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 اإلهداء 

 

 .الشبهاتإلى كل باحث عن الحقيقة في عصر انتشرت فيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 كلمة شكر 

 

 واسأل هللا أن يجعلنا من عباده المقبولين الحمد هلل الذي وفقنا لهذا العمل 

الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث  سماعيل علم إتقدم بالشكر والعرفان للدكتور أ

 . جزاه هللا عنا كل خير

على توجيههم  واألستاذ فادي مجاهد تقدم بالشكر للدكتور عربي المصري أكما 

 . ودعمهم الدائم

وإلى والدتي  لوالدي الغالي الذي أنار لي طريق العلم والحياة خالص شكري ب وأتقدم 

 .العلمألتابع طريق حملت عني الكثير التي 

 .والحمد هلل رب العالمين
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 المقدمة

 

  والتابعين  هوصحبالحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 

 وبعد:

وانتشار وسائل التواصل االجتماعي  األخبار وتضخم اإلنترنتفي عصر 

تمر بها وفي ظل األزمات التي في حياتنا الحالية  ا  روتينالتي أصبحت 

في  أصبحتالمفبركة التي اإلشاعات واألخبار  انتشارومع البالد العربية 

 األخبارشباب اليوم في الوصول إلى  تساعدكان البد من دراسة  كل مكان

ذلك اخترت عنوان  على  وبناء   صحيحةعن طريق دراسة علمية ة دقيقال

 وسائل التواصل االجتماعي(هذا البحث )طرق التوثق من الخبر في 

سهلة ومتاحة ألي شخص مع شرح طرق أساليب  طرح فيه لقد حاولتو

 ا  على أمل أن تكون هذه الدراسة مرجع بشكل بسيط هذه األساليب  استخدام

ويتحرى صحة األخبار التي ي وكل شخص يبحث عن الحقيقة لكل صحف

بداية الطريق   هو إليناخبر يصل بكل تصله مع التذكير بأن الشك الدائم 

  تها ومقارن عن األخبار البحث الحيادية والموضوعية في إلى الحقيقة وأن

ومن ثم البحث عن الصور ومقاطع مصادر مختلفة ومتنوعة االتجاهات ب

في المجاالت  الخبراء واستشارة  ،المتخصصةالبحث الفيديو في محركات 

 . هي الطرق المثلى للوصول إلى األخبار الصحيحة ذات الصلة،

 

 

 

 الصوافساره محمد شريف                                                   

 ١٧/٣/٢٠١٩ دمشق                                                        
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 اعي طرق التوثق من الخبر في وسائل التواصل االجتم

 

 مخطط البحث  -

 المبحث األول: تمهيد وتعريفات: •

 . وتاريخ نشأتها المطلب األول: تعريف وسائل التواصل االجتماعي

 تعريف الخبر. المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: لماذا نبحث عن األخبار؟ 

  انتشارا  األكثر  وسائل وطرق الحصول على الخبرالمبحث الثاني:  •

 في سورية.

 التفاعل مع الخبر.المبحث الثالث:  •

مدى موثوقية األخبار في مواقع التواصل  المبحث الرابع: •

 .االجتماعي

 : طرق التوثق من مصداقية الخبر.الخامسالمبحث  •

 الخاتمة.  •

 المراجع. •
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 المبحث األول: تمهيد وتعريفات 

 تعريف وسائل التواصل االجتماعي وتاريخ نشأتها: المطلب األول:      

إن وسائل التواصل االجتماعي هي عبارة عن مواقع وتطبيقات على األجهزة 

الحاسوبية والمحمولة تتضمن تكوين ومشاركة األخبار واألفكار وفرص العمل 

 1. اإلنترنت والصور ومقاطع الفيديو عن طريق مجتمعات افتراضية وشبكة 

كانت تنقل التي Telegraph "لة لنقل الخبر تدعى "التيليغراف كانت أول وسي

في الواليات المتحدة األمريكية. ثم   1840البرقيات عبر شبكة محلية في عام 

 .1967في عام  اإلنترنتتطورت هذه الوسائل وأصبحت مستخدمة مع 

تختلف وسائل التواصل االجتماعي عن اإلعالم الورقي مثل: المجالت والجرائد 

 التقليدي مثل: التلفاز.  اإللكتروني أو اإلعالم 

يد  أشهر وسائل التواصل االجتماعي والتي يصل عدد المشتركين بها لما يزمن 

  " واتس آب" –Facebook " فيس بوك عن مئة مليون مشترك لكل وسيلة: "

WhatsApp– "إنستاغرام "  Instagram– "غوغل بلس " Google plus–  

  " بينتريست" –Linkedin " لينكد إن " –My Space "ماي سبيس"

Pinterest– "سناب تشات "Snap Chat – "تويتر "Twitter. .وغيرها . 

خصوصية الوسيلة اإلعالمية: لكل وسيلة إعالمية خصوصية تعود إلى  

التكنولوجية "صفات قارئ  خصوصية جمهورها, وتعود إلى خصوصيتها 

 .2الجريدة, صفات مشاهد التلفزيون" 

ومنصات التواصل وبالطبع تنطبق هذه الخصوصية على مواقع اإلنترنيت 

 االجتماعي. 

لألفراد في متابعة األحداث فور   ة  جديد ا  فرصمنحت وسائل التواصل االجتماعي 

وقوعها لما تتمتع به من سرعة في نقل األخبار وتحديثها وميزة التفاعل المباشر 

 مع الخبر وحرية التعبير عن الرأي.

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media#History 
 .5للكتب االلكترونية(,ص SCRIBD)تطبيق  د.عربي المصري أساسيات التحرير الصحفي, 2



 

 6 

ولها على رقعة  نشر األخبار وتداكما تميزت وسائل التواصل االجتماعي ب

واسع االنتشار ومن السهل  ا  عالمي ا  جغرافية واسعة فجعلت الخبر المحلي خبر

 .الوصول إليه

 

 تعريف الخبر: المطلب الثاني:  

ولها أهمية حول   ا  حديثالخبر كما يعرفه قاموس أوكسفورد: هو معلومة ظهرت 

حدث طرأ مؤخرا ، قد يكون هذا الخبر بث عبر التلفاز والراديو أو قد يكون  

منشور كتابي في صحيفة أو مجلة، أحد ميزات الخبر أنه غير معروف قبل أن  

يتم إعالنه واألفضلية في لفت االنتباه وشد األنظار للجهة المعلنة عنه قبل  

 .3غيرها 

قاموس كامبريدج: هو معلومات وتقارير حول مناسبة حدثت  الخبر كما يعرفه 

 .4 ا  مؤخر

الخبر: هو من المفاهيم الحياتية التي نقدر أن نلمسها أكثر من أن نعرفها, هو  

وهي تهم أكبر عدد ممكن   ا  معلومة واقعة جديدة فإذا كانت قديمة ال تسمى خبر

 من الناس وتثير فضولهم. 

 الدقة فإن غابت الدقة مات الخبر.  من القيم األساسية في األخبار

ة فطرية لدى اإلنسان فالشخص ال يمكن أن يخرج من لإن معرفة األخبار هي حا

  . أن يطمئن بأن الطريق مؤمن وليس هناك خطر يهدد حياته  بعدالمنزل إال

في   :الحروب واألزمات فمثالوترتفع نسبة الحاجة لمعرفة األخبار في أوقات 

ذا كانت  إتنبع حاجة أساسية لمعرفة  حال هطول الثلج أو األمطار الغزيرة

لدراسة إمكانية الذهاب خارج   الطرقات سالكة أو مقطوعة بفعل األمطار والثلوج

 بقصد العمل أو الدراسة أو الخروج بشكل عام. المنزل 

رب  الحفي كل المجاالت ف لقد أصبحت األخبار واإلعالم محور حياة اإلنسان

دائرة إعالمية بحد ذاتها، فال يستطيع أحد اآلن المحاربة دون وسائل اإلعالم،  

الصومال تحت شعار غذاء الجياع   فيفعندما تدخلت القوات العسكرية األمريكية 

 
3 https://en.oxforddictionaries.com/definition/news 

 
4 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/news 
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، والتغطية الناجحة لغزو  كان تدخل وسائل اإلعالم أكثر فائدة من تلك األساطيل

 .العام األمريكي ضد إسرائيل يمن الرأجعل كثيرا   1982إسرائيل للبنان عام 

 

 ؟ المطلب الثالث: لماذا نبحث عن األخبار

  ا  ذكور ا  شخص أربعونشارك فيه  باحثة بعمل استبيان إلغناء البحثقامت ال

 . من مختلف األعمار واالهتمامات  ا  ناثإو

 :تضمن االستبيان السؤالين التاليينوقد 

 لماذا تبحث عن األخبار بشكل عام ؟   -1

 لماذا تبحث عن األخبار في مواقع التواصل االجتماعي؟    -2

و  أث عن ما يهتم به إما بدافع الحب أن كل شخص يبح ستبيانأظهرت نتائج اال

بحثه  في في معرفة ما يحدث حوله وتكمن الفضول كما أن فطرة اإلنسان بدافع 

   .الدائم عن االستقرار

:  (لماذا تبحث عن األخبار بشكل عام) عن السؤال األول ة  مجيب كتبت )ك.ن(فقد 

األخبار ألن من طبيعة البشرية والفطرة أن اإلنسان يحب معرفة ما   نع  أبحث

يهمني   يحدث حوله ليشعر باالطمئنان والراحة وإلشباع حب المعرفة لديه مثال  

 . طقس من أجل سفرتيالأن أعرف أحوال 

فيجب أن يعرف ه فكتبت: ألن اإلنسان ال يعيش على جزيرة بمفردأما )س.ب( 

 . ماذا يحدث من حوله

 . وعالميا   ا  )م.أ(: أنا أهتم بالرياضة وأحب رؤية كل تفاصيلها محلي وكتب

وهناك نسبة من الذين قرروا مقاطعة األخبار بظل األحداث في سورية لما تسببه  

 من توتر لهم. 

على   ا  ألخبار فهي تسبب التوتر وتنعكس سلب)هـ.ر(: ال أبحث عن ا فكتبت

 وال أظن أن لألخبار السياسية أي فائدة علمية.  شخصية اإلنسان

بين  اوحت اآلراء على وسائل التواصل االجتماعي فقد تر لالعتماد بالنسبة  ماأ

تبرها المصدر األساسي للخبر من يثق بما تقدمه وسائل التواصل االجتماعي ويع

وكان  وسائل التواصل االجتماعي من ال يثق بالمعلومات التي تقدمها  بينو

للحياة   ا  جديد ا  اإلجماع على أن تغير الوضع في سورية والصعوبات فرضت نمط
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وخاصة مع انقطاع الكهرباء الذي جعل من الصعب مشاهدة التلفاز للحصول  

وسائل   علىأكثر  االعتمادفي ساعد انتشار االنترنيت بينما  ،على األخبار

بميزة التفاعل  اهتم الجميع كما  ،التواصل االجتماعي وتداول األخبار فيها

والتي تجعل    التي تقدمها وسائل التواصل االجتماعي  المباشر مع األخبار

 آرائهموإبداء يشاركون في التعليق على األخبار األشخاص 

األخبار في مواقع  لماذا تبحث عن ( مجيبة عن السؤال الثاني ))م.ص فكتبت

مواقع التواصل االجتماعي بالنسبة لي أسرع وأقرب  (: التواصل االجتماعي

, لكن من المهم أن نبقى يقظين عند تلقي األخبار  ا  وأسهل وأكثر تنوع تناوال  

وعرضها على فالتر خاصة رزقنا هللا إياها )العقل, الحكمة( والتفكر والرجوع 

 بأنه ال صغيرة وال كبيرة إال بأمر هللا تكون.   إلى موازين ديننا الحنيف والثقة

  ا  وكتبت )و.س(: أعتمد على مواقع التواصل االجتماعي ألن األخبار فيها غالب

فأستطيع  تكون غير ُمَجّملَة باإلضافة إلى أنني أصل إلى أشخاص كانوا بالحدث 

  التحدث معهم واالستفسار أكثر عن التفاصيل التي تهمني إضافة لسرعة وسائل 

 وكون الجوال معي طول الوقت.  التواصل االجتماعي

وكتب )م.أ(: بسبب السرعة في نقل الخبر كما تتيح فرصة التعرف على وجهات  

  من خالل  النظر وآراء الناس حول أي خبر من خالل ما ينشره األشخاص أو 

 .تعليقاتهم على الخبر مباشرة  

أي حساب على مواقع  في هذا الوقت إذا لم يمتلك الشخص وكتب )س.ب(: 

  هذا ساعات  ٥فمن الطبيعي أن يصله الخبر بعد الحادثة ب التواصل االجتماعي 

 .   !في حال وصل إليه الخبر طبعا  

 ما يلي:   ومنه نستخلص

وتزداد هذه الحاجة في  إن األخبار حاجة أساسية لإلنسان أينما وجد  -

 والطوارئ. أوقات األزمات 

إن نمط الحياة في عصرنا الحالي وانتشار الجوال واإلنترنت ساعد   -

 في االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي. 

يحب التعبير عن وجهة نظره ويحب التفاعل مع األخبار إن اإلنسان  -

ام وهذا األمر  الناس ومعرفة اتجاه الرأي العوتعليقات  أفكاروقراءة 

 في مواقع التواصل االجتماعي.  ال يتاح إال

في أوقات   ا  بشكل كبير خصوصعلى حياة الناس  تؤثراألخبار  -

 . تصيب متابعها باأللم واإلحباطفاألخبار السيئة األزمات 
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الناس تثق باألخبار التي تتداول بلغتها البسيطة العفوية و تتحرز من   -

تكون  ألن األخبار الرسمية  تقال برسمية وحرفية عاليةاألخبار التي 

 في كثير من األحيان.  ومراقبة   موجهة  
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في   ا  وسائل وطرق الحصول على الخبر األكثر انتشارالمبحث الثاني: 

 .سورية

تنوعت طرق  االجتماعيوازدياد عدد وسائل التواصل  اإلنترنيتمع انتشار 

الحصول على الخبر, فكل وسيلة تختلف عن األخرى من حيث طريقة الوصول  

 وطريقة العرض وتفاصيل الخبر. 

نشاء  إ: موقع للتواصل االجتماعي يمكن المستخدمين من فالفيس بوك مثال  

مشاركة الصور واألخبار المكتوبة ومقاطع الفيديو,  حسابات شخصية لنشر أو 

من ميزات الفيس بوك سهولة البحث والوصول المباشر للخبر فهو يحتفظ بقاعدة  

بإمكان أي شخص الوصول إليها في حال كان يمتلك  بيانات ضخمة ومتنوعة

 .يشاركه مع العامةحساب على الفيس بوك وفي حال كان ناشر الخبر 

البث المباشر التي تمكن أي مستخدم من   ك يتيح خاصية كما أن الفيس بو

في وقت  شاركته مع العامة ممع عرضه حيث يتم بشكل متزامن تصوير الفيديو 

 .  همشاهدة الحدث والتفاعل معه وقت حدوث مما يتيح تصويره 

 Safetyمن الميزات التي يقدمها الفيس بوك خاصية التحقق من السالمة "و

Check”   

 2015لكن شعبيتها بدأت بالتزايد في تشرين الثاني  2004أطلقتها عام والتي 

 . منذ اعتداءات باريس

تسمح لمستخدمي تطبيق الفيس بوك باالطمئنان على سالمة وأمان  وهي خاصية 

األقارب واألصدقاء في حاالت الكوارث والحروب التي تهدد السالمة, كما تمكن 

 ة حول العالم.المستخدمين من معرفة الحوادث الواقع

تعتمد إدارة الفيس بوك على وكاالت األخبار التي تمدها بالحوادث والكوارث  

إلى األشخاص المتواجدين في النطاق الجغرافي لهذه  رسالة   ومن ثم ترسل

الحادثة ليتمكن كل شخص من تفعيل الخدمة وطمأنة أصدقائه وأقربائه عبر  

 .5الفيس بوك 

 بتحديد موقعك من أجل االستفادة من هذه الخدمة. يشترط السماح للفيس بوك 

 
5 -http://darijaweb.com/2017/08/22/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83

%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/?fbclid=IwAR1YVkg6-

kRcSrAvwF5F9B2PPykY6XtGWqDBynvVFC2EaTmE8y9jSA6ZBxQ 
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عن الخبر أو الحادث كحادثة   ا  وتتضمن خاصية التحقق من السالمة شرح

، فقد استلمت  الذي اندلع في محطة رمسيس للسكك الحديدية في القاهرة الحريق

على   امن فيس بوك لتخبر أصدقائها وأقاربه رسالة  إحدى صديقاتي في القاهرة 

بعد ذلك قام الفيس بوك بإرسال رسالة لي   ،ك أنها آمنه فيطمئنوا عليهاالفيس بو

تأكد من سالمة أصدقائي الموجودين مكان الحدث  أبأن صديقتي آمنه وأقترح أن 

ثم عرض تفاصيل وتاريخ ومكان وقوع الحدث باإلضافة إلى مصدر من  

لتي  المصادر التي كتبت عن الحدث والصور ومقاطع الفيديو والمنشورات ا

 نشرت وتم تداولها على الفيس بوك. 
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ميزة حفظ المنشور وهذه الميزة توفر للمستخدم إمكانية حفظ   ا  وهناك أيض

المنشور أو المقال وحتى الصور والفيديوهات للعودة إليها ومشاهدتها في وقت  

في حال البحث عن خبر ما تظهر العديد من المنشورات المتعلقة  الحق، مثال  

في نفس الوقت فيلجأ لحفظ   ا  بالخبر وقد ال يتمكن المستخدم من قراءتها جميع

 المنشور وحين يتاح له الوقت يدخل إلى قائمة العناصر المحفوظة ويشاهدها. 

 ويحصل هذا عن طريق الضغط يسار المنشور واختيار حفظ المنشور. 

فعند الدخول إلى  كما يقدم الفيس بوك ميزة متابعة الصفحات التي تهم المستخدم 

الذي   شاهد أوال  عند الضغط على زر المتابعة خيار يظهر صفحة من الصفحات 

تظهر في قائمة األخبار األولى عندما تتصفح الفيس  يجعل منشورات الصفحة 

ألي منشور  ر الصفحة بنش ك الذي يعلم تلقي اإلشعارات وهناك خيار ،بوك 

 صورة أو فيديو... فيظهر في قائمة اإلشعارات أن الصفحة قامت بنشر 

  األخبار  انتقاء وإمكانية إن سرعة التفاعل مع األخبار واألحداث التي تجري 

المصدر الذي يعتمد   كان لها دور كبير في جعل الفيس بوك المناسبة للشخص 

 األخبار. للحصول على  الناسأغلب عليه 

 

تطبيق يمكن المشاركين من ارسال  فهو  WhatsApp"بالواتس آ"أما 

وال  النصوص المكتوبة والصور ومقاطع الفيديو عن طريق رسالة شخصية 

يمكن لآلخرين رؤيتها إال في حال كانوا في مجموعة واحدة أو في حال تم  

 . لعدد من المشتركين رسالة جماعيةإرسال 

دامه للتواصل ال يوجد على الواتس آب قاعدة بيانات مشتركة لألخبار فكان استخ

 وليس للبحث عن األخبار. 
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 . المبحث الثالث: التفاعل مع الخبر

على مواقع التواصل  والتفاعل معها إن سهولة نشر األخبار وسرعة وصولها 

لألخبار, وهذا   ا  مصدر ا  كان أو كبير ا  راالجتماعي جعلت من كل شخص صغي

  موثوقة  وسائل التواصل االجتماعي كمصادر إعتماد  إمكانيةاألمر يشكك في 

 للخبر.

لعبت مواقع التواصل االجتماعية الدور األكبر في تأجيج الثورات العربية و  قد ف

بسبب تقصير  بشكل سلبي وهذا  قيادة الرأي العام والتأثير على سير األحداث

من تغطيتها  بينما كان من السهل ث،تغطية األحداوسائل اإلعالم الرسمية في 

ما     كثيراي ظل الثورات العربية ، ففقبل األفراد المتواجدين في قلب الحدث

الذين ال يعملون   تعتمد على جهود األفراد  والرسمية المرئيةكانت قنوات األخبار 

الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل فتستعين ب األخبارفي مجال 

اكتشاف   دكان يضعها في مواقف حرجة عن وهذا مالتدعيم أخبارها االجتماعي 

 فبركة بعض المقاطع التي نشرتها دون أن تتحرى عن مدى صحتها. 

 1981ولم تسلم أيضا وسائل اإلعالم التقليدية من فخ فبركة األخبار ففي عام 

أكدت أنها  حيث    ةقمختل   قصة 6الواشنطن بوست"  كتبت جانيت كوك "محررة

أجرت عدة مقابالت مع الطفل واألم والجدة وعشيق األم والجيران وتضمنت  

طائفة من أقوالهم واقتباساتهم،  اعتمدت على كتابة قصة وهمية فيها أحداث  

مختلقة لم تحدث على اإلطالق، عن الطفل األسمر البريء "جيمي" الذي يبلغ  

المخدرات حتى أدمنها، ثم   حسب قولها بدأ يتعاطى بالثامنة من عمره والذي 

سمح له عشيق والدته تاجر المخدرات أن يشم "الهيروين" مثل والدته وجدته  

الذي يعيش معهما في منزل واحد، وحتى حينما كان يجري حقنه به فقد كان  

عشيق األم يطلب منه أن يكبر بسرعة حتى يستطيع أن يحقن نفسه بنفسه، بينما  

لمه الحساب وجدول الضرب والقسمة والطرح أراد الطفل من المدرسة أن تع

حتى يصبح تاجر مخدرات يفوق عشيق أمه األسود أيضا ، مشيرة من وراء ذلك  

 إلى بعض جوانب المأساة التي يعيشها السود في المجتمع األمريكي.  

 

 

 

 
 , أسسها الصحفي ستيلسون هاتشسنز, في واشنطن1877الواشنطن بوست جريدة أمريكية تم اصدارها عام  6
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طات لومع اهتمام كل الس 1981عام  7تزر يلجائزة بولذه القصة ه وقد رشحت

المعنية بالقضية المأساوية، تم الكشف أنه ال يوجد أحد بهذه المواصفات، لتضطر  

 .  8لالعتراف واالعتذار

وإذا كانت المصداقية والثقة مسائل مهنية لدى المهتمين بأخالقيات وسائل اإلعالم  

صراعات  في األوقات العادية، فإنها توضع على المحك في أوقات األزمات وال

والحروب والكوارث، خصوصا  أن وسائل اإلعالم العامة تتحول في هذه األوقات  

إلى وسائل إخبارية متخصصة، كما يتحول جمهورها من متعرض بشكل تقليدي إلى  

عن المعلومات والحقائق، ويهتم بمصداقيتها وجوانبها المختلفة، فدور   نشط يبحث

األنباء واآلراء أكان ذلك في   إرسال وع اإلعالمي دائما  وأبدا   هو أكثر من جم

األوقات االعتيادية أو في أوقات النزاعات واألزمات، ألنه في جميع ما يفعله ويقوله  

 .9ويكتبه عليه أن يتحرى عن الصدق 

ن أزمة المصداقية تفرض العمل على إقامة بناء قيمي أخالقي لوسائل اإلعالم،  إ

هو   دائماخاصة أن أهم ما يحتاجه الصحفي وتحتاجه الوسيلة اإلعالمية 

 .10المصداقية

عن   فماذا هأكثر من مرة قبل نشرالخبر التي تدقق  هذا بالنسبة للوسائل الرسمية

رقابة   أيالتي يكتب فيها األشخاص ما يحلوا لهم دون  التواصل االجتماعي وسائل

 أو رادع. 

 
 لت في األصل من رائد الصحافة األمريكي )جوزيف بوليتزر(جائزة التميز في الصحافة والفنون تمنح في شهر أيار من كل عام, مو 7

 1917منذ عام 
8 https://www.cjr.org/the_feature/the_fabulist_who_changed_journalism.php 
 26, ص1990, القاهرة, الدار الدولية للطباعة والنشر, 5جون هوهنبرج, ترجمة كمال عبد الرؤوف, الصحفي المحترف, ط 9

 33, ص2002, مكتبة الفالح للنشر والتوزيع, 5سليمان صالح: أخالقيات اإلعالم, الكويت, ط 10
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 مدى موثوقية األخبار في مواقع التواصل االجتماعي. : المبحث الرابع

نجد أنه ال  في إنشاء الحسابات الشخصية إذا عدنا إلى سياسة الفيس بوك     بداية

نهائي من الحسابات   فيمكن لشخص واحد إنشاء عدد ال توجد أي ضوابط 

  أسماء اختيار ومن ثم  مية كل ما عليه أن يقوم بعمل أكثر من بريد الكترونيالوه

باألصدقاء  ، وهنا أقصد حقيقيين أصدقاءافة إضومن ثم ألشخاص الوجود لهم 

 . وليس بأسماء وهمية  حسابات بأسمائهم الحقيقية قاموا بعمل شخاصالحقيقيين أ

  نشر منشورات ب  حقيقيين يقوم أصحاب الحسابات الوهميةأصدقاء بعد إضافة 

الحسابات أشخاص   مالكي هذه أن ليظن الناس  ومشاركة صور ومقاطع فيديو

المسؤولون عن الحسابات   يقوملكن المشكلة الكبرى عندما  ،بهم نوقثفي  حقيقيون

 . الوهمية بنشر معلومات وأخبار كاذبة

بشكل سلبي حيث تقوم هذه   الرأي العامللتأثير على مسيسة  وهناك حمالت

صور  ة تبدأ بنشر قبحسابات وهمية مختل إلكترونيبحشد جيش  الحمالت

الوجود لها في  إلثارة الناس وزرع قيم وأفكار ومنشورات ومقاطع فيديو مفبركة 

بالحديث عن فرضية الحجاب بدأت   فمثال  نشر فكر وثقافة مشوهة ولالحقيقة 

الكثيرات  الحجاب ولألسف فإن  مقوالت وآراء تثبت عدم فرضية ا  تنتشر كثير

الحجاب واستسهال  فقمن بخلع انسقن وراء هذه اإلشاعات واألدلة الواهية 

لهذه األفكار والمعتقدات الخاطئة  باستمرار يتعرضاإلنسان  فإذا كان، المعصية

يقومون بالتحري عن   ا  لذلك كان أهلنا دائما يتعرض له بم فمن الطبيعي أن يتأثر

  ا  دائم ويتحرونوقاتنا أماكن التي نذهب إليها واألصدقاء الذين نقضي معهم األ

نترنيت بات من الصعب  عصر االنفتاح على اإل أما في الصديق الصالح عن 

 . اعتماد وسائل التواصل االجتماعي كصديقفليس من الممكن  بهذاالتحكم 

جعل أي  ساهمت الميزات التي تقدمها منصات التواصل االجتماعي من لقد 

ما   ا  وكثير وتوثيقها األخباريعمل في مجال صناعة  ا  أو صغير ا  شخص كبير

الخبر  آرائهم ووجهة نظرهم وتفسيراتهم وهذا ما يفقد يعرض األشخاص 

ما يكتب  في ا  الشخص التجاه ما ويظهر ذلك واضحمصداقيته وشفافيته فينحاز 

بشكل   واألكاذيبيقوم بتوليف األخبار ونشر اإلشاعات ويصور ويشارك وقد 

أو الحد من  واذا انتشر الخبر الكاذب فمن الصعب السيطرة عليه سريع وكبير

 . انتشاره

فيقوم شخص  مشكلة تقمص الشخصيات  ا  أيض ظهرتمن أكثر المشكالت التي 

وقبول طلبات الصداقة من طالبه   ما بعمل حساب باسم دكتور في الجامعة
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فيقوم   بأمرهوالتحدث باسمه بهدف اإلساءة له وتشويه سمعته دون أن يعلم أحد 

فال ليتقمص الدور باحتراف لشخصية وآخر أخباره صور الدكتور ا بمشاركة

 أمره. بيشك الكثيرون 

والمعدلة الصور المفبركة قع التواصل االجتماعي على نشر اكما ساعدت مو

 Photoshop" بفوتوشو مثل "ال بواسطة برامج التعديل

يمكن المستخدم من تحرير الصور  11شركة أدوبي وهو برنامج من إنتاج 

كما يمكن المستخدم  وحذف شيء منها وإضافة شيء آخر  ومعالجتها  وتعديلها

 . الوجود لهاوأماكن ألشخاص صور  وإنشاءمن تركيب الصور مع بعضها  
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صورة موت أسامة بن الدن التي تداولتها  من أشهر الصور التي تمت فبركتها 

 وصفحات التواصل االجتماعي قنوات األخبار الرسمية ومواقع األخبار  

 . ليظهر بعد ذلك كله أنها صورة مفبركة

 

 

 

فقد تم تطبيق صورة الرأس فهذه الصورة المتداولة ليس سوى صورة مركبة 

 . أنها صورة الحادثةفوق صورة عادية ألسامة بن الدن ليظن المشاهد المحروق 
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 لم  ومقارنات بديهية في هذه الصورة تظهر الصورة الحقيقية التي تم تغيرها 

 . تهيتنبه لها المشاهد العادي الذي اكتفى بتلقي الخبر دون محاولة التشكيك بصح 

 

تحديد الذقن  شف عن فبركة الصورة من التطابق الكامل بين الصورتين و تم الكقد ف

اكتشفها  كلها أمور  فتحة الفم  مسافة حتىوشكل اللحية وترتيبها وتوضع الشيب 

 الباحثين عن الحقيقة المشككين في صحة األخبار التي تصل إليهم.  المختصين

  صحيفة  عدلتها  التي تلك  الصور، على  التعديل في  عربيا   المشهورة التجارب ومن

  الرئيس  صورة وضعت حيث ،2010 العام من سبتمبر في المصرية األهرام

  ليقود  أوباما باراك  األميركي الرئيس  مكان مبارك  حسني السابق المصري

  الفلسطينيين  بين المباشرة السالم مفاوضات  من األولى الجولة إطالق في المشاركين

 . واإلسرائيليين 
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  وإلى  األبيض، البيت في الصورة مقدمة في أوباما تتضمن  األصلية الصورة توكان

 يساره وإلى مبارك، حسني ثم نتانياهو  بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس يمينه

 . 12الثاني  هللا عبداألردني  والملك   عباس محمود الفلسطيني الرئيس

 
 

 

 

 

 

 
 

12 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%
2F769029-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D8%25AD-

%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25
D9%258A%25D8%25A9-

%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34
yOCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8O
Gv8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBCmNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstO

WqhbHzyB60NXHYP3dBA 
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التواصل   على كثير من صفحاتمن األخبار الكاذبة التي انتشرت  و

 ، هذه حلقة البحثأثناء إعداد  اإلنترنيت ومواقع   االجتماعي

  ٢٠١٩ام عن منح دراسية لع في قطر إعالن جامعة حمد بن خليفةخبر 

 . هالدكتورا، الماجستير، دراسة البكالوريوسشمل ت

تم وضع رابط كما  مفصل يبعد الشك بشكل وقد ذكرت تفاصيل المنحة  

 ،التقديم على المنحة

جامعة )صفحة الفيس بوك من الصفحات التي تداولت هذا الخبر على 

 13األقصى(

أحالنا إلى  فقد حيث ورد الخبر بالشكل التالي، أما رابط التفاصيل الذي ذكر 

 . موقع جامعة األقصى

 

 

 

 

 

 
13 m.facebook.com/AqsaUniversity/photos/a.624509500978664/2082368238526109/?type=3//https: 
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 . موقع جامعة األقصى كما ورد فيالخبر 
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تقديم  لل 14  ا  رابط معلومات ومزايا المنحة ثم أدرجموقع جامعة األقصى وقد ذكر 

للتقديم على استمارة القبول  يقودك   عليها، عندما تضغط على الرابط ستكتشف بأنه

 بالمنحة.  ا  متعلق ا  م يكن رابطفي الجامعة بشكل عام ول

 

 

 
14 https://www.hbku.edu.qa/ar/admissions 
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موقع المجلس التعليمي اليمني في  ) ا  أيض الخبرمن المواقع اإللكترونية التي شاركت 

 . تمت مشاركة الخبر على كثير من الصفحات والمواقع التعليمية كما 15(ماليزيا

  جاء على تنبيها   16نشرت صفحة الفيس بوك الرسمية لجامعة حمد بن خليفة  وقد

 الشكل التالي:

 

ودعوة إلى المساعدة   ينفي صحة الخبر المنتشر بشأن المنحة  تنبيه في هذه الصورة

 في نشر األخبار المفبركة. ، ال تشارك في نشر الحقيقة

 
15 https://yecm.net/خليفة-بن-حمد-جامعة/ 
16 

https://m.facebook.com/HamadBinKhalifaUniversity/photos/a.144438242339778/205993452745679
7/?type=3&theater 
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أكاديمية  أن الصفحات التي قامت بنشر المنحة هي صفحات مما يلفت االنتباه 

ومن المفترض أنها تتمتع باحترافية في تدقيق المعلومات والتأكد من  وجامعية 

في مثل هذه  ،المنحةومع ذلك وقعت في فخ عدم التوثق من خبر  صحتها قبل نشرها

بالجامعة التي تقدم المنحة  االتصال ب  تقوم هذه الصفحات أن الحالة كان يفترض

 .للتأكد منها أو إرسال بريد إلكتروني أو التواصل مع شخص داخل الجامعة

نرى هذا النموذج   التي ال حصر لهاإذا عدنا إلى األزمة السورية واألخبار الكاذبة 

 Twitter "تويتر" موقع صفحة قناة الجزيرة علىفي نشرت العملي لصورة 

 ،  للتواصل االجتماعي

أنها   ليظهر الحقا العجوز الموجود في الصورة هو من مدينة مضايا أن فيها ادعت

 17صورة من أحد األفالم! 

 

 

 

 
 (.١٦(صفحة ،٢٠١٨ لإلعالم، الجزيرة معهد   سعيدي، بو ايناس االجتماعي، اإلعالم عبر المتدفقة األخبار من التحقق آليات 17



 

 26 

أغلب متابعي وسائل اإلعالم الحديثة والتقليدية يغفلون عن أمر أساسي لألسف إن 

التي تجري   واألحداث أي وجهة نظرها وموقفها من القضية وهو سياسة الوسيلة 

سياستها  يتماشى مع ترينا الخبر بشكل إعالمية فكل وسيلة على أرض الواقع، 

تصوير الوقائع من زوايا تشوه الواقع  لذلك قد تقوم ب وجهة النظر التي تختارها وو

 وتوجهاتها مع سياستها  ا  لم يكن هذا الواقع متطابق في حالالحقيقي 

  الزوايا التي تختارها وسائل اإلعالم  عن  ا  واضح مثاال   تعتبر هذه الصورةإن 

تقلب  فالقاتل ضحية والضحية قاتل  ليصبح  وتضليل الجمهور إلثبات وجهات نظرها

 وتضليله. موازين الحقيقة ويتم تشتيت المشاهد 
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وسائل اإلعالم  أردنا التعمق أكثر في التضليل اإلعالمي الذي تقوم به  وإذا

علينا أن نسلط الضوء على القضية الفلسطينية  التواصل االجتماعي  ووسائل 

التي اغتصبها العدو   أرضناكعرب ومسلمين بأن فلسطين نؤمن  فنحن

وممارساته  الفلسطينيين وجرائم العدو الصهيوني نتابع أخبار ف الصهيوني

الجشعة التي تصور وتعرض على قنواتنا الفضائية وعلى صفحات الفيس  

ما نحاول فضح ممارسات   ا  ودائمبقضيتنا  كامال   ا  نحن مؤمنون إيمان ،بوك 

ماذا يذاع   ؟لكن ماذا عن اإلعالم اإلسرائيليوحشيته  و العدو الصهيوني 

الصور  ؟ ما االجتماعي الخاصة بهمقنواتهم وصفحات التواصل وينشر على 

 ؟من منا الظالم ومن المظلوم ؟  يتداولها اإلعالم الغربيالتي 

إلدانة  على الصفحات العربية ما يذاع وينشر  يستغل إلعالم اإلسرائيليإن ا 

  )من فمك أدينك( وهي سياسة  خبيثة  سياسة ا  متبع  وتبرئة نفسهالفلسطينيين 

فيتم استغالل كل شيء ينشره   تعتمد على ما ينشره الفلسطينيين  أنفسهم

 ليصب في مصلحة إسرائيل. الفلسطينيون 

على  ة وتم تداولها فتر منذإذا عدنا لمسيرات العودة التي أطلقها الفلسطينيون ف

اإلسرائيلية قامت  صفحة المنسق صفحات التواصل االجتماعي نجد أن 

ا الذين استشهدوا في هذه  تنعي شهدائه نشرتها حماس ةباستغالل صور

باستخدام هذه الصورة   قامت صفحة المنسق اإلسرائيلية وقد ، المسيرات

المدعين أن  فوضوية ووحشية الفلسطينيين المسلحين إلظهار ونشرها 

 . 18مسيراتهم سلمية

 

 
18 ory_fbid=1000822013402211&id=435957679888650https://m.facebook.com/story.php?st 
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  تنعي  حماس  عرضتها  التي الصورة اإلسرائيلية المنسق ت صفحةاستغل

 العودة مسيرات شهداء

  لمسيرات احركة حماس وقد قادوا  من هم شهيد ١٦ أصل من  ١٠ أن  لتبين

 أعمال وتحريضهم على غزة  سكان وتأجيج الفوضى إلحداث تهدف  التي

 واإلرهاب  والعدوان والتخريب العنف 

 وصفهم   تم  كما حماس  من مسلحين ارهابيين  ١٠

إنها سياسة الوسيلة اإلسرائيلية   ؟الفلسطينيونيتحدث  سلمية  مسيرات أي فعن

 التشكيك ب وتقوم ظهار حركة حماس بمظهر إرهابي وفوضويإل تسعى التي

 . السلمية العودة مسيرات بمصداقية
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 المبحث الخامس: طرق التوثق من مصداقية الخبر. 

خبار وصحة المعلومات  للتوثق من مصداقية األإن القاعدة األولى واألهم  •

 : الموجودة على مواقع التواصل االجتماعي

عن األخبار   ث يبحوغير منحاز فاإلنسان بطبيعته البشرية  ا  أن تكون حيادي هي 

وهذا   في أن يكون على حق يرغب دائما  ووالحقائق التي توافق وجهات نظره 

يعرف ذلك في علم النفس  الملفقة إلشباع حاجاته، و الشيء يعرضه لتصديق األخبار 

  ( نيكرسون) عرفه الذي   confirmation Biasالتأكيدي"صطلح "االنحياز بم

Nickerson   وتفسيرها بطريقة  ئل أو المعلومات : عملية تقصي الدال١٩٩٨عام

عن أمر  و افتراضاتهألدى الفرد، أو توقعاته،  ا  مسبقتؤكد بها المعتقدات الموجودة 

واضحة تدعم هذه المعتقدات، بل ما، وذلك بغض النظر عن عدم وجود دالئل 

يتبناها، ألنه في  برأيه في هذه المعتقدات أو الفرضيات التي سيكون لديه ثقة مفرطة 

 19فرضياته تدحض الدالئل األخرى التي سيتجاهل كثير من األحيان 

 : أما القاعدة الثانية •

الجهة  وقوع الحادث ومحاولة الوصول إلى جمع معلومات عن تاريخ ووقت ومكان 

   ثم القيام تحقق من مصداقية الجهة الناشرة للخبروال األولى التي نشرت الخبر

في توجهاتها  وتعمد الحصول عليها من مصادر مختلفة مقارنة األخبار ببعضها ب

فعندما تطلع على  فكل شخص يأخذ الجزء الذي يهمه من الحادثة ويرويه بطريقته 

 ة.اطلعت على جزء أكبر من الحقيقتكون بهذا قد وتوجهات مختلفة  آراء 

يخرج الطالب من المحاضرة في محاضرة أولى لدكتور جامعي مشهور   :مثال

فيقول أحد الحضور الشباب كانت كل القاعة  يتبادلون خبر المحاضرة والدكتور 

بسماع هذا الرأي ذا اكتفيت إ ةمحددكمستمع وجهة نظر بالطبع ستأخذ أنت  بنات.

بالطبع ستحكم   ا  لربما يخبرك أن نصف القاعة كان فارغ إذا سألت شخص آخر لكن 

معقدة  المحاضرة كانت آخر ومن ثم يخبرك شخص ثالث بأن  حكما  على المدرس 

 وغير مفهومة. 

عن   بالتحريال يكلفون أنفسهم متابعي وسائل التواصل االجتماعي المشكلة أن أغلب 

فكار أويكونون بقراءة الخبر من وجهة نظر واحدة فيكتفون  المعلومةصحة ودقة 

 ومعتقدات خاطئة. 

 
19 

https://www.researchgate.net/publication/280685490_Confirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomen
on_in_Many_Guises 

https://www.researchgate.net/publication/280685490_Confirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomenon_in_Many_Guises
https://www.researchgate.net/publication/280685490_Confirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomenon_in_Many_Guises
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أنها   عن تفاصيل ومكان وتاريخ ووقت المحاضرة السابقة سنجد مثال  فإذا بحثنا أكثر 

في عام  طالب  ٤٠٠٠ والذي يستوعب مثال   جامعة دمشقفي أكبر مدرج في أقيمت 

ونتحرى عن الوضع الموجود في سوريا  عندما نقاطع األخبار مع بعضها  ٢٠١٧

تم   شخص  ٢٠٠٠الذي وصل ل عدد الحضوربسبب كثرة يصبح الخبر كالتالي 

فمن الطبيعي أن يكون نصف المدرج فارغ  افتتاح المدرج الكبير في الجامعة 

فمن  و في الجيش أمسافرين أغلب الشباب إلى أن الوضع في سورية باإلضافة 

على  أما الشخص الذي حكم أن يكون غالب الحضور من اإلناث  ا  أيضالطبيعي 

المحاضرة بالصعوبة فألن المحاضرة كانت اختصاصية لطالب السنة الرابعة وهو  

 طالب في السنة األولى. 

نتعرض لمثل هذه األمور باختالف أمثلتها على مواقع التواصل كثير ما و

 االجتماعي. 

 الحل يكمن دائما في البحث والتنقيب عن األخبار وتفاصيلها. أما 

 : القاعدة الثالثة •

 فيتوجب عليك فحصها ومالحظةفي حال كانت هناك صور مرفقة مع الخبر 

وأي   الذي التقطها في أي تاريخوالمعالم الموجودة فيها ومن ثم البحث عن تفاصيلها 

ث    البحولمعرفة تفاصيل أكثر عن الصور يمكنك االستعانة بمحرك  ،مكان

      Google  "غوغل". 

 الرابط التالي:  نقوم بكتابة ي شيء أالشكل الطبيعي عندما نريد البحث عن ب 

WWW.Google.com        

مثال نكتب: أخبار اليوم   مستخدمين الكتابة بالبحثومن ثم كتابة ما نبحث عنه  

       .ومواقع ومقاالت وصور ومقاطع فيديو  أخبارفتظهر لنا 

 وليس بالكتابة؟ صور بال  الدخول على محرك البحثلكن ماذا إن أردنا   

 نقوم بكتابة الرابط التالي: في هذه الحالة   

WWW.images.Google.com    

 البحث عن الصور بالكلمات كما في محرك البحث عن طريق هذا الرابط يمكننا  

  رفاق صورة إأو عبر ، كما يمكننا وضع رابط لصورة معينة والبحث عنه، العادي

http://www.google.com/
http://www.images.google.com/
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شريط   زر الكاميرا الموجود بجانب طريق الضغط على عن  الحاسوبمعينة من 

 يظهر خياران  ف  البحث

    :األول

Paste image URL ويعني نسخ رابط الصورة 

 والثاني: 

Upload an image  صورةويعني تحميل 

بهذه الطريقة ستتمكن من إيجاد الصورة، ومكانها األصلي وتاريخ نشرها ألول  

ت حقوقها  في حال كان الحقوقمرة، وحتى تاريخ تصويرها واسم المصور صاحب 

 محفوظة.

  أخذ لقطة ثابتة من الفيديو  عن طريقالفيديو  في مقاطع أيضا  وتفيد هذه الطريقة 

  Screen Shot .العادية وتنزيلها كالصورة "سكرين شوت" 

20Tineyeتين اي" : أما موقع"   

عمل مثال  ب وقد قامت الباحثة  خوارزمياتالصور عن طريق فيتيح ميزة التحقق من 

 لعرض الخدمة التي يقدمها الموقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونتو, كنداموقع خاص تم انشاؤه في تو 20
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  www.tineye.com: فعند الضغط على الرابط التالي

 التأكدنضغط على السهم في اليسار ثم نحمل الصورة المراد  ,تظهر الواجهة التالية

 .منها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.tineye.com/
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 صورة ٩١٣أظهرت النتائج 

 مليار صورة   ٣٤.٩ثانية قامت الخوارزمية بالبحث في   ١.٢خالل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما تم كوتواريخ النشر وأحجام الصورة  وأوقات روابط وتم إظهار جميع التفاصيل و

تبحث    الخوارزمية تعني أن ميزة  الجزء الخاص بالصورة األصلية وهيعرض 

وهذا مهم في حال تمت فبركة صورة وإضافة شخص  ا  أيضعن أجزاء الصورة 

 .إليها

 

 

 

 

 

 



 

 34 

 

 القاعدة الرابعة: •

فنية أو أي  أو سياسية أو إعالمية لشخصية  عبارة عن تصريح  في حال كان الخبر

 للتأكد من صحة التصريح فمن الضروري التحقق من صفحته الخاصة  كان شخص

 . في حال كان مقال وكذلك األمر

لمقطع فيديو فيجب العودة إلى المقطع األصلي  أما في حال كان اقتباس صوتي 

ط األشخاص أو  ما يتم اجتزاء الكالم لتوري ومعرفة مناسبة وتاريخ القول فكثيرا  

فتنتشر   اإليقاع به وتشويه سمعتهالفيديو ومحاربة صاحب وإلرسال رسالة عكسية 

  في حال الكالم كان في سياق صحيح  رغم أن المجتزأاإلشاعات ويتم تداول المقطع 

حتى أن المشككين  وهذا األمر موجود منذ القدم  ،تمت العودة إلى المقطع األصلي

أن هللا تعالى   فيقولون  ومازالوا يستشهدون بجزء من اآلية كانوافي فرضية الصالة 

لزعزعة عقيدة الناس   (ال تقربوا الصالةيا أيها الذين آمنوا ): في القرآن الكريم قال

 وزرع الشك في قلوبهم.   الغير متمكنين من دينهم

والتركيز في كل الكلمات الواردة فيها، حتى  الضروري سماع مقاطع الفيديو فمن 

كلمات مفتاحية واستعمالها في البحث عن صحة  يتمكن المتحقق منها من استنباط 

، والتأكد  مقارنة األجواء والطقس والبنايات والعوامل المناخية ا  أيضالخبر، من المهم 

يتحدث عنها الفيديو، كما يجب   ذاتها التي من أن المنطقة الظاهرة في الفيديو هي 

 .21  صورت بزوايا مختلفةالبحث عن مقاطع فيديو أخرى لنفس الحادثة 

 القاعدة الخامسة:  •

فمن   راودنا الشك في فيديو معينأو  ما صورة فبركة نتمكن من معرفةفي حال لم 

الذين يجيدون استخدام   األفضل سؤال المختصين بصناعة الصور والفيديوهات

 ثغراتها. ويكتشفون   برامج التعديل

 

 

 

 

 
 (.18صفحة) ،مرجع سابق المتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي،األخبار آليات التحقق من 21
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 الخاتمة

دون التأكد من صحتها يخلق حالة من الفوضى  نشر األخبار في إن المساهمة 

إشاعة كاذبة   إذا كان الخبر ا  خصوص ا  كبير ا  وقد يسبب ضرروالتوتر في المجتمع  

 ما   نفتري بها على شخص

 كل بقاع العالم إلىيصل فيه الخبر   في وقت

 . على منصات التواصل االجتماعي لحظة نشره 
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http://darijaweb.com/2017/08/22/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/?fbclid=IwAR1YVkg6-kRcSrAvwF5F9B2PPykY6XtGWqDBynvVFC2EaTmE8y9jSA6ZBxQ
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,  المحترف الصحفي, الرؤوف عبد كمال ترجمة, هوهنبرج جون   •

 .1990 ،والنشر للطباعة الدولية الدار, القاهرة

  للنشر  الفالح  مكتبة, الكويت , اإلعالم أخالقيات: صالح سليمان   •

 .2002 ،والتوزيع

 

 

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F

ynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%www.sk

-2F769029

%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2

-58A%25D9%2594%25D8%25AD

%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2

588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25D

-9%258A%25D8%25A9

D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%2%25

5B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34y

OCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY

5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8OGv

8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBC

mNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstOWq

hbHzyB60NXHYP3dBA 

 

• https://m.facebook.com/AqsaUniversity/photos/a.

624509500978664/2082368238526109/?type=3 

 

• https://www.hbku.edu.qa/ar/admissions 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%2F769029-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34yOCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8OGv8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBCmNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstOWqhbHzyB60NXHYP3dBA
https://m.facebook.com/AqsaUniversity/photos/a.624509500978664/2082368238526109/?type=3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%2F769029-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34yOCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8OGv8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBCmNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstOWqhbHzyB60NXHYP3dBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%2F769029-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34yOCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8OGv8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBCmNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstOWqhbHzyB60NXHYP3dBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%2F769029-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34yOCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8OGv8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBCmNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstOWqhbHzyB60NXHYP3dBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%2F769029-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34yOCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8OGv8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBCmNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstOWqhbHzyB60NXHYP3dBA
https://m.facebook.com/AqsaUniversity/photos/a.624509500978664/2082368238526109/?type=3
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https://www.hbku.edu.qa/ar/admissions
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Famp%2Ftechnology%2F769029-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2594%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%3Ffbclid%3DIwAR0WhMJWe34yOCsX9gnpR1zf0djxdBrgmYKasPjbEzk_QOP7dyY_2SY5SZU&h=AT3prA8E9lU6_P1EWhQrXWiPu7UYr8OGv8qH9RCez331BQuA6OgKb2Hna9Zo0K9lyMI1DXBCmNZ3c_1bc7LWMQdlexHSXQ3PJLtzBvNC_isJstOWqhbHzyB60NXHYP3dBA
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• https://yecm.net/خليفة-بن-حمد-جامعة / 

 

• https://m.facebook.com/HamadBinKhalifaUniversit

y/photos/a.144438242339778/2059934527456797

/?type=3&theater 

 

  ايناس االجتماعي، اإلعالم عبر المتدفقة األخبار من التحقق آليات   •

 .٢٠١٨ لإلعالم، الجزيرة معهد سعيدي، بو

 

• https://www.researchgate.net/publication/280685490_C
onfirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomenon_in_Many_

Guises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/HamadBinKhalifaUniversity/photos/a.144438242339778/2059934527456797/?type=3&theater
https://www.researchgate.net/publication/280685490_Confirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomenon_in_Many_Guises
https://www.researchgate.net/publication/280685490_Confirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomenon_in_Many_Guises
https://m.facebook.com/HamadBinKhalifaUniversity/photos/a.144438242339778/2059934527456797/?type=3&theater
https://yecm.net/جامعة-حمد-بن-خليفة/
https://m.facebook.com/HamadBinKhalifaUniversity/photos/a.144438242339778/2059934527456797/?type=3&theater
https://www.researchgate.net/publication/280685490_Confirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomenon_in_Many_Guises
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