
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 8102 سبتوبر / يىليى  - العشرييالعدد  - السادستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 

 

 

 
  

  انعالقاخ انعايح انرقًيح جبايعح األزهراجتاهاخ دراساخ 

 9ص  ... (مصر الدوليةجامعة ) رزق سعد عبد المعطً /د.أ                                                                
 

  حتىالخ نظريح ومنارج عًهيح: انشثكاخ االجتًاعيح انرقًيح يف زيناتصال األزياخ إدارج 

 
 

 99ص   ... (الجزائر - 1وهران جامعة ) / ٌحٌى بن لعربً.م.دأ                                                                     
 

 يقارتح نظريحهنظى اجلهىيح املتقذيحواالتصايل ن انذور اإلعاليي:   
 57ص( ...  الشارقةجامعة ) د/ ثرٌا السنوسًأ.م.                                                                                 

 

 
                                                        

 

 إشكانيح املفهىو واألتعاد" االجتاهاخ انثحثيح يف دراسح األخثار انىمهيح"  
                                           

 95ص( ...  دبي -الغرير جامعة ) مروة سعٌد /د
 

 حاالخ انتجهيم يف اخلطاب اإلعاليي     

 111ص   ... (المستنصريةالجامعة ) سهاد عادلد/                                                                             

 (العراق - األهلية جامعيةال) د/ محمد جبار زغٌر                                                    
 

 

 تأثري انتذخم اإلعاليي يف انعًم انقضائي عهى اجتاهاخ اجلًهىر 

 117ص( ...  الزقازيقجامعة ) سارة سعٌد عبد الجواد د/                                                                       

 :رسائم عهًيحيهخصاخ 
 

 دراسح ييذانيحدور انعالقاخ انعايح يف فاعهيح انعًم انذتهىياسي : 
 

 169ص   ( ...نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ) العطوي فهد بن سوٌلم                                                
 

 :عروض كتة
 

  انعصر انرقًيانعالقاخ انعايح يف                                                          

 157ص   ( ...فلسطين - الجامعة العربية األمريكية)محمود محمد خلوف د/                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 (مصر) علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                

  

 (العراق)     ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 (مصر)     حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

     

  

 (مصر)  محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 (مصر) سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 (مصر)محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 (مصر)سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 (مصر)  شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 (مصر) أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 (مصر)   بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  اإلعالمكلية وكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

  

 (ليبيا) عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
  

      

  

 (السعودية) عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 (مصر) ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

 (األردن) تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 (سوريا) محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

   (الجزائر)علً قساٌسٌة   /أ.د 
  

 1جامعة الجزائر  –الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات 
  

 (الجزائر) رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 )السودان(  هشام محمد عباس زكرٌا /أ.د
 فيصلالملك جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 سبتمبر/  ٌولٌو - السادسةالسنة  - العشرٌنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 اال  بيثىٍيخ  ِشب ن  تب  
  اٌشب لخجبِعخ 

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الديي عبد القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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   www.jprr.epra.org.eg – www.epra.org.egو ت:  ِىلع
 

   157- 14- 15- 0114 (2+)  -  151- 14- 15- 0114 (2+)  -   818- 20-376-02 (2+) :اٌهب ف 

 73- 00-231-048 (2+):   بوس

 

 

 اٌّجٍخ ِفه  خ ضّٓ لىا د اٌجيبٔبد اٌ لّيخ اٌدوٌيخ اٌتبٌيخ:

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg
http://موقع/
http://موقع/
http://www.epra.org.eg/


جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
  

 : التعريف بالمجلة

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

   

 :النشر قواعد

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:Chairman@epra.org.eg


 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  تسعةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  بالمغة العربية التي تصدر محتوىً العممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات اإلعالمية نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثالث - من المجمة العشرينوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

          –رزق سعد عبد المعطيد/ أ.: من مصر الدوليةجامعة  من امقدمً  ثًانجد بحففي البداية       
 ".اتجاىات دراسات العالقات العامة الرقمية بجامعة األزىر "عن: دراسة  قدم والذي، (مصر)من 
اتصال "إدارة  عن فقدم دراسة( الجزائر) من - 0وىرانجامعة  –ن لعربييحيى ب /دأ.م.: أما      

  ".  تحوالت نظرية ونماذج عممية: الشبكات االجتماعية الرقمية في زمناألزمات 
 اإلعالمي الدوردراسة عن: " ،(تونس)من  -جامعة الشارقة –ثريا السنوسيد/ أ.م. :توقدم    

 ".مقاربة نظرية :منظم الجيوية المتقدمةواالتصالي ل

االتجاىات البحثية "عمى  دراسة ،(مصر)من  - في دبيالغرير جامعة  – مروة سعيدد/  قدمبينما      
 ." في دراسة األخبار الوىمية "إشكالية المفيوم واألبعاد

د/ محمد دراسة مشتركة مع  تقدم،  -المستنصريةجامعة  – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما       
 ".حاالت التجييل في الخطاب اإلعالمي " عن:من )العراق(  – األىميةجامعة  –جبار زغير

 



        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - الزقازيقجامعة  – سارة سعيد عبد الجواد دسوقيد/  تبينما قدم     
 ". تأثير التدخل اإلعالمي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور "

       

من  – فهد بن سويلم سالمة السليمي العطوي – قدم نايف العربية لمعموم األمنيةجامعة ومن       
دراسة  :دور العالقات العامة في فاعمية العمل الدبموماسي " بعنوان: عرًضا لرسالة ماجستير، (السعودية)

 ."ميدانية
( فلسطين)من  – العربية األمريكيةجامعة ال – محمود محمد مصطفى خلوف /الدكتوروأخيًرا يقدم      

 ".العالقات العامة في العصر الرقمي": بعنوان لكتابعرًضا 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 االجتاهات البحثية يف دراسة األخبار الىمهية 
 شكالية املفهىم واألبعاد"إ" 

 
 د/ مروة محمد سعيد                                                                 

                                                             marwa.saidraafat@gmail.com 
 دبي -الغرير جامعة                                                                                                        

      

ىىىى:خصلمال
       

عرم  إلخبرار المزيةرة بوسراا  األانطمقت ىذه الدراسة من األىمية واآلثار المترتبة حاليًا عمى نشرر ا       
مقد توص  الباحثون إلى أن آثار وتبعات األخبار المزيةة في ، فإلعم  الجديدةُيسمى وساا  اوخاصة بما 

مرا أن ينتشرر ف .تصبح في كثير من األحيان أى  بكثير مرن كرون أن الخبرر مزير  رقميعصر التواص  ال
مةبرر.   الخبر يصبح من الصعوبة بمكان التخةي  من وطأتو حتى إن ظير بالدلي  الثابت أنرو مزير  أو

نمراذج أخبرار ظيرر بعرد انتشرارىا أنيرا مزيةرة، ورور  ذلر. وقعيرا وآثارىرا تظر  باقيرة ل تعرض الكثيرر منرا وقد
 .وكأنيا كانت صادقة وموثقة

تعبيرررات متعررددة مررن شررأنو أن ييررد   وذىررو مةيررو   ("الوىميررة"األخبررار المزيةررة  ن ىررذا المةيو أكمررا       
 التنويرية بأي دولة أو كما يةترض أن تكون  جيزةألمن ا دور وساا  اإلعم  بإعتبارىا

شرركالية توحيررد ىررذا إوقررد سررعت العديررد مررن الدراسررات لو ررذ تعريةررات ليررذا المةيررو ، لكررن تظرر  ىنررا.       
المةيو  وىو ما تسعى ىذه الدراسة لرصرده مرن خرم  اسرتقراد الدراسرات السرابقة التري تناولرت ىرذا المةيرو  

 تحمي  المستوى الثاني طار منيج إوتحميميا في 
ىمقدمة:

 : تنطمق ىذه الدراسة عمى المستوى الةكرري مرن أىميرة الردور واآلثرار المترتبرة عمرى انتشرار مرا نسرميو       
عدد اليوات  الذكية العاممة  نإف ،«اإلندبندت»حسب تقرير ورد في جريدة بو " األخبار المزيةة أو الوىمية "

حسب وب .ومعد  نموىا يوازي خمسة أ عا  معد  نمو السكان في األرضعدد البشر قد فاق في العال  
ك  ىذه .العال نقترب من توافر ما ال يق  عن جيازين خمويين لك  إنسان في فإننا الجريدة البريطانية ىذه 

ذكيررة بإمكانيررا التواصرر  مررذ بع رريا  أدواتمميررار جيرراز( مررا ىرري إال  55األجيررزة وأعرردادىا الياامررة  نحررو 
 .آن واحد في سريعةالقابمية عمى تنةيذ ميا  معقدة و وليا 
لررريس كررر  البشرررر يمتمكرررون ىرررذه  -وبطبيعرررة الحرررا  -ومرررن خرررم  ىرررذه الدراسرررة يمكننرررا القرررو  بأنرررو       

وىذا معنراه أن الرذين يممكرون ىرذه األجيرزة لير  سرمطة عمرى الرذين ال يممكونيرا  والرذين يممكونيرا، اليوات ، 
ا تتماشرى مرذ ميرولي  وييرعرون ا أو قصًصربكات التواصر  معمومرات أو أخبرارً ينشرون ويبثون من خرم  شر

 .دافي التي تواا  أى إلى القصص واألخبار والمعمومات
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  انتشررت مرؤخراً وىذا ربما يحت  عمينا كباحثين و ذ نظريات أو فر يات لتةسير ىرذه الظراىرة التري      

تةسيرىا وو ذ اليد عمى المشك  فييا ومن ث  محاولة تقدي  والنظرية تدرس ظاىرة بشرية أو طبيعية بغية 
  حمو  لتغيير الواقذ الحالي إلى واقذ أف  

وىرو مرا تحراو  ىرذه الدراسرة تو ريحو .وىنا. كثير من الدراسات األكاديمية التي تتناو  ىرذه الظراىرة،    
 والقاد ال ود عميو 

تصبح في  رقميبار المزيةة في عصر التواص  المقد توص  الباحثون إلى أن آثار وتبعات األخف     
ما أن ينتشر الخبر يصبح من الصعوبة بمكان ف .كثير من األحيان أى  بكثير من كون أن الخبر مزي 

نماذج ل تعرضالتخةي  من وطأتو حتى إن ظير بالدلي  الثابت أنو مزي  أو مةبر.  وأظن أن كثيرا منا 
 .، ورو  ذل. وقعيا وآثارىا تظ  باقية وكأنيا كانت صادقة وموثقةأخبار ظير بعد انتشارىا أنيا مزيةة

إلى الميارة أو الخبرة أو التجربة التي  يةتقرون ن األشخاص الغير مختصين بيذا الشانإنظرة أكاديمية فوب
 من فرز الخبر المزي  عن الخبر الصادق  ي تمكن
كمما زاد التصاقو بسياق األحداث التي يتطرق  وتظير الدراسات أن الخبر المزي  يزيد وقعو وتأثيره     

، الخبر المةبر. عن موت ممكة بريطانيا اىتزت لو مواقذ إعممية رصينة ومؤسسات قب  إلييا  مثمً 
  نةى الخبربالقصر الممكي  يقو  كشةو، أي قب  

وابت عن نشاط  قد ولكن ما كان لمخبر المزي  ىذا أن ينتشر ويتقبمو الناس لو ل  تكن ممكة بريطانيا    
 .رسمي بسبب وعكة صحية

عممري" ىرذه الظراىرة التري أمسرت إلكبرر وأشرم  ىري " الت رمي  اأمرن ظراىرة  ويظ  ىرذا المةيرو  جرزدً     
منتشرة بشك  كبير في الوقت الراىن وخاصة بالة اد االجتماعي االفترا ي من حولنا بحيرث تحرو  ىرذا 

 مختبرات لنشر األخبار الكاذبة أو المزورة  إلى -في بعض األحيان -األخير
 أهدافىالدرادة:

الوقو  عمى طبيعة ىذا المةيو  كما قدمتو الدراسات السابقة األجنبية واستبيان الةارق في التوجو  -5
 يدولوجيات الساادة بحسب ك  دراسة ألالنظري ليذا المةيو  وذل. تبعًا ل

عن ىذا المةيو  باستخدا  تحمي  المستوى الثاني ورصد تقدي  رؤية نقدية لما قدمتو ىذه الدراسات  -2
 شكاليات المتعمقة بو  إلا

مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت مةيو  األخبار الوىمية وتقدي  رؤية مستقبمية ليذا المةيو   -3
 وفقًا لما طرحتو ىذه الدراسات 
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ىمذكلةىالدرادة:ى
خبارية المصورة التي أنتتجيا الوكاالت إلومذ ظيور ما ُيسمى بالبيانات ا  2004 من عا  بيناير      

الحكومية أثناد إدارة بوش والتي استحوذت عمى الكثير من االىتما  من صحيةة نيويور. تايمز وويرىا 
من وساا  اإلعم  ظيرت عدة ق ايا ليا عمقة بمصادر األخبار الُمذاعة ومدى دقتيا، مما دفذ لجنة 

لمبدد بتحقيق حو  كيةية   -وىي الوكالة الحكومية التي تشر  عمى النشر  -صاالت الةيدرالية االت
 معالجة ىذه المصادر من المعمومات المصورة بطريقة قانونية بدال من كونيا أخمقية 

عندما ت  عرض فيديو من   2004 عا بأمريكا  -تحديداً  -وكانت ىذه الق ية قد ظيرت عمى السطح 
محطة تميةزيونية محمية أمريكية حو  فوااد قانون الرعاية الطبية المدعو  من  40رردارة األمريكية بإلصنذ ا

مريكيين لدفذ ثمن وصةاتي  الطبية، وأثناد ألالبيت األبيض والذي كان من أىدافو مساعدة المسنيين ا
عر و عمى اليواد بدون استخدا  المونتاج كما ىو، انتيى الةيديو بصوت سيدة أمريكية تقو : "تقرير 

 من واشنطن"  "كارين ريان"
لقرادة نص أعدتو الحكومة مسبقًا، وبعد  "كارين ريان"نيا استأجرت أنتاج الحقًا إلوقد قالت شركة ا      

ن فيديو قانون الرعاية الطبية ل  يكن سوى دعاية قصدتيا أتحقيق أو ح مكتب المسادلة الحكومية ال
 الحكومة االمريكية 

مراجعة استخدا  األخبار الزااةة المنشورة   إلىدعت لجنة االتصاالت الةيدرالية  2005وفي عا        
المحطات  ون ومالكو ة يمتز  بيا المذيع ذ قواعد وا حالمصورة أو المطبوعة وأقرت باالجماع و  سوادً 

لزامي  بذكر ذل. لمجميور، ا  التميةزيونية وويرى  حو  المصدر وطبيعتو والقاامين عمى الرعاية البرامجية و 
 وفرض ورامات لمن يخال  ذل. 

خر منذ وقت قريب أعمنت شركة فيسبو. اكتشا  حممة بتموي  روسي استخدمت في آوعمى صعيد      
ثيرة لمشقاق السياسي عبر شبكات التواص  االجتماعي، وقالت الشركة أن مبمغًا طااًم قد ت  بث رساا  م

ول  تق  ىذه الحممة بدع  شخصية بعينيا لكنيا انطوت عمى   2057نةاقو خم  عامين حتى مايو إ
مو وعات تتحدث عن األصو  العرقية واليجرة  ، وقد قامت الةيسبو. بغمق ىذه الحسابات وبدأت 

 دارة األمريكية والمقصود بو اتيامات بتدخ  روسي في االنتخابات األمريكية إلبتحقيق مذ ا
نيا أ، قي  "ترامب وكمينتون"وكان اليد  الرايس من ىذه الحسابات تداو  أخبار كاذبة وم ممة عن 

 أثرت عمى فرصة ك  منيما لمةوز 
منيا البحث وىي األخبار الم ممة وسرعة زاد ىذا الواقذ تت ح مشكمة الدراسة التي ينطمق ا  و       

نةاذىا، فالعال  قد عر  ىذا المةيو  قديمًا لكن ل  تكن ليا سرعة االنتشار كما بوساا  التواص  
االجتماعي ومن ىنا ظير ىذا المةيو  كتعبير جديد عن مصطمحات قديمة مث  األخبار الكاذبة والمتحيزة 

 في العقود السابقة التي كانت تطمقيا بعض الصح  والمجمت 
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ىمنهجوةىالبحث:
ىذا المصطمح الذي تمت صياوتو عمى يد "  اعتمد ىذا البحث عمى منيج تحمي  المستوى الثاني،     

، ويشير المصطمح إلى تحمي  التحميمت والنتااج الصادرة عن األبحاث الةردية،  5976في عا  ومس" 
كبيرة من نتااج تحمي  الدراسات الةردية لغرض دمج النتااج في وىو يعني أي ًا التحمي  المقد  لمجموعة 

 بوتقة واحدة 
وىنا. حاجة ممحة الستخدا   تقنيات ىذا التحمي  بالدراسات البحثية وذل. ألن دراسات العمو  االجتماعية 

يقد  رؤية  حصاايات موجزة فقط بنتااجيا، بينما ىذا النوع من التحمي إأو ويرىا بشك  عا  والبًا ما توفر 
ا ما يستخد  ىذا النوع من التحمي  في تحميمية نقدية أكثر و وحًا لمنتااج االحصااية الةردية، ووالبً 

 الدراسات االجتماعية والنةسية 
ىالدراداتىمحلىالتحلول:

 

(1) Michael A. Peters.( 2017). Post-truth and fake news  
 :"مايكل أ. بيترز"خبار المزيفة، ألبعد الحقيقة وا ما
خبار المزبةة في وقتنا الحالي وور  الدردشة ألتدور ىذه الدراسة حو  أوجو التشابو بين انتشار ا     

نو كانتشار أالمزيةة " بخبار ألالشييرة بوساا  التواص  االجتماعي، وقد شبيت الدراسة ىذا المصطمح" ا
 بسيولة بين حام  المرض والسكان المحيطين  األمراض الُمعدية التي تنتشر

ثناد أنو في أن ىذا المةيو  ترافق ظيوره مذ االنتخابات الرااسية األمريكية الما ية ، و أوأكدت الدراسة 
 الجتماعي ىذه الةترة ت  تداو  العديد من األخبار الوىمية خاصة بوساا  التواص  ا

أن عدد ىذه األخبار المزيةة قد فاق عدد األخبار الواقعية الصادقة عن  إلىوقد توصمت الدراسة 
 مريكية في ىذه الةترة ألاالنتخابات ا

وأشارت الدراسة بأصابذ االتيا  تجاه المخابرات الروسية التي كان ليا الدور األكبر في نشر مث  ىذه 
 ي ًا أت األمريكية واألوروبية خبار ترافقًا مذ االنتخاباألا
 

(2) Edson C. Tandoc Jr., Zheng Wei Lim& Richard Ling.(2017). 
Defining “Fake News” 

 ، واخرون:"ديسون سي"أتعريف األخبار المزيفة، 
تدور حو  مةيو  وتشكي  مصطمح اعتمدت ىذه الدراسة عمى مراجعة دراسات وأبحاث مختمةة      

بحثًا عمميًا حو  ىذا المو وع وذل. بالةترة الزمنية  34األخبار الم ممة، وقد قامت الدراسة بتحمي  
   2057 ىلإ  2003ما بين 

http://www.tandfonline.com/author/Peters%2C+Michael+A
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تصني  أشكا  األخبار المزيةة وأنماطيا المختمةة مث   األخبار الممةقة  إلىوقد توصمت ىذه الدراسة 
 ار الكاذبة   (األخب –الدعاية  -

خبار الكاذبة ىما: ألواستندت الدراسة عمى بعدين أساسيين بتحمي  المةاىي  المختمة لمصطمح ا
 مستوى الواقعية والخداع بك  خبر من ىذه األخبار مح  التحمي  

حسب ك  نواع السابقة لتو يح مةيوميا بألكما أ افت الدراسة تصني  األخبار المزيةة طبقًا ليذه ا
 رشادي لمدراسات المستقبمية إ، وتقدي  دلي  من مستويات الدراسةمستوى 

 

(3) Michael A. Peters.(2017). The information wars, fake news and the 
end of globalisation: 

 :"مايكل أ. بيترز"حروب المعمومات واألخبار الوهمية ونهاية العولمة، 
 

تناولت ىذه الدراسة تحمي  االنتخابات الرااسية األمريكية الما ية وما ت  تداولو من معمومات      
، وما أعقبو من تداو  وانتشار ألخبار السياسية الديموقراطية في أمريكامتداخمة ومشوشة حو  العممية 

االنتخابات المحقة سياسية مزيةة بسبب حممت التدخ  الروسي في مجريات ىذه االنتخابات بأمريكا ث  
 ببريطانيا 

خبارية التي تحدثت عن االنتخابات األمريكية إلوقد اعتمدت الدراسة عمى تحمي  م مون القصص ا    
 " صحيةة الديموقراطية"  :ي ًا مث أفي وساا  االعم  وبالصحافة 

طار حرب إيا الدو  في ال استراتيجية تقو  بإأن مةيو  األخبار المزيةة ما ىو  إلىوتوصمت الدراسة     
المعمومات الساادة اآلن اعتمادًا عمى ىذه النوعية من األخبار مث  ما فعمتو روسيا أثناد االنتخابات 

 األمريكية 
وبالمقاب  أكدت الدراسة أن ىنا. عددًا من الدو  قد طورت أدواتيا لمحاربة ومقاومة استرتيجيات     

 مقاومة المعمومات مث  فنمندا 
عم  وخاصة ما إلعادة استخدا  وصياوة النظرية النقدية في بحوث اإ رورة  إلىا أشار الباحث كم     

عم  الرقمي وذل. لتقدي  نتااج األبحاث الخاصة بيذا الجانب بشك  أكثر عمقًا، والتأكيد عمى إليسمى ا
، كما عم  الجديدةإلالت حوكمة وساا  اطار محاو إعم  الجديدة في إلأىمية دراسة وتتبذ ممكية وساا  ا

تحدث الباحث عن ما ُيسمى التمم. الجمعي لوساا  التواص  االجتماعي كمدخ  لمتحك  بالمعمومات 
 الساادة فييا 
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(4) Nicholas W. Jankowsk.(2018).Researching Fake News: A Selective 
Examination of Empirical Studies: 

 :"نيكوالس جانكوسكي"بحوث األخبار الوهمية: اختبارات مختارة لدراسات تطبيقية، 
 

الدراسة عن مةيو  األخبار الكاذبة وظيوره ونشأتو إبان االنتخابات الرااسية األمريكية في تتحدث     
   2057والذي عاود الظيور باالنتخابات األوروبية عا    2056عا  
وقد استخدمت ىذه الدراسة الرؤية التعددية االستطمعية حو  الدراسات التي تناولت ىذا المةيو       

ب رورة توسيذ النطاق في مجا  البحث حو  األخبار الكاذبة و رورة توفير  وقد أوصت الدراسة
 الخمةيات النظرية الداعمة خاصة استخدا  النظريات النقدية لتقدي  رؤى أكثر شمولية عن ىذا المصطمح 

 
(5) Dan Berkowitz.(2016). Miley, CNN and The Onion: When fake news 

becomes realer than real. 
 :و"أونيون": عندما تصبح األخبار الكاذبة أكثر صدقًا من الواقع ”سي إن إن”"مايمي" و

 

تتحدث الدراسة عن واقعة أداد المطربة "مايمي سيروس" وير المتوازن في برنامج  جوااز موسيقى       
 The“اإلخباري، حيث قامت منظمة  CNNالةيديو، والتي كانت من أى  القصص اإلخبارية عمى موقذ 

Onion”  وىي منظمة إخبارية وىمية بعرض عمود ساخر زعمت فيو أن محرر شبكةCNN  قا  بشرح
 قعة المطربة "مايمي"  وا

وقد أو حت الدراسة مدى قدرة المدونين وكتاب األعمدة والمنظمات اإلخبارية الوىمية عمى إعادة نق  
 لكترونية إلخبارية اإلخبار الوىمية بشك  موسذ خاصة عبر المواقذ األصياوة الصحافة التقميدية، ونق  ا

 

(6) Amber Day & Ethan Thompson.(2012).Live From New York, It's the 
Fake News! Saturday Night Live and the (Non)Politics of Parody.  

امج "المحاكاة برنامج "مباشر من نيويورك": األخبار الكاذبة، وبرنامج "ليمة السبت مباشر" وبرن
   :"إيثان تمبسون"و "أمبر داي"السياسية الساخرة"، 

 

عمى الرو  من اكتساب ىذه البرامج شيرة عالمية، وخاصة برنامج "ليمة السبت مباشر"؛ إال أنو      
السخرية من أخبار بعينيا، مما طرح تساؤالت حو  شبية  من الممحظ تركيز األخير عمى النقد أو

 خبار دون ويرىا ألااختيار ىذه 
لذين أصبحوا البرامج اوتماديًا في ذل. ت  است افة قطاع كبير من ال يو  والةنانين بيذه      

 بدورى  أداة تستخد  لمتركيز عمى أخبار محددة في إطار الذع السخرية 
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لتركيز وتوصمت الدراسة إلى أن ىذه البرامج قد ت  تةريغيا من محتواىا الةعمي وانصرفت إلى ا     
عمى أخبار بعينيا بشك  وير حيادي بغرض جذب عدد أكبر من الجميور العا  والمشاىير عمى حد 

 السواد 
 

(7) Geoffrey Baym.(2005). The Daily Show: Discursive Integration and 
the Reinvention of Political Journalism: 

عادة تعريف الصحافة السياسية،   : "جوفيري بايم"برنامج "دايمي شو":التفاعل التراكمي وا 
 

طبقت ىذه الدراسة عمى برنامج "دايمي شو" الشيير، والذي يعد مزيجًا من األخبار والنقاشات      
عممي الشيير "جون ستيورات" وعمى الرو  من أن ىذ إلالسياسية، والتقارير الساخرة، والذي يقدمو ا

ًا في ميمالبرنامج ال يت  تصنيةو عمى أنو من البرامج التي تقد  األخبار الوىمية لكنو يمعب دورًا 
 عممية التواص  السياسي بالحياة العامة 

وساا  اإلعم  وقد افتر ت الدراسة احتماالت أوليا: أن برنامج "دايمي شو" يقذ  من بياة      
 المتطورة التي تحددىا قوى التعددية والتكام  

ث  يستند الباحث إلى التحمي  النقدي لمبرنامج ويدرس تغطية ىذا البرنامج لحممة االنتخابات      
، وذل. من خم  تحمي  عناصر البرنامج الثمثة الرايسة: قطاع  2004الرااسية األمريكية لعا  

 رة المحاكاة الساخرة، والمقابمت مذ  يو  ك  حمقة األخبار اليومية، وفق
من أنواع الصحافة البديمة  اوخمصت الدراسة إلى أن برنامج "دايمي شو" يمكن اعتباره نوعً      

 ويستخد  السخرية الستجواب السمطة والمحاكاة الساخرة لنقد األخبار المعاصرة واألحداث الجارية 
ار الوىمية بمةيوميا ال يق، ولكنو يستخد  السخرية، وقد توصمت كما أن البرنامج ال يقد  األخب

الدراسة أي ًا إلى أن البرنامج مح  الدراسة يقد  درسًا لطمب الصحافة لمتركيز عمى الخطاب 
 السياسي وتحمي  م مونو بشك  جيد 

 
(8) Sandra L. Borden & Chad Tew.(2007). The Role of Journalist 

and the Performance of Journalism: Ethical Lessons From 
“Fake News”: 

   

، "ساندرا بوردن"،  دور الصحفي وأداء الصحافة: دروس أخالقية من األخبار الكاذبة
 :"تشاد تيو"و

التميةزيونية، في إطار ما ت  تداولو حو  دور برنامج "دايمي شو" وأىميتو كنوع جديد من الصحافة      
جادت ىذه الدراسة لتو يح الدور السمبي الذي قد يؤديو ىذا البرنامج أو ما يشابيو، من منطمق 
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  بيا  وقد االلتزامات األخمقية التي يجب أن يمتز  بيا ك  صحةي؛ فنجد أن ىذا البرنامج ومقدمو ال يمتز 
في إطار نظرية "الة يمة" والتي تقترح أن ىنا. تمييزًا بين الصحةيين ومن  انظريً  مً استخد  الباحثان تحمي

يحاولون تقميد دور الصحةي الحقيقي، مث  "جون استيورت" وذل. فيما يخص االلتزا  باألخمقيات المينية 
 وخاصة عرض األخبار الم ممة 

برامج كمؤدين لمدور فقط وليسوا وقد اقترحت الدراسة أن يت  حصر أدوار مقدمي ىذه النوعية من ال     
 صحةيين 

(9) Joanne Yaffe.(2017).From the Editor—Fake News, Information 
Literacy, and Scholarly Communication in Social Work: 

 

من محرر األخبار المزيفة: محو أمية المعمومات، واالتصاالت العممية في العمل 
 :"جوني يافي"االجتماعي، 

 

، وأنو  2056في ىذه الدارسة أشار الباحث إلى أن ىذا المصطمح ل  يكن موجودًا قب  عا  
االنتخابات ظير في عناوين األخبار بشك  أسبوعي ان ل  يكن يومي في صح  بعينيا أثناد حممة 

 األمريكية آنذا. 
وقًد  الباحث تعريةًا لمةيو  األخبار المزيةة: بأنيا المعمومات الُمقدمة باعتبارىا معمومات واقعية 

نيا معمومات وير أولكنيا في الحقيقة ىي معمومات متحيزة وتدع  استنتاجات من يروجونيا، كما 
 ما بين االثنين  اقيقة أو خميطً صحيحة تكون فييا الحقااق المطروحة مشوىة أو وير د

كما قد  الباحث تعريةًا لما ُيسمى بمحو أمية المعمومات: وىي مجموعة من القدرات المتكاممة 
نتاج المعمومات وتقييميا والمشاركة في بياة إالتي تشم  االكتشا  الوا ح لممعمومات وفي  كيةية 

 التعم  
الجتماعي البد من تطوير آليات لمحو أمية نو في منيجيات العم  اأوأوصت ىذه الدراسة ب

 خبار الوىمية وانتشارىا ألالمعمومات وىي الوسيمة الوحيدة التي اعتبرىا الباحث أداة فعالة لمكافحة ا
 

(10) Maria Haigh, Thomas Haigh & Nadine I. Kozak.(2017). 
Stopping Fake News: 

 وآخرون: "ماريا هاي"يقاف األخبار الكاذبة، إ
وقةوا أثوثيق حممة الصحةيين الناشطين األوكرانيين المسماة "  إلىتسعى ىذه الدراسة       

خبار الوىمية" والتي قامت  د الدعاية واألخبار المزيةة التي ُنشرت برعاية الدولة عبر ألا
 وساا  التواص  االجتماعي 
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نترنت واستخدمت إلعم  عبر اإلوأو حت الدراسة أن ىذه الحممة قد وظةت وساا  ا     
حديثة لمكش  عن األخبار الوىمية ومنذ انتشارىا ، كما اعتمدت ىذه الحممة عمى تقنيات 

سادة تقدي  إخبارية كإشارات لتزيي  الوقااذ والحقااق مث  تحري  أو إلتقدي  القصص ا
 الصور والتصريحات النصية 

ة و يجب االىتما  بيذا النوع من الدراسات التي تبحث في حقيقأن إلىوتوص  الباحث      
 خبارية التي يمكن تزييةيا أو تبديميا إلالقصص ا

 
(11) Kati Tusinski Berg.(2017). Media Ethics, Fake News, Politics, 

and Influence in Public Life: 
  

 واألخبار المزيفة ونفوذها في الحياة العامة، كاتي بيرغ:عالم إلأخالقيات ا
 

دوالرًا فقط وتكمةة ك  خدمة من  55خبارية مزورة والتي تبدأ من إتشرح الدراسة كيةية القيا  بحممة       
نترنت، تشويو صورة صحافي وناشط حقوقي، وصوال إلنشر مقا  كاذب، خمق شخصية مشيورة عمى ا

 .تجاج في الشارعإلى التحريض عمى االح
 

تقو  الدراسة إن نماذج تسعير األخبار الكاذبة بسيطة، حيث ىنا. مبمغ ثابت مقاب  عدد محدد من      
اإلجرادات الممارسة عمى شبكات التواص  االجتماعي من إعجاب، نشر، تعميق    كذل. ي من البعض 

وليس بوتات  برامج تقو  بميمات نوعية الخدمة من خم  نشر األخبار الكاذبة عبر حسابات حقيقية 
نترنت(  تتجاوز الخدمات المتاحة في ىذه األسواق نشر األخبار المزيةة، ووالبًا ما إلتمقااية عمى شبكة ا

 تشم  إنشاد القصص اإلخبارية وتسويقيا لمستخدمين مستيدفين، حيث إن أقسا  التعميقات
(Comments) راق المقا  اإلخباري بمجموعة من ىي أي ًا عر ة لمتمعب، ويمكن أن يت  إو

 .التعميقات لخدمة أىدا  العمي 
 

(12) Chandra Small Wood Clark. Fake News: A Survey on Video 
News Releases and their implication on journalistic ethics, 
integrity,and credibility of broadcast news: 

 

خبارية المصورة وتأثيراتها عمى األخالقيات الصحفية إلحول البيانات ااألخبار المزيفة: دراسة استبيانية 
 :"ود كالرك"و "شاندرا سمول"والشفافية والمصداقية بنشر األخبار، 
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 إلىمشاركًا من ثمث مناطق مختمةة بأمريكا وقد ت  تصنيةي   533طبقت ىذه الدراسة عمى       
خبارية إلسؤااًل حو  البيانات ا 54صحةيين وطمب كميات االتصا  والمشاىدين، وقد تناو  المسح 

 المصورة ومدى مصداقيتيا وقد اعتمدت األسامة عمى مستوى الخبرة لدى الصحةيين الممارسيين 
البيانات  أن متوسط عدد المشاىدين قد وجدوا أن استخدا  ىذا النوع من إلىوقد أشارت النتااج       

خبارية المصورة وير أخمقي  بينما رأي الصحةيون أن استخداميا لو تأثير عمى استقملية الصحافة إلا
 بشك  عا  

نترنت كمصادر رايسية إلالتميةزيون وا إلىكما أظيرت الدراسة الي أن معظ  الناس يتحولون       
 دقيقة باليو   30أيا  باألسبوع و 3أكثر من  لألخبار والمعمومات، لكني  ال يشاىدون التميةزيون المحمي

خباري، واالىتما  إلوأكدت الباحثة عمى أىمية دراسة ىذا النوع من البيانات وتأثيرىا عمى المحتوى ا     
 عم  إلبدراسة تزيي  األخبار بشك  عا  والذي يت من أكثر من وجو بحسب ك  قطاع من قطاعات ا

 

ىنتائجىالدرادة:
الباحثة تحمي  المستوى الثاني لجمذ نتااج ىذه الدراسات األنةة الذكر وتقدي  رؤية نقدية استخدمت      

 أكثر عمقًا حو  مصطمح األخبار الوىمية مح  الدراسة 
عم  إلطار استخدامو بوساا  اإلقد تنوعت ىذه الدراسات مابين دراسات تناولت ىذا المةيو  في      

ىذا المصطمح بوساا  التواص  االجتماعي، وعمى الرو  من ذل. فمقد  كالتميةزيون واستخدا  التقميدية
 اتةقت ىذه الدراسات عمى التالي:

عم ، في إلدراسة أجنبية تبحث في مةيو  األخبار الوىمية بوساا  ا 52تناولت الباحثة بالتحمي   -
ة ىذا المةيو  حداث إلىحين افتقرت المكتبة العربية لدراسات عن ىذا المةيو ، وربما يرجذ ذل. 

من  -، واختمطو عند بعض الباحثين، فما زا  العديد من الباحثين2056والذي ظير بالعا  
 يستخد  ىذا المةيو  كبدي  لألخبار المتحيزة أو وير المتوازنة  -وجية نظر الباحثة

اسية وذل. أثناد عقد االنتخابات الرا  2056مصطمح األخبار الوىمية ل  يكن لو وجود قب  العا   -
و أخبار المتحيزة ألخرى مث  اأاألمريكية، فمقد ظير ىذا المةيو  عمى السطح كبدي  لمةاىي  

 الكاذبة التي كانت ساادة بوساا  االعم  التقميدية 
جمعت الكثير من الدراسات عمى الدور االستراتيجي الذي لعبتو روسيا بالعممية السياسية حو  أ -

تنامي ىذا المةيو  وظيوره بكثافة  إلىات والذي بمقت اه أدى العال  واستخداميا لحرب المعموم
عمى التأثير عمى  –من وجية نظر بعض الباحثين  -بالعال  االفترا ي، فمقد حرصت روسيا 

خبار المزيةة ىي ألنتااج االنتخابات في كثير من الدو  مث  أمريكا وفرنسا وألمانيا، وربما كانت ا
 غرض األداة األقوى لتحقيق ىذا ال
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عممية التي ُتعرض بيا اإلن بحسب الوسيمة و تعدد واختم  ىذا المةيو  بالطرح الذي قدمو الباحث -
يديولوجيا السياسية الساادة بك  منطقة، فكمما كان ىنا. رؤى أكثر و وحًا ألمث  ىذه األخبار وا

 بروزًا  عن الديموقراطية الساادة في المجتمذ كمما ات ح ىذا المةيو  واتخذ سياقًا أكثر
فكمما كان ىنا. طرحًا لممعمومات الواقعية المقدمة ألفراد المجتمذ بشك  موسذ كمما ق  انتشار 
ىذه الةاة لألخبار، فةي ىذا العال  االفترا ي ل  تعد المعمومات ممكًا لجية بعينيا، في حين 

مكان إلمات قدر اقدمت دراسة من الدراسات السابقة تجربة فنمندا والتي استطاعت التحك  بالمعمو 
 خبار الم ممة ألفي مواجية لمحممت التي شنتيا روسيا باستخدا  ا

أشارت معظ  الدراسات بأن انتشار مث  ىذه النوعية من األخبار يرتبط بشك  كبير بالمؤسسة  -
و النظ  الحاكمة واألجيزة المخابراتية بشك  عا ، فعمى الرو  من أالحكومية الحاكمة بك  دولة 

خبار الوىمية بوساا  التواص  ألسات وأفراد لمعم  بيذه المينة وىي احترا  نشر اوجود مؤس
 ن معظ  ىذه المؤسسات والمواقذ تتبذ أجيزة سيادية دولية أال إاالجتماعي 

 

لتغييرات التي أقرىا الةيسبو. مؤخرًا طار ذل. يتزايد التحدي الذي يواجو المؤسسات الصحةية، فاإوفي 
والذي قّيد المستخدمين بالتعرض لألخبار التي تما  ميو  وأيديولوجيات األصدقاد عمى شريط األخبار 

واألقارب، دون النظر إلى أن األخبار التي يت  تداوليا عادة ىي األخبار المثيرة لمجميور وليست 
بال رورة صادقة، وبالنتيجة تراجذ تدفق أخبار المؤسسات الصحافية لتح  محميا مواقذ األخبار 

يةة، وىذه التغييرات قد تقّم  من التعرض وير المقصود لمت مي ، إال أنو بإمكانيا في بعض المز 
الحاالت تصعيب ميمة التحقق من األخبار عبر تدفق مستمر لممحتوى من أشخاص يحممون 
أيديولوجيات مماثمة  وفي الوقت نةسو، يمكن أن يؤدي تراجذ تدفق األخبار إلى حجب الكثير من 

 .واألشخاص والمجتمعات وبالتالي يؤدي إلى تةاق  التعرض لمت مي المعمومات 
 

و وير أمحاوالت جادة من مؤسسات خاصة أوحقوقية  -بالمقاب   -ولقد رأت الباحثة أن ىنا.      
لكترونية مخصصة إخبار الوىمية" والمتمثمة في مواقذ ألتابعة ألي جية لمقاومة ما ُسمي ب "توسنامي ا

وىو موقذ بريطاني مستق  وير تابذ ألي   Full Factر المزيةة من عدمو مث  وقذ خباأللكش  زي  ا
و سياسية ويعم  مذ الحكومة البريطانية ومؤسسات البحث ىنا. لتحسين جودة المعمومات أىياة حكومية 

و ح حو  أالمقدمة لمجميور وتقدي  الحقااق كاممة بعد تةحصيا ليتمكن المتمقي من الوصو  لرؤية 
 مو وع محدد 

 

كما أطمقت فيسبو. العديد من األدوات التى من شأنيا المساعدة فى اكتشا  األخبار الكاذبة      
والتصدى ليا، فنجد أنيا عمى سبي  المثا  وفرت ميزة تقو  عمى و ذ عممة حمراد عمى األخبار 

ت ذات الصمة" من أج  ا ميزة أخرى تعر  بر"المقاالالمشكو. فى مصداقيتيا، كما وفرت الشركة أي ً 

http://www.epra.org.eg/
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محاربة األخبار الكاذبة، وىذه الميزة من المقرر أن تظير بعض األخبار المتعمقة بنةس الخبر المشكو. 
 ا من المعمومات حو  قصة معينة فى صحتو، إلعطاد األشخاص مزيدً 

ى ترشحيا أما فى يوتيوب، فقد قررت شركة جوج  أن تكون ىنا. مراجعة أكبر لمقاطذ الةيديو الت     
ا لمزيد من األزمات المتعمقة بالمحتوى، حيث وعدت لممعمنين عمى موقذ يوتيوب المممو. ليا، وىذا تجنبً 

 د ىذه الميمة إلى فريق من الموظةين البشريين يالشركة األمريكية العممقة بأنيا ستع
ت، وقد تكون ىذه األدوات وبالمجم  فإن صناعة األخبار الوىمية تحتاج إلى أدوات يعّج بيا اإلنترن     

مشروعة وقانونية مث  ترويج المحتوى، لكن يت  استخداميا بطريقة تيد  إلى التمعب بالجميور  وقد 
كثرت الشركات التي تتخذ من ىذا اليد  عمًم ليا، لدافعين أساسيين: مادي وسياسي كما ات ح 

 55كممة  800اري الوىمي الذي يتأل  من بالدراسات مح  التحمي ، في الصين، تبمغ تكمةة المقا  اإلخب
متابذ  500كممة، وفي روسيا يمكن بأق  من نص  دوالر الحصو  عمى  5500دوالرًا لر 30دوالرًا، و

 .دوالراً  625عمى تويتر، كما يمكن ترويج مقطذ فيديو عمى الصةحة الرايسية ليوتيوب لمدة دقيقتين بر
 

عممية القاامة عمى المشاع والممكية العامة، وما بين حيادية إلالوساا  انترنت من إلبالنياية ُيعد ا     
يادية اإلنترنت ىي مبدأ يمنذ مقدمي خدمات نترنت يكمن المشك  الرايس، فحإلنترنت وحوكمة اإلا

اإلنترنت من التمييز بين المواقذ والتطبيقات من ناحية سرعة نق  البيانات أو الحجب أو التة ي ؛ أي 
ك  حركة من حركات المرورعمى شبكة اإلنترنت بشك  متساٍو ألن اإلنترنت ىو مرفق عا  يجب  معاممة

وىو ما  -أن يكون لمجميذ الحق بالوصو  المةتوح والمتساوي إليو، وبالتالي من دون حيادية اإلنترنت 
ت التحّك  بما نترنإلسيكون بإمكان مقدمي خدمات ا  -مريكية منذ وقت ألليو الواليات المتحدة اإتسعى 

نراه عمى شبكة اإلنترنت من خم  إبطاد سرعة وصو  بيانات بعض المواقذ وير القادرة عمى الدفذ عمى 
سبي  المثا ، وتسريذ وصو  بيانات بعينيا، ومنذ الوصو  إلى مواقذ معينة سوى عبر االشترا. 

نا باإلنترنت لن يعني الشيري، أو حتى حجب الوصو  إلى بعض المواقذ والتطبيقات، أي أن اتصال
 .الزااةة بروز مث  ىذه األخبار إلىإمكانية الوصو  إلى أي موقذ أو تطبيق، وىو المناخ الذي يؤدي 

ولى لةي  طبيعة مةيو  االخبار أللييا ىو الخطوة اإن الحديث عن ممكية المعمومات والوصو  إوبالتالي ف
طار نظريات إكثير من الدراسات المستقبمية في  إلىىمية ويحتاج ألالوىمية وىو األمر الذي ُيعد بالغ ا

 نقدية تقد  رؤية شمولية ليذا المةيو  الجديد 
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Abstract 

        This study was launched from the importance and implications of the 

published fake news media, especially the so-called “New Media”, researchers 

found that the effects and consequences of the fake news in the era of digital 

communication is often more important than the fact that the news is false. As 

the news spread, it is difficult to reduce it even if the evidence established that it 

was false or fabricated. Many of us have been subjected to news models that 

was discovered after their deployment they were false, although its impact and 

effect remain as if it was honest and documented. 

In addition, the concept of "fake news" is a concept with multiple 

expressions that undermines the role of the media as a fourth power. 

Many studies have sought to put the definitions of this concept, but there 

are still remains the problem of unification of this concept, which is what this 

study seeks to monitor it through the induction of previous studies which 

addressed this concept and analyzes them  in the framework of a second-level 

analysis. 

The objectives of the study: 

1. Identifying the concept of this term, as submitted by previous studies and 

exploring the difference in the theoretical orientation of this concept, 

depending on the prevailing ones by ideologies in each study. 

2. Providing critical vision for these studies about this concept using the 

second level analysis and monitoring of the problems relating to. 

3. Reviewing of previous studies that dealt with the concept of fake news 

and presenting a future vision of this concept according to these studies. 

The study methodology: 

This study has used "the analysis of the second level" in order to review 

and analyze 14 studies directly addressed the term "Fake News ", these studies 

have varied, some of them about the television fake news and the others about 

the new media fake news, whether published or visible. The methods of analysis 

of these studies are varied too, some are adopted on the questionnaire or content 

analysis as tools of measurement. The researcher had intended this diversity in 

order to enrich the results of the study and stand on the problem of the study to 

come out with results within a comprehensive critical vision. 
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