااااور وا خبااار الم اادالقااة  بال 

 سواقع ال وامل ايي ما م

     

تويد لدى المسساااارااااة آلية لت حق  س   62

ا خبار والصور ال م سصدراا سواقع 

 ال وامل ايي ما م

 

     

آلاياااة ال حق  س  مااااااحاااة ا خباااار  65

والصااور الواردة س  سواقع ال واماال 

سسسااااااراااااا م، ايي ما م الم بعة الم 

 .واضحة تماسا بالنربة لم

 

     

س  مااحة ايخبار  دااما لت  كد أسااعى 4:

والمعتوسااات ال م سصااااااادراااا سواقع 

ال وامااااااال ايي مااا م قباال ب هااا الم 

 .النوالات

     

س  محة ايخبار  أحيانا لت  كد أسعى 6:

والمعتوسااات ال م سصااااااادراااا سواقع 

ال وامااااااال ايي مااا م قباال ب هااا الم 

 .النوالات

     

لت  كد س  ماااااحة ايخبار ي أساااااعى  ::

والمعتوسااات ال م سصااااااادراااا سواقع 

ال وامااااااال ايي مااا م قباال ب هااا الم 

 .النوالات

     

 رخباآلية ال حق  س  دقة الصااور وا  3:

 يال  ال م سصااادراا سواقع ال وامااال

كااااالياااة ل جناااب الوقوج الم أخطااااب 

 .يديدة
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من صللحة األ  اب لالصللوب الت  مصللخبقا مواقع لتحقق التخابير اليت عة ل: رابعاليحوب ال

 التواصل اماتيا  

اواال   الفقالات #

 بودة

ي اواال   ي اواال  سحايد اواال 

 بودة

يفية  تى كتقوم المسسرة ب دريب المحالري   0:

سصاادراا  ال م خبارال حق  س  الصاور وا 

 .سواقع ال وامل ايي ما م

 

     

 والمن جي   تى ال حق تدريب الصااااااحفيي   0:

قتاال س  ا خطاااب ال حالياليااة ال م ترااااااببهااا 

 سواقع ال وامل.

     

سعنم  الم  الالة ا خبار إنواااااب قراااام خا  1:

 بال حق  قتل س  ا خطاب ال حاليالية.

 

     

 

:2 

 

اساااااا خاادام المواقع اإللن الونيااة الخاااماااااااة 

 قتل س  ا خطاب ال حاليالية. بال حق 
     

ل العا الم بع الم سسسااااااراااااا منظام ال حق   2:

 ودقي .
     

حق  لت   خصصةسواقع إلن الونية س اس خدم 5:

س  الصاور وا خبار ال م سصدراا سواقع 

 .ال وامل ايي ما م

     

المواقع ايلن الونية الم خصاااصاااة بال حق   34

 دقيقة والعالة.
     

لااادي الاقااادرة  اتاى اساااااا اخااادام الاماواقع  36

 بال حق .ايلن الونية الم خصصة 
     

ال دابيال الصحيحة ل جنب المسسارة اتخالت  :3

سواقع ال واماااال سااااببها الوقوج الم أخطاب 

 ايي ما م

     

 

 أسئلة ماتوحة:
 لت حق  س  الصور وا خبار؟ال م تر خدسها  ايلن الونية مواقعالأفكال أام  .1

 أ......................................................................

 ب....................................................................

 ج....................................................................

 ..........................د...........................................
 

لديك اق الاحا بآلية يديدة لت حق  س  الصااااور وا خبار ال م سصاااادراا سواقع ال واماااال، ياليى إفا كان 

 .............................................................................................................… فكالاا؟
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 (3ملحق )

 التحقق اإللكترونية من الصور واألخبارمواقع 

 )األكثر استخدامًا عند الصحفيين(

قائمة بأهم المواقع اإللكترونية المستخدمة من قبل الصحفيين في التحقق من الصور واألخبار حسب 
 األشهر واألكثر استخداما:

 

1. Images google.com 

 رنت.موقع خاص بالبحث عن الصورة وتحديد توقيت نشرها على االنت
24 FB SEARCH 

 للبحث عن المعلومات، وبيانات األشخاص عبر الفيسبوك.

04 YOUTUBE SEARCH 

 للبحث عن مقاطع الفيديو والتحقق من تاريخ نشرها عبر موقع اليوتيوب.

4. TINEYE.COM 

على االنترنت وتحديد توقيت نشرها والتحقق من مصدرها ومن  للبحث عن الصور المسرشفة
 صورها، ويكشف عن وجود صور أو نسخ معدلة منها.

5. STORYFULL 

 اصلمواقع التو موقع تابع لوكالة رويترز يتي  رصد أهم مقاطع الفيديوهات المتداولة على 
 االجتماعي المعلومات والتحقق منها.

24 VERIFEYED.COM  

 لتحقق لمن يريد عبر مراسلته على اإليميل، تشترك به عدة وسائل إعالم.موقع يقدم خدمة ا

2. IZITRU 

 للتحقق من صحة الصورة.
2. IMAGEEDITED 

 للتوصل إلى البيانات الوصفية الخاصة بالصورة.

9. FOTOFORENSICS 

 لتحليل الصورة والتوصل إلى البيانات الوصفية الخاصة بها.
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17. REVERSE IMAGE SEARCH 

 والبحث عن أصلها عبر الهاتف. للتحقق من الصور
11. JEFFERYS IMAGE METADATA 

 للتوصل إلى البيانات الوصفية للصورة.
324 Factcheck.org 

 يقوم باكتشاف واصطياد األخبار الكاذبة على االنترنت ويقدم خدمة التحقق منها.

63. Politi fact 

 يقدم خدمة التحقق من األخبار السياسية في أمريكا.
14. bellingcat  

لبيانات التي يبثها المواطنون عبر شبكات التواصل ويتحقق منها عبر المصادر يحلل ا 
 الحدث. من المفتوحة من خالل تحقيقات استقصائية للوصول إلى  التثبت

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 

 صحتها. والتأكد منيقوم بالتحقق من البيانات الوصفية للصورة 
11. Findexif.com 

 يقوم بتحليل الصور وتقديم البيانات الوصفية للصورة.
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 (4ملحق )

 التواصل االجتماعينماذج من أخطاء وسائل إعالمية بسبب مواقع 

نيسيت وقت اقرار الك على أكثر من وسيلة إعالمية، كما هو مبين أدناه، فيديو تم تداوله بشكل مكثف

، وروج للفيديو بأن أهالي القدس قاموا برفع اآلذان من فوق أسط  رفع االذان بمساجد القدسبمنع قانون 

 2711في البحرين عام  وبالبحث عن حقيقة الفيديو تبين أنه تم تصويرهالمنازل، 

https://www.youtube.com/watch?v=AGfUCj2FRys 

 نشرته اليوم السابع 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGfUCj2FRys
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صحيفة العربي الجديد
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العربية مقاطع مصــــــورة قالت انها لقطات لهجمات مســــــلحين على مواقع موقع قناة الجزيرة و قناة نشــــــرت 

،  2715يوليو  1للجيش المصـــري في مدينة الشـــيخ زويد بشـــمال ســـيناء دون التحقق من صـــحتها يوم 

 2713يرجع إلى ديسمبر بعد البحث والتحقق منه لكن الفيديو 
 

 صورة من العربية

 
 رةصورة من بث الفيديو على شاشة قناة الجزي
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  2713يرجع إلى ديسمبر بعد البحث والتحقق منه  
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https://www.youtube.com/watch?v=YVgTGTUMaSA 

ماليين مقطعا  4نشرت شبكة شهاب االخبارية على موقعها على فيسبوك وبها عدد معجبين يقارب الـ 

رفع خالله ..  2714مارس  11مصورا لفيديو قالت انه لجمهور فريق باليستو في الدوري التشيلي يوم 

 .القى المقطع انتشارا واسعا بين النشطاء والصفحات على مواقع التواصلعلم فلسطين 

https://www.youtube.com/watch?v=YVgTGTUMaSA
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https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/182427477428

1601/ 

 2716وبالبحث وجدنا الفيديو يعود إلى اكتوبر 

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1824274774281601/
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1824274774281601/
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 أصل الفيديو

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

 

-- 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=O1SlJl5KccE 

 
 الـــــجـــــزيـــــرة مـــــبـــــــاشــــــــــــــــــرو نشــــــــــــــــــرتـــــــه أغـــــلـــــــب الـــــمـــــواقـــــع اإلخـــــبـــــــاريـــــــة والـــــقـــــنـــــوات الـــــفضـــــــــــــــــــــائـــــيـــــــة 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O1SlJl5KccE
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 حتى تنظيم الدولة الذي تبنى العملية استخدم لقطة من الفيديو في أحد إصداراته بعد يوم من العملية

 
 بعد البحث والتدقيق والتحقق

2711الفيديو ُمفبرك وهو من روسيا عام 
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 ة مضايا المحاصرة. خطأ وقعت به الجزيرةصورة تم تداولها على أنها من مدين
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 2778وبالبحث تبين أن الصورة قديمة للغاية منذ عام 
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 (5ملحق )

 أبجديات التحقق المتبعة في قناة الجزيرة ومثال عملي
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 (6ملحق )

 نتيجة فحص االستالل

 

 


