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 هداءاال
 

 الغالية. مياىل روح ُأ -

 وهيوا(. ياىل شريكة حياتي )فيان( وأوالدي )كان -

ولو حتى  األيام،يف يوم من  وشجعينعمين دأو قريب،  كل زميل أو صديقاىل  -
 بكلمة.
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 شكر وتقدير
 

 أ.د. رئيس جامعة أربيل التقنية، يإدريس حممد طاهر هرك .أ.د من:شكري وتقديري العميق لكل  -

املساعد العلمي لرئيس  توما بجني د.أ.م. الرئيس السابق جلامعة أربيل التقنية، شريواني مكاوه عبد الكري

على  التقنية،أمحد حممود عميد الكلية التقنية اإلدارية يف جامعة أربيل  دآزا د.أ.م. التقنية، جامعة أربيل

 دعمهم الدائم يف احملافل العلمية واالكادميية.

كمني الذين أغنوا استمارة االستبيان احمُلشكري وامتناني العميق جلهود السادة األساتذة االفاضل من  -

عدنان أبو السعد  أ.م.د. رمال من اجلامعة اللبنانية، يعل د.أ. كل من:) همبآرائهم ومالحظاتهم القيمة و

من جامعة  جالل نساما د..م.أ التقنية،من جامعة السليمانية  عثمان محكي د..م.أ اجلامعة،من كلية دجلة 

 أ.م.د. ،التقنية(التحليل االحصائي يف جامعة أربيل  أستاذ رفز حممد صاحل طاهر"،أ.م.  صالح الدين،

 األكادميية. لالستشارةمصطفى إبراهيم  قعبداخلال د.أ.م.، للمراجعة اللغوية للرسالة مامه ير علكسن

الرسالة على دعمه املتواصل  مشرفقرداخي(  عليحسيب  تبها أ.م.د.لـ ) لاملوصو والتقديرالشكر  -

 وإغناء الرسالة باملالحظات واآلراء الَقيمة.

على مساعدتهم يف بعض فريق إبراهيم،  وخبتيار اخلالق صابر وإدريس أمحد محد أمني دعب الء:الزم -

 .الرسالة ناقشةميوم  اتريوحتض الصفحاتالتقنية للطباعة وتنسيق  اجلوانب

                                                                                    

 ثالباح                                                                                  

 
 

 



 

VII 

 

 امللخص

 
التواصل االجتماعي، فإذا كانت  مواقعتتناول هذه الدراسة نظرية حارس البوابة االعالمية يف االعالم اجلديد وحتديدًا يف  

اجلديد قد  لإلعالمنظرية حارس البوابة نظرية مستقرة اىل حد ما بالنسبة لوسائل االعالم التقليدية ، فإن مفهومها بالنسبة 
باحث خالل هذه الدراسة مناقشة طبيعة عالقة نظرية حارس البوابة مع مفاهيم حرية تغري اىل حد كبري، وسيحاول ال

التواصل  مواقعيف اليت حتصل يف ظل غياب دور حارس البوابة التعبري والرأي من جهة، واالساءات والتجاوزات 
لتضليل والتالعب ، وفوضى املعلومات واالخبار الزائفة واة الفربك االجتماعي من جهة أخرى، كما إنه ويف عصر

 دور حارس البوابة يف االعالم اجلديد ؟. حنن حباجة لعودة: هل سؤالسيحاول اإلجابة عن 
 البارزة مناهج البحث العلميمن  لذي يعتربامعتمدًا على ) املنهج الوصفي ( ، من الدراسات الوصفيةهذه الدراسة تعترب  

الوصفية يف الدراسات  امةأحد الوسائل اهل والذى هو ،()املنهج املسحي على  اعتمدتيف الدراسات اإلنسانية،كما 
من ( 98على عينة البحث املؤلفة من ) (االستبيان االلكرتونية )استماراتالدراسة ستخدمت يف ُاحيث  امليدانية،

فيما ( من جامعات إقليم كوردستان واجلامعات العراقية، 21االكادمييني املتخصصني يف علوم االعالم واالتصال يف )
،حيث أجرى تعمق يف حيثيات املوضوع لل( املالحظة واملقابلة)أدوات  استخدامالدراسة يف جانب أخر على  اعتمدت

الفلسفة و علم االجتماع و علم النفس ( لتبيان رأيهم يف املوضوع ) القانون و جماالت الباحث مقابالت مع خمتصني يف 
 املثار.

وإن للمعلومات كما تغيريات، طرأت عليه حارس البوابة مستمر يف االعالم اجلديد ولكن دور وخلصت الدراسة اىل أن 
عالم اجملتمعي ميكن أن يكون مصداقية قليلة ولألخبار جودة ضعيفة، وإن اإلالتواصل االجتماعي، مواقع املتاحة من خالل 

القوانني واالنظمة وهيئات حترير  ميكن أن تشكل اكم وسيطًا إجيابيًا بني القيم الفردية وقيم اجملتمع وتوعية املستخدمني،
ستمر يف ينظرية حارس البوابة سدور ، وإن االجتماعي حراس بوابات يف وسائل التواصل مواقع التواصل وثقافة االفراد،

 ولكن بتمثالت خمتلفة. املستقبل
 

 ، أساتذة اإلعالمالتواصل االجتماعي مواقع: نظرية حارس البوابة، االعالم اجلديد، دالةالكلمات ال
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 قائمة احملتويات

 الصفحة املوضوع
 II تعهد الطالب

 III اسم وتوقيع املشرف ومسؤول الدراسات العليا ورئيس القسم
 IV املناقشة وعميد الكليةقرار وأمساء وتواقيع جلنة 

 V االهداء
 VI شكر وتقدير

 VII امللخص
 VIII-X قائمة احملتويات

 X-XII قائمة اجلداول -قائمة الرسوم البيانية يف منت الرسالة 
 XII-XIII ملحق منوذج إستاره االستبيان - ملحق الرسوم التوضيحية والصور

 XIII-XIV استمارة االستبيانملحق االشكال البيانية حملتوى 

  الفصل االول: اإلطار املنهجي للدراسة

 1 املقدمة

 2     مشكلة الدراسة

 3 أسئلة الدراسة

 3 فرضيات الدراسة

 4 أهداف الدراسة

 4 أهمية الدراسة

 5 الدراسة حدود

 6 متغريات الدراسة

 6 منهجية الدراسة

 7 أداة الدراسة 

 8 وعينتها الدراسةجمتمع 

 9 أداة الدراسةوثبات صدق 

 10 املعاجلة االحصائية

 10 معوقات الدراسة

 17-11 مراجعة الدراسات السابقة

 17 بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

  التواصل االجتماعي يف عصر وسائلحارس البوابة الفصل الثاني: 

 19 نظرية حارس البوابة املبحث االول: 
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 19 تعاريف نظرية حارس البوابة

 20 هومهاخلفية تأرخيية للنظرية ومف

 22 القائم باالتصال وحارس البوابة

 23 وظائف حارس البوابة

 24     العوامل املؤثرة على حارس البوابة االعالمية

 26 دراسات حارس البوابة أو السيطرة االجتماعية

 27   حارس البوابة يف العصر احلاليأهمية دور 

 28 نقد نظرية حارس البوابة

 29 عالقة نظرية املسؤولية االجتماعية وحارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي

  اإلعالم اجلديد( تقسيمات التطبيقات، )املفهوم،االعالم اجلديد املبحث الثاني: 

 30 ف االعالم اجلديديتعار

 31 التطبيقات االعالمية املستحدثة يف االعالم اجلديد

 33 تقسيمات االعالم اجلديد

 33 خصائص االعالم اجلديد

  املبحث الثالث: مواقع التواصل االجتماعي يف االعالم اجلديد

 35 تعاريف مواقع التواصل االجتماعي

 36 (2021-2019) ستخدام مواقع التواصل االجتماعي نسبة اىل سكان العاملا

 39 ية يف املواقع االجتماعيةالتفاعل

 40 فوضى املعلومات واالخبار الزائفة على منصات التواصل االجتماعي

  املبحث الرابع: االعالم اجملتمعي

 51 تعاريف االعالم اجملتمعي

       51 خصائص االعالم اجملتمعي

 52 املدنيأهمية االعالم اجملتمعي ملنظمات اجملتمع 

 52 أهم الفروق بني شبكات التواصل االجتماعي واالعالم االجتماعي

 53 كيفية ضمان تواجد متميز لإلعالم اجملتمعي على وسائل التواصل االجتماعي

 53 والسلبية التعامل مع التعليقات: اإلجيابية

 54 استخدام احملتوى األمثل

 54 الرأي العامحمددات تأثري االعالم اجملتمعي على 

 55 صفحات االعالم اجملتمعي يف إقليم كوردستان

  التواصل االجتماعيمواقع املبحث اخلامس: رؤية الباحث لدور ووظائف حارس البوابة يف 

 56 حارس بوابة املنصة أو املوقع
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 60 لكرتونية للمؤسسات االعالمية الرمسية حارس البوابة اال

 63 الرمسيةغري االعالمية  صفحاتلل لكرتونيةاالحارس البوابة 

 66 حارس البوابة الشخصي

  الفصل الثالث: االجراءات امليدانية للدراسة والنتائج

 71 االجتماعيمقابلة املختصني يف العلوم اإلنسانية حول مستخدمي مواقع التواصل 

 76 ستبيانستمارة االبيانات ا

 93 ختبار فرضيات البحثا

 99 االستنتاجات

  الفصل الرابع: اخلامتة 

 102 التوصيات
 105 املقرتحات

  املصادر واملالحق                                                       

-R107 قائمة املصادر واملراجع

R118 

-A119 املالحق

A145 

 146  ملخص الدراسة باللغة الكوردية

 147 ملخص الدراسة باللغة االنكليزية

 
 الرسوم البيانية يف منت الرسالة

 الصفحة اسم الرسم البياني ت
املستخدمني للمحتوى اإلخباري يف وسائل التواصل  ة(: نسب1الرسم البياني ) 1

 االجتماعية
37 

 
 قائمة اجلداول

 الصفحة اسم اجلدول تسلسل
 76  (: توزيع أفراد العينة وفق اللقب العلمي1جدول ) 1
 76 (: توزيع أفراد العينة حسب التخصص االعالمي الدقيق2جدول ) 2
 78        اجلامعة(: توزيع أفراد العينة حسب 3جدول ) 3
 79 آراء العينة حول دور حارس البوابة بوسائل التواصل االجتماعي (:4جدول ) 4
 80 أراء العينة حول ضرورة ظهور نظرية حارس البوابة  (:5جدول ) 5
 80 آراء العينة حول ماهية دور حارس البوابة االعالمية (:6جدول ) 6
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نظرية حارس البوابة على وسائل االعالم آراء العينة حول أثر  (:7جدول ) 7
 التقليدية

81 

 82 راء العينة حول هل حلارس البوابة دور يف االعالم اجلديد؟آ (:8جدول ) 8
 83 (: آراء العينة حول انتفاء احلاجة اىل حراس بوابات يف االعالم اجلديد9جدول ) 9

(: آراء العينة حول استمرارية حارس البوابة ولكن تغيريات طرأت 10جدول ) 10
 عليها 

83 

(: آراء العينة حول طبيعة استمرار وظيفة حارس البوابة يف وسائل 11جدول ) 11
 التواصل االجتماعي

84 

 85 (: آراء العينة حول إن كانوا يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي12جدول ) 12
 85 (: آراء العينة حول سبب عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي13جدول ) 13
العينة حول مصداقية املعلومات وجودة األخبار يف وسائل  ء(: آرا14جدول ) 14

 التواصل االجتماعي
86 

(: آراء العينة حول إمكانية ممارسة دور احلارس من قبل هيئات 15جدول ) 15
 جتماعيإدارات مواقع التواصل اال

87 

(: آراء العينة حول العوائق اليت تواجه إدارات مواقع التواصل 16جدول ) 16
 االجتماعي يف ممارسة دور حارس البوابة

87 

العينة حول الفرق بني حمتوى وسائل االعالم التقليدية  ء(: آرا17جدول ) 17
 ومواقعها على مواقع التواصل االجتماعي

88 

(: آراء العينة حول ظهور حراس بوابات جدد من اجلمهور بسبب 18جدول ) 18
 امليزة التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي

89 

قيام بدور حارس البوابة يف (: آراء العينة حول اجلهة اليت تستطيع ال19جدول ) 19
 وسائل التواصل االجتماعي

90 

(: آراء العينة حول هل يتحمل مالكي وسائل التواصل جزًء من 20جدول ) 20
 يف الفوضى السائدة حاليًا  ةاملسؤولي

91 

(: آراء العينة حول دور االعالم اجملتمعي يف أن يكون وسيطًا إجيابيًا 21جدول ) 21
 مستخدمي وسائل التواصل وتصحيح األخطاءيف توعية 

92 

(: آراء العينة حول استمرار نظرية حارس البوابة مستقباًل ولكن بأشكال 22جدول ) 22
 خمتلفة

93 

 94 الختبار فرضيات البحث (T)(: نتائج اختبار 23جدول ) 23
الختبار الفرضية  – Binomialتوزيع ثنائي احلدين (: نتائج اختبار 24جدول ) 24

 الرابعة 
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 ملحق الرسوم التوضيحية والصورمنت وقائمة 

 الصفحة اسم الرسم التوضيحي تسلسل
 45 (: فوضى املعلومات على وسائل التواصل االجتماعي1الرسم التوضيحي ) 1
      A119 2019مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي  :(2الرسم التوضيحي ) 2

 A119 2020: مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي (3الرسم التوضيحي ) 3
 A120 2021: مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي (4الرسم التوضيحي ) 4
 الصفحة اسم الصورة ت
إقليم كوردستان حتقق يف وفاة شابة تناولت حبوبًا لزيادة  ة(: صح1الصورة ) 1

 الوزن
A120 

 A121 (: تأجيل امتحانات الصف الثاني عشر االعدادي2الصورة ) 2
 A122 رمسي مفربك لزارة تربية إقليم كوردستان ب(: كتا3الصورة ) 3
 A123 (: هل مت فعاًل إعدام الشاعر أمحد النعيمي؟4الصورة ) 4
 A123 (: صورة مفربكة لالجئني ضحايا يف حبر إجية5الصورة ) 5
 A124 (: فيسبوك حيجب صورة يف صفحة الباحث6الصورة ) 6
 A125 ي كورونا سيموتون يف غضون عامني حكل ملق :كمفرب(: خرب7الصورة ) 7

 A126 غتيال رئيس بلدية كربالءاحول  (: خرب8الصورة ) 8
 A126 اإلبالغ عن حمتوى سيئ على اليوتيوب(: 9الصورة ) 9

 A127 (: خرب حول مقتل أفغانيني متشبثني بطائرة عسكرية أمريكية10الصورة ) 10
 A127 (: جدل حول خرب مساعدة بريطانيا جملموعات متشددة يف سوريا11الصورة ) 11
 A128 املزيفةحول جتارة العمالت اجملمدة و رب(: خ12الصورة ) 12
 A128 بتز سيدات على مواقع التواصلا(: القبض على شاب يف دهوك 13الصورة ) 13
 A129 يلقي حتفه بقنبلة يدوية على مواقع التواصل ب(: شا14الصورة ) 14
 A129  1 (: خطوات حظر كلمات وعبارات على الفيسبوك15الصورة ) 15
 A130 2الفيسبوك (: خطوات حظر كلمات وعبارات على 16الصورة ) 16
 A130 1: جتارة االسلحة النارية على مواقع التواصل 17الصورة  17
 A131 2: جتارة االسلحة النارية على واقع التواصل   18الصورة  18
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 ستمارة االستبياناملحق منوذج 
 الصفحة استمارة االستبيان ت
-A131 ستمارة االستبيانامنوذج  1

A136 
 األشكال البيانية لتحليل استمارة االستبيانملحق 

 الصفحة اسم الشكل البياني ت

 A137 (: توزيع أفراد العينة وفق اللقب العلمي1) البيانيالشكل  1
 A137 (: توزيع أفراد العينة حسب التخصص االعالمي الدقيق2) البيانيشكل ال 2
 A138 اجلامعة(: توزيع أفراد العينة حسب 3الشكل البياني ) 3
 A138 آراء العينة حول دور حارس البوابة بوسائل التواصل االجتماعي (:4الشكل البياني ) 4
 A139 أراء العينة حول ضرورة ظهور نظرية حارس البوابة  (:5الشكل البياني ) 5
 A139 آراء العينة حول ماهية دور حارس البوابة االعالمية (:6الشكل البياني ) 6
 A139 آراء العينة حول أثر نظرية حارس البوابة على وسائل االعالم التقليدية (:7الشكل البياني ) 7
 A140 راء العينة حول هل حلارس البوابة دور يف االعالم اجلديد؟آ (:8)الشكل البياني  8
 A140 ديد(: آراء العينة حول انتفاء احلاجة اىل حراس بوابات يف االعالم اجل9الشكل البياني ) 9

(: آراء العينة حول استمرارية حارس البوابة ولكن تغيريات طرأت 10الشكل البياني ) 10
 عليها 

A140 

(: آراء العينة حول طبيعة استمرار وظيفة حارس البوابة يف وسائل 11الشكل البياني ) 11
 التواصل االجتماعي

A141 
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 املقدمة:

علوم اإلعالم واالتصال شأنها شأن العلوم اإلنسانية االخرى، خضعت خالل القرن العشرين وبدايات القرن احلادي 

والعشرين آلالف الدراسات والبحوث اليت متخضت عنها العديد من النظريات واملفاهيم واآلراء اليت تناولت نهجها 

ة تلك النظريات مثلت األسس اليت بنيت عليها العديد من وعملها ورسائلها وطبيعة مؤسساتها، إضافة اىل إن غالبي

واليت ظهرت  (Gate Keeping)املؤسسات االعالمية، واحدة من هذه النظريات الشهرية هي نظرية حارس البوابة أو 

 النمساوي األصل )كريت لوين(. -على يد العامل االمريكي  1943للمرة االوىل سنة 

 ويف تعليمية أو ترفيهيةأخبارا أو تقارير أو مواد إعالمية  سواء كانتإن كل املواد االعالمية ، فهذه النظريةوحبسب  

متر  نشرها يف الوسائل اإلعالمية املختلفة،بثها أو  اىل ساعةوإعدادها ساعة رصدها  ومن الوسائل اإلعالمية املختلفة

او يعيدون يرصدون االحداث ويصنعون االخبار وحيررونها الذين كل هؤالء ، بسلسلة بوابات لكل منها حراس عديدون

حبراس البوابات. وألن النظريات عادة ليست مناهج أو أمورا ُيسمَون نشرها، سمحون بينشرونها أو ال يف ،صياغتها

 واجملتمعات واملكان والزمان والتكنولوجياابتة، بل هي بطبيعتها تتغري مع تغري الظروف وتطور العلوم وطبيعة اجلمهور ث

ولرمبا مل تطرأ عليها تغريات جوهرية نظرية حارس البوابة قد ظهرت قبل حوالي مثانني عامًا من اآلن، فواالفكار،  واآلراء

عمل املؤسسات االعالمية وطبيعتها مل تشهد تغريات جوهرية خالل القرن خالل ستون عاما من عمرها،كون ظروف 

حتما قد خضعت لتغريات كثرية وجوهرية مع ظهور الشبكة العنكبوتية واإلعالم اجلديد مع مواقع  هاالعشرين، لكن

 بدايات القرن الواحد والعشرون.   االجتماعي يفالتواصل 

حياول  ف. وسوظهورهمع  قد تالشت متاماََ النظرية البعض إن يعتقدو اجلديد،والتطور الالفت هنا هو ظهور االعالم 

الباحث يف هذه الدراسة أن يركز على التغريات اليت طرأت على نظرية حارس البوابة يف االعالم اجلديد وخاصة يف مواقع 

حيث يتضمن الفصل االول االطار املنهجي  اسة أربعة فصول:، وتتضمن هذه الدراالجتماعيوسائل التواصل  و

، ويتضمن الفصل الثالث االجراءات امليدانية للدراسةاالطار النظري  ، ثم يأتي يف الفصل الثاني والدراسات السابقة

واختبار فرضيات البحث والنتائج االستبيان  استمارة( و )حتليل بيانات  مقابالت املختصني يف العلوم االنسانية):للدراسة 

 التوصيات و املقرتحات .(، ثم تأتي اخلامتة يف الفصل الرابع واالخري حيث تتضمن واالستنتاجات
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 الفصل االول: اإلطار املنهجي للدراسة
 أواًل: مشكلة الدراسة  

هي القوانني أو النظريات اليت املاضية، فما العقود قد نظمت عمل وسائل االعالم خالل والنظريات  إذا كانت القوانني

و هل يوجد حراس بوابات يف جمال االعالم اجلديد  مواقع التواصل االجتماعي استخدامميكن أن تنظم احلرية الفردية يف 

، وما هو بالتحديد دور حراس البوابات يف االعالم اجلديد وخاصة يف مواقع التواصل االجتماعي ؟، وما دور االعالم ؟

أشكاال جديدة ؟ ، وحنن نعرف إن مواقع  اختذتذلك ؟ ، وهل أنتهي زمن حراس البوابات أم تغريت و اجملتمعي يف 

واالستفادة من التكنولوجيا  استخدامهاالتواصل االجتماعي هي منصات فردية ميكن ألي شخص و يف أي وقت  

 .اجملتمع أفراد  بني  هائلةاملوجودة من خالل نشر الكتابات والصور والفيديوهات واملواد املختلفة واليت تنتشر بسرعة 

لألفراد التعبري احلر عن آرائهم، فأين هي احلدود اليت يتم وضعها بني احلرية الفردية  تتيحوإذا كانت الدساتري والقوانني 

القانونية واالجتماعية للفرد ؟، أو أين تنتهي احلرية الشخصية وأين تبدأ احلريات العامة ؟، وما هي احلدود  ةسؤوليوامل

  .اليت على الفرد أن يقف عندها عند التعبري عن آرائه

القرن  نظرية حارس البوابة، تكفلت بتنظيم عمل وسائل االعالم خالل عقود من أبرزهاإن القوانني والنظريات ومن 

احلرية الفردية واحلريات العامة يف  ما بنيالعشرين، فهل توجد قوانني ونظريات تنظم عمل االعالم اجلديد؟ وتنسق 

هل الزال هناك دور حلراس البوابات يف االعالم اجلديد وخاصة يف مواقع التواصل  االجتماعي؟استخدام مواقع التواصل 

دورها قد تغري  أم انهو دور االعالم اجملتمعي يف هذا اجملال ؟، هل ترى قد أنتهي زمن حراس البوابات  وما االجتماعي؟،

أي  ويفنصات فردية ميكن ألي شخص كل هذا وحنن نعلم إن مواقع التواصل االجتماعي هي م جديدة؟،واختذت أشكاال 

 االتصالمن تكنولوجيا  باالستفادةمن خالل نشر الكتابات والصور والفيديوهات واملواد املختلفة  وقت استخدامها

 املتوفرة بكلف رخيصة جدا.

راس ن تفعيل حإسيحاول الباحث مناقشة طبيعة عالقة نظرية حارس البوابة مع مفاهيم حرية الرأي والتعبري، وهل 

ال جيوز أن ينشر، هل جيب  وماأم هو وسيلة لتنظيم ما يستحق النشر  للمعلومات؟للحريات وحجبا  كبتًا للبوابات يعد
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وحنن نعيش يف عصر الفربكة وفوضى املعلومات واالخبار الزائفة والتضليل والتالعب  البوابة،أن يعود دور حارس 

  االجتماعي؟االعالمي على مواقع التواصل 

 ًا: أسئلة الدراسةثاني 

 وأهمها:احلصول على اجابات مقنعة جملموعة من األسئلة، أبرزها الباحث حاول يجلوهر املشكلة، س الباحث يف ضوء فهم

 ؟وسائل التواصل االجتماعي . هل إن دور نظرية حارس البوابة قد انتفت فعال يف اإلعالم اجلديد وحتديدًا يف1

 . هل إن نظرية حارس البوابة مستمرة، لكن تغريات قد طالتها؟ 2

 . هل إن للمعلومات مصداقية ولألخبار جودة يف وسائل التواصل االجتماعي؟3

 . من يستطيع أن يقوم بدور حارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي؟4

التواصل على وسائل  اجملتمع وقيمبني القيم الفردية  دور وسيط إجيابي االعالم اجملتمعي هل ميكن أن يلعب .5

 ؟االجتماعي

 . هل ميكن لنظرية حارس البوابة أن تستمر يف السنوات القادمة؟ ولكن بتمثالت خمتلفة؟ 6

 ثالثًا: فرضيات الدراسة

 التواصل االجتماعي.. مل تنتفي دور نظرية حارس البوابة يف االعالم اجلديد وحتديدا يف وسائل 1

 نظرية حارس البوابة مستمرة يف االعالم اجلديد، لكن تغيريات طرأت عليها. .2

 . للمعلومات مصداقية قليلة ولألخبار جودة ضعيفة يف وسائل التواصل االجتماعي.3

وعي االفراد  تواصل،الينبغي أن يتوزع دور حارس البوابة ما بني: القوانني واالنظمة الرمسية، هيئات حترير مواقع . 4

 وثقافتهم.
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 جهة وقيمميكن لإلعالم اجملتمعي يف وسائل التواصل االجتماعي أن يكون وسيطا إجيابيًا بني القيم الفردية وحريته من . 5

 اجملتمع واحلريات العامة، من جهة أخرى.

 . ميكن لنظرية حارس البوابة أن تستمر يف السنوات القادمة، ولكن بتمثالت خمتلفة.6

 : أهداف الدراسةرابعًا

تطورات نظرية حارس طبيعة و حتديد أهم العناصر املتغرية يف نظرية حارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي .1

 .التواصل االجتماعي مواقعالبوابة االعالمية وتأثرياتها يف االعالم اجلديد وحتديدًا يف 

ال تزال فاعلة ومؤثرة مع التغريات اليت طرأت عليها، أم إنها ضعفت وتالشت، وإن كان النظرية فيما إذا كانت حتديد . 2

 استمرارها ضروريا أم ال.

 أهمية الدراسة  خامسًا:

صبوا اليها، ميكن حتديد ن، وتبيان أهم األهداف اليت البحثموضوع  وابعادمن إشكاالت  أدرجه الباحثبناء على ما و

 أهمية هذه الدراسة من خالل هذه املؤشرات: 

الم ن بعض احلكومات والدول واملؤسسات االعالمية، قد استخدمت نظرية حارس البوابة يف االعإ. بالرغم من 1

التقليدي ملنع األخبار وحجب املعلومات عن اجلمهور حبجج خمتلفة، ااّل ان هذا مل يقلل من شأن النظرية وقوة تأثريها حني 

من هنا تكمن أهمية هذه الدراسة يف التعمق يف الدور والتأثري املستمر أو املنقطع لنظرية ، بنية وصيغة إجيابية استخدمت

 ات يف االعالم اجلديد وحتديدا يف منصات التواصل االجتماعي.حارس البوابة أو حراس البواب

ن مصوت لوهو منرب  وأكثر،وذات قطبني  االجتاهات. إن اجلانب املضيء يف االعالم اجلديد هو إنه إعالم تفاعلي متعدد 2

حرية التعبري والنشر لألفراد، ومع إن وسائل التواصل االجتماعي  وجديدة علىمما فتح أفاق واسعة  صوت هلم، ال

اال ان جتربتها واستخداماتها  العام،جمال تبلور الرأي  ويفأصبحت وسيلة هامة وفاعلة بيد جمموعات الضغط االجتماعية 

ن االفراد ليسوا ، بل وحتى الفوضى االعالمية، وذلك ألاالضطرابخالل العقدين املاضيني شهدت الكثري من حاالت 

 وأخالقية. ومهنية، اجتماعيةكاملؤسسات اإلعالمية التقليدية اليت تتحرك وفق أسس وأطر قانونية 
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. تسعى هذه الدراسة اىل جانب العديد من الدراسات العلمية يف هذا اجملال اىل إجياد صيغة من التوازن بني مفاهيم حرية 3

واحلريات املطلقة، وتبيان  سؤولةاحل اجملتمعات واألوطان، بني احلريات املالتعبري والنشر ومفاهيم خصوصية الفرد ومص

حارس البوابة كنظرية ميكن  وتفعيل دور أهمية دور القوانني والدساتري واملسؤولية االجتماعية واالخالقية لإلعالم،

 س يف صاحل األنظمة املستبدة.االستفادة من جانبها االجيابي، حني تكون يف صاحل اجملتمعات واألفراد بشكل عام، ولي

 الدراسة  حدود سادسًا:

على مراحل إنتاج ونشر وطبيعة  وانعكاسهايف عالقة نظرية حارس البوابة احلد املوضوعي احلد املوضوعي: يتمثل . 1

 املضامني اإلعالمية يف وسائل التواصل االجتماعي.

. احلد املكاني : احلد املكاني للدراسة هو جامعات إقليم كوردستان و اجلامعات العراقية و حتديدًا تلك اجلامعات اليت 2

قد مت حصرها جبامعات االقليم ) جامعة تضم يف كوادرها التدريسية متخصصني يف علوم و فنون الصحافة واالعالم ،و 

جامعة السليمانية، جامعة دهوك التقنية، جامعة أربيل التقنية، جامعة السليمانية التقنية ، جامعة حلبجة ،  صالح الدين،

 جامعة جيهان (، و اجلامعات العراقية  )جامعة بغداد، اجلامعة املستنصرية ، اجلامعة العراقية، جامعة تكريت ، جامعة

االنبار ، جامعة ذي قار ، جامعة الكوفة، جامعة بابل ، جامعة كربالء ، جامعة ميسان، كلية دجلة اجلامعة ، كلية الرتاث 

 ( .اجلامعة ، كلية الفارابي اجلامعة ، كلية االمام كاظم اجلامعة

املدرسني وحتديدًا املختصني . احلد البشري: تستخدم الدراسة املنهج أو البحث املسحي لتلقي ردود وآراء األساتذة و3

 يف جمال علوم االتصال واإلعالم.

( وهي املدة 1/2/2022( اىل )15/12/2021. احلد الزماني: مت حتديد الفرتة الزمنية بشهر ونصف إبتداءًا من )4

 الالزمة لتلقي الردود على استمارة االستبيان من املبحوثني.
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 : متغريات الدراسة سابعًا

 تستند هذه الدراسة على متغريين أساسيني، وهما املتغري املستقل واملتغري التابع:  

هو املتغري الذي يؤثر على املتغريات االخرى وال يتأثر بها، املتغري  :Independent variableاملستقل املتغري . 1

املستقل هو ما اختاره الباحث من صفات قابلة للقياس الكمي او الكيفي لتقوم بالتأثري على كل او بعض املتغريات 

 . البحثاالخرى املوجودة يف الدراسة العلمية ومرتبطة بعالقة ما مع موضوع 

املتغري الذي يتبع املتغري املستقل، التأثري من املتغري املستقل يقع على  : وهوDependent variable التابعاملتغري .2

 املتغريات التابعة يف مشكلة البحث او البحث العلمي ككل هي ما ُتظهر املتغري املستقل يف الدراسة العلمية التابع،املتغري 

التواصل  مواقعسالة العلمية هو )متثالت نظرية حارس البوابة يف وحيث إن عنوان هذه الر(، 2018)أكادميية الوفاق، 

 االجتماعي(، فإنه وبناء على االسس املنهجية للبحث العلمي للمتغريات املستقلة والتابعة، فإن:

التقنية قد أثرت بصفاتها التفاعلية و التواصل االجتماعي(، واليت تكون مواقع). املتغري املستقل يف هذه الدراسة هو 1

 والفردية اجلديدة على نظرية حارس البوابة وقوتها وتأثرياتها.

عتبار إن الدراسة تهدف اىل معرفة التغريات بااملتغري التابع يف هذه الدراسة،  فهي. اما )نظرية حارس البوابة( 2

 واصل االجتماعي.والتطورات اليت طرأت على النظرية مع ظهور وتطور وسائل الت

 : منهجية الدراسة ثامنًا

على )املنهج الوصفي( والذي يعترب أحد أهم مناهج البحث  اعتمدتتعترب هذه الدراسة من الدراسات الوصفية حيث .1

العلمي يف الدراسات اإلنسانية ويعتمد عليه الكثري من الباحثني يف جمال علوم اإلعالم واالتصال، حيث إن طبيعة املوضوع 

هو " ملنهج الوصفي وا، يفرض على الباحث اختيار املنهج املالئم للوصول بالبحث اىل نتائج علمية ميكن االعتماد عليها

 علميًا اذلك املنهج الذي يهدف إىل مجع احلقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معني مع حماولة تفسري هذه احلقائق تفسري

وصف ما هو كائن من ظواهر أو أحداث معينه بعد مجع البيانات باستخدام املالحظة أو املقابلة أو  ومن أهدافه: “.
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بني تفسري الظواهر وحتديد الظروف والعالقات اليت توجد  ،ات املناسبة لكل ظاهرة أو حدثأو االستفتاء االختبارات

ساعد على التنبؤ مبستقبل يكما إنه  ماعات،واجلالتعرف على االجتاهات والقيم عند األفراد الوقائع، املتغريات كما هي يف 

 (.47-46 .ص ، ص2017أمحد والعباس، )الظواهر 

كما اعتمدت الدراسة أيضا على )املنهج املسحي أو البحث املسحي( والذي هو أحد الوسائل البارزة يف الدراسات  .2

ويقول أ. د.  ،امليدانية وذلك عن طريق توزيع استمارات االستبيان اإللكرتونية على املبحوثني وتلقي ردودهاالوصفية 

وحقائق عن الظاهرة موضع البحث، بقصد  بياناتملتبع جلمع األسلوب امجال الغندور إن البحث املسحي هو"  دحمم

للوضع الراهن، وذلك بغية؛  مالزمتهاالتعرف عليها، ومعرفة خصائصها، ومواطن ضعفها، وقوتها، وصالحيتها، ومدى 

  (. 182 .، ص2015الغندور، )إلغائها ء عليها، أو تطويرها، أو اإلبقا

)املالحظة واملقابلة( يف التعمق يف حيثيات املوضوع  أدواتستخدام ااعتمدت الدراسة يف جانب أخر على فيما . 3

أو احلوادث أو األمور بغية اكتشاف  واهرللظ ومضبوط ومنظممقصود  اهنتبا "هي: واملالحظةوتناول جوانبها املختلفة. 

بني أو هي كل مالحظة منهجية تؤدي إىل الكشف عن دقائق الظاهرات املدروسة وعن العالقات  أسبابها وقوانينها.

موجهة بني الباحث والشخص أو  حمادثةتعترب املقابلة استبيانا شفويا، فهي األخرى، كما  واهرعناصرها وبينها وبني الظ

 "بهدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسةأشخاص آخرين 

  (.323-317 .ص ، ص2000)الدويدري، 

 : أداة الدراسة تاسعاًً

االستبيان كأداة رئيسية استمارة استخدم الباحث يف هذه الدراسة أسلوب البحث املسحي، مستعينا باالستبانة أو 

فاالستبيان شأنه شأن كل أدوات البحث العلمي، ذو طبيعة متماسكة، ترتابط فيه املقدمات بالنتائج، يبدأ " للدراسة،

ية، ووضع تصميم منهجي دقيق لكافة اخلطوات اليت يشتمل شكلة الدراسة بناء على تصورات نظرملبتحديد الباحث 

ها وانتهاء بالوصول إىل النتائج اليت لعليها البحث، بداية من وضع الفروض والتساؤالت، مرورا جبمع البيانات وحتلي

 (.300 .، ص2015“)صباح،  االنطالق منهتصب يف نفس اإلطار النظري الذي مت 



 

8 

 

عمل الباحث على إعداد  حيث ،(Google form)اللكرتونية عن طريق برنامج االستبيان ا استمارةومت تنظيم 

عرضت االستمارة وقد  .حسب نوع وطبيعة االسئلة الثنائي والثالثي والرباعييم االسئلة وفق مقياس )ليكرت( تصمو

يف التحليل االحصائي(، وذلك بهدف االستفادة  اآلخريف جمال االعالم ومنهم املختصني )أربعة كمني على مخسة من احمل

 االستمارة اىلومت إرسال   ا هو مطلوب من تغيريات وتعديالت.م واجراءمن خرباتهم يف إغناء االستمارة باملالحظات 

( األساتذة واملتخصصني األكادمييني على تطبيقات وسائط Groups) وجمموعاتالسادة املبحوثني )عينة الدراسة( 

 ىعن طريق االمييالت الرمسية والشخصية واالتصال االلكرتوني املباشر وتلق، والتواصل )الفايرب والواتساب واملاسنجر(

  االجوبة إلكرتونيا.  

  وعينتها الدراسة جمتمع: عاشرًا

مجيع األحداث أو )األفراد( أو املؤسسات اليت هو مبجتمع الدراسة  (، إن املقصود1999يقول الدكتور ذياب البداينة ) 

وألسباب  األفراد،ميكن أن يكونوا أعضاء يف عينة الدراسة. وجمتمع الدراسة مجع طبيعي أو جغرايف أو سياسي من 

، اقتصادية وعملية ال يستطيع الفرد دراسة جمتمع الدراسة يف مجيع الدراسات، وإمنا يستعاض عن ذلك بدراسة العينة

 .(2021)سعد،  هي جزء من جمتمع الدراسة العينة

يشكل االساتذة املتخصصني يف علوم االعالم واالتصال يف جامعات االقليم والعراق عمومًا جمتمع الدراسة، أما العينة 

فتكون من االساتذة األكادمييني املتخصصني يف علوم االعالم واالتصال يف اجلامعات اليت متثل احلد املكاني للدراسة 

 ملتمثلة يف جامعات االقليم واجلامعات العراقية والواردة يف عينة الدراسة أدناه.وا

 عينة الدراسة  

العشوائي يف اختيار عينات  االحتمالين الباحث يسعى إىل األسلوب إ :(2013)إبراهيم قنديلجي ر.د.عامأ يقول

البحث، ويف البحث الكمي حتديدا، وذلك بغرض أن تكون عينته ممثلة لعموم أفراد جمتمع الدراسة، ومن هذا املنطلق 

يسعون إىل أخذ هذه  ،اآلخرينهم مثل ن الكثري من الباحثني يف البحث النوعي إتاب البحث العلمي، يؤكد عدد من ُك

 أن الباحثني يف البحوث النوعية يسعون إىل الرتكيز على جوانب أخرى مهمة يف عينات البحث . إالاالعتبارالنقطة يف 
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أ. غزارة البيانات واملعلومات املتوفرة عند أفراد العينة، ب. وقربهم من األحداث واملوضوعات املعنية  ، مثل:النوعي

 .(205 .ص، 2013، )قنديلجي لتعاون وإعطاء املعلومات الوافيةبالبحث، ت. واستعدادهم ل

( هو أنسب  املقصودة ةالعين، فقد وجد الباحث إن استخدام )أساسي من البحث و جمتمع الدراسةولكون العينة هي جزء 

( 21املتخصصني يف علوم االعالم و االتصال يف )  ( من98) ار الباحث عينة منتأنواع العينات هلذه الدراسة ،حيث اخ

 يف إقليم كوردستان والعراق و هي ) جامعة صالح الدين ، جامعة السليمانية ، جامعة اربيل جامعة وكلية  متوزعني

التقنية ، جامعة السليمانية التقنية ، جامعة حلبجة ، جامعة دهوك التقنية ، جامعة جيهان ، جامعة بغداد ، اجلامعة 

امعة ذي قار ، جامعة الكوفة، جامعة بابل ، جامعة ، جاملستنصرية ، اجلامعة العراقية ، جامعة تكريت ، جامعة االنبار 

( كربالء ، جامعة ميسان ، كلية دجلة اجلامعة ، كلية الرتاث اجلامعة ، كلية الفارابي اجلامعة ، كلية االمام الكاظم اجلامعة

النفس و الفلسفة و علم ، إضافة اىل إجراء مقابالت مع أربعة من املتخصصني يف العلوم االنسانية يف القانون و علم 

 االجتماع .

  أداة الدراسة وثبات أحد عشر: صدق 

أعد الباحث يف البداية مسودة الستمارة استبيان متضمنة عددًا من االسئلة واالختيارات، ومن ثم ُعرَضت االستمارة على 

علميًا وفق انسيابية وترتيب، حتى مشرف الرسالة بغية الوصول اىل صيغة شبه نهائية حملتوى االسئلة ومضامينها وتنظيمها 

تصل اىل مبتغاها ملشاركة عدد كبري من املبحوثني. ومن ثم ُعرَضت االستمارة على )مخسة( من )امُلَحكمني املختصني( حتى 

رائهم ومالحظاتهم بهدف خروج استمارة االستبيان بشكل علمي وأكادميي الئق، يستطيع الباحث آيسرتشد الباحث ب

 على أربعة من املبحوثنيمسبقًا قبل التوزيع العام، ، كما ُعرضت االستمارة **. صول اىل نتائج علمية رصينةالو من خالهلا

 ومعاجلة األخطاء إن وجدت.بهدف التأكد من ثبات الدراسة ، كعينة أولية مصغرة

 

 
  الجامعية،والمحكمين هم كل من:) األستاذ الدكتور "على رمال" من الجامعة اللبنانية، األستاذ المساعد الدكتور "عدنان أبو السعد" من كلية دجلة  *

ة، واالستاذ  المساعد الدكتور "حكيم عثمان "من جامعة السليمانية التقني  الدين، األستاذاألستاذ المساعد الدكتور "سامان جالل "من جامعة صالح 

 التقنية. المساعد " رفز محمد صالح طاهر"، أستاذ التحليل االحصائي في جامعة أربيل  
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  اثنا عشر: املعاجلة االحصائية

االحصائية املدرجة أدناه لغرض وصف البيانات واختبار الفرضيات اليت جاء بها مت يف هذه الدراسة استخدام االساليب 

 Statisticalالباحث وبالتالي احلصول على النتائج من خالل استخدام احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

Package for Social Sciences (IBM SPSS)تائج ت وبالتالي احلصول على الن( من أجل حتليل البيانا

 (.83-45ص.ص ، 2020( )جربيل،66-62ص.ص ، 2003)بشري ،

.مقاييس اإلحصاء الوصفي والذي يعتمد على استخدام النسب املئوية وذلك لوصف خصائص عينة الدراسة، وكذلك 1

الفقرات اليت لتحديد عدد احلاالت يف كل فقرة وحساب نسبتها املئوية وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل حالة وحسب 

 (.42-23 ص.ص ، 2003( )القاضي ،63-37.صص ، 2013جاءت يف الدراسة )املزاح،

. األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات اليت تتضمن بياناتها نوع ترتييب وذلك لغرض حساب القيمة 2

اعد أو تقارب البيانات حول الوسطية للفقرات وحلساب تشتت البيانات حول الوسط احلسابي وحسب الفقرات )تب

 (.90-53 ص.ص ، 2003الوسط احلسابي( )القاضي ،

( الختبار فرضيات البحث )للتعرف اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية أو عدمها( بهدف حتديد صحة Tاختبار ) .3

 (.46-35 ص.ص ، 2009الفرضيات اليت قام الباحث بوضعها )طعمة ،

  معوقات الدراسة عشر: ثالثة

نظرية حارس البوابة إن  حيث واإلعالمي يعدان من معوقات الدراسة،وإطاره الفكري  حساسية املوضوعإن . 1

بعض  وتردد وانتقائيةأو تقنية  وتنظيمية،االعالمية تقع على خط غري مرئي بني وظيفة احلارس كوظيفة رقابية أو تنسيقية 

 وطبيعته.يف املقابالت حتديدًا حلساسية املوضوع   املشاركةيفاملختصني يف الدراسات االنسانية 
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االحباث تب واالضطرار اىل االستعانة بالكواالحباث املطبوعة و .حداثة املوضوع وصعوبة احلصول على الكتب2

، مل واالنتشارالقدر من التوسع  وبهذاااللكرتونية، حيث إن ظهور وسائل التواصل االجتماعي كجزء من االعالم اجلديد 

  عامًا. 12ميض عليه أكثر من 

.  إن انتشار استمارات االستبيان االلكرتونية بكثرة يف االحباث والدراسات وضعف بعضها، قد خلقت حالة من الفتور 3

لتجاوز هذه اإلشكالية، حاول الباحث ويف هذا اجملال،  اجلدية يف املشاركة لدى املبحوثني مما يشكل معوقا جديًاوعدم 

بكل جدية من خالل التواصل الشخصي مع خنبة من األكادمييني يف جمال االعالم اقناعهم بالرد على تساؤالت استمارة 

سة يهمهم بالدرجة االساس وإن نظرية حارس البوابة االعالمية، اخلاصة بهذه الدراسة، لكون موضوع الدرا االستبيان

 نظرية إعالمية متخصصة على درجة كبرية من االهمية وذات فعالية وتأثري كبريين.

خلقت مشكلة  موضوع البحث، إلشكاالت. حيوية املوضوع وآنيته وعشرات األمثلة والوقائع اليومية اجملسدة 4

وحتديث املسودة النهائية لعدة مرات وعلى مدى فرتات زمنية ليست بقصرية، وذلك بهدف للباحث حيث مت تعديل 

 إدخال أهم وأحدث االمثلة والوقائع اجلديدة على الصعيد احمللي واالقليمي والعاملي.

 السابقة:الدراسات مراجعة 

نظرية حارس البوابة اإلعالمية يف ظل بعنوان ) (عزام أبو احلمام) وصفية حتليلية للدكتورهي دراسة  :الدراسة األوىل 

حيث واملنشورة جملة )الرسالة( للدراسات االنسانية االردنية،  (2017) أبو احلمام ،(البيئة اجلديدة لتكنولوجيا االتصال

لومات تأثري تكنولوجيا االتصال واملعبهدفت الدراسة إىل تبيان التغريات اجلوهرية على مسارات الرسالة اإلعالمية 

احلديثة، ويقصد مبسارات سري الرسالة تلك الرحلة اليت تقطعها الرسالة منذ انطالقها من املرسل وصوال للمستقبل مرورا 

بالضرورة مراجعة املفاهيم ومقوالت نظرية حارس البوابة التقليدية وتقديم مقاربة جديدة بناء  ما يعينبقنوات االتصال، 

  على تلك التطورات.

 وهي:ج رئيسية ئتانالدراسة إىل ثالثة  ولقد توصلت
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املسار اخلطي للرسائل اإلعالمية يف البيئة التقليدية ما يزال قائما يف بعض مسارات االتصال احلديثة فضال عن حضوره  .أ

 يف املؤسسات اإلعالمية التقليدية من صحف وإذاعات وحمطات تلفزة وحتى يف بعض الصحف اإللكرتونية احلديثة.

ت الرسائل اإلعالمية يف البيئة اإلعالمية اجلديدة )الشبكية( متتاز بالتعدد والتنوع وتتضمن كافة أمناط االتصال ب. مسارا

املعروفة اخلطية غري التفاعلية، واخلطية التفاعلية، السلسلة الطويلة املقطوعة حبراس البوابات، واالتصاالت املتزامنة وغري 

 املتزامنة.

التغري املفاهيمي والنظري يف نظرية حارس البوابة التقليدية وإنهاء احتكار حراسة البوابة التقليدية اليت متركزت يف  .ج

وسائل االتصال واإلعالم التقليدية، وبرزت إىل جانب تلك املنظومة من احلراس، منظومة أخرى جديدة ضمت الفئات 

نظومتني عن قوى اجتماعية معينة، وتتنافس املنظومتان يف عملية بناء املعنى املهمشة واملقصاة واألقل حظا، يعرب كل من امل

 يف اجملال العام.

حتت عنوان ) دور حارس البوابة يف ظل االعالم  (خرية مكرتار)لدكتورة لحبثية منشورة  دراسةهي  : نيةالدراسة الثا

واملنشورة يف جملة )الساورة للدراسات االنسانية( الصادرة  تهدف هذه الورقة البحثيةحيث .(2017)مكرتار ، اجلديد ( 

إىل البحث يف عالقة حارس البوابة اإلعالمية  (منهجها املسحي)، وانطالقا من عن جامعة عبداحلميد بن باديس اجلزائرية

صبح يسيطر على وأدواره التقليدية، وكيف أ هيف اجلزائر، وكيف أثرت هذه األخرية يف مهام ةبوسائل اإلعالم اجلديد

علم  -جينالوجي )املضامني اإلعالمية يف ظل التفاعلية اليت تتيحها الوسائط اإلعالمية احلديثة جلماهريها، بتقديم رصد 

 حبوث يف الدور إشكالية إىل الباحثة عرجت ثم ،ملصطلح حارس البوابة اإللكرتونية بناء على داللته األوليةاالنساب( 

 ، و ختاما توصلت الدراسة اىل النتائج اآلتية :اإللكرتونية البوابة حلارس حمدد دور إىل صولالو بغية وذلك ، اإلعالم

 لقد قلص ظهور وسائل اإلعالم الشبكي من دور حارس البوابة الكالسيكية وصعب من مهامه. -1

طاًالقد خلقت التطورات املتسارعة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -2 صاحفي، وأدوارًا ، أمنا مال ال مان الع يادة   جد

 مستحدثة حلارس البوابة اإللكرتونية، وهذه األمناط تستدعي أخالقيات جديدة تتناسب معها.

 .وماتي اىل األمن األخالقيدور حارس البوابة يف وسائل اإلعالم الشبكي من االهتمام باألمن املعل انتقل -3



 

13 

 

حتت من جامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية،  (بن على برناط ةد.هال)للباحثة  هي دراسة :ثالثةلدراسة الا

)برناط، (حارس البوابة مثاال ةاجلديد: نظرياإلعالم  قليدية يف فضاءاتاالتصال التاالعالم و تطبيقات نظرياتعنوان )

ومن خالل منهجية حيث تسعى هذه الدراسة النظرية واملنشورة يف اجمللة الدولية لالتصال اجلماعي اجلزائرية،(2018

اىل تسليط الضوء على مدخل حارس البوابة و دوره يف دراسة اإلعالم اجلديد يف حماولة فهم الظواهر حتليلية استكشافية ، 

قيها من املستخدمني، كما تتناول الدور الذي تلعبه هذه النظرية يف حقل اليت رافقت إنتاج املضامني اإلعالمية و كيفية تل

 يف ظل البيئة اإلعالمية اجلديدة. علوم اإلعالم و االتصال لتفسري خمتلف آليات الصناعة اإلعالمية و االستخدامات 

وتركز الباحثة على إن صناعة املضامني اإلعالمية تشمل مراحل عديدة ومعقدة يتم فيها اختاذ القرارات وهو ما يؤثر على 

املادة اإلعالمية، لذلك يعترب احلديث عن نهاية النظرية تسرعًا يف قراءة طبيعة صناعة املضامني يف البيئة الرقمية. لقد نشأت 

ة، حيث تأقلمت النظرية مع مفرزات اإلعالم اجلديد ومل تعد مرتبطة بتلك املمارسات آليات جديدة يف ممارسة احلراس

التقليدية للحراسة، فإذا كان اإلعالم اجلديد يقوم على مبدأ التشاركية يف صناعة املضامني بني وسيلة اإلعالم واملستخدم، 

اليوم خفية ويصعب حتديدها، وهو ما يتطلب أكثر  فإن حراسة البوابة اجلديدة يتداخل فيها اجلانبان، حتى إنها قد تبدوا

 يقظًة وأكثر وعي من قبل املتلقي ووسيلة اإلعالم اليت جيب أن تعكس روح املسؤولية. 

ن وكالة : ميالباحث يف جامعة باتنه اجلزائرية بعنوان ) مصادر اخلرب الصحفعزيز ( هي دراسة) بوبكر بو :الدراسة الرابعة

مال حيث يقول الباحث: واملنشورة يف جملة ) آفاق العلوم( اجلزائرية ، (2017، ) بوعزيز(األنباء اىل الفيسبوك صابح عا أ

حاارس  السرعة يف البيئة اإلعالمية احلديثة من أهم العوامل اليت تتدخل يف معايري اختيار األخبار ونشرها، إذ أصبح مبقدور 

ياد البوابة بث املادة اإلعالمية على مدار الساعة،  بادون التق عادد  ومبجرد احلصول عليها، وإصدار أكثر طبعة من ذات ال

هاي  لبعوامل أخرى، وهو ما يشك بيئة إعالمية خمتلفة متاما عما سبقها، كما ميثل حتديا يف ذات الوقت ألهم القيم املهنية و

 حتري الدقة وضرورة التأكد من صدق و دقة املعلومات قبل بثها أو نشرها. 

صارها يف  ويضيف الباحث: إن أبرز الفروق بني حراسة البوابة اإلعالمية يف البيئة اإلعالمية التقليدية واإللكرتونية ميكن ح
 اجلوانب التالية:  
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حاراس تقلص عدد أفراد حراس البوابة:  -1 عادد  كابري  حاد  صات إىل  وسائل اإلعالم احلديثة يف البيئة اإللكرتونية قل
 البوابة.

ملاادة ت احلراسة: عدد بوابا -2 هاا ا قلصت البيئة اإلعالمية اإللكرتونية )االنرتنت( إىل حد كبري عدد البوابات اليت متر ب
 .اإلعالمية

باار  -3 صايل األخ مان تو طريقة توصيل األخبار واملعلومات: أفرزت البيئة اإلعالمية اإللكرتونية أشكاال ووسائل حديثة 
 واملعلومات. 

ياة  -4 ملاواد اخلرب املضمون الرقمي وحراسة البوابة: مع تزايد االعتماد على املعاجلة الرقمية، تغريت طريقة وسرعة إنتاج ا
 وبثها وسهولة التعامل والتحرير والصياغة والنسخ واالسرتجاع. 

 
 إذ أصبح أقل رمسية وروتينية. األشكال والصيغ اإلعالمية: أثرت البيئة اإلعالمية احلديثة على طبيعة العمل اإلعالمي، -5

حاادي  -6 جاه األ عالقة حراس البوابة باجلمهور: من بني املالمح األساسية يف البيئة اإلعالمية اإللكرتونية هي تراجع التو
 القديم الذي يتخذ طابع تدفق اآلراء واملعلومات بشكل رأسي، إذ أصبح يتخذ شكال تفاعليًا وتبادليًا.

معايري القائم باالتصال يف حتديد أولويات )فائزة بو زيد( حتت عنوان )الدراسة اخلامسة هي حبث لـو  :الدراسة اخلامسة

)بوزيد،  باالتصال(نظرية يف مستجدات نظرية القائم  ةاجلديد: “قراءالقضايا السياسية بني اإلعالم التقليدي واإلعالم 

حيث ركزت الباحثة يف جوانب عديدة د خيضر( اجلزائرية، ( واملنشورة يف جملة )املعيار( الصادرة عن جامعة )حمم2020

 القائم باالتصال.  و متغري يف نظرية حارس البوابة ومن الدراسة على ما ه

البحثية إحدى أهم املنطلقات النظرية، اليت لطاملا اهتمت بتفسري دور القائم باالتصال ضمن  ةورقهذه الناقشت وقد 

سل والصحفي واحملرر على صناعة احملتوى اانطلقت ضمن توجه منح السلطة الكاملة للمر مراحل العملية االتصالية، واليت

وبناء رموزه ووضع أسسه وأهدافه، وذلك ضمن مفهوم حارس البوابة، لكن ومع ما يعرفه املشهد اإلعالمي واالتصالي 

واإلعالمية بفضل التكنولوجيات  ةمن تغريات جوهرية يف األدوار، املهام والتداخل الكبري يف عمق العملية االتصالي

احلديثة، أدى بدوره إىل نقل العملية االتصالية من نقطة حددت فيها عناصرها ووظائفها بطريقة واضحة إىل وجهة 

  .تداخلت فيها األدوار بطريقة فوضوية غري واضحة
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عنوان )نظريات الـتأثري والدراسة السادسة هي ورقة وصفية حتليلية للباحثة )فريدة مرابط( حتت : الدراسة السادسة

الدراسات االعالمية( الصادرة عن املركز )واملنشورة يف جملة  (2018القوي يف ظل االعالم اجلديد( )مرابط، 

 دراسات االعالم واالتصال وهي ة يفركزت الباحثة على ثالث نظريات معروف ثحي الدميقراطي العربي يف برلني،

حيثياتها يف دور هذه النظريات ومتغرياتها و طبيعةية التكنولوجية ودوامة الصمت( واحلتمنظريات )حارس البوابة و

هذه  وقوة ومرونة إجياد مكانةحماولة  توجه،من خالل هذا الالباحثة  لوحتاو جلديد ووسائل التواصل االجتماعي.االعالم ا

إذا كانت هذه  اىل السعي اىل التعمق فيما ةإضاف ،اجلديدو ما يعرف باإلعالم أ التفاعلي ظل اإلعالم النظريات يف

  وتأثريها.قد أفقدتها قوتها اجلديد إلعالم وتفاعلية ان خصائص إ التأثري، أمال تزال حتافظ على قوتها يف الثالث النظريات 

، فإن  وما أتاحه من إمكانية احلصول على املعلومات من مصادر خمتلفة  داجلديبعد ظهور اإلعالم إنه و  :الباحثة  تقولو 

وتراجع دور حارس البوابة خاصة بعد بروز شبكات و اآلراء ، تراجع يف تشكيل االجتاهات دور و تأثري حارس البوابة قد 

يزة التفاعلية امل وإناخلرب بنفسه،  املواطن صناعةبإمكان أصبح ، والتواصل االجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك واملدونات 

إن يعين  وهذا، الرسالة التفاعل مع الرسائل اإلعالمية وإبداء وجهة نظره حوليف املتلقي  قد ساعدتعالم اجلديد لإل

 .وهدف الرسالة اإلعالمية إىل التأثري احملدود اجتاهمن التأثري القوي والسيطرة على قد انتقلت نظرية حارس البوابة 

يف جملة  ةعبدالعالي الزهر( واملنشور)رة عن حبث وصفي مكون من ثالثة فصول للباحث املغربي عباهي  :سة السابعةالدرا

خصص الباحث فصال  ث، حي(2019الزهر، )العربي يف برلني  يالدراسات االعالمية الصادرة عن املركز الدميقراط

اعي، وحتمل الورقة البحثية وسائل التواصل االجتماالعالم التقليدي وس البوابة يف دور نظرية حاركامال عن مفهوم و

)حالة  االحتجاجيةاالجتماعي فيسبوك كأداة اتصالية للحركات التواصل  اقعوالبث املباشر على م )خاصيةعنوان 

 .(االحتجاجات يف احلسيمة منوذجًا

مل يعد حباجة حلارس بوابة ينوب عنه، فهو خيتار بكل حرية ما يشاهده وما يتابعه، ويف الوقت : إن الفرد ويقول الباحث

احملدد الذي خيتاره، األمر الذي أدى إىل بروز قوى جديدة لنقل األخبار ونشر املعلومات، هذه القوى تعمل باملوازاة مع 

ها تؤدي وظيفة عكسية حيث يقوم االجتاه القديم على السلسلة اليت متر بها املعلومة ضمن نظرية حراسة البوابة، ولكن
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حجب املعلومات واألخبار، ومحاية األسرار لصاحل القوى السياسية واالقتصادية، أما االجتاه اجلديد فيهدف إىل تتبع ونشر 

وجود  فكرة املنصات يقوضأن الوفرة يف ويضيف الباحث:  .املعلومات املتسرت عليها وذلك الصاحل اجلمهور األكرب

لكن هذا ال يعين أن نظرية حراسة البوابات مل تعد مفيدة. بل مل  ،بوابات منفصلة متر عربها املعلومات يف العصر الرقمي

 يعد مفهوم حراسة البوابات يصف بشكل كاف عمل العديد من املتدخلني اجلدد يف عملية تداول األخبار.

) حراسة البوابة االعالمية والتفاعلية يف املواقع ثائر حممد تالمحه ( بعنوان: رسالة ماجستري للباحث)  الدراسة الثامنة

هدفت واملقدمة اىل جامعة الشرق االوسط يف االردن،  (2012) تالمحه، لفلسطينية على شبكة االنرتنيت (االخبارية ا

حارس  قبل ية املتاحة منإىل وصف اإلمكانيات التفاعلومن خالل) املنهج الوصفي والبحث املسحي(، هذه الدراسة 

رئيسي للسيطرة  ، إذ إن هذه املواقع خاضعة بشكلية الفلسطينية على شبكة اإلنرتنتيف املواقع اإلخبار البوابة اإلعالمية

الدراسة على أداة  واعتمدت .اإلخبارية ، الذي يديرها وفق أسس خمتلفة تندرج حتت السياسةبل حارس البوابةمن ق

االلكرتونية للمواقع اإلخبارية الفلسطينية اليت مبوجبها مت مجع  البوابة حراس عينة عشوائية من االستبانة املوزعة على

 توجد يف املواقع، وذلك من خالل مسح إمكانيات التفاعلية املتاحة يف املواقع اإلخبارية البيانات عن املتغريات كما

 الفلسطينية.

 Multi)املتعددة  ت الدراسة إىل أن املواقع االخبارية الفلسطينية استخدمت بشكل كبري نظام الوسائطوتوصل 

media) وأشارت نتائج الدراسة إىل ارتفاع  .نشر املادة اخلربية داخل مواقعهايف  فيديو(، بكافة اشكاله )نص وصورة

 السياسية واملواد االجتماعية فيما أشارت النتائج باملقابل إىل اخنفاض املوادنسبة اهتمام املواقع اإلخبارية الفلسطينية بنشر 

ومواد الرتفيه والتسلية .كما أشارت نتائج الدراسة إىل اخنفاض بصورة عامة يف مدى  ةللمواد االقتصادينشر هذه املواقع 

البوابة مثل  حارس مكانيات التفاعلية من قبلاإل اإلخبارية الفلسطينية وعدم توفري بعض التفاعلية بني الزوار يف املواقع

الرأي من قبل زوار املواقع وان  غرف دردشة خاصة باملوقع ( ، باملقابل أشارت النتائج إىل ارتفاع يف إتاحة خاصية إبداء

 .هذه اخلاصية ختضع لرقابة عالية من قبل حارس البوابة

) تأثري نشر حتت عنوان  (د. هريم كريمانا مجيل و دهريش رسول وشرتك بني كل من )أ.د : هي حبث مالدراسة التاسعة

املعلومات يف إقليم كوردستان (.حيث ركز الباحثني الثالثة) وعلومات املضللة على بيئة االخبار املاملعلومات اخلاطئة و
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علومات على امل( ومن خالل استخدام) املنهج الوصفي والبحث املسحي (،28-1، ص2021رسول و مجيل وكريم، 

( يف وسائل االعالم التقليدية و وسائل التواصل  Disinformationاملضللة )( وMisinformationاخلاطئة )

وأوقات خالل االنتخابات  ضللةمع الرتكيز على طبيعة هذه املعلومات اخلاطئة وامل، االجتماعي وخاصة موقع الفيسبوك

ة يف مدن إقليم ( من عينة املبحوثني يف جمتمع الدراس1001مت استبيان رأى ) ،حيث االزمات مثل جائحة كورونا

أهمها إن نشر االخبار اخلاطئة و البحث اىل نتائج وتوصل  ،كوردستان) أربيل، السليمانية، دهوك،كرميان وحلبجة (

ا سلبيَا مبا يشبه الظاهرة و هي تشكل تأثريقليم كوردستان آخذة يف التصاعد وأصبحت املضللة يف وسائل االعالم يف إ

، كما يدعو املبحوثني ضمن البحث اىل ضرورة وجود قوانني تنظم ر واملعلومات يف إقليم كوردستان على بيئة االخبا

حة االخبار وجود أقسم خاصة للمؤسسات االعالمية تتوىل التأكد من صالنشر أو هيئات تراقب ما ينشر أو عملية 

)حراس للبوابات ( للسعى اىل تقليل املعلومات اخلاطئة  فق مع وجودك ضمنيا يتل، و البحث بذواملعلومات قبل نشرها

 واملضللة يف االعالم التقليدي و وسائل التواصل االجتماعي .

 بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

مااهريي اىل تشرتك الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف حماولة إجياد تعريف جديد لدور حارس البوابة من  االعالم اجل
لاى  ساابقة ع ساات ال االعالم الرقمي أو االعالم اجلديد وحتديداً  منصات التواصل االجتماعي، فبينما تركز أغلب الدرا
لادور يف  هاذا ا ضاعف  باراز  إجراء مقارنات ومقاربات بني الدور الذي كان يؤديه حارس البوابة يف االعالم التقليدي وإ

غايريه يف االعالم اجلديد ومراقبة  ناة وت مااكن معي طبيعة هذه التحوالت سلبَا أو إجيابا على طبيعة هذا الدور واختفائه يف أ
 أماكن أخرى.

ماات 2017فدراسة )أبو احلمام،  صاال واملعلو ياا االت تاأثريات تكنولوج لاى  نااء ع ياة ب ساالة االعالم ( هدفت اىل تبيان متغريات مسار الر
ئار، (، ف2017احلديثة، أما دراسة )مكرتار،  يادًا يف اجلزا يادة وحتد عاالم اجلد ساائل اال باة بو حاارس البوا قد هدفت اىل البحث يف عالقة 

تاار، 2018فيما اشرتكت دراسة )برناط،  ساة )مكر تاار( 2017( مع درا غاري إن )مكر ياد،  عاالم اجلد باة يف اال حاارس البوا ( يف دور 
 .ركزت على بلد واحد، فيما تناولت دراسة )برناط( املوضوع بشكل عام

لاك 2017اما )بوعزيز،  حلاارس يف ذ عاة دور ا سابوك وطبي بااء اىل في كااالت االن مان و (، فركز على ما تغري يف شكل ومضمون االخبار 
بااس،  ياة 2019وخاصة يف فيسبوك كوسيلة للتواصل االجتماعي، فيما تضمنت دراسة )حرطاني وبلع ياات االخبار منااط احملتو لاياًل أل ( حت

ياات 2020رس البوابة ومتثالته. أما دراسة )بوزيد، على فيسبوك وماهية دور حا صاال يف أولو قاائم باالت عاايري ال لايال مل ضامنت حت (، فقد ت
 القضايا السياسية بني االعالم التقليدي واجلديد وما الذي تغيري يف هذا الصدد يف نظرية حارس البوابة والقائم باالتصال.
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صامت ( و ظريات خمتلفة وفقد مجعت ثالثة ن ( ،2018أما دراسة ) مرابط ،  ماة ال ياة و دوا ياة التكنولوج باة و احلتم حاارس البوا هاي ) 
لاى ( 2019يد بشكل عام ، فيما يركز ) الزهر، متغرياتها يف االنرتنيت و االعالم اجلد شار ع باث املبا صاية ال لاى خا ياة ع تاه البحث يف ورق

حاارس الب كاان يف االفيسبوك كأداة اتصالية للحركات االحتجاجية يف املغرب و دور  ساواًء  شاأن ،  هاذا ال باة يف  يادي أو وا عاالم التقل
يات و دور (2012وسائل التواصل ، أما دراسة ) تالمحه،  لاى االنرتن ساطينية ع ياة الفل قاع االخبار لاى املوا ساتري ع ، فركز يف رسالة املاج

لاى  (، فقد ركز على تأثريات2021أما حبث )رسول ومجيل وكريم،  حارس البوابة يف هذه املواقع . ضاللة ع ئاة وامل ماات اخلاط شار املعلو ن
 بيئة االخبار واملعلومات يف إقليم كوردستان، سواًء يف االعالم التقليدي ومواقع التواصل االجتماعي وحتديدًا فيسبوك.

اجلدد يف االعالم مركزة للباحث إلبراز طبيعة دور و عناوين و أنواع حراس البوابات سة احلالية تتضمن حماولة مفصلة و إن الدرا
على ما حيدث على وسائل التواصل والطبيعة املفرتضة حديثة يدَا يف شبكات التواصل االجتماعي، مع إبراز أمثلة حية واجلديد و حتد

التجاوزات احلاصلة على مواقع التواصل االجتماعي نتيجة ، ونقاط القوة و الضعف يف هذا الدوروامللموسة لدور احلراس اجلدد و
أهمية دور حارس البوابة يف هذا الصدد، مع الرتكيز على أربعة أنواع رئيسية من حراس ط قانونية واجتماعية و أخالقية وضواب لغياب

، مما سنأتي عليه يف اخلامتة املتضمنة لالستنتاجات و املقرتحات الكفيلة بأجياد توازن بني مبادئ وسائل التواصل االجتماعيالبوابات يف 
التعبري و النشر و االطالع ، والسعي يف نفس الوقت على التخلص من االخبار الزائفة واملضللة واملفربكة وضمان و مفاهيم حرية 

و مشرتكي االجابة على أسئلة استمارة ساءات ، فيما ستتكون عينة البحث حقوق و خصوصيات االخريني من التجاوزات و اإل
( جامعة يف إقليم كوردستان و العراق ، كون إن 21 علوم االتصال واالعالم يف )من خنبة من االكادمييني املتخصصني يف االستبيان،

 نظرية حارس البوابة نظرية إعالمية بالدرجة االساس و حتمل الكثري من األهمية و اجلدل املتواصل حول طبيعة الدور املنوط بها .
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  االجتماعيالتواصل  وسائل يف عصرحارس البوابة الفصل الثاني: 

 حارس البوابةنظرية تعاريف  أواًل:املبحث االول:  

من أهم نظرّيات علم االتصال، ويرجع الفضل يف تطويرها لعامل النفس    Gate keeperُتعد نظرية “حارس البوابة   -

النمساوي “كريت ليوين” ، وختتزل النظرية عملها يف أّنه على طول الرحلة اليت تقطعها املادة اإلعالمية من املصدر إىل 

ه، وكّلما طالت املراحل اليت تقطعها ختاذ قرارات مبا ُيسمح مبروره أو تعديله أو منعإامُلتلّقي؛ توجد بّوابات يتم مبوجبها 

وابة هي طول الرحلة اليت تقطعها املادة اإلعالمية حتى بإن نظرية حارس الواإلعالمية. البوابات  ازدادت ،املادة اإلعالمية

توجد نقاط)بوابات( يتم فيها اختاذ القرار مبا يدخل وما خيرج، وكلما طالت املراحل اليت  فاجلمهور املستهدتصل إىل 

تظهر يف الوسيلة اإلعالمية تزداد املواقع اليت يصبح فيها من سلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا  ىاألخبار حتتقطعها 

 .(176 .، ص2004، مكاوي والسيد)ال كانت الرسالة ستنقل أم 

 ما يقرر أن يف باحلق يتمتع ،ما فردًا السلسلة بطول حلقة كل يف هناك نإ «لويناألساسية اليت أشار إليها »حلقائق ومن ا

قات التالية، أم سيزيد عليها أو حيذف منها أو يلغيها متاما. احلل إىل هي كما سيمررها تلقاها اليت الرسالة كانت إذا

سرتاتيجي يف سلسلة االتصال حبيث يصبح حلارس البوابة سلطة اختاذ إالبوابة« يعين السيطرة على مكان ومفهوم »حراسة 

الدكتورة  اعرفهتحيث  يف النهاية إىل اجلمهور املستهدف.حتى يصل  هسيمررالقرار فيما سيمر من خالل بوابته، وكيف 

وهم مصادر األنباء الذين يزودون الصحفيون باألنباء،  األنباء،الصحفيون الذين يقومون جبمع  أنرشيت على جيهان أمحد 

وهم أفراد اجلمهور الذين يؤثرون على إدراك واهتمام افراد آخرين من اجلمهور مبواد إعالمية، كل أولئك هم حراس 

   .(295 -294ص. ص، 1978 مرحلة ما من املراحل اليت تقطعها األنباء )رشيت، وأبوابة يف نقطة ما 

وتشبه هذه املراحل السلسلة  امللتقى،لة اإلعالمية متر مبراحل عديدة وهي تنتقل من املصدر حتى تصل إىل ن الرساإ - 

فاالتصال هو جمرد سلسلة متصلة احللقات وأبسط أنواع السالسل هي سلسلة االتصال  حلقات،املكونة من عدة 

تكون طويلة جدًا حيث متر املعلومات بالعديد من ولكن هذه السالسل يف حالة االتصال اجلماهريي  فردين،املواجهي بني 

 .(140-139 .صص  ،2016)الدليمي،  ل يف الصحف والراديو والتلفزيوناحللقات أو األنظمة املتصلة كما هو احلا
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البوابة أيضا "مقص الرقيب واخلطوات اليت متر بها الرسالة اإلعالمية، ويتم تغيريها حسب احملطات،  ويقصد حبارس -

فهناك القيم واملبادئ وهناك رئيس التحرير وهناك السياسة التحريرية للمؤسسات اإلعالمية وهناك مصادر األخبار، 

 .(2004)حجاب،  الذي يالئمها ومجيعها قد تساهم يف تشكيل الرسالة اإلعالمية وتغيريها بالشكل

حراسة البوابة هي عملية انتقاء وصياغة أجزاء ال حصر هلا من املعلومات يف العدد احملدود من الرسائل اليت تصل إىل  -

األشخاص كل يوم، وهي مركز دور وسائل اإلعالم يف احلياة العامة احلديثة. يعتمد الناس على الوسطاء لتحويل 

 .Pamela J) لتحكم فيها من الرسائل اإلعالميةرات األحداث إىل جمموعة فرعية ميكن ااملعلومات حول مليا

Shoemaker and Timothy Vos,2009, p8). 

رئيس التحرير ومدير النشر يف وسائل اإلعالم الشبكي )الصحافة  ،يهو الصحف اإللكرتونية:حارس البوابة  -

)مكرتار،  الرقميني(، حبيث يعترب مبثابة مقص رقيب حبذف ما يشاء وينشر ما يريداإللكرتونية، اإلذاعة والتلفزيون 

 (.311.، ص2017

وتصويره، خيضع لقرارات العديد من  وصياغتهأذن فكل حدث من حلظة وقوعه اىل حلظة نشره أو بثه مرورا بتغطيته 

لفياتهم الشخصية أو املهنية أو املتعلقة على وفق خ وينشرونه ويصيغونهمسارات احلدث  الذين يوجهونحراس البوابات 

بسياسة املؤسسة الناشرة. فصاحب احلدث ميكن أن يكون احلارس االول اىل أن يظهر حراس آخرون، وشهود العيان 

وقد خيضع احلدث حلراس جدد مع مرور  التحرير، ورئيسالتحرير  ومديريكونوا حراسا أخريني، ثم يأتي دور املراسل 

 .()الباحث ةأو الواقعأخرى للحدث  وتطوراتيا زوا وظهورالوقت 

  هومهاخلفية تأرخيية للنظرية ومف: ثانيًا

ن دراسة روسنت اليت ظهرت يف الواليات املتحدة حتت عنوان )مراسلي إ :(2016) الدليمي قيقول أ.د.عبدالرزا

هي دراسة كالسيكية عن والقائمني باالتصال باملعنى الذي نقصده، شرح دور أول دراسة ت، هي 1937سنة  واشنطن(

يف والية أيوا بالواليات املتحدة  الفصليةنشرت جملة )الصحافة(  1941ولكن يف سنة  سيكولوجية املراسل الصحفي.

ت مماثلة عن ، وكان من املمكن أن تفتح هذه الدراسة الباب إلجراء دراسا(ملواكي)دراسة مهمة عن العاملني جبريدة 
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ولكن مضت فرتة طويلة دون أن تظهر أحباث تتناول بالدراسة القائمني باالتصال  املؤسسات اإلعالمية األخرى،

اليت أعطت دفعة األخبار(  وانتقاءدراسته )حارس البوابة  (ديفيد مانج وايت)ومؤسساتهم، حتى نشر الباحث األمريكي 

ت لوين( يف تطوير ما أصبح يعرف بنظرية )حارس البوابة ريإىل )كاألكرب لفضل ا ويرجع قوية للبحث يف هذا اجملال املهم.

 . (138، ص. 2016) الدليمي،  (إلعالميةا

ُيعرف اليوم بأنه مؤسس وعاملًا نفسيًا مؤثرًا (، 1947 -1890النمساوي االصل ) -، العامل االمريكي كان كريت لوين

وأحباث احلركة تأثرًيا هائًلا  التجرييب،علم النفس االجتماعي احلديث. كان ألحباثه حول ديناميكيات اجملموعة، والتعلم 

على منو وتطوير علم النفس االجتماعي. ومن املسلم به أيضا ملساهماته اهلامة يف جماالت علم النفس التطبيقي وعلم 

من امللفت لالنتباه إن عاملًا نفسيًا أصبح صاحب إحدى أكثر النظريات االعالمية و. (2022، شريي) النفس التنظيمي

 من جزئني يتحدث عن نظرية حارس البوابة مقااًللوين” بعد نهاية احلرب العاملية الثانية ت ريك شهرة وتأثريًا، فقد كتب”

أنه ميكن تطبيق  (ين)لوالحظ  دالغذاء، وق ستهالكاممارسات  علىالثانية قد أثرت احلرب العاملية كيف إن يف إطار معرفة 

 . (2022)سطور،  نظرية حارس البوابة على األخبار واإلعالم

 واألخربعضها معلن  والتوجيهات.نفسه أمام عدد من التعليمات حارس البوابة( )أو وعادة ما جيد القائم باالتصال  -

أنها تشكل  ألخر، إالومن نظام  ألخر،ومثل هذه األمور قد ختتلف من جمتمع  متحيز،واآلخر  عيوبعضها موضو مسترت،

يف الكثري من  تنظيميةذلك أن كل السلطات واملستويات ال باالتصال،يف النهاية أحد الضغوط اليت يتعرض هلا القائم 

 (.178 .، ص2004، دد احلمي)عباالجتماعية  واملبادئاية القيم ، ومحنها األحق حبماية مجهور املتلقنيالدول ترى أ

 ثالثلرقابة حارس البوابة، ال خترج يف الغالب عن  وختضعإن املضامني اليت تنشرها وسائل االعالم املختلفة  -

، 2011، )البشر نفسه(االعالمي  وأيديولوجيةاملؤسسة االعالمية  وأيديولوجيةالدولة  )أيديولوجيةيديولوجيات وهي أ

 .(24-23 .صص 

ستة عوامل رئيسة مؤثرة يف اختاذ احلارس لقراره، تتمثل يف خصائصه الشخصّية،  نظرّية حارس البوابةحددت  -

واجلماعات املرجعّية، والضغوط املهنّية، وطبيعة العالقة مبصادر املعلومات، والتأثر بالسياسات اخلارجّية والداخلّية، 



 

22 

 

، واليت كان عنوانها »حارس 1950يت عرب دراسة ُنشرت عام وتوقعات اجلمهور، وأّول من اخترب النظرّية هو ديفيد وا

 .(2016)البهيجان،  البوابة: دراسة حالة النتقاء األخبار

وأدوار  البوابة،صبح من الضروري التمييز بني األدوار الداخلية حلراس ي ،ويف إطار احلديث عن حارس البوابة ودوره -

فحراس البوابة جزء من التنظيم املؤسسي ويعملون يف إطار ، -Regulators) املنظمني (والضبط اخلارجي للمشرعني 

من خارج  -مثل الرقيب يف زمن احلرب أو إعالن األحكام العرفية  -املشرع أو املنظم اخلارجي  إنبينما سياساته، 

 .، ص2004، د)عبد احلميضبط ويفسر ويقيم احملتوى يوكالهما  لف،خمت قيميويعمل يف إطار نظام  االعالم،وسائل 

182). 

  وحارس البوابةالقائم باالتصال ثالثًا: 

 :.(5 .، ص1992فوال، )القائم باالتصالريف ودور تع

يشمل من لديهم القدرة على  بأنه”بعض الدراسات إىل تعريفه من منظور القدرة على التأثري يف املتلقي، فعرِّف  اجتهت .1
 .”التأثري بشكل أو بآخر يف األفكار واآلراء

الشخص الذي يتوىل إدارة  بأنه”يف حني اجتهت دراسات أخرى إىل تعريفه من منظور الدور يف عملية االتصال، فعرفته  .2
يف األداء يتحدد مصري العملية االتصالية  وكفاءاتملية االتصالية وتسيريها، وعلى ضوء ما يتمتع به من قدرات الع

 .”برمتها

أن القائم باالتصال هو” أي فرد أو فريق منظم يرتبط مباشرة بنقل املعلومات من فرد آلخر عرب الوسيلة اإلعالمية، أو . 3
  "سائل إىل اجلمهور عرب الوسائل اإلعالميةله عالقة بتسيري أو مراقبة نشر الر

إن دور القائم باالتصال هو حجر الزاوية يف عملية االتصال اجلماهريي ( " 2003ويقول أ.د. عصام سليمان املوسى ) -
" وتأثراوالشريان الرئيسي للنشاط االتصالي، على اعتبار أنه من أهم مكونات العملية االتصالية وأكثر حساسية وتأثريا 

 (.510 .، ص2014)ابن مسعود، 
(:" 2004يقول الدكتور سيد خبيت ) ،االعالم التفاعليبعد ظهور االنرتنيت ووحول دور القائم باالتصال فيما  -

عملية أحادية  االتصال، أي بني املرسل واملتلقي، إذ مل يعد االتصالية، ظاهرة التفاعلية يف العملية االتصاليةرة وأفرزت الث
، كما أصبح مبقدوره االتصاليعملية تفاعلية، ومل يعد املتلقي تلقية سلبية بل يلعب دورة إجيابية يف الفعل  جتاه بلاال

 (. 36 .، ص2014االتصالية")خلف، التحكم يف العملية 
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 تصال:فر يف القائم باالاخلصائص اليت جيب أن تتو

 :وهي (2015)صابر، تصالتتوفر يف القائم باالاليت جيب أن والصفات اخلصائص هناك جمموعة من 

تصال، باالالثقة بالقائم  وزيادة اخلربةعلى عنصرين أساسيني هما  باالتصالاملصداقية: يعتمد قياس مصداقية القائم  .1
املتلقي عن القائم  إدراكاما الثقة فهي  الصحيحة، لإلجابة باالتصالفاخلربة هي مدركات املتلقي عن معرفة القائم 

  بشكل موضوعي دون حتيز االتصالبانه يشارك يف  باالتصال

 امتالك القائم باالتصال لقدرات خاصة تظهر يف الكاريزما الشخصية، رمبا تكون قدرات كالمية أو شكلية.جلاذبية: ا. 2

يات االجتماعية والعقائدية، مع قوة وسطوة وتأثري تفرضه بعض اخلصوصميتلك بعض القائمني باالتصال قوة املصدر: . 3
 إنهم قد ال ميلكون جاذبية أو مصداقية أو معرفة، بل معتقدات يسيطرون بها على املتلقني.

 :باالتصالالشروط الواجب توافرها يف القائم 

الكتابة، ) توافر مهارات االتصالرها يف القائم باالتصال كاآلتي: حدد الباحث )ديفيد برلو( الشروط الواجب تواف
مستوى معرفة املصدر . املتلقي وحنواملوضوع  وحنوحنو نفسه  باالتصالالقائم  اجتاهات .اإلنصات(، القراءة احملادثة،

 .(2015، )صابر وطبيعة األدوار والثقايف االقتصادييف إطار النظام  باالتصالمركز القائم  .باملوضوع وختصصه

  وظائف حارس البوابةرابعًا: 

 :هي وظائفتلك الأهم هناك عدة وظائف رئيسية تقع على عاتق حارس البوابة اإلعالمية و

 البيئةزيادة كمية املعلومات عن طريق توسيع  -2.  لومات قبل بثهاعحتديد املعلومات عن طريق حترير هذه امل -1

 .(141-140، ص 2016)الدليمي، ت إعادة تفسري املعلوماإعادة ترتيب أو -3.  اإلعالمية

ملعلومات املأخوذة حول حدث معني إعداد وحترير امن خالل يتم  قبل بثها تاملعلوما حتريرديد املعلومات عن طريق حتإن 

املهم واالقل و ختضع عملية التحرير اىل ترتيب معني يبدأ من االهماملتوفرة، وبني العديد من املعلومات املتشعبة و من

عادة حتاول املؤسسات االعالمية تعين إن  اإلعالمية البيئةزيادة كمية املعلومات عن طريق توسيع االهمية وهكذا. أما 

ن الدقة واملوضوعية والتفاصيل. احلصول على املعلومات من أكثر من مصدر، وذلك بهدف احلصول على أكرب نسبة م

عادة ترتيب وتنظيم للمعلومات وتفسري املعلومات بهدف إطالع القارئ أو املستمع تعمل املؤسسات االعالمية على إفيما 

 أو املشاهد على حيثيات اخلرب وأسباب حدوث وأبعاده وتأثرياته احملتملة.
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 العوامل املؤثرة على حارس البوابة اإلعالمية: : خامسًا

( 184-177 ص ، ص2004 ،دمكاوي، السي) اإلعالميةعلى حارس البوابة ؤثر تمتعددة ميكن أن هناك عوامل 

 التالية:ميكن تلخيصها يف العوامل حيث ، وآخرون (144-143 ص ص ،2016 )الدليمي،

اخلصائص والسمات الشخصية للقائم باالتصال دورا هامًا يف ممارسة دور حارس البوابة  الذاتية: تلعب. املعايري 1

االعالمية مثل: النوع والعمر والدخل والطبقة االجتماعية والتعليم واالنتماءات الفكرية أو العقائدية، واالحساس 

 بالذات.

يف التأثري على حارس البوابة اإلعالمية، حبيث يتم  قيم اجملتمع وتقاليده: حيث يقصد بها أهم العوامل اليت تلعب دور. 2

دمج النظام االجتماعي مع الوسائل اإلعالمية، كما يكون هلا دور يف التأثري على القائم باالتصال يف كافة الوسائل 

 اإلعالمية.  

وتؤدي إىل توافقه مع سياسة القائم باالتصال للعديد من الضغوط املهنية اليت تؤثر يف عمله،  املهنية: يتعرض. املعايري 3

 املؤسسة االعالمية اليت ينتمي إليها، وذلك على النحو االتي:

حيث يقصد بها القواعد، األنظمة والقوانني اليت تسري عليها املؤسسات اإلعالمية بكافة  أ.  سياسة املؤسسة االعالمية:

العوامل اليت تلعب دور يف التأثري على حارس البوابة  أنواعها، حبيث تعترب الضغوط املتعلقة باملؤسسة اإلعالمية من أكثر

اإلعالمية، واليت تتمثل يف ظهور مؤسسات إعالمية منافسة أو أساليب إدارية متطورة ومسيطرة أو عوامل متعلقة بامللكية 

 ويوجد عدد من االسباب جتعل الصحفي خيضع لسياسة الصحيفة أهمها: اإلعالمية.التابعة للمؤسسة 

املالك من وجهة نظره أن يطيعه العاملون عنده فهو يرى بأن له سلطة عقاب أو فصل احملرر، فاخلوف من  يتوقع. 1

 العقاب هو الذي يسبب اخلضوع.

نها هي اليت وفرت له عماًل، وقد يشعر باالحرتام والعرفان لعدد من شعور الصحفي بااللتزام حنو الوسيلة االعالمية أل. 2

 . احملررين لتعليمهم إياه
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تطلعات الصحفيني، فالصحفي يعترب عمله جمرد جسر يؤدي بهم إىل أعمال أخرى حيققون منها أرباحًا أكثر يف جماالت . 3

 خمتلفة مثل العالقات العامة واالعالن أو العمل كنقاد مستقلني يرسلون إنتاجهم إىل العديد من الصحف. 

 يلة االعالمية.السياسية السائدة يف الوس املعارضةعدم وجود تكتل . 4

 طبيعة العمل االعالمي الذي يتسم بالود والتعاون وتبادل املناقشات واالفكار.. 5

ب. مصادر االخبار: أشارت أغلب الدراسات يف هذا اجملال إىل إمكانية استغناء القائم باالتصال عن مجهوره، وصعوبة 

 ارية واملهنية يف االتي:أهم تأثريات املصادر على القيم االخب مصادره، ومناستغنائه عن 

 تقوم وكاالت االنباء بتوجيه االنتباه إىل أخبار معينة بطرق عديدة.. 1

 تؤثر الوكاالت على طريقة توزيع وسائل االتصال ملراسليها لتغطية االحداث اهلامة.. 2

 املتوقع حدوثها يف املدن الكربى. باألحداثيوميًا  تصدر وكاالت االنباء سجاًل. 3

 عن التحرير. نولوؤاملستقدم وكاالت االنباء بشكل غري مباشر النموذج الذي يتعرض له . 4

 تقلد الصحف الصغرى الصحف الكربى يف أسلوب حتليل املضمون.. 5

 ج. عالقات العمل وضغوطه:

القائم باالتصال، حيث يرتبط مع زمالئه يف عالقات تفاعل ختلق يتفق الباحثون على أن عالقات العمل تضع بصمتها على 

بعدا اجتماعيا، وترسم من هذه العالقات مجاعة أولية بالنسبة للقائم باالتصال، وبالتالي جندهم يتوحدون مع بعضهم داخل 

صحفي معتمدا بدرجة اجملموعة، ويتعاملون مع العامل اخلارجي من خالل إحساسهم الذاتي داخل اجلماعة، وهذا جيعل ال

 كبرية على هذه اجلماعة ودعمها املعنوي.
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 معايري اجلمهور: -4

 يؤثر اجلمهور على القائم باالتصال مثلما يؤثر القائم باالتصال على اجلمهور، فالرسالة اليت يقدمها حتددها إىل حد ماأ. 

 بيا يف عملية االتصال.توقعاته من ردود فعل اجلمهور، وبالتالي يلعب اجلمهور دوما دورا اجيا

 نوع اجلمهور الذي يعتقد القائم باالتصال انه خياطبه، له تأثري كبري على طريقة اختيار احملتوى وتنظيمه.ب. 

وسائل اإلعالم جيب إن ترضي مجاهريها، ولكي يتحقق ذلك جيب معرفة اجلمهور معرفة دقيقة من خالل الدراسات  ج. 

  .()فيدباكلرجع الصدى أو الـ  العلمية

 دراسات حارس البوابة أو السيطرة االجتماعية : سادسًا

 :(91-90 .صص ، 2006، )خري اهللإىل أربعة أقسام رئيسية " أو السيطرة االجتماعية حراس البوابةدراسات “ وتقسم

على اختيار املؤسسة اإلعالمية ملادتها  تهتم بالظروف اليت تؤثرحيث  احمليطة:الدراسات اليت تتناول تأثري الظروف  -1

معينة بقصة معينة على اهتمام الوسائل اإلعالمية األخرى بنفس القصة. كذلك صحيفة التحريرية وكيف يؤثر اهتمام 

 واحملررين.يركز هذا النوع من الدراسات على الطريقة اليت يتم بها تقل" أو توصيل السياسة إىل حجرة األخبار 

يؤثر بها نظام إخراج الوسيلة اإلعالمية على اليت  بالطريقة مثال وتهتم املهنية: النواحي تأثري على تركز يتال الدراسات  -2

املهين للصحفي على  احملرر الذي يتلقى الربقيات والتقارير مما جيعل جماالت اختياره حمدودة جدا، وكيف يؤثر التدريب

املهنية  عن حارس البوابة اإلعالمية، بني تأثري اجلوانب (وايت)الباحث إدراكه لألخبار. وجيمع التحليل املبتكر الذي قدمه 

 .صحيفةثقافة ال انعكاسيف  (لوين)كريت ومفاهيم 

والنواحي امليكانيكية اليت تتحكم يف  اأو انتقاهل األخبار أسلوب تتناول اليت الدراسات وهي املادية: الفنية الدراسات  -3

 احمليطة أو العوامل السيكولوجية. النشر، وليس تأثري الظروف

خمتلفة تناولت اخلصائص املختلفة  وقد ظهرت دراسات العاملني:الدراسات اليت ختترب القائمني باالتصال أي  -4 

 عملهم.  عن رضائهم یللصحفيني ومد
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 أهمية دور حارس البوابة يف العصر احلالي : سابعًا

 حارس البوابة يف العصر احلالي يف النقاط التالية:الذي ميارسه دور الأهمية من ميكن تلخيص بعض 

جدا، ومؤثرة جدا، إذا كان حارس البوابة على قدر من املسؤولية  كهذه، أي )حارس البوابة( فاعلةإن نظرية . 1

عامة الناس  ومصاحلواألخالقية، ويدرك أهمية فلرتة املضمون اإلعالمي، لتتوافق مع أخالقيات مهنة اإلعالم  االجتماعية

 اآلخرسان وقبول لسلمي وحقوق اإلن، وتنسجم مع القيم اإلنسانية العليا وثقافة التعايش اواملواطنوأمن الوطن 

 .(86 .، ص2016، قرداخي)

وحنن مع شبكات التواصل االجتماعي، أمام إعالم جديد من دون قيود أو حواجز، يلغي السيطرة وجيعل القائم .  2

باالتصال هو الذي يقرر اجتاه وهدف الرسالة، وكل صاحب صوت مؤثر عرب شبكات التواصل االجتماعي، أصبح 

وهنا يبدأ األمن االجتماعي يف الدخول يف البوابات؟ ل يفرض نفسه: هل نضمن أمانة كل حراس حارسًا للبوابة، والسؤا

حالة من الفوضى الفكرية واإلخبارية واإلعالمية، ولكي حنافظ على األمن اجملتمعي البد من توفري بيئة جمتمعية واعية قادرة 

ج اجملتمعي. ولن يكون ذلك إال من خالل احلفاظ على على إدراك املخاطر اليت من املمكن أن تؤدي إىل شرخ يف النسي

الرتابط والتماسك والوعي اجملتمعي من الداخل، وعدم قبول اخرتاقه من خالل هذه الرسائل احململة بكثري من الزيف، من 

 .(2020 نهيان، )أل خالل تقوية قدرة األفراد، وخاصة األطفال والشباب، على التمييز ما بني الزيف واحلقيقة

.  ومع تعدد وسائل التواصل االجتماعي وانتشار استخدامها، وتبادل األدوار بني املرسل واملستقبل، اتسعت مساحة 3

ويف ظل اجتاهات املؤسسات اإلعالمية لتقليص الزمن املطلوب إلنتاج مضى، احملتوى اإلعالمي الزائف أكثر من أي وقت 

من الوسائل اإلعالمية عن املعايري املهنية، ودخلت يف ميدان السبق احملتوى اإلعالمي وإيصاله للجمهور، ختلت كثري 

اإلعالمي، ونافست حتى اجلمهور يف عرض األخبار اليت حتدث يف بيئتهم وحميطهم. فاختلت وظيفة حارس البوابة يف 

صل بها احلال وسائل اإلعالم، وسقط عدد منها بنشر حمتوى إعالمي زائف، والنقل عن مصادر إعالمية مزيفة عمدا، في

 .(2019طالب،  )أبوصورتها وموثوقيتها لدى اجلمهور إىل االعتذار، والتنازل عن جزء من 
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تضعنا أمام عقبات مستمرة ومشاكل والتقنيات، اد واجملتمعات واألمم ّن سّنة التطور على مستوى األفكار واألفرإ .4

ذلك إال بفهم  يتأنىت وجتاوز تلك العقبات، وال ُتمِكُننا من حل تلك املشكالتستدعي منا االهتمام بإجياد بدائل  معقدة

مما ُيكسبنا القدرة على إعادة انتاج املفاهيم واآلليات إلعادة  خصائص البيئة االتصالية احلديثة والضغوطات املؤثرة فيها.

مان اجملتمع؛ يف بيئة أصبحت تُعّج بفوضى تفعيل نظريات االتصال وخاصة نظرية “حارس البوابة” اليت هي مبثابة صمام أ

املعلومات وانفالت السيطرة، وعامل يفتقد ملركزية إصدار املعرفة. واملسألة األكثر خطرًا يف هذا الصدد؛ أن نرى اليوم 

اد حيذو حذو وسائل التواصل بتساهله يف مترير الكثري من مو -الذي يعترب الوسيلة األوىل للرتفيه العائلي-التلفزيون 

 .(2020)نصر،  والربامج اليت ال حتمل رسائل قيمية هادفة للنشر،إعالمية غري صاحلة 

. أصبح اإلعالم الرقمي والشبكات االجتماعية اآلن املصدر الرئيسي للمعلومات والرسائل لوسائل اإلعالم الكوردية 5

دور حارس البوابات وحراس البوابات يف اإلنرتنت والشبكات  ناملطبوعة واملذاعة دون مهنية وحراس للبوابات، إ

االجتماعية يقل يوما بعد يوم ويقتصر على مستوى ضمري املستخدمني، وهم يصبحون صاحب القرار لإلذن بعبور بث أو 

ة صياغة حديثة نشر أية معلومات مكتوبة أو أية مقاطع فيديو. ومن هذا املنطلق أدعو اىل إنه ميكن أن يعاد النظر يف إعاد

ودميقراطية لوظائف حارس البوابة وتوسيع دورها وأهميتها يف أي من وسائل اإلعالم الكالسيكية واحلديثة. وهذا بهدف 

عالم يف إقليم زيادة الوعي القانوني للمستخدم، وإحياء ضمري الصحفيني، واحلد من عدد ضحايا سوء استخدام وسائل اإل

 .(2020 )أيفس،كوردستان العراق 

 نقد نظرية حارس البوابة : ثامنًا

 بالنقاط التالية: بعضها عددًا من االنتقادات، ميكن تلخيصهانظرية حارس البوابة ل وجهت

 أهواء مترير الغرض املوقع هذا استغالل مت ما إذا جدا، وخطرية مضرة ۔ ومن منظور آخر -إن نظرية حارس البوابة " . 1

 السياسي النفوذ ذوي خلدمة البوابة تطويع مت إذا أو الضيقة، والفئوية الذاتية مصاحله حتقيق أو البوابة، حارس

 .(86 .، ص2016، “)قرداخي وفوضويةلرتويج األفكار متطرفة أو عبثية تشاؤمية ا ألجل أو واالقتصادي
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مؤلف كتاب :  "أبراهام باس" الباحث )جند النقد الذي وجهه : من بني االنتقادات اليت وجهت ملفهوم حارس البوابة. 2

فهو يرى إن مفهوم حارس البوابة ال ينطبق إال على قنوات االتصال القائمة ( 1969"تنقية مفهوم حارس البوابة" سنة  

اليت حتتل نفس  داخل مجاعة اجتماعية بعينها كفريق احملررين مثال، وإمنا جيب أن تالحظ دور وكاالت األنباء املستقلة

األهمية بسبب مسؤوليتها عن إنشاء ووضع مضامني الرسائل االتصالية اليت تبثها وسائل األعالم، ومبا أن وكاالت األنباء 

وهيئات التحرير املسئولة يف وسائل االتصال اجلماهريي ال متثل مجاعة اجتماعية باملعنى الذي قصده "لوين"، فان مفهوم 

 .(55ص.، 1992) اجلوهري و أخرون ،  على كل فئات القائمني باالتصال للتطبيق حارس البوابة ال يصلح

حجم املسؤولية اإلعالمية، ويدرك أهمية )فلرتتها(  ة( يعيومؤثرة جدا، إذا كان )حارس البواب هذه النظرية فاعلة جدا. 3

وخطرية جدا، إذا استغل هذا  عيسة جدالتتوافق مع هوية اجلمهور املستهدف وتنسجم مع قيمه وثقافته. وهي يف املقابل ت

الرديئة  الغريبة واألفكارأو تطويع )البوابة( لتتسلل من خالهلا األجسام  أو حتقيق مصاحله وائهوظيفته يف مترير أه احلارس

    .(142 .، ص2016)الدليمي،  نائه الثقايف، وتهدد هويته وفكرهاليت تقوض اجملتمع، وتنخر يف ب

 ة)املقصود: الرقابومن األمور اجلديرة باملالحظة أنه يف اجملتمعات اليت ختضع فيها وسائل اإلعالم السيطرة احلكومية .  4

شره سالسل االتصال اجلماهريي. ويف هذه ناألفراد يف التشكك يف صدق ما تأ يبد، الباحث(-وكثرة حراس البوابات 

ل على نقل اإلشاعات واألقاويل واملعلومات اخلفية جبميع أنواعها وتقوم اليت تعم املواجهنياحلالة تنشط سالسل االتصال 

 .(121 .، ص2014)الطيب،  اإلعالم وتكملة نواحي النقص بها بالرقابة على وسائل

  وحارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي االجتماعية ةاملسؤولي ةنظريعالقة : تاسعًا

، تصحيح خط متوازي مع نظرية حارس البوابة ويفحيث بإمكانها  يف االعالم،االجتماعية  ةاملسؤوليدور نظرية هنا تربز و

 ةاملسؤوليتتحمل قدر من  واجلماعاتفكل االفراد ، بلية يف وسائل التواصل االجتماعياملستقمسارات املرحلة األنية و

 ككل. واجملتمعاالجتماعية جتاه االفراد االخريني 

وكانت نظرية احلرية قد تعرضت يف النصف االول من القرن العشرين اىل الكثري من املالحظات واالنتقادات يف الواليات 

االجتماعية  ةظهرت نظرية املسؤولياملتحدة االمريكية، مما مهد وأدى اىل ظهور نظريات جديدة على الساحة االعالمية. ف
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( )نسبة اىل الدراسة واللجنة اليت ترأسها الربوفيسور روبرت 1947 -بعد احلرب العاملية الثانية عن طريق )جلنة هوتشنز 

رئيس جامعة شيكاغو آنذاك(، وتقوم النظرية: على إن ممارسة العملية االعالمية حبرية، قائمة على املسؤولية  -هوتشنز

ص.  ص، 2012ماعية، وظهرت القواعد والقوانني اليت جتعل الرأي العام، رقيبًا على آداب املهنة )الدليمي، االجت

 (.36-35 ص. ص، 2014( و )البشر، 120-121

االجتماعية على إن احلرية حق و واجب ومسؤولية يف نفس الوقت، وأن وسائل اإلعالم تقع  ةاملسؤوليوتستند نظرية 

على عاتقها القيام بالتزامات جتاه اجملتمع ، وأن تقوم بهذه االلتزامات من خالل مستويات و معايري إعالمية و مهنية مثل 

إطار هذه االلتزامات ، تنظيم أمورها يف إطار القانون الصدق والدقة والتوازن واملوضوعية ، وأن تتوىل وسائل اإلعالم يف 

واملؤسسات القائمة، وأن تكون وسائل اإلعالم تعكس تعددية وتنوع اآلراء واألفكار يف اجملتمع من خالل إتاحة الفرصة 

من خالل  تنوع اآلراء واألفكار يف اجملتمع انعكاسللجميع للنشر والعرض، كما أن للجمهور العام احلق يف أن يتوقع 

و أن يتوقع من وسائل اإلعالم مستويات أداء عليا، وإن التدخل يف ، إتاحة الفرصة للجميع من خالل النشر والعرض 

لى اإلعالميني يف وسائل االتصال أن كما إن عربره حتقيق هذه املصلحة العامة ،شؤون وسائل اإلعالم ميكن أن يكون م

-136 ص ص.،2006، ) خرياهلل مؤسساتهم اإلعالميةإىل مسؤولياتهم أمام لني أمام اجملتمع باإلضافة ؤويكونوا مس

137). 

 اإلعالم اجلديد( تقسيمات التطبيقات، )املفهوم،املبحث الثاني: االعالم اجلديد 

 اإلعالم اجلديد تعريفأواًل: 

اإلعالمية اجلديدة اليت تشتغل داخل بيئة يعرف االعالم اجلديد: »بأنه مجلة املمارسات اإلعالمية اليت أفرزتها الوسائط  -

 (. 57 .، ص2022، ي )غاز تواصلية متغرية تسهم يف تشكيلها تقنيات املعلومات واالتصال«

هو جمموعة من وسائل تكنولوجيا االتصال اليت تولدت من التزاوج بني الكومبيوتر : Lester) -حبسب( ليسرت -

والوسائل التقليدية لإلعالم«. ويشري إىل مجلة من تطبيقات االتصال الرقمي وتطبيقات النشر اإللكرتوني على األقراص 

ويشري أيضا إىل الطرق اجلديدة يف ات. الكومبيوتربأنواعها املختلفة والتلفزيون الرقمي واإلنرتنت، ويدل على استخدام 
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والتجمع على اإلنرتنت وتبادل  االلتقاءصال يف البيئة الرقمية مبا يسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية تاال

، )الراوي واجملموعات بإمساع صوتهم وصوت جمتمعاتهم إىل العامل امجع لألفراداملنافع واملعلومات. وهي بيئة تسمح 

 .(10.، ص2011

تعريفا لإلعالم اجلديد وهي كلية كندية رائدة يف التكنولوجيا والعلوم االنسانية ،  Sheridan وتضع كلية شريديان  -

، ويوجد حالتان مييزان اجلديد من القديم حول الكيفية وتفاعليبأنه: »انواع اإلعالم الرقمي الذي يقدم يف شكل رقمي 

م اجلديد والكيفية اليت يتم عن طريقها الوصول اىل خدماته, فهو يعتمد على اندماج النص اليت يتم بها بث مادة االعال

والصورة والفيديو والصوت, فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له يف عملية االنتاج والعرض، أما التفاعلية 

 .(33 .، ص2011صادق، )  رئيس الذي مييزه وهي اهم مساتهافهي متثل الفارق ال

 الشبكات، الكومبيوتر،تعريف اإلعالم اجلديد: هو العملية االتصالية الناجتة من اندماج ثالثة عناصر: كما ميكن  -

 (.162 .، ص2017)عالوة، الوسائط املتعددة 

 دة"الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والوسائط املتعد اندماج"بأنه اجلديد: اإلعالم قاموس التكنولوجيا الرفيعة َعَرَف  -

 .(155 .، ص2020)نبار ومقاوسي، 

أستاذ جامعة تورينو الكندية  نلوجا الربوفيسور روبرت ك.تعريف )لإلعالم اجلديد،  ومن أبرز التعريفات املطروحة -

يف  االجتاهحيث يشري فيه إىل استخدام الوسائل الرقمية واليت تتميز بالفاعلية وثنائية  ومؤلف كتاب فهم االعالم احلديد(،

 تقنية،األحادي مثل التليفزيون والراديو واليت مل تتطلب يف عملها أية  االجتاهمقابل الوسائل التقليدية واليت تعتمد على 

 .(2020)أمحد،  والعديد من وسائل اإلعالم اجلديد نشأت عن طريق استخدام وسيلة قدمية والتطوير فيها

 :(164-162 .صص ، 2017يف االعالم اجلديد )عالوة،  لتطبيقات اإلعالمية املستحدثةاثانيًا: 

جاءت هذه التسمية لتوافر حالة العطاء واالستجابة بني املستخدمني  Interactive Mediaاإلعالم التفاعلي:  -1

 لشبكة االنرتنت والتلفزيون والراديو التفاعليني وصحافة االنرتنت وغريها من النظم ا اإلعالمية التفاعلية اجلديدة. 
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كيز على جاءت هذه التسمية من خالل الرت Online Mediaعلى خطوط االتصال  احلي:اإلعالم الشبكي  -2

 تطبيقاته يف االنرتنت وغريها من الشبكات

 يونالسيربجاءت تسمية اإلعالم اجلديد بهذا الوصف من تعبري الفضاء  Media Cyber نية:والسيربالوسائط  -3 

Space Cyber  سم إب 1984يف روايته اليت أصدرها عام  (ويليام غبسون)الذي أطلقه كاتب روايات اخليال العلمي

Neuromancer) ( السيربنطيقا، والتعبري مأخوذ من )علم Cybernetics- ( اآللي.املعروف عربيا بعلم التحكم 

للداللة على التزاوج داخله بني الكمبيوتر واالتصال، وعلى ظهور نظام إعالمي  Info Mediaإعالم املعلومات  -4

 نولوجيا املعلوماتية ويندمج فيهاجديد يستفيد من تطور تك

بهذا االسم لطبيعته املتشابكة وإمكانية خلقه لشبكة من  وصف Hypermediaإعالم الوسائط التشعبية  -5 

حنن هنا معنيون مبيزات خاصة بشبكة االنرتنت اليت  قاطرة.املعلومات املتصلة مع بعضها بوصالت شعبية أو وصالت 

       ملا ينشر أو يبث داخلها. Linksأعطت ميزة التشعبية والوصالت 

حلالة االندماج اليت حتدث داخل اإلعالم اجلديد، أي بني النص والصورة  Multimediaإعالم الوسائط املتعددة  -6

 والفيديو.

بالدرجة  Digital communicationيرتكز تعريف االتصال الرقمي : Digital Mediaاإلعالم الرقمي  -7

األوىل على استخدام النظم الرقمية ومستحدثاتها باعتبارها الوسيلة الوحيدة واألساسية لالتصال بني أطرافه وال يبتعد هذا 

 . Computer Communicationاملفهوم كثريا عن مفهوم االتصال من خالل الكمبيوتر 
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، ص. 2011)الراوي،  اآلتيةت السابقة اىل االقسام االربعة كن تقسيم االعالم اجلديد باالعتماد على التعريفاميثالثًا: 

11): 

 مسبوقة،وميزات غري  بصفات،وتطبيقاتها، وهو جديد كليا  Onlineاالعالم اجلديد القائم على شبكة االنرتنت  -1

أي ، وجموعة من تطبيقات ال حصر هلا. فهو بالنسبة لإلعالم. ميثل املنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكالسيكية الثالث

 والتلفزيون.الصحافة واالذاعة 

االعالم اجلديد القائم على األجهزة احملمولة، ومنها اجهزة اهلاتف واملساعدات الرقمية الشخصية وغريها، وتعد  -2

مولة منظومة خامسة يف طور التشكل، ونهدف املؤسسات اإلعالمية عن طريق استخدام األجهزة احملمولة األجهزة احمل

 لتنويع مصادرها املالية وتعزيز عالقاتها مع مجهورها.

 والرقمية التفاعلية مثل جديدة ميزات البها اضيفت اليت والتلفزيون الراديو مثل التقليدية الوسائل على قائم نوع -3

 .للطلب واالستجابة

او بوسائل احلفظ املختلفة  بكيًاويتم تداول هذا النوع، أما ش(، Offline) رالكومبيوتاالعالم اجلديد القائم على  - 4

 .مثل األسطوانات الضوئية. وما اليها ويشمل العروض البصرية والعاب الفيديو والكتب االلكرتونية وغريها

    االعالم اجلديدخصائص رابعًا: 

 ص. ص ،2019)قرداخي وكاكه شيخ، يتميز اإلعالم اجلديد بعدة خصائص مل تكن موجودة يف اإلعالم التقليدي

 : ومن هذه اخلصائص (325-326

يف الوقت الذي يكون فيه مستخدمي االعالم اجلديد )مستقبلني(، أي مشاهدين  (:Interactivity)التفاعلية . 1

ومستمعني وقراء، فهم يف الوقت نفسه )مرسلني(، يكتبون ويتحدثون ويشاركون، وهنا يكونوا متفاعلني على اجلانبني 

 على عكس االعالم اجلماهريي، الذي غالبًا ما يكونوا فيه مستقبلني.
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ميكن يف االعالم اجلديد أن تكون الرسالة موجهة اىل شخص واحد أو عدة (: Demassificationالتفككية ). 2

أشخاص على عكس االعالم التقليدي اليت تكون فيه الرسالة موجهه اىل كتلة أو كتل مجاهريية، مما يعين إن )الكم 

 قبل.على بكثري يف االعالم اجلديد والرسالة تصل مباشرة من املرسل اىل املستأوالنوع( 

 وجودان يف االعالم اجلديد، قد خلقا حالة ميكن أن يسمىإن التنوع واالختالف امل :(Varity)التنوع واالختالف . 3

االعالنية وتقدميها فيما بعد على شكل باقة اىل املستخدم يتم جتميع كل املواد االعالمية و، حيث االعالم الذكي( بـ)وكالة

 دم، وهذا ما يعطي للمستخدم ميزة إشباع حاجاته وفائدة أكرب من الرسالة االعالمية.يف أي مكان أو زمان خيتاره املستخ

ية خيتاره أو تنال اهتمامه، مما بإمكان املستخدم أن حيفظ عنده أية مادة إعالم (:Integrationالدمج والتكامل ). 4

 تاج اليه.يعطيه ميزة الرجوع اىل املادة يف أي وقت جيده مناسبًا أو حي

إن وسائل االعالم اجلديدة هي وسائل متنقلة وإن بإمكان املستخدم االستفادة منها يف أي  (:Mobilityلتنقلية )ا. 5

الفيديو  مقاطعو وكامريات اهلواتف وحفظ مكان وزمان، فاهلواتف الذكية وهواتف السيارات وهواتف الساعات اليدوية

 القصرية والطباعة املتنقلة، خري دليل على ذلك.

(: مبعنى إن املستخدم يستطيع يف أي زمان خيتاره هو أن يكون مرساًل أو Non-synchronousالالتزامنية ). 6

 بدون التقييد بعنصر الزمانية اليت كانت تفرضها على سبيل املثال متابعة االعالم التقليدي. مستقباًل

مجيع أحناء العامل، وسرعة وسهوله الوصول اليها، قد إن االف املواقع اليومية وزيادتها باستمرار يف  عابر للثقافات:. 7

 خلق جمتمعًا افرتاضيا ودولة متعددة اجلنسيات والثقافات واللغات، دون قيود أو حدود جغرافية.

باإلنرتنيت قد أصبحت متوفرة يف كل مكان، فاملستخدم ال حيتاج اىل  إن وسائل االتصال: Ubiquity))التفردية . 8

 ل، يكفيه فقط الوسيلة املتاحة إلمكانية االتصال بالشبكة.مكان معني للتواص

إن وسائل االعالم اجلديدة قد حولت حرية التعبري اىل أمر واقع، (: Freedom of expressionحرية التعبري ).9

 فكل مستخدم يستطيع أن يعرب عن رأيه دون قيود ودون رقابة اىل كل بقعة من العامل. 
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وتقول أمساء عاصم أمحد، الباحثة املشاركة يف املركز العربي للبحوث والدراسات يف بعض اخلصائص اجلديدة لإلعالم 

 (:2020 )أمحد،اجلديد 

املشاركة الفّعالة لألفراد مقارنة باإلعالم التقليدي الذي كان يعتمد على تلقني األخبار ومن ثم جيعل اإلعالم اجلديد . 1

 الفرد مساهًما بدرجة كبرية يف صناعة األخبار وتشكيل الرأي العام.

اإلعالمي واستبدهلا بأجهزة كاهلواتف  تقليل التكاليف حيث ساهمت وسائل التطور احلديثة يف ختفيض نفقات اإلنتاج. 2

 والتابلت.احملمولة 

حيث أصبح لدى الفرد القدرة على التعبري بشكل سريع رمبا يصل األمر إىل بضع دقائق أو ثواٍن  والتفاعلية،السهولة . 3

 الرأي العام عرب الوسائل احلديثة. ستطالعاتاوأصبحت هناك إمكانية إلجراء 

ت فلم تعد املعلومة حكًرا على مصدر معني بل أصبح للمعلومة الواحدة أو اخلرب الواحد يوجد تعدد مصادر املعلوما. 4

 األولي.حول أصل املعلومة احلقيقي أو املصدر  االلتباسمن مصدر يف آن واحد وهذا خلق مزيًدا من  أكثريف 

 املبحث الثالث: مواقع التواصل االجتماعي يف االعالم اجلديد 

 تعاريف مواقع التواصل االجتماعيأواًل: 

فقد ، يرتومن أهم أنواع هذه املواقع الفيسبوك وتو اإلعالم اجلديد حجر الزاوية يف هي االجتماعيمواقع التواصل إن 

يف حني أن الثاني يعد أحد األساليب  احلاضر،ألعداد كبرية يف وقتنا  مستخدميهإىل أن وصل  2004تأسس األول عام 

ذلك جنًبا إىل  2006ولقد ظهر أوائل عام  ،ا كبرًيا يف األحداث السياسية يف منطقة الشرق األوسطاليت لعبت دوًر

 (.73 .ص، 2017)إبراهيم،  اهلواتف الذكية وتطبيقاتها العديدة

اإلنرتنت أو  باستخدامالوسائط اليت تسمح للناس باالتصال وتبادل املعلومات  التواصل االجتماعي: منوذج من ائلوس -

 .(Cambridge Dictionary, 2021) اهلواتف احملمولة
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تشري وسائل التواصل االجتماعي إىل مواقع الويب والتطبيقات املصممة للسماح لألشخاص مبشاركة احملتوى بسرعة   -

تسمح ، وميكن لوسائل التواصل االجتماعي الرجوع إىل أي أداة اتصال عرب اإلنرتنت،  وكفاءة ويف الوقت الفعلي

 . (Hudson,2020) ى نطاق واسع والتفاعل مع اجلمهورللمستخدمني مبشاركة احملتوى عل

وفر لرواد شبكة اإلنرتنت فتح صفحة شخصية من أجل تبادل ت ةإلكرتوني اقعشبكات التواصل االجتماعي: هي مو -

يسمو هذا املصطلح حيث اإلعالم االجتماعي: أما  معلومات وصور وفيديوهات مع جمموعة أصدقائهم وشبكة عالقاتهم.

، فهو جمموعة منصات تكنولوجية داخل شبكة اإلنرتنت تسمح لألشخاص (2الويب الـ)إىل أن يعوِّض نهائيًّا مصطلح 

نة. يتضح أن شبكات التواصل هي فرع من اإلعالم االجتماعي، بإنتاج وتنظيم وتعديل احملتوى والتعليق على مضامني معي

 .(2017)زرن،  وأن اإلعالم االجتماعي أمشل كما أنه أيًضا حيتوي شبكات التواصل االجتماعي ويتجاوزها

لشبكات االجتماعية: هي مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة اإلنرتنت ظهرت مع اجليل الثاني وا  -

التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات اهتمام  ح( تتي2الـ)ويبما يعرف باسم  للويب أو

أو شبكات انتماء )بلد ،جامعة،مدرسة، شركة ...إخل( كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر مثل إرسال 

، عبد الكايف) حونها للعرضم ومعلوماتهم اليت يتياالطالع على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخباره الرسائل أو

 .(23، ص2016

 (:2021، 2020،2019استخدام مواقع التواصل االجتماعي نسبة اىل سكان العامل للسنوات )ثانيًا: 

عدد احملمولة، هلواتف يستخدمون مليار ( 5.112( مليار شخص، )7.676): عدد سكان العامل 2019 -1

مليار مستخدم ( 3.256)االجتماعي عدد مستخدمي وسائل التواصل  مستخدم،مليار  (4.388)اإلنرتنت مستخدمي 

 ,Data reportal)  احملمولةمليار نسمة مواقع التواصل االجتماعي على األجهزة ( 3.26)، ويستخدم 2019يف عام 

2019 . 
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( مليار، مستخدمي 5.19( مليار شخص، عدد مستخدمي اهلواتف احملمولة )7.75: عدد سكان العامل )2020 -2

 ,Data reportal)مليار شخص ( 3.80( مليار، عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي )4.54االنرتنيت )

2020) 
(، عدد مستخدمي االنرتنيت 5.220) ( مليار، مستخدمي اهلواتف احملمولة7.830عدد سكان العامل ) :2021 -3

 . (Data reportal, 2021) ( مليار4.200(، عدد مستخدمي وسائل التواصل )4.660)

% 53.6و 2020% يف 49اىل  2019% يف 45املالحظ أن نسبة مستخدمي وسائل التواصل تزاد بسرعة كبرية، فمن 

 ( 4و3و2الرسم رقم  -. )ملحق الرسوم التوضيحية 2021يف 

توقف الكثري من الناس عن (، مؤلف كتاب )القصص احلقيقية لألخبار الزائفة(: لقد 2017ويقول مايك دايس ) 

 املفضلة،قائمة الإشارة مرجعية يف تصفحهم كنوع من  الذهاب إىل مواقع الويب مباشرة واليت كانت يف كثري من األحيان

على وسائل التواصل لربامج التلفزيونية وما إىل ذلك تابعة حسابات األشخاص والشركات وامب وبدال من ذلك بدأت

يقف اآلن بني األشخاص ومواقع  وسيطا ،Twitter)و  (Facebookشركات مثل من جعل ما  االجتماعي، وهذا

 .(Dice,2017.p93) الويب اليت اعتادوا زيارتها مباشرة من قبل

مع ظهور وشيوع مؤلفي كتاب )نظرية حراسة البوابة( إنه: و(، 2009)س وتقول باميال شوميكر وزميلها تيموثي فكما 

(Web2) - ( أصبح ملستخدمي اإلنرتنت دور أكرب يف إنتاج وإعادة توزيع القصص اإلخبارية على شبكة 2أي )الشبكة

مثل تويرت وفيسبوك(. وأطلق )شوميكر وفوس( على مثل  -جتماعي اإلنرتنت من خالل ما يسمى بشبكات التواصل اال

ا السلوك: "حراسة اجلمهور للبوابات اإلعالمية". ووفقا ملا ذكروه، فإن حراسة اجلمهور للبوابات اإلعالمية هي عملية هذ

املستخدم اخلاصة حول أهمية  يقوم من خالهلا املستخدمون " بنشر األخبار املوجودة بالفعل والتعليق عليها وفقا ملعايري

 .(88، ص 2016")قرداخي، اخلرب وأحقيته يف النشر

، نتائج استطالع أجرتها حول مصادر االخبار بالنسبة 2022احلدث( الفضائية يف متوز -ونشرت قناة )العربية 

% انهم يعتمدون على 15% انهم يعتمدون على االنرتنيت ووسائل التواصل االجتماعي، فيما ذكر 80للجمهور، فذكر 

 (.2022% )احلدث، 2ة % والصحافة املكتوب3التلفزيون، وكانت حصة الراديو 
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النسبة املئوية وترتيب وسائل التواصل االجتماعي بالنسبة  اإلخبارية،على موقع )اجلزيرة نت(  ُنشرتوتظهر إحصائية  

كانت النتائج كالتالي )الدلقموني، وللمستخدمني يف السعي على احلصول على احملتويات االخبارية كمصدر لألخبار، 

2021 :) 

  

الدامناركية حول حرية التعبري ومفاهيم حرية التعبري على مواقع  ((Justitiaوتقول نتائج دراسة إحصائية أخرى ملؤسسة 

مجيع  ( بلدًا يف أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا والشرق االوسط: إن يف33التواصل االجتماعي مشلت مشاركني من )

هناك فإن  ذلك،ومع  نوًعا من التنظيم حملتوى وسائل التواصل االجتماعي البلدان اليت مشلها االستطالع، تفضل الغالبية

يفضل الناس يف ثلثي البلدان اليت مشلها االستطالع أن وقلة فقط يريدون أن تتحمل احلكومة وحدها املسؤولية عن ذلك. 

ضل البعض يف البقية تنظيم يتم تنفيذ مثل هذا التنظيم من قبل شركات وسائل التواصل االجتماعي نفسها فقط بينما يف

اآلراء كما إن  احملتوى الذي جيب أن تقوم به شركات وسائل التواصل االجتماعي جنًبا إىل جنب مع احلكومات الوطنية.

أخبار مزيفة أو قمع حول تنظيم حمتوى وسائل التواصل االجتماعي حساسة ملا إذا كانت القضية مرتبطة ببيانات حول 

 .(Mchangama, 2021) حرية التعبري
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   ية يف املواقع االجتماعيةالتفاعلثالثًا: 

ميكن دمج منشورات النصوص والصور والفيديو بسالسة يف  من اخلصائص املميزة يف الفيسبوك على سبيل املثال إنه: "

واملشاركات من املتابعني. ميكن أن تنتشر العروض الرتوجيية  واإلجاباتتصميم سهل االستخدام يشجع التعليقات 

"  تابعنيوميكن أن تسمح لك التعليقات الواردة من املعجبني بإنشاء حمادثات ثنائية االجتاه مع امل كبرية،واحلمالت بسرعة 

(Walter and Gioglio,2014, p77). 

اإلخباري على فيسبوك، يقرر فيسبوك أي املنشورات سيعرض يف األعلى، وأيها  هيف كل مرة يفتح شخص ما موجز

سيعرض الحقا، وأيها لن تعرض على اإلطالق. يتعلم فيسبوك ما يهم املستخدمني من خالل مراقبة تصرفاتهم: إذا أعجب 

وإذا جتاوز  ممقتًا، وجذابا أوى فإن فيسبوك يعترب هذا احملت عليه،العديد من املستخدمني مبنشور ما أو نفروا أو علقوا 

 فيسبوك تلك ويستخدم، تفاعالاجلميع منشورا ما دون فعل أي شيء، فسيعلم فيسبوك حينئذ أن هذا احملتوى ال حيقق 

املعلومات ليحدد كيفية التعامل مع املنشورات املستقبلية من املصدر نفسه. يعرض احملتوى من املصادر اجلذابة بوترية أعلى 

املاضي تظهر بوترية  يف ن املنشورات من املصادر اليت نشرت حمتوى مماًلإء العلوي من موجز األخبار، يف حني ويف اجلز

بعبارة أخرى: كلما زاد التفاعل، زاد عدد األشخاص الذين سريون حمتواك يف املستقبل: اإلطالق، أقل أو ال تظهر على 

 .(23 .، ص2020 ويلال،يتشه دو )أكادمييةوكلما اخنفض التفاعل، قل عدد األشخاص 

ويتعمد بعض الشخصيات واملواقع )سياسية أو إعالمية أو فنية.. اخل ( أو حتى االفراد العاديون، اىل وضع منشوراتهم 

على وسائل التواصل االجتماعية دون االهتمام بطبيعة االستجابة السلبية أو االجيابية للمستخدمني ، كون إن اهلدف ليس 

و توجه ، بل هو أسلوب إلثارة أكرب عدد من املستخدمني عرب االعجاب أو الرفض،التعليقات االجيابية أو مناقشة فكرة أ

السلبية ، بذلك تسجل صفحاتهم نسبة مشاركة عالية و هو ما جيعل صفحاتهم تتصدر الرتندات و االهتمام ، بل و 

على مبالغ طائلة ، فإن االفراد العاديني حياولوا  ، ففي حني إن املشاهري يتحصلونحيصلون على مردودات مالية من ذلك 

 أن ميارسوا نفس الدور بغية احلصول على الشهرة واملال .
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حول عدد املتابعني الذي حيتاجه املؤثر يف شبكات التواصل  تقريرًا (CNBC) "سي إن بي سي قناة نشر موقعوقد 

للتقديرات، فإن املرء حيتاج إىل ما ال يقل عن ألف مشرتك  ووفقا. ألف دوالر شهريا 100االجتماعي، من أجل كسب 

آالف متابع،  5إىل ما ال يقل عن  (إنستغرام)وحيتاج مستخدمو  مليون مشاهدة سنويا، 24وحنو )يوتيوب( يف قناته يف 

ؤثر الذي وتشري التقارير إىل أن امل .ألف دوالر من إنستغرام 100منشورات مدعومة برعاية سنويا، لكسب  308وإىل 

وحيتاج مستخدم  .ألف دوالر لكل منشور من العالمات التجارية 250لديه أكثر من مليون متابع، ميكنه جين أكثر من 

مليون مشاهدة سنويا، ليتمكن  270آالف مشرتك على األقل يف حسابه يف "تيك توك" وأكثر من  10إىل  (تيك توك)

 .(2021ة، )قناة اجلزير ألف دوالر من املنصة 100من كسب 

و هذا االرقام و االرباح، قد شجع الكثريين من الذين يسمون االن بـ ) صانعوا احملتوى ( أو ) صناع احملتوى ( الذين 

أفكارهم و املهن الذي جييدونها بهدف مجع أكرب عدد الجتماعي يف الرتويج ملهاراتهم ويعتمدون على وسائل التواصل ا

املعجبني ، و من ثم احلصول على إيرادات يرتحبون منها أو يستخدمونها ملواصلة  ممكن من املتابعني و املؤازرين و

صفحاتهم ، و وسائل التواصل هو املنرب االكثر فاعلية بالنسبة إليهم، و ذلك لقلة تكاليفها و قوة انتشارها، فصفحات 

 ية، هي أمثلة معربة على ذلك .استخدامات الكومبيوتر أو إصالح السيارات أو فنون الطبخ  أو مقاطع درامية فكاه

يف جتريب دفع االشرتاكات من  26/5/2022فقد أعلنت منصة )تيك توك( على سبيل املثال، إنها ستبدأ واعتبارا من 

صانعوا احملتوى على إيرادات االعالنات. وتستند التجربة اليت تبدأ على مني بهدف اعتماد أقل من الشركة وقبل املستخد

حمدود، يف اشرتاك املستخدمني املتابعني لعدد من صناع احملتوى يف دفع اشرتاكات، مما سيتيح لصناع احملتوى نطاق 

 (.2022)العربية، املستخدمني املتابعني ألف شخص  عددول على إيرادات شهرية عند جتاوز احلص

  فوضى املعلومات واالخبار الزائفة على منصات التواصل االجتماعي: رابعًا

خبار الناس باحلقائق، وتساهم يف أ -األخبار الزائفة وما تنطوي عليه من خماطر تقوض القيمة اجلوهرية للصحافة  إن

زعزعة قدرة اجلمهور على قراءة واقعه مبقاربة سليمة، وتدخله يف حالة من الشك واحلرية أمام كل خرب وكل حدث يربز 

الشكوك كفيلة بأن جتعل مهمة الصحفي أكثر صعوبة يف سعيه إلعادة الثقة يف جمتمعه والعامل. يف الوقت ذاته كانت هذه 
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قية من غريها، باإلعالم، بعد أن استولت األخبار الزائفة على منصات التواصل االجتماعي، وأصبح متييز األخبار احلقي

 .(8، ص 2020معهد اجلزيرة لإلعالم، الصحافة األوربي و مركز) عملية مؤرقة وشاقة

إحدى أهم نقاط ضعف نسبة كبرية من مستخدمي وسائل التواصل وبسبب مستوياتهم الثقافية واملعرفية، هي كما إن 

تصديق أغلب ما يتعرضون له من أخبار وصور وفيديوهات وسرعة ردة فعلهم وانفعاالتهم واستجاباتهم السلبية أو 

ما يعمدون أحيانا اىل سرعة مشاركته مع االخريني، االجيابية دون الرتيث حتى التأكد من مصداقية اخلرب أو املعلومة، ك

 وبذلك يكونوا فريسة سهلة لألخبار الزائفة أو املضللة أو املفربكة.

(  باللغة الكوردية ، إن شركة ميتا صاحبة موقع فيسبوك ، قد أغلقت VOAفقد نشر موقع إذاعة صوت أمريكا )

راق ) سريوان بابان ( و الصحفي ) رنج بشدري ( و ذلك حسابات كل من النائب يف برملان إقليم كوردستان الع

لضلوعهم يف نشر أخبار غري صحيحة خالل أزمة الالجئني  املتواجدين على حدود بيال روسيا و بولندا يف شهر نوفمرب 

حيث توجه ، مدعني إن اإلحتاد االوروبي قد فتح حدوده عرب احلدود البولندية للالجئني املتواجدين يف بيال روسيا ،2021

حنو مخسة االف من هؤالء الالجئني و غالبيتهم من املواطنني الكورد اىل احلدود البولندية و تعرضوا لظروف إنسانية قاسية 

و أعمال عنف  دون متكنهم من عبور احلدود ، شركة ميتا أعلنت يف بيانها إن هذين احلسابني املغلقني قد جتاوزا على 

 .(2022) حسني و حممد ، إذاعة صوت أمريكا ، العنف  عن طريق التحريض واملعايري االجتماعية للموقع 

مقطع فيديو متداول بكثرة وبنسبة  ن، إ2022( يف اذار AFPويف مثال أخر: فقد نقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية )

 مصطنعة افتعلتها عاصفة رملّية مشاهدات وتفاعالت عالية على وسائل التواصل االجتماعي يقول ناشروه إنه يظهر

يصّور جّرارات تسري يف سهل وتضّخ يف اجلّو الذي . إال أن الفيديو واالضرار باملواطنني العراقيني السعودّية لضرب العراق

 .(2022)فرانس بريس،  يف موسم احلصاد يف الربازيل معتمد احلقيقة أسلوبيف هباء، هو 

 صواريخ قربسقوط ثالثة  منساعات  ، إنه وبعد2022الفرنسية يف نيسان كما ذكر تقرير أخر لوكالة الصحافة 

ردستان العراق، تداول مستخدمون ملواقع التواصل االجتماعي صورة تظهر ألسنة ناٍر خترج من وكإقليم نفط يف للمصفاة 

مل اهلجوم يف احلقيقة إال أّن  ،ناشروها أّنها حلريٍق ناجٍم عن تدمري املصفاة إدعى ثإمخادها، حيعلى  ئيونافطامبنى ويعمل 
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فرانس ) 2020يف بغداد عام  عطورللباملصفاة، والصورة املستخدمة يف احلقيقة تعود حلريٍق يف خمزن أي أضرار يلحق 

  .(2022بريس، 

ى ملا قد حتتوي عل املثال باتت تشكل مشكلة كبرية يف وسائل التواصل االجتماعي على سبيلحتى إن االعالنات 

الوقت الذي ال ختضع فيه تلك االعالنات ألية ضوابط، فإنها مليئة بإعالنات  موثوقة، ويف وغريومضللة  كاذبة معلومات

الكحوليات واألراجيل وأدوية ومنتجات جمهولة املنشأ )عن مواد حمظورة أصاًل يف وسائل االعالم التقليدية مثل 

"وقد أصبحت هذه املواقع تعج باإلعالنات الكاذبة عن سلع وخدمات مغشوشة وأحيانًا ُمضرة لدرجة أن واملصدر(، 

بعضها ينشر إعالنات عن أدوية ومستحضرات طبية وجتميلية غري ُمرخصة! أما أصحاب احلسابات الذين ينشرون تلك 

نات فهم يفعلون ذلك ليس بسبب جهلهم باحملتوى اإلعالني الضار ملا ينشرونه وإمنا ألن هدفهم الوحيد واملطلق هو اإلعال

 .(2017 )احلميد،الي من امُلْعِلن" احلصول على العائد امل

رها جراء توفيت شابة يف التاسعة عشرة من عم العراق،قليم كوردستان اعاصمة  -ففي مدينة أربيل  املثال،سبيل  وعلى

 36وبعد  (،1 الصورة -ملحق الصور )اإللكرتوني، عرب التسوق  شرتتهاا واليتالشهية  وزيادةتناوهلا حلبوب التسمني 

 بب وفاتها اىل تناول تلك احلبوبعزا عائلتها س وقد مفاجئ،يومًا من تناوهلا لتلك احلبوب، فارقت احلياة بشكل 

 .(2021 )رووداو،

، أن "عددًا غري قليل من االعالنات اليت تستهدف اجلمهور العراقي على مواقع العراقي يقممركز اإلعالم الر ويقول

التواصل االجتماعي متارس التضليل واخلداع او منح صفات تسويقية لبعض املنتجات الصحية والطبية دون موافقة 

السوشيال ميديا يف احلمالت التسويقية العالمات التجارية يف العراق حتاول االستفادة من مشاهري وإن  اجلهات املختصة

 .(2022)شفق نيوز، " هلذه العالمات 

كما انتشرت يف اآلونة االخرية ظاهرة استخدام صور مستخدمي وسائل التواصل دون علمهم يف االعالن لسلع أو 

تقريرًا ) رووداو خدمات من قبل صفحات إعالنية غري رمسية، فقد نشرت صفحة قناة رووداو االعالمية على الفيسبوك  

( قالت فيه: إن عددا من االشخاص قد شكوا بأنهم وجدوا صورهم على إعالنات منشورة على وسائل 2022، 
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التواصل االجتماعي دون علمهم و بعض هذه االعالنات قد سبب هلم مشاكل شخصية و اجتماعية، و إن شخصًا قد 

على الفيسبوك تتضمن إعالنات، دون أن يكون له أي علم ( صفحة 20قال بأنه وجد صورته الشخصية على أكثر من ) 

 بذلك . 

التعرض لإلعالنات و إن ظاهرة : تقنية املعلومات والتحول الرقمييف  (،االستشاري2021املهندس إسالم غامن ) ويقول

ثنني بصفة إحتدث أكثر على موقعني ظهورها بشكل مفاجئ مبجرد احلديث عنها أو البحث عنها يف حمركات البحث،

هاتني و إن  ”، جمموعة غوغلالثانية هي تساب واإلنستغرام والفيسبوك، واجمموعة فيسبوك واليت تشمل الووهي أساسية، 

، فعندما حتتاج لشراء ااستخداما جتاريلديهم آالت تسمع الكلمات اليت ينطق بها الشخص وتبدأ يف استخدامها  املظلتني،

وتكرر كلمة مثل "البتوب"،فهذا اجلهاز يأخذ هذه املعلومة من املكاملة ويبعث بها على حمركات البحث على  "البتوب"

 ." الفيسبوك على سبيل املثال، الذي جتمعه اتفاقية تبادل بينه وبني حمركات البحث األخرى الستغالهلا بشكل جتاري

ة إىل موقع مثل غوغل مثال، وعندما تستخدم التطبيقات غامن أن "هذه اخلدمة تتيح إرسال الكلمات املتكرر ويضيف

اخلاصة به جتد إعالنات عن هذه األشياء اليت تتحدث عنها، وهذه اخلاصية ال تعين أن هناك أشخاص يسمعون أحاديثنا 

 .(2021)سكاي نيوز عربية،  وإمنا جهة تسمع بعض الكلمات املتكررة وتقوم بتحويل الكلمات التجارية

-مديرة التوجيه االسرتاتيجي واالحباث يف مؤسسة "فريست درافت ( Claire Wardle - واردل )كلريتقول و

“First Draft، والتقنييــن الذيــن يســعون إلــى  واألكادميينيالصحفييــن  ساعدةمؤسسة غري رحبية مل وهي

ن ما حصل يف األعوام القليلة املاضية هو الرقمــي: إالعصر  املوثوقيـة فـيالتعامـل مـع التحديـات املتعلقـة مبسـائل 

وهذا مؤسف ألن املصطلح غري كاف لبيان “،  Fake news-يف خانة “أخبار زائفة  استسهال وضع مجيع األمثلة

ت" مستوى التعقيد احلاصل. فالنسبة الغالبة من احملتوى اخلادع ال يقدم أصال على أنه أخبار. فنحن نتعامل هنا مع "امليما

و يوتيوب أو فيسبوك أو إنستغرام. وغالبية ما ينشر ليس زائفا بل أوصور، أو أنشطة منسقة على تويرت  فيديو ومقاطع

لإلعالم، اجلزيرة  معهدواألوروبي مركز الصحافة ) مضلل، وكما يف أغلب االحيان، حمتوى أصلى ولكن ينزع من سياقه

 .(23 .، ص2020
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وسائل التواصل االجتماعي أخبار ومعلومات تناقلها الكثريون من مستخدمي مواقع التواصل مثال على ذلك: انتشر على 

االجتماعي حول داللة اخلطوط امللونة املوضوعة يف أسفل علب معجون االسنان اليت تباع يف الصيدليات واالسواق، 

مواد طبيعية، واالزرق تدل على مواد حيث إن هذه املعلومات تشري اىل أن اللون االخضر تعين إن املعجون مصنوعة من 

طبيعية إضافة اىل مستحضر دوائي، واالمحر تدل على مواد طبيعية إضافة اىل مواد كيميائية، واألسود تشري اىل مواد 

 كيميائية باجململ.

املعلومة غري غري إن اهليئة العامة للغذاء والدواء السعودي على سبيل املثال، قد نشرت يف صفحتها الرمسية على إن هذه 

ن األلوان والعالمات على علب معجون االسنان تضعها املصانع لتحديد مكان قطع األنبوب، وليس هلا أية إصحيحة، و

 .(2019)هيئة الغذاء والدواء السعودي،  داللة طبية أو علمية

بعة أشكال ( فوضى املعلومات على مواقع التواصل االجتماعي اىل سClaire Wardle - واردلوتصنف )كلري 

 : (27-24 ص. ص ،2020 ،لإلعالماجلزيرة  األوروبي ومعهدالصحافة  خمتلفة )مركز
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، ص 2020االوروبي، : تصنيف )كلري واردل( لفوضى املعلومات على وسائل التواصل االجتماعي، الصورة مأخوذة من )معهد اجلزيرة لإلعالم ومركز الصحافة 1رسم توضيحي 
24) 

وهذه الفئة تعين احملتوى املزيف بشكل كامل، مثل قيام شخص بإنشاء حسابات باسم وهمي على  املفربك: ى . احملتو1

 Deep" )وسائل التواصل االجتماعي ويبدأ بنشر حمتوى جديد عربها. وتشمل هذه الفئة أيضا عمليات "التزييف العميقة

fakes)ت ليظهر فيها شخص ما وحياك على لسانه فيديو أو صو قاطع، واليت تعتمد على الذكاء االصطناعي يف تصنيع م

 )حرفيا( كالم مل يصدر عنه إطالقا..

مثال: نشرت قناة العربية الفضائية تقريرًا حول استخدامات تقنية التزييف العميق املذهلة، حيث أصبح باإلمكان تغيري 

المًا، هو يف االصل ليس كالمهم الوجوه لتظهر الصورة التلفزيونية ألشخاص معروفني وهم يتصرفون بغرابة أو يقولون ك

وفة مع تصرفات وكالم هذا الشخص والتصرف ليس تصرفهم، بل هو لشخص أخر يتم مزج وجه الشخصية املعر

 (.2021، )العربية

، فيديو للرئيس االوكراني فلودميري 2022بهذا الصدد فقد انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي يف شهر أذار 

إن الفيديو قد تعرض لعملية بعد اىل االستسالم أثناء احلرب الروسية االوكرانية، حيث تبني فيما  زيلينسكي يدعو قواته
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بعد تزييف عميق حمبوكة، كما إن بعض اهلاكرز قد محلوه على موقع أوكراني حملي، فيما اضطرت تويرت وفيسبوك فيما 

 .(2022)العربية، من مواقعهم  واىل حذف الفيدي

حيصل ذلك مثال عند استخدام شعار مؤسسة معروفة أو اسم شخص معني، مع حمتوى ليس من  الكاذب:احملتوى  .2

فإن استغالل شعار  الصور، لذاإنتاجه. وهلذه الوسيلة فعالية خاصة؛ ألنها تلعب على إمكانات االستدالل املرتبطة بهذه 

 سيزيد من فرصة ثقة الناس بهذا احملتوى دون التحقق منها. مؤسسة إخبارية موثوقة وإضافتها إىل صورة أو مقطع فيديو،

الكوردستاني  يرئيس احلزب الدميقراط (بارزاني السيد )مسعودسم إمثال: نقلت موقع إذاعة صوت العراق تصرحيات ب

ا فيما الفرنسية حول االنتخابات العراقية. وقد تضمن خرب االذاعة تصرحيات ومواقف سياسية تناقلته 24لقناة فرانس 

بعد عدد من وسائل االعالم واملواقع العراقية، غري إن توضيحًا رمسيا قد صدر عن مقر البارزاني، نفى فيه أن يكون 

، وهذا املثال تأكيد على استخدام شعار مؤسسة 24البارزاني قد أجرى أيه مقابالت أو أدىل بأية تصرحيات لقناة فرانس 

 (.2021)شفق نيوز،  ار وتصرحيات مفربكة( ألغراض نشر أخب24معروفة كـ )فرانس 

مثال آخر: نشرت صحيفة النهار اللبنانية عرب تقرير استقصائي للصحفية )هالة محصي( حول خرب انتشر على مواقع 

مجيع اشكال التلقيح ضد كورونا وتصنيع اللقاحات وبيعها  بإلغاءحمكمة العدل الدولية حتكم التواصل االجتماعي بأن "

وتوكول الصحي ملنظمة الصحة العاملية، وتضع شخصيات عدة حتت املالحقة القانونية الدولية، منهم املدير العام والغاء الرب

. فمحكمة غري صحيحهذا اخلرب الصحيفة أوضحت باألدلة إن لشركة فايزر، وذلك بتهمة االبادة اجلماعية". غري أن 

العدل الدولية للقانون غري معرتف بها قانونًا تدعى حمكمة كمة العدل الدولية مل تصدر اي حكم مماثل. واالمر يتعلق مبح

قس وهو واليت هي من اخرتاع كيفن أنيت،  ،International Common Law Court of Justiceالعام 

، لنشره أوهامًا ونظريات مؤامرة. وبالتالي، فإن ما صدر ويصدر عن هذه 1997سابق أقالته كنيسته من منصبه عام 

 .(2022)محصي،   قيمة قانونية او تنفيذية لهاحملكمة ال

مثال آخر: تنتشر على مواقع التواصل االجتماعي أيضا إعالنات مفربكة حتمل أمساء وشعارات شركات وماركات جتارية 

بياناته، اىل سرقة معروفة عامليًا تعلن فيها عن جوائز مالية أو عينية، والذي يتعرض املستخدم عند فتحه وقراءته أو إدخال 
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( الكورية على سبيل املثال، عندما كانت رسائل تأتي عرب LGالقرصنة، كما حدث مع عالمة شركة ) احلساب أو

الواتساب عن جوائز خصصتها الشركة ملسابقات هي يف األصل كانت وهمية وتطلب من املستخدمني ارساهلا اىل أصدقاء 

 ل(.آخرين، )تلقى الباحث رسائل من هذا القبي

احملتوى املضلل معضلة يف ميدان العمل الصحفي ويف عامل السياسة. سواء كان ما حيصل  كَلشلطاملا املضلل:  ى. احملتو3

خارج سياقه، أم اختالق إحصاءات تدعم ادعاء ماء دون األخذ باالعتبار الطريقة اليت  ووضعهاقتباس جمزوء  اقتطاع

 طريقة معينة خمالفة ملا تدل عليه الصورة األصلية. قصة وفقمجعت بها البيانات، أم قص صورة لتأطري ال

مثال : من املواضيع اجلاذبة لالنتباه على مواقع التواصل و املواقع اإللكرتونية االخرى و هي مستمرة منذ سنوات  واىل 

ث وجد الباحث ( بني الدول االوربية و تركيا ،حي1923اآلن و عليها لغط كبري و مستمر ، موضوع معاهدة )لوزان  

، و للتأكد فقد اطلع 2023العشرات من اآلراء و املقاالت و الرؤى التحليلية و بلغات خمتلفة حول انتهاء املعاهدة سنة 

) ( و مرتمجة من قبل باحث يف املعهد املصري للدراسات 143)  ـالباحث على النص الكامل  ملعاهدة لوزان وبنودها ال

ناك أي بند يشري اىل انتهاء االتفاقية يف أي وقت ، كما إن إلغاء املعاهدة ليس أمرًا ، حيث إن ليس  ه (2020رفيق، 

) الطاهر من اجلهة االخرى يسريا، كون أن املعاهدة قد وقعت بني تركيا من جهة و سبعة دول أوروبية إضافة اىل اليابان 

   .( 2020) الفقيه، ( و 2017و عبدالرمحن ، 

احلاصل مع األسف هو أن العديد ممن ينشرون املعلومات املضللة، يقومون بشكل مقصود  التهكم:السخرية أو  .4

بإضفاء مسة التهكم أو السخرية من أجل ضمان أال خيضع حمتواهم لضوابط التحقق من احملتوى، وكوسيلة استباقية 

 احملتوى. للتنصل من أي ضرر قد ينجم عن نشر هذا 

، أثارت مقابلة مزيفة مع الفائز املستقبلي إميانويل ماكرون 2017عام  يف فرنسا خضم االنتخابات الرئاسية يفمثال: 

: )ماكرون( قولهعن حينها ونقل املوقع الساخر  .الساخر جدال كبريا (Le Gorafi) على موقع 2016عام ُنشرت 

ك بالكامل هلذه التصرحيات لم مينع الطابع املفربومع ذلك ف، أشعر بالقذارة طوال اليوم". فقريًا "عندما أصافح شخصًا

 .(2022)صحيفة املدن،  من نشر هذه املقابلة املزعومة عرب صفحاتهملوسائل التواصل االجتماعي مستخدمني غاضبني 
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مثال آخر : انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي أخبارًا مزيفة على شكل مقاالت ساخرة تفيد على سبيل املثال، بأنه 

شنقه مت  بتهمة االجتار باألطفال و( صاحب شركة مايكروسوفت بيل غيتس املعروف ) راملليارديالقبض على قد مت إلقاء 

الذي ( والت ديزني)ن جثة إ أو على يد اجليش األمريكي، (توم هانكساملمثل الشهري )إعدام إنه قد مت يف غوانتانامو، أو 

قد جثة مؤسس إمرباطورية ديزني إن لكن الواقع  ،يد قريبًاميدها وسيذاب عنها اجللمت جتكانت قد ، 1966تويف عام 

لكّن املشكلة ، واقع تعّرف نفسها على أنها ساخرةعلى مُنشرت قد  الكاذبة بالكامل االخبارهذه ، ومنذ زمن بعيدحرقت 

الشبكات تغزو  اليتشاركون هذه املقاالت الساخرة يت وسائل التواصل االجتماعيةن الكثري من مستخدمي إيف تكمن 

إىل التدقيق والتكذيب، ختضع يف الغالب  األخبار الكاذبة املتداولة عرب الشبكات االجتماعية إن  ، وحيثاالجتماعية

يرادات للجهات املسؤولة عن خالفًا للمقاالت الساخرة اليت تفلت من هذا املصري، وتنجح يف إثارة اجلدل وحتقيق إ

 (.2022) قناة امليادين الفضائية،  نشرها

حيصل ذلك حني يتم التالعب والعبث مبحتوى أصلي بطريقة معينة ألغراض التضليل. ومن أمثلة  به:تالعب امل ى. احملتو5

. مت تصوير رئيسة جملس النواب األمريكي نانسي بيلوسي وهي تلقي 2019)نانسي بيلوسي( يف مايو  لـفيديو ذلك: 

تتحدث كما لو أنها مثلة. لقد مت التالعب بالفيديو  وسيعات من ذلك، انتشر مقطع فيديو تظهر فيه بيلخطابا، وبعد سا

 عرب إبطاء سرعته.

، ُنشَر على مواقع التواصل االجتماعي ، أمر وزاري ) مفربك عن طريق 2021مثال أخر : يف بداية شهر متوز من 

حول تأجيل امتحانات  البكالوريا النهائية للصف الثاني عشر ، الفوتوشوب( صادر عن وزارة تربية إقليم كوردستان 

( الف طالب و طالبة كانوا يتهيؤون ألداء االمتحانات املقررة يف  124وكان توقيت النشر مسرتعيًا لالنتباه ، كون إن) 

ار و القلق بسبب ، إضافة اىل عشرات االالف من عوائل هؤالء الطلبة الذين يدخلون يف حالة من االستنف 25/7/2021

 أداء أوالدهم و بناتهم لالمتحانات النهائية املصريية بالنسبة هلؤالء الطلبة و الطالبات .. 

وخالل أقل من ساعة، انتشرت الوثيقة على العشرات من املواقع االجتماعية، ثم نشرتها مع خرب التأجيل، عدد من 

من التمعن يف الوثيقة. قبل أن تضطر  ءالعب كانت واضحة بشيوسائل االعالم اجلماهريية املعروفة، مع إن عملية الت

 (.3و 2الصورة  -ملحق الصور ) ىل إصدار توضيح رمسي ونفى االمرالوزارة ا
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وهناك مثال أخر على احملتوى املتالعب به ، حيث نشرت  قناة العربية الفضائية و وسائل إعالمية أخرى خربًا  هز أوساط 

 -سم ) بسنت خالد  إاملصري و القت ردود فعل غاضبة يف أوساط اجملتمع املصري، و ذلك إن فتاًة مصرية بالرأي العام 

عامًا ( ، قد انتحرت بسبب تهديد شاب بنشر بصور مفربكة فاضحة هلا على وسائل التواصل االجتماعي، و قد  17

راءتها التامة من هذه الصور ، فيما دعت االوساط كتبت الفتاة رسالة مؤثرة اىل والدتها قبيل انتحارها، تعلن فيها ب

 .( 2022االجتماعية واملدنية املصرية اىل القصاص من الفاعل  و إرجاع حق الفتاة املظلومة ) العربية ، 

صور حقيقية لكنها قدمية ونشرها على أنها جديدة. حيصل  استخداموهو ما حيدث كثريا عند إعادة  املغلوط:السياق . 6

ة مع األخبار العاجلة، فتطفو على السطح صور قدمية ويعاد نشرها بشكل كبري. كما حيدث ذلك عند إعادة ذلك عاد

 قدمية وكأنها جديدة. نشر أخبار

انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي وبشكل واسع، مقاطع فيديو تقول إنها صور إلعدام الشاعر  2015مثال: سنة 

غري إنه وبعد التحقق منه، تبني  بواسطة الرافعة،قصيدة املعروفة )حنن شعب ال يستحي( العراقي )أمحد النعيمي( صاحب ال

 (.2016، 24)فرانس (4الصورة  -إنه عملية إعدام لسفاح يف إيران قبل ذلك التأريخ خبمس سنوات )ملحق الصور 

يف احلقيقة ليست هلا عالقة  يتنتشر على صفحات مواقع التواصل صور مرفقة مع أخبار، هيف أحيان كثرية مثال أخر: 

( الكوردية على BMCمبضمون اخلرب، وهي رمبا تكون صورا حقيقية ولكنها ال ترتبط باملضمون، فقد نشر موقع قناة )

الفيسبوك، صورة قالت إن العديد من املواقع االجتماعية قد نقلتها على إنها صور لضحايا غرق قارب لالجئني كورد 

س كورونا واملكان وقالت احملطة إنها قد تأكدت من الصورة وهي صورة ملتوفني من جراء فريو قرب السواحل اليونانية،

  .(BMC ،2021)( 5الصورة  -)ملحق الصور ليست اليونان 

 هيتناقلومن األمثلة األخرى أيضا : فقد نشرت صحيفة النهار اللبنانية تقريرًا استقصائيا مطواًل حول مقطع فيديو 

مالي، االمر الذي ادى اىل عاري من فرنسيني يتبولون على مواطن  تزعم إن لوسائل التواصل االجتماعي  نمستخدمو

يف  الفيديو يظهرغري صحيحة، و هذه املزاعم أوضحت باألدلة إن إن الصحيفة غري من دولة مالي، طرد السفري الفرنسي 

 بعنوان و هولالتينية ( حول العنف ضد جسد املرأة يف أمريكا ارجيينا خوسيه غاليندو)للفنانة الغواتيمالية  ًاعمال فني الواقع
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قدميه  و تصويره يف نفس ، و كان  قد مت ت2013( االلكرتوني  عام Vimeo،و املنشور على موقع )ي حجر() بيدرا ،أ

، ال عالقة له  سبابه سياسيةأوبالنسبة اىل قرار مالي طرد السفري الفرنسي، فإن  العام يف جامعة ساوباولو يف الربازيل ، 

  . (2022، بالفيديو املنشور ) النهار

خبصوص احملتوى عرب استخدام : هذا طعم قديم ومعروف: وهو عرض ادعاءات أو )العناوين املضللة(الربط الكاذب . 7

 عنوان مثري؛ لدفعك إىل النقر وتصفح ذلك اخلرب، لتكتشف أن ذاك العنوان ال عالقة له بتاتًا باملقال أو باحملتوى املنشور.

وهذه الظاهرة كانت منتشرة بكثرة يف الصحافة الورقية، كما كانت منتشرة أيضا يف وسائل التواصل االجتماعي يف  

إن هذا االسلوب بدأ يف االختفاء شيئًا فشيئًا وذلك ألن التضليل قد حتول من عناوين االخبار اىل  ا، غريبدايات ظهوره

أمتانها، فمع انتشار تقنيات الصور املفربكة والفيديوهات املتالعب بها والنصوص الكاذبة واملعلومات املزيفة واملضللة، مل 

 وين املضللة.تعد احلاجة كثريًا اىل الربط الكاذب أو العنا

اخلرافات: وفيما يتعلق بـ )اخلرافات( اليت تعج بها وسائل التواصل االجتماعي، فقد نري يوميًا العديد من االخبار  -

ومقاطع الفيديو اليت تتناول أشياء أقرب اىل اخلرافة واخليال من أن تكون واقعية، وقد تكون هلذه االخبار خلفيات 

 قومية أو تفضيل جمتمع على آخر أو فئة على أخرى.عقائدية أو فئوية أو 

خرافات رّوجها صحافيون  10)قد نشرت على موقعها تقريرًا بعنوان: صحيفة العربي اجلديد وعلى سبيل املثال فإن 

الشركات اليابانية ينظفون يف أحد  صورة عن إن )مدراء(، ومن بينها ومدونون عرب عن اليابان... وهكذا رّدت طوكيو

( هي Nippon_ar-واحلقيقة املنقولة عن موقع )اليابان بالعربي  (،وحتطيم الفوارق ية املوظفني اجلدد إلزالة الرهبةأحذ

مون املوظفون الداخلون اىل الشركة، كيفية استخدام عِلإن املوظفني القدامى يف إحدى شركات منتجات تلميع االحذية ُي

 منتجات الشركة بالطريقة الصحيحة.

فيديو املنتشر عن إن بإمكان املواطن الياباني جتديد جواز سفره عن طريق جهاز يف األماكن العامة يف ثالث كما إن ال

يكون هذا الفيديو من سنغافورة  دقائق ليست صحيحة، فاستخراج جواز سفر ياباني جديد يستغرق ستة أيام، ورمبا

 .(2017)العربي اجلديد، 
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وترغب عن ذلك ألنها  بنفسها،الناس يف عصرنا مل تعد قادرة على التفكري  : "إنFiddlerفيدلر فريد الباحث ويقول 

 عالم،اإلمن انشغاهلا بالبحث عن احلقيقة بني وسائل  األساسية،أكثر انشغاال بالبحث عن الرزق وإشباع حاجاتها 

)حسام "و من أساطني الدعاية احملرتفني املهيجني أ الدمياغوجيني، ميكن أن تتلقى أي شيء من فاجلماهري تبدو ال مبالية

 (.19.ص ،2003، الدين

 املبحث الرابع: االعالم اجملتمعي  

 أواًل: تعاريف االعالم اجملتمعي

وسائل اإلعالم اليت ينشئها اجملتمع ويتحكم فيها، سواء كان جمتمًعا من )هي أي شكل  اجملتمعية:تعريف وسائل اإلعالم 

أو مصاحل. وتعد وسائل اإلعالم اجملتمعية شكاًل خمتلًفا عن وسائل اإلعالم التجارية  اعتباريةجغرافًيا أو جمتمًعا ذا شخصية 

 (. 2017)املشارقة،  أو وسائل اإلعالم اليت تديرها الدولة أو اإلذاعة العامة(

بأنها شكل من آخرين وصفوا االعالم اجملتمعي واحملررة يف موقع أي أي بي دجييتال: إن  الكاتبة( ويكلي سونيا) تقولو

أشكال املنظمات املدنية الشعبية اليت تتيح تبادل األفكار على النطاق العاملي بطرق ميكن أن يرتدد صداها على املستوى 

الجتماعي التقليدي رأسا على عقب. إذ غدت املؤسسات أقل قوة والناس يف قلب التسلسل اهلرمي ا وساعدتاحمللي. 

 (.2014قوة )النعريات،  أكثر

 (:2017)املشارقة،  خصائص االعالم اجملتمعيثانيًا: 

 خصائص اإلعالم اجملتمعي، ميكن تلخيصها بالنقاط التالية:إن أهم 

)املدني( البديل عن اإلعالم اخلاص)التجاري( وعن اإلعالم الرمسي . اإلعالم اجملتمعي هو "اإلعالم الشعيب “أو 1

 )احلكومي(، وذلك ألن اإلعالم اجملتمعي يتمتع بهامش من احلرية واالستقاللية واملصداقية.

 . قائم على "التطّوعية " وهلذا فإنه غري مستقر وغري ثابت بال متويل مؤسسي مستمر.2

وسائل التواصل االجتماعي( اليت تعين إدارة املستخدمني للمحتوى اإلعالمي على . خيتلف "اإلعالم اجملتمعي" عن )3

 مستوى واسع، حبيث تصبح هذه الوسائط عبارة عن منصات تواصل وتالقي.
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. يساهم االعالم اجملتمعي يف تشكيل وتعديل وتعميم منظومة القيم اجملتمعية والرتكيز بالرتويج لقيم موجودة مثل 4

لوطن، ونبذ العنف واإلرهاب والتطرف، ونشر قيم الدميقراطية والعدالة االجتماعية واحرتام حقوق التسامح، وحب ا

 اإلنسان واملرأة وقيمة املساواة والنزاهة ومكافحة الفساد.

  اجملتمع املدني اجملتمعي ملنظمات االعالمهمية أثالثًا: 

 ، فيمكن تلخيصها بالنقاط اآلتية:(IREX,2014,p8-11)املدنيأهمية اإلعالم اجملتمعي ملنظمات اجملتمع حول  و

: التواصل والتفاعل الدائم مع اجلمهور املعين بنشاطات املنظمة بشكل خاص معهمتوسيع قاعدة اجلمهور والتفاعل  .1

 واجلمهور العام بشكل عام.

بالفعاليات واملؤسسات الوطنية والدولية بهدف احلصول : تعريف املنظمة الدائم باملنظمة والتعريفاجياد داعمني جدد .2

 على الدعم املعنوي ومنح تطوير نشاطات املنظمة وفعالياتها.

: نشر الوعي عن طريق التواصل الدائم مع اجلمهور من خالل الربامج واحلمالتاو الربامج  ةنشر الوعي عن املنظم.3 

 املختلفة سواء كانت مجاهريية أو اجتماعية.والنشاطات والفعاليات أوعن طريق وسائل االعالم 

   : االستمرار يف رفد اجلمهور بأهم وأخر نشاطات املنظمة وأخبارها.والفعالياتاخبار النشاطات  . نشر4 

واملهنية والفعاليات الثقافية واالعالمية  ةة: دعوة املؤسسات واملنظمات والنقابات اجلماهرييالدعوة لنشاطات املنظم . 5 

 تمعية اىل حضور نشاطات املنظمة وبراجمها املختلفة.واجمل

 :(2017)زرن،  االجتماعيالفروق بني شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم  أهمرابعًا: 

 أن أهم فروقات شبكات التواصل االجتماعي عن االعالم االجتماعي، ميكن تلخيصها بالنقاط اآلتية:

ذلك أن األفراد  :ماعي والتفاعلية بني رواد الشبكةالرئيسي هو يف داللة الرابط االجتالرابط االجتماعي: الفارق .1

 .داخل شبكات التواصل االجتماعي هلم أشياء محيمية وأنشطة مشرتكة ويتقامسون أشياء متشابهة

واصل مع طريقة التواصل: اهلدف من وراء شبكة التواصل االجتماعي هو بناء عالقات والتأسيس جملموعات والت.2

األعضاء. ال نتواصل بنفس الطريقة عندما ُنبحر يف شبكة التواصل االجتماعي أو منصة لإلعالم االجتماعي؛ ففي شبكة 

 . التواصل االجتماعي ُنَؤسِّس لدردشة وهذا ليس بضروري يف كل موقع إعالم اجتماعي
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كة مشخصًنا، فلكل مستخدم ملمح مؤسَّس امللمح: على شبكات التواصل االجتماعي يكون ملمح امُلبِحر يف الشب .3

 على خلفية جمموعة من املعطيات اخلاصة بالشخص واليت ميكنه أن يغريها.

التشبيك: تكون قائمة االتصال والتشبيك ظاهرة للعيان على شبكة التواصل االجتماعي )قائمة األصدقاء، إعجاب..( .4

م البحث عن عالقات تعارف وأشخاص هلم اهتمامات وعالقات هؤالء األشخاص يستعملون أيًضا موقع اإلنرتنت وميكنه

 مشرتكة.

استثمار الوقت: تستنفد صناعة احملتوى يف شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم االجتماعي وقًتا إضافيًّا، وهي ميزة .5

 تستأثر بها ُجلُّ مواقع اإلعالم االجتماعي.

ي أدوات تقنية ُتَمكِّن أصحابها من إمكانية احملادثة الفورية وتبادل أدوات احملادثة: تتيح شبكات التواصل االجتماع.6

 .امللفات والصور

أدوات تشاركية: إن إمكانية تأسيس جمموعة أو صفحة خاصة حبدث معني للتحادث أو االجتماع حول قضية أو . 7

. وتغيب هذه عرض مشروع حمدد أو إرسال الرسائل بشكل فوري كلها خصائص لشبكات التواصل االجتماعي

 .(2017)مركز اجلزيرة للدراسات،  عالم االجتماعي يف أكثر من موقعالتشاركية عن ظاهرة اإل

 (.IREX,2014,p12-15  (كيفية ضمان تواجد متميز لإلعالم االجتماعي على مواقع التواصل االجتماعيخامسًا:

 وجذابنشر حمتوى مفيد .3ة.  ؤسساملإعداد كادر مسؤول ليكونوا صوت  .2اهلدف.   وحتديدوضع إسرتاتيجية .1

متابعة الصفحة  .6.  واملنظمات الناشطة تاالفراد، اجلمعياالتواصل مع .5.  عليها والردمتابعة التعليقات .4ومتنوع.  

 استفسارات. بعد ساعات العمل للرد على اي

   املصدر نفسه(اإلجيابية: )التعليقات  -التعامل مع التعليقات سادسًا: 

 .إذا3.  مبتابعة الصفحةواالستمرار  وترحيبالرد عليها بكلمة شكر .2.  التعليق أسفلعجاب االالضغط على زر  .1

 .كان هناك سؤال فيجب الرد عليه
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  التعليقات السلبية:

نه إزالتها ووضع تعليق إفيجب ، الفاظ نابية وحتتويشخاص ألكانت مسيئة  إذا .2.  وجهة النظر وتوضيحالرد عليها .1

  املوقع.فيجب حجبه من  باإلساءةكرر الشخص التعليق  إذا .3.  التعليق ةزالإمت 

 (IREX,2014,p12-15االمثل )استخدام احملتوى سابعًا: 

 أقصراثبتت الدراسات انه كلما كان النص االنتباه:  . قصري ويلفت2ومفيدة.  ن حيتوي النص على معلومات كافية .أ1

ن يتضمن سؤال أمثل . تفاعلي: 4.  املتابعني للقراءة وجتذب ومشوقان يكون ملفت . 3أعلى.   ءتهكان هناك نسبة قرا

. إضافة اىل الصور الفوتوغرافية املعربة 5.  ى ان يكون تفاعليامن اهم عناصر احملتومعني، يف موضوع  ورأي قرتاحا او

 القصرية اليت ختدم احملتوى. والفيديوهات

  :(2014)النعريات، العام  الرأيعلى اإلعالم اجملتمعي حمددات تأثري سابعًا: 

وتوجيه الرأي العام اىل التعامل االمثل مع دور هام يف توعية والنقابات املهنية، عالم اجملتمعي ومنظمات اجملتمع املدني لإل

وسائل التواصل اجلديدة واختيار الطرق والوسائل الصحيحة يف التعامل مع الكم اهلائل من االخبار واملعلومات اليت ترد 

يوميًا على وسائل التواصل االجتماعي وتصحيح مسارها اخلاطئ وتوعية اجلمهور ملا هو زائف أو مفربك وتزويدهم 

كون إن كل منظمات اجملتمع املدني والنقابات املهنية متلك كوادر وخربات متخصصة  ،علومات الصحيحة واملوثوقةبامل

 : كل يف جماله املعين واملختص به

هذا األمر جيعل و للمعلومة واخلرب، جعل من كل مواطن هو مصدر". الدقة واملوضوعية: إن عصر "املواطن الصحفي 1

، ويتطلب بالتالي األخذ بعني االعتبار ةمن خالل احلديث عرب مواقع التواصل االجتماعي هائلوالرسائل  كم املعلومات

 معلومة.الدقة واملوضوعية يف نشرنا أي 

واملعرفة: العلم بالشيء أساس مهم للحديث عنه أو لعرضه بالشكل املطلوب، وبالتالي فإن استخدام وسائل  االطالع. 2

ومعرفة على دورها وآلية استخدامها وكيفية توظيفها يف احلشد  طريقة غري صحيحة ودون إطالعاإلعالم اجملتمعي ب

 وعرض القضايا املهمة، كل ذلك جيعل من استخدامنا هلا مضيعة للوقت" وقد تكون ذات أثر عكسي يف بعض األحيان.

مع ذوي االهتمام، وهذا أحد أهم تنسيق اجلهود والتشبيك  املساندة يتطلب. التنسيق والتشبيك: لنجاح عمليات 3

 .يف التأثري على الرأي العام ةاإلعالم اجملتمعي أسس جناح احلمالت اليت ميكن أن تقوم بها وسائل
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خطوة لتصحيح مسار االخبار الزائفة على مواقع التواصل، فقد  ويف ويف مثال حول دور املنظمات واالعالم اجملتمعي،

عدد من  ةومبشارك يف إقليم كوردستان، ةغري حكوميمنظمة العامة(، وهي لبحوث السياسات  ثاسةوان)منظمة تبنت 

مستعينني  الفيسبوك، مهمتها تصحيح االخبار الزائفة،على صفحة املنظمة يف صيص منشورات والصحفيني، خت األكادمييني

 (.2022،وانةثاس) والوثائقاملعلومات والصور أصل تصحيح بتتبع مصادر االخبار و

 صفحات االعالم اجملتمعي يف إقليم كوردستانثامنًا: 

هناك العديد من مناذج االعالم اجملتمعي املتواجدة على مواقع التواصل االجتماعي يف إقليم كوردستان، وقد الحظ و

الباحث من متابعة صفحات االعالم اجملتمعي، عدد من السمات أو املالمح اليت ميكن أن حتمله االعالم اجملتمعي يف مواقع 

 :كاآلتيالتواصل االجتماعي، ميكن تلخيصها 

، مع إن مواقع التواصل االجتماعي مكان مثالي للتفاعل موجودة على مواقع التواصل . ليست كل املنظمات والنقابات1

 مع اجلمهور. 

. بعض النقابات واملنظمات ختصص صفحاتها فقط لتغطية االخبار والنشاطات الرمسية للنقابة أو املنظمة دون االهتمام 2

واإلرشاد وإغناء اجلمهور بطبيعة املواضيع والتخصصات اليت تعمل بها تلك املنظمة بالتواصل مع اجلمهور ونشر الوعي 

 أو النقابة.

 إشارة سلبية حتسب على املنظمة أو النقابة. ه، وهذ. بعض الصفحات موجودة ولكنها غري مستحدثة منذ أوقات طويلة3

 النقابة أو املنظمة يف الرتويج لنفسها.. بشكل عام مجهور هذه الصفحات ليست كبرية، ورمبا تقع على عاتق 4

. الرؤساء والنقباء الفاعلون يف تلك املنظمات والنقابات، يهتمون أكثر بصفحاتهم الشخصية من الصفحات الرمسية 5

 للنقابة أو املنظمة، حيث يالحظ فعالية أكثر يف الصفحات الشخصية من الرمسية.

، الصفحات الطبية والبيئية على يف مواقع التواصلالم اجملتمعي فاعلة . ومع هذا، فإن هناك العديد من صفحات االع6

 سبيل املثال.
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 التواصل االجتماعي مواقعاملبحث اخلامس: رؤية الباحث لدور ووظائف حارس البوابة يف 

 أربعة أنواع رئيسية: جتماعي اىلاالالتواصل  يف مواقعحراس البوابات  ووظائف تقسيم دوريف رأي الباحث انه ميكن 

 اإللكرتونيحارس البوابة  الرمسية،للمؤسسات اإلعالمية  اإللكرتونيحارس البوابة  املوقع،)حارس بوابة املوقع أو مالك 

نوع من  شرح كلحياول الباحث هنا أن يستفيض يف  وسوف ،(الشخصيالبوابة  ، حارسالرمسيةللموقع االعالمية غري 

 -التفصيل: من  ءبشياالنواع االربعة 

 Owner Gatekeeper))أواًل: حارس بوابة املنصة أو املوقع 

 وحيدث ويديرهللموقع، الذي أسس املوقع  واإلدارياملقصود حبارس بوابة املوقع، هو صاحب املوقع أو املالك القانوني 

خلاصة بها، مثل إدارة الفيسبوك، أو إدارة تويرت، أو إدارة ا واخلصوصيةسياسة النشر  وميتلكفيه،  وتطوراتتغيريات 

. حيث ان موقع الفيسبوك على سبيل املثال، هو موقع رمسي لشركة رمسية موجودة يف الواليات املتحدة اليوتيوب، اخل

 واملواصلةاخلصوصية وشروط لالنتساب  وسياسةضوابط  ولديها وإلكرتونية وإعالمية وحماسبية وماليةوهلا صفة قانونية 

 املوقع،حارس بوابة طبيعة عمل عدة مالحظات على  وهنالكأو الشخصيات أو املؤسسات.  ألفرادداخل املوقع بالنسبة 

 ميكن ذكرها كالتالي:

طلب من ، حيث املطلوب من املستخدم أو يباستمرار وشروطها ومزاياهامن املالحظ إن هذه املواقع حتدث براجمها . 1

التحديث رمبا يأتي املوقع  وأثناءيتم حتديث املوقع،  واخرىني فرتة أو ب فصلية،رمبا سنوية أو  وأخرى،املستخدم بني فرتة 

فيما يتعلق بالنشر أو اخلصوصية. إن املستخدمني غالبا ما يقرأون شروطا معينة، عليك أن توافق  الشروط اجلديدةببعض 

املعتاد إن كثري من املستخدمني ال يقرأون بالتفصيل كل هذه الشروط،  ومنا مل تقبل بها، عليها أو ميكنك أن ترفضها إذ

. يف الكثري من األحيان تتضمن هذه موقعلل التحديث اجلديد استخداممن خالهلا  ويستطيعونفيوافقون عليها مباشرة 

يتعلق بالنشر أو اخلصوصية أو املواد املنشورة أو حمتوى املواد املنشورة. فموقع الفيسبوك  األساسيات فيماالشروط بعض 

أو صور ال تتالئم مع  على سبيل املثال، حتذف املشاهد املصورة كالصور و الفيديوهات اليت حتتوي على مشاهد عنف

فرتة و أخرى إن منشورهم على الفيسبوك  ، فبعض املستخدمني يرون بنيسياسة املوقع أو صور استخدمت يف غري سياقها

أو إن  ، رمبا تكون قصرية و أحيانا تكون طويلة، يقاف حساب املستخدم لفرتة معينةيتم حذفه أو إيقافه ، أو أحيانا يتم إ
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فإن من ، )حارس بوابة املوقع(ـميكن أن نسميها ب، ملا و هذه العملية تعود بشكل ماإدارة املوقع يبلغ املستخدم خبطئ ما ، 

  يف موقع فيسبوك على سبيل املثال، االلتزام بهذا الشروط.  االستمرارمتطلبات 

أكادميي كوردي توضيح و اعتذار على صفحته على الفيسبوك حول صورة انتشرت بكثرة على مواقع  : نشرمثال

أن صورة أطفال حييون جنودًأ  التواصل االجتماعي و منشورة مرة أخرى على صفحته قائاًل :إن إدارة الفيسبوك قد أبلغته

صورة يف احلقيقة على دبابات أوكرانية واملنشورة على صفحته باعتبارها إحدى صور احلرب الروسية االوكرانية، هي 

: إنه كان قد نشر صورة ألطفال حييون اجلنود االوكرانيني خالل نشورة قبل سنوات، وقال جميد صاحلقدمية كانت م

 .( 2022) صاحل ،  2016، غري إنه قد اتضح إن الصورة تعود اىل العام  2022شباط ية يف احلرب الروسية االوكران

الرغم من القدرة  وعلىنقطة ضعف يف بعض جوانب هذه املوضوع، فعلى سبيل املثال ولكن هنالك مشكلة أو  .2

 حتتاج اىلإن هذه املواقع  أو النشر،أو تنظم املادة قبل  وواضحة متنعإنه ليس هناك حراس بوابات مسبقة  التكنولوجية،

موقع املشرتكني على  شخاصمن االبل املليارات ليتابعوا ماليني أو مئات املاليني  واملتابعنيعدد كبري من املوظفني 

 تويرت على سبيل املثال يف متابعة ما ينشره هؤالء االشخاص مبجرد نشره.  الفيسبوك أو

منشورة على  فيها إنها قد حجبت صورة الفيسبوك تقولرسالة من إدارة ، 2022/ 31/5يف باحث تلقى ال :مثال

صفحته، وذلك ليس بسبب إن الصورة ال تتالئم مع سياسة املنصة، بل إن الصورة ممكن أن تكون حساسة لبعض 

يف حبر إجيه بعد  2015املتصفحني، واحلقيقة إن الصورة كانت للطفل الغريق )اآلن الكوردي( الذي مات غرقا يف أيلول 

، قد أتى بعد سبع سنوات على 2015غري إن حجب الصورة املنشورة يف  حماولة عائلته اهلجرة عرب البحر اىل أوروبا،

 ( 6تلك احلادثة، وهذا إجراء غري عملي ومتأخر جًدا. )ملحق الصور، الصورة 

نشرت  دفق :اجلهود اجلديدة لشركة)ميتا( املالكة ملوقع فيسبوك االجتماعي يف العراق على سبيل املثالويف مثال حول 

راقية بيانًا ملركز االعالم الرقمي العراقي عن تطبيق فيسبوك معايري جديدة ملكافحة االخبار املزيفة يف وكالة االنباء الع

 . العراق

او مشاركة منشورات صفحة قامت بشكل  باإلعجابالشركة ستحذر املستخدم قبل ان يقوم البيان فإن " ومبوجب 

تظهر عند االنتقال ملثل هذه الصفحات، وهو ما سيساعد متكرر بنشر اخبار مضللة"، مشريًا اىل أن "نافذة منبثقة س
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املستخدمني على اختاذ قرار صحيح بشأن ما إذا كانوا يريدون متابعة الصفحة او مشاركة منشوراتها". وأوضح أن 

"فيسبوك قد نبه الصفحات اليت تستمر يف نشر االخبار الكاذبة على انها ستتعرض لعدة إجراءات منها تقليل ظهور 

أن "الشركة ستعمد ايضا اىل حتذير  "، كماوراتها وعدم وصوهلا للمستخدمني، فضاًل عن منعها من االعالنمنش

األشخاص الذين يشاركون معلومات خاطئة بشكل متكرر، وقد يتم نقل منشوراتهم إىل مستوى أدنى يف العرض ضمن 

 .(2022باء العراقية، )وكالة االن صفحات املنصة حبيث يقل احتمال رؤيتها من قبل اآلخرين"

ثم يتم حذفها.  ومنرمبا لدقائق أو لساعات  ويستمرفأحيانًا كثرية، رمبا يظهر الفيديو أو الفلم يف صفحة املستخدم . 3

وخالل هذه الفرتة ميكن أن يطلع عليها أعداد كثرية من املستخدمني أو يقومون بإعادة نشرها أو مشاركتها مع أشخاص 

آخرين. واملعروف يف حارس البوابة الكالسيكي إن العملية تتم قبل النشر، أي إن كل عمليات الفلرتة للمادة املنشورة 

  باملالحظة.املواقع تتم بعد النشر، هذه نقطة جديرة تتم قبل النشر، ولكن يف هذه 

س مبنى الكوجنر على هجوم املتظاهرين وبعد 2021رأينا يف بدايات سنة  يف موقع تويرت على سبيل املثال، :مثال

مريكي السابق حظر موقع تويرت منشورات أو تغريدات الرئيس اال ،قليلة بساعاتبعد اهلجوم ه وإن ثاالمريكي، حي

أتت بعد ما حدث يف الكوجنرس، أي إن  ولكنها، هذه أيضا مبثابة نوع من قدرات حارس بوابة املوقعلد ترامب، ودونا

 احلظر أو املنع من النشر يكون عادة بعد أن يقع احلدث املعني. 

مليار دوالر( واليت تعد  44منصة تويرت مببلغ ) 2022االمريكي الذي اشرتى يف نيسان  رويقول إيلون ماسك امللياردي

جعل من خالل  خالل الفرتة القادمةعل تويرت أفضل جيأن  اجملتمعية: إنه يريداالكثر بروزًا للنخب السياسية و املنصة

، املفربكة( ت الوهمية أوهي احلسابا املقصودو) روبوتات النشر املربجمةإنهاء و لزيادة الثقة، اخلوارزميات مفتوحة املصدر

سيكون جزء من الدور يف حال تطبيقها، هذه اخلطوات  نوإ (،2022لعربية، )سي إن إن با املستخدمنيوتوثيق مجيع 

لية شراء تويرت من قبل )ماسك( قد تعرضت النتكاسة بسبب غري إن عم. به املالك كحارس لبوابات املوقعالذي يلع

%( املعلنة من قبل الشركة 5)اخلالف على نسبة احلسابات الوهمية والربيد العشوائي املوجودة على تويرت، فما بني 

 .(2022)سي إن إن بالعربية، ، َقَلْت فرص إمتام الصفقة وشكوك )ماسك( بأنها أعلى بكثري من هذه النسبة

( املدققة Spark Toro -بأن شركة )سبارك تورو  ،نشرت جملة نيوزويك االمريكية عرب تقرير كتبه )ديرا روش( وقد

ئيس االمريكي جو بايدن %( من متابعي الر 49.3حلسابات وسائل التواصل االجتماعي كانت قد أعلنت فيما بعد، إن )
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( مليون من متابعي إيلون ماسك، 93.3( مليون من جمموع )72.2إن ) اكم وهميون. ، هم يف احلقيقةعلى تويرت

 .(Roche ,2022)اجلديد لتويرت، هم أيضا وهميون امللياردير واملالك 

(  اخلربية تقريرًا خربيا عن إن ) لوك أنطوان مونتانييه(، العامل الفرنسي احلائز  Lifesite news: نشر موقع )مثال أخر

(، يقول إن التلقيح العام ضد فايروس كوفيد خطأ غري مقبول، و إن التلقيح يف كل الدول  2008على جائزة نوبل ) 

زاد معها نسبة الوفيات، وقد تناقلت العديد من املواقع االخبارية و مواقع  التواصل االجتماعي اخلرب عن املوقع بأن ) 

(، مما أضطر 7الصورة   -ني  ) ملحق الصور مونتانييه ( قد قال: أن كل من أخذ اللقاح، سوف ميوت يف غضون سنت

،هي أخبار زائفة بشكل واسع النطاق مسها إاملوقع اىل إصدار توضيح يف منت نفس اخلرب، عن إن هذه االخبار املنشورة ب

وإن املوقع مل يقل : إن كل من يأخذ اللقاح، سوف ميوت يف غضون سنتني، ولكن اخلرب كان قد انتشر بشكل واسع ) 

Lifesite news,2021 ). 

الفضائية وعلى صفحتها على الفيسبوك، فيديو يوثق اغتيال املهندس )عبري سليم  24: نشرت قناة كوردستان مثال أخر

اخلفاجي( رئيس بلدية كربالء أثناء محلة قامت بها البلدية لرفع التجاوزات على االمالك العامة، ومع إن الفيديو كانت 

(، نشر حتذير قبل فتح 8الصورة -لصور رتأت فيسبوك )ملحق ااأغلب مواقع التواصل، فقد منتشرة دون قيود على 

 (.2021، 24)كوردستان حيتوي على بعض املشاهد العنيفة الفيديو من إنه قد 

مبا تكون ، رفإنه أحيانا رمبا ال تكون املادة املسيئة مادة صورية كصورة فوتوغرافية أو فيديو مثاًل،ما املالحظة األخرى . 4

على سبيل حنن نعرف إن مستخدمي الفيسبوك و بلغات خمتلفة،بارات ومصطلحات مباشرة أو غري مباشرة وعو كلمات

يستخدمون عشرات أو مئات اللغات املختلفة، و رمبا ميكن أن  هم من شعوب االرض املختلفة وعدة مليارات هم املثال، 

أخبار مفربكة، ثم تكون من الصعوبة و تشهري أو قذف أو رمبا أكاذيب وحيتوي احملتوى الكتابي املنشور على إساءات أ

رتمجة و رمبا أحيانا مبكان حلارس بوابة املوقع أن يعرفها أو يعرف حمتواها التفصيلي اال بعد اخلضوع لعملية املتابعة وال

فعندما ينشر شخص ما موضوع مسيء، حياول مستخدمون ، ينللمستخدمني اآلخرستخدم هذه املواقع الصدى الرجعي ت

 إجراء ضده.  اختاذآخرون إخبار إدارة الفيسبوك بهذا احملتوى املسيء حتى يتم 

هو االسلوب ( ، وهذا Reportالريبورت )  هو طريقةة حراسة املوقع بالنسبة للمالك وو هنالك أسلوب أخر لطبيع. 5

ت صفحة أو مادة منشورة أو مقطع فيديو أو صورة فوتوغرافية معينة ، و رأن يتقدم عدد كبري من املستخدمني يف ريبو
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مع تكاثر العدد ، يقوم مالك املوقع حبجب الصفحة أو املادة املنشورة بشكل مؤقت أو بشكل نهائي باعتبارها قد نشرت 

، هلذا االسلوب فوائد و مضار ، فالفائدة إن الصفحة أو املادة يتم إيقافها و إعادتها بشروط معينة ، ومن مضارها ساءة ا

 إن الدول قد تلجأ أحيانا اىل الضغط على املالك إليقاف الصفحات املعارضة هلا .

إدارة املوقع يعرتضون فيه على فيديو معني ميكن ملستخدمي موقع يوتيوب على سبيل املثال، أن يرسلوا ريبورتًا اىل : مثال

وباعث على الكراهية، أو حتتوي على  ءمسي وويؤشروا إن اعرتاضهم بسبب )حمتوى جنسي، أو مشاهد عنيفة وقاسية، أ

يدعم االرهاب، أو إن احملتوى مضلل، أو ينتهك  ومضايقات وتسلط، أو أفعال ضارة وخطرية، أو يسئ معاملة االطفال، أ

 (. 9الصورة  -ستخدم أو ملكيته الفكرية، أو إن هناك مشاكل يف الرتمجة(. )ملحق الصور حقوق امل

على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على مراجعة الفيديوهات واألنشطة اليت يتم اإلبالغ  YouTubeفريق  ويعمل 

وُتفَرض عقوبات على احلسابات اليت عنها من أجل حتديد ما إذا كان احملتوى أو املستخدم خيالف إرشادات املنتدى. 

 .(2021 )يوتيوب، رة إىل إغالق احلسابات املخاِلفةختالف إرشادات املنتدى، وقد تؤدي االنتهاكات اخلطرية أو املتكر

يف كل االحوال ميكن ان تقوم هذه املواقع بتحديث أو بوضع شروط جديدة للنشر، حتى ميكن أن يكون النشر . 6

موثقة ألشخاص أو  احلسابات الغرياملثال حاولت فيسبوك يف فرتة ما أن حتظر احلسابات املزورة أو  موثوقًا، على سبيل

نشر املواد  أكرب يف، تكون مسؤوليتها وواضحًاو املنظمة موثوقا أاملؤسسة  املوقع الشخصي أوعندما يكون فمؤسسات. 

 . داخل صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي

 Official Institutions Electronic) للمؤسسات االعالمية الرمسية: اإللكرتونيالبوابة  ارسثانيًا: ح

Gatekeeper)  

ة قانونية التلفزة لديها شخصي وحمطات واجملالت اجلماهريية كالصحفوسائل االعالم الكالسيكية أو  املعروف إنمن 

نعرف من النظريات االعالمية  وكماالوقت احلالي أيضا حراس للبوابات،  السابق ويفلديها يف  وكان وجغرافية وإعالمية

بالنسبة حلارس البوابة إن املؤسسة الكالسيكية ليس لديها مشكلة يف موضوع حراس البوابات، فحارس البوابة رمبا يبدأ 

دة عوامل و هناك عاىل رئيس التحرير حتى حلظة نشر اخلرب يف التلفزيون على سبيل املثال،  أو املراسلمن شاهد العيان 

 كم حبارس البوابة االلكرتوني للمؤسسات اإلعالمية الرمسية و هي :ميكن أن تتح
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إن مفهوم حارس البوابة بالنسبة للمواقع الرمسية للمؤسسات االعالمية املوجودة على منصات التواصل االجتماعية . 1

أو على تويرت أو على  اجلديد ال تزال سارية و فاعلة، فمحطة التلفزيون اليت لديها موقع رمسي على الفيسبوك واإلعالم

يوتيوب على سبيل املثال، أو الصحيفة اليت لديها موقع رمسي على إحدى وسائل التواصل االجتماعي، هي نفسها 

املؤسسة الرمسية املوثقة من قبل الفيسبوك ، و املؤسسة التلفزيونية لديها عرض تلفزيوني ميكن أن يشاهده الناس عرب 

، فبالنسبة هلذه املؤسسات ليست هناك مشكلة  االجتماعيةرمسي على وسائل التواصل  شاشات التلفزيون  ولديها موقع

كبرية  ، فاخلرب الذي مير حبارس البوابات الكالسيكية حتى ينشر على شاشات التلفزيون  ، ميكن ايضا أن مير بنفس 

 النسبة ملؤسسة االعالمية.حراس البوابات و لكن قبل نشره يف املوقع الرمسي على وسائل التواصل االجتماعي ب

، مقطع فيديو يظهر تعلق 17/8/2021فيسبوك يوم الالفضائية على صفحتها على  24وقد نشرت قناة كوردستان 

مواطنني أفغان هاربني باجلزء اخلارجي من طائرة عسكرية أمريكية بادئة باإلقالع من مطار كابول الدولي بعد سيطرة 

(، وقبل نشر الفيديو حذرت القناة مشاهدي الفيديو 10الصورة  -)ملحق الصور حركة طالبان على العاصمة كابول 

(، واملثال يعرب عن طبيعة عمل 2021، 24)كوردستان االعمار(  من )مشاهد قد ال تكون مناسبة لكل االشخاص وكل

   حارس البوابة للقنوات الرمسية يف التواصل االجتماعي.

انها تتحمل مسؤولية نشر اخلرب أو حمتوى اخلرب سواء كانت  وتعرفعنى إنها تتحمل إن املؤسسة االعالمية موثقة، مب. 2

الصفحة الرمسية املوجودة على وسائل التواصل  املوقع أوأو خالل من  صفحات اجلريدةعلى شاشة التلفزيون أو على 

لكرتوني. يعين أن يكون حارس اال حارس البوابةهنا من حارس البوابة الكالسيكي اىل  املتغري يكمناالجتماعي، فقط 

البوابة االخري هو حمرر أو رئيس حترير املوقع االلكرتوني أو املوقع املوجود على وسائل التواصل االجتماعي داخل 

  االعالمية.املؤسسة 

االخبار  تتكون عادة من :  إن هيئة االخبار يف املؤسسة االعالمية التلفزيونية على سبيل املثال، هيئة االخبار أو غرفة . 3

(أو قسم البوابة االلكرتونية،  لبورتا)ـ ،و لكن هناك قسم أخر يسمى بقسم اللتحرير، احملررين ...رئيس التحرير، مدير ا

طبعا هو بوابة الكرتونية أو املوقع االلكرتوني و هي عادة ما تكون أيضا تابعة لغرفة األخبار ، و هنا عندما ينشر  لالبورتا

رب يف التلفزيون متر هذه االخبار اىل احلارس االخري، وهو احلارس االلكرتوني ، و رمبا يكون رئيس التحرير و أو احد اخل
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حمرري املوقع االلكرتوني، و هنا يتم إعادة صياغة اخلرب بشكل يتناسب مع طبيعة النشر يف املوقع االلكرتوني، أو اعادة 

 .االجتماعيب مع صفحة موقع التواصل صياغة الفيديو أو املقابلة بشكل يتناس

أن يقسم داخل املوقع  دقيقة، ميكن (30)كانت هناك مقابلة تلفزيونية مدتها  املثال، إذاسبيل  املمكن علىفمن 

االلكرتوني عرب املوقع  وينشرالرتكيز على حمتوى معني أو معلومات معينة  ويتمااللكرتوني اىل اربعة مقاطع رئيسية أقصر 

 التواصل بالنسبة للمؤسسة االعالمية الرمسية.صفحة  أو

ولكن حتى املؤسسات االعالمية الرمسية وبسبب حماولتها نشر االخبار بسرعة أو االستفراد ببعض االخبار واملعلومات . 4

 والتنافس مع مواقع التواصل يف احلصول على أكرب عدد من القراء، أو بسب سياسة مالكها أو أيدولوجيتها السياسية،

تستغين أو تهمش دور حارس البوابة يف عملها وتقع يف كثري من االحيان يف أخطاء مهنية وإعالمية تؤثر على مصداقيتها 

 وسياستها للنشر:

/ 24/7نشرت مؤسسة )شار بريس( على موقعها االلكرتوني وعلى صفحتها يف موقع الفيسبوك يوم  :املثال االول

مليون دوالر(  477حوالي  -جنيه إسرتليين ن( مليو350خربيًا حول دفع احلكومة الربيطانية مبلغ ) ، تقريًر2021

ستعان ، و ا( 2021، س( ) شار بري11الصورة  -. ) ملحق الصور خالل مخس سنوات اىل املنظمات املتطرفة يف سوريا

، يف جنوب أفريقيا االلكرتوني(  Maverick( الربيطانية و املأخوذة من موقع )    Declassifiedالتقرير مبوقع )

و يف مقال على صفحة  ،(2021)كرمانج،، غري إن  د. شريكو كرمانج مواقع التواصل االخرى وقد نقل اخلرب عدد من 

 ، االعالم الكوردي، فند اخلرب و فند باألدلة أغلب ما نشر على لسان الوثائق الذى استعان به حمرر اخلربمنظمة مراقبة 

حيث إن اخلرب كان يف االساس ترمجه خلرب باللغة العربية يف موقع سوري غري معروف ، و قد تكون ) شاربريس ( قد 

، واملثال هنا ليس دفاعًا عن أحد أو ترويج ألحد ، بل وقعت ضحية املوقع السوري قبل أن تتأكد من املصدر االساسي 

هي منوذج للدور الذي ينبغي أن يقوم به حارس البوابة للتأكد التام من الوثائق و املستندات خاصة عندما تكون بلغة 

 أجنبية ) االنكليزية مثاًل ( ، أو التأكد أن تكون الوثائق حقيقية . 

 20/7/2021يوم (،2021)رووداو ، االعالمية على الفيسبوك  ية لشبكة رووداوشرت الصفحة الرمس: ناملثال الثاني

، خربًا حمتواه إن ) مواطنيني " أسودي اللون" قد شاركوا باملالبس الكوردية يف املبارك  ى أول يوم من عيد االضحو يف
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تعترب من الكلمات اليت حتمل  صالة عيد االضحى يف أربيل( ، املقصود يف هذا املثال هو كلمة ) أسود اللون (، حيث

إحياءات عنصرية و ال يليق استعماهلا يف قناة معروفة مثل ) رووداو (، وقد اتصل الباحث بصفة شخصية برئيس املؤسسة 

اللون ( اىل ) مواطنيني  يني أسودي) مواطنبسرعة و مت تغيري منت اخلرب من  لتصحيح اخلطأ ،و قد استجابت املؤسسة

أجنبيني ( ، واملقصود هنا إن هذه االخطاء رمبا ال تقع إن مر اخلرب حبراس بوابات أكثر دراية و خربة، كون إنه من املمكن 

 . الوقت أن يكون حمرر اخلرب هو احلارس الوحيد الذي يكتب و ينشر يف نفس

 Non-Official Pages Electronic)غري الرمسية: اإلعالمية  صفحاتلل االلكرتونيالبوابة  سًا: حارثالث

Gatekeeper) 

و ظهور املنصات  الرأيعلى الرغم من إن مواقع التواصل االجتماعي منحت هامشا واسعا للنشر وحرية التعبري و إبداء 

) املواقع اإلعالمية غري الرمسية (، ـاالعالمية الرقمية ، إال أنها فتحت بابا لنوع جديد من اإلعالم ميكن أن تسمى ب

املقصود بكلمة الغري الرمسية هنا، انه توجد حاليا يف وسائل التواصل االجتماعي العشرات و املئات و رمبا االالف من 

ري الرمسية، فالشكل اخلربي أو الشكل املؤسسي للموقع موجود ، مبعنى إن إسم املوقع  موجود و رمبا املواقع االخبارية الغ

،  رسالة املوقع أو خطاب مبهم أو شعار املوقع و رمبا بعض التفاصيل االخرى ولكنها ليست ذات صيغة أو صبغة قانونية

 :  الصفحات اإلعالمية غري الرمسية و من مسات

يف املوقع على سبيل املثال عنوان جغرايف  ىوال تر وواضحنيرية ال ترى يف املوقع أمساًء ألشخاص معينني يف أحيان كث. 1

 ومن، ومن هم رؤساء وأعضاء إدارتها، أو من هم احملررين ومقرهابنايتها  وأينيعنى أين توجد هذه املوقع  العمل،لفريق 

 مموها مثل إسم مدينة أو مهنة معينة، لكن حمتواها حتمل رسائل أو أن حيمل املوقع إمسًا يوجد، .. الهو رئيس التحرير

 فهنا تكمن املشكلة بالنسبة للمواقع الغري الرمسية. سياسية أو أيديولوجية أو فئوية مبطنة، 

على أو إعالني يستطيعون تأسيس موقع إخباري  أكثر،شخصان أو  رمبامن املعروف إن أي شخص، شخص وحيد أو . 2

االساسية، من يتحمل  املشكلةتكمن  وهنا يريدون. وكيفماما يريدون ومتى ما يريدون  ونشروسائل التواصل االجتماعي 

ضّية التبعات القانونية ملا ينشر على هذا املوقع ؟، إن " غياب مبدأ احملاسبة فيما ينشر يف الشبكات االجتماعية أوجد أر

حمّفزة حلراس أبواب ليس لديها وعي كاِف خبطورة سيادة الفوضى اإلخبارّية وانعكاساتها السلبّية على استقرار اجملتمع، 
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معلومة وهو واقع يفرض على اجلهات الرمسية املسؤولة سّن القوانني الصارمة ليعيد احلارس حساباته قبل أن يسمح ألي 

 .(2016 ،)البهيجانباملرور من أمام بوابته" 

تروج لبيع العمالت املزورة أو العمالت  اليت تنتشر على مواقع التواصل االجتماعي العديد من الصفحات  :  مثال

اجملمدة ) مثل ما يشاع عن الدوالر املتداول من إيرادات النفط اللييب يف عهد معمر القذايف و املعروفة ب " الدوالر اللييب 

للدوالر العادي ،حيث يقع العديد الفعلية يف السوق السوداء بقيمة أقل بكثري من القيمة " و هي عملة مزورة تتم بيعها 

االصلية على عملية  مدخراتهممن املستخدمني  ضحايا حماولة الكسب السريع من وراء هذا التعامل، و من ثم يفقدون 

مواطين إقليم كوردستان قد  العديد منو تقول شبكة رووداو االعالمية يف تقرير هلا أن غري قانونية و غري شرعية .

 .(2021) رووداو ،  (12الصورة   -) ملحق الصور من تلك العمليات غري الشرعية  خسروا ماليني الدوالرات

رمسية من  وإجازةرمسي  وموقع جغرايفبناية  ولديهامن املعروف ان وسائل االعالم الكالسيكية لديها شخصية قانونية  .3

كل هذا، فقط  بال يتطلة للموقع الغري الرمسي بللبث، ولكن بالنس رمسية وحيزاجلهات املعنية الرمسية، ولديها ايضا إجازة 

ما يريدون. وهنا تطرح  ونشرميكن ان يؤسسوا موقع إخباري  العامل،أي مكان أو اية بقعة من  ويفشخصني أو ثالث 

خطابها  ووما هاىل من؟،  وموجهةأسسها  وملاذاأسسها ؟،  اإلخباري ومنأسيس املوقع اهلدف من ت الضرورية، مااألسئلة 

ال ؟، وهل هناك حراس أم ال ؟،  مهناك مصداقية أم ال ؟، وهل هناك رقابة أ وهلاالعالمي ؟، وما هو حمتواها االخباري 

  املوقع؟هنالك شخصية قانونية هلذا  وهل

بني االحزاب  السياسي واإلعالميالصراع  اختذالثالثني سنة املاضية،  وخالليف إقليم كوردستان على سبيل املثال . 4

كانت هذه  داخلي،السياسية أشكاال عدة، فالبداية كانت باملؤسسات الرمسية لألحزاب، فحينما كان حيدث نزاع 

مرحلة  ودخلتعالمية بني األحزاب، ثم مرت هذه املرحلة املؤسسات الرمسية تستخدم يف احلرب الكالمية أو احلرب اإل

شعار احلزب املعني  لال حتممؤسسات  هيو ".مؤسسات الظل"أو  جديدة مسيت يف االعالم الكوردستاني مبرحلة "الظل،

 أو خفت.  انتهتذه املرحلة أيضا، وال حتمل إمسها، لكنها تنتهج سياستها، أو تطبق سياستها. وقد مرت ه

من االحزاب بتأسيس مواقع إخبارية لديها  بدأت الكثري وقد، مواقع التواصل االجتماعيرحلة الثالثة كانت صراع امل. 5 

كيف يتم قانونية. ليس واضحا من يديرها و ليست لديها شخصية ولكنشيء  وكلحمتوى  ولديهاشعار  ولديهااسم 

واضحا مصدر أخبارها، فهنا تكمن املشكلة احلقيقية بالنسبة حلارس البوابة، فرمبا الشخص الوحيد الذي  وليسإدارتها 
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، رمبا يكون لألخبار يالفيديو وباحملتوىيتالعب بالصور أو يفربكها  ورمباصياغتها، وينشرها  ويعيدعلى املعلومة  حيصل

حيحا أو إن اخلرب مفربك، فليس هناك أية تبعات قانونية على شخصا واحدا فقط، حتى يف حالة إنه أثبت إن اخلرب ليس ص

وتبقى هنا  من؟دعوى ضد  احملكمة،أصاًل للمتضرر رفع دعوى يف  نال ميكاملوقع االخباري الغري الرمسي لكون إنه 

ة وختتفي ، وتظهر مواقع جديدوأخرىبني فرتة  وختتفي وأخرىتظهر بني فرتة  املواقع رمباإن هذه مالحظة أخرية، وهي 

صراع السياسي مثال لبلد معني، أو حسب متطلبات ال واالجتماعية واالقتصاديةحسب متطلبات الظروف السياسية 

. كما إنه وبسبب فردية االستخدام، وتنوع وتشعب وسائل التواصل االجتماعي املتاحة بشكل دائم، وضعف داخل البلد

ة جتد صعوبة يف السيطرة على بعض أعضائها أو مؤيديها املستخدمني االلتزام الشخصي والعقائدي، فإن االحزاب السياسي

 لتلك الوسائل يف التعبري عن اآلراء السياسية، اليت قد تكون خمتلفة يف بعض االحيان مع التوجهات العامة لتلك االحزاب. 

ن مصداقية اخلرب، كما تنتشر على هذه الصفحات ظاهرة االساءة الشخصية دون الدالئل الواضحة أو التأكد م. 6

فبمجرد أن ينشر خرب عن شخصية ما على سبيل املثال، سرعان ما يتم مشاركته من قبل أعداد كبرية من املستخدمني 

وتنتشر بسرعة كبرية حتى قبل أن يعرف بها صاحب الشأن يف بعض االحيان، فإذا كان اخلرب غري صحيح، فإن الشخص 

شك  لالتفنيد أو التكذيب اىل عموم املستخدمني، أو أن يكون تفنيده عادة حماملتضرر قد جيد صعوبة كبرية يف إيصال 

 ألغلب املستخدمني كون أنهم حصلوا على اخلرب من موقع إخباري يثقون بها من وجهة نظرهم.

عرب حتاول هذه الصفحات ويف منافسة مع وسائل االعالم التقليدية كالتلفزيون مثاًل، بث نشرات إخبارية مصورة . 7

تستنسخ بعض االخبار والتقارير من املؤسسات  ،أحيانا إن هذه املؤسسات غري الرمسية تلك املواقع أو الصفحات. وحيدث

 الرمسية دون علمها أو ذكر املصدر، وقد جتري عليها تعديالت وتغيريات دون أخذ موافقة املصدر،

مدن أو مهن  )أمساءعي حتمل عناوين عادية مثل صفحات على مواقع التواصل االجتمابعض حيدث كثريَا أن نرى . 8

حيث  وعناوينها،، لكن حمتوى هذه الصفحات بعيدة متاما عن إمسها (أجهزة معينة وصيانة تخدامالسخمتلفة أو صفحات 

مل كون إن الرسائل ال حت الكثريون،يف كثري من االحيان على رسائل سياسية أو فئوية أو حزبية مبطنة ال ينتبه اليه  حتتوي

 معينة.بل حمتويات مبطنة ألغراض  وصرحيًا،عنوانا واضحًا 
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 (Personal Gatekeeper)رابعًا: حارس البوابة الشخصي 

من املعروف وسائل التواصل االجتماعي، هي وسائل شخصية، مبعنى إذا كانت وسائل االعالم الكالسيكية هي وسائل 

إعالم مجاهريية، أو إذا كان االعالم اجلماهريي هو إعالم الكتلة اجلماهريية، فإن اعالم اجلديد أو البديل هو إعالم الفرد 

الذين عاشوا فيها  والبيئة وتربيتهم وثقافاتهموخلفياتهم  ومعتقداتهمرهم طبقا ألفكا واالفرادهو عصر الفرد،  والعصر

، ومن خصائص وسائل التواصل االجتماعي الشخصي ملستخدمبشكل مباشر يف املوقع  وتوجهاتهم تنعكس ومصاحلهم

  الصفحات الشخصية:

 وشروطهادقائق معدودة، عدى أي من وسائط االتصال االجتماعي رمبا ال يت خطوات تأسيس صفحة شخصية على. إن 1

على وسائل التواصل  ليست كبرية بل سهلة جدا، وأصبح بإمكان أي شخص أن يكون له صفحة أو صفحات

هلؤالء االشخاص بكل  انعكاساتمواقع التواصل االجتماعي هي  وصفحاتللجميع  حق مكفولهذا االجتماعي، و

  سياسية.ائلية أو مهنية أو تفاصيل حياتهم، رمبا تكون تفاصيل شخصية أو ع

املوجودة على هذا الصفحة  والصورة واالسمهذا الشخص هو فعال صاحب املوقع  ي: هلأساس يطرح سؤال وهنا. 2

 وهنارمبا حتتوي على أمساء وهمية،  على صورة أي شخص معني أو يال حتتوأو رمبا إن الصفحة  الشخص؟هي فعال هلذا 

عمل، هو يكون حارس البوابة  وموقع وعنوان وصورة سمإكتكمن املشكلة االكرب. فالشخص املوجود بصفته القانونية 

لشخصيات الصفحة. أما الشخصية الوهمية أو احيانا إن بعض الناس يستخدمون صور  الستخداماتالفعلي بالنسبة 

 على سبيل املثال. أخرى

( امرأة وفتاة يف إقليم كوردستان وخالل 6075مثال: نشر موقع )بوار نيوز( االخباري على موقعها على الفيسبوك، إن )

لناشطات يف جماالت حقوق املرأة ( شهرًا، قد تعرضن للتهديد وقرصنة صفحاتهم وبعض تلك النسوة من ا28فرتة )

 (.2021)بوارنيوز، 

مثال آخر: تنتشر على موقع الفيسبوك على سبيل املثال، ظاهرة الشخصيات الوهمية اليت تبحث عن وسيلة لالحتيال 

على االخريني، فقد يتلقى املستخدمون العاديون يف دول العامل الثالث، طلبات للصداقة من ضابط يف جيش دولة عظمى، 

إنها ابنة أو زوجة رئيس دولة سابق، وهم يف احلقيقة ليسوا سوى أو مسؤول كبري يف بنك دولة أسيوية، أو امرأة تدعى 

 أشخاص وهميون يبحثون عن وسيلة لالحتيال على االخريني. 
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الصفحة  نوعان:هنالك  االجتماعي، لصفحات التواصلالشخصية  االستخداماتالشخصي أو  لالستخدام وبالنسبة. 3

يوثقوا صفحاتهم  هؤالء أن، وعادة ما يسعى والصحفيني. اخل املؤلفنيو والرياضينيالرمسية للشخصيات العامة كالفنانني 

على سبيل املثال توثيقه حتى يكون  واليوتيوب والتويرتكالفيسبوك  االجتماعيعرب املوقع االلكرتوني أو مواقع التواصل 

و العالمة الزرقاء املوجودة ، ه(Verification)، بالنسبة للتوثيق وثق بالنسبة هلذه الشخصية العامةاملصدر الوحيد امل

 الصفحة.هذه  ورمسيةقانونية موثوقية ويثبت  والذيمع الصفحة 

الشخصيات  خاصة بهؤالءيأسسوا صفحات  العامة أنويف أحيان كثرية حياول بعض معجيب بهؤالء الشخصيات . 4

 وأراءهمكل هلؤالء الشخصيات كون تصرحياتهم اهذا ما خيلق مشاألصل ليست صفحاتهم الرمسية، و يف وهيالعامة 

  التوثيق.مما يقتضي  االعالم،تؤخذ كمصادر لوسائل 

، خرب وفاة الفنان 2021على صفحات التواصل االجتماعي الكوردية وبشكل واسع نهاية شهر حزيران  : انتشرتمثال

طر مصادر مقربة منه اىل إصدار توضيح محه جوان( بعد تعرضه لوعكة صحية، فيما اض مواملمثل الكوردي )عبد الكري

 ينفي فيه اخلرب ومن ثم الظهور على شاشات التلفزيون لتبيان صحته. ،(2021، 24)كوردستان اىل وسائل االعالم 

 االستخدامأو تكمن ظاهرة إساءة  املشكلةيستخدمها االشخاص العاديون، فهنا تكمن  يتأما الصفحات الشخصية ال. 5

انا استخدامها للنصب واالحتيال واالبتزاز حيأوالتنمر و والشتم والسب واإلساءة والتشهريبالنسبة للشخص كالقذف 

 خللفية الشخص املستخدم. تبعًاظواهر كثرية أخرى والتجارة غري املشروعة و

ما ة حمافظة دهوك حول : نشرت صحيفة )أوينه( تقريرا خربيا عن مراسلها ونقال عن املتحدث بإسم شرطاملثال األول

" إن الشرطة قد ألقت القبض على شاب وتقول فيه:   سوي ملواقع التواصل االجتماعيغريغري قانوني واستخدام ميثل 

مسه(، متهمًا إياه باالحتفاظ بعدد كبري من الصور لفتيات ونساء، مستغاًل مواقع إمعروف يف مواقع التواصل )مل تذكر 

 (13الصورة  -التواصل االجتماعي لنشر بعض الصور وممارسة االبتزاز والتهديد بنشر صور أخرى")ملحق الصور 

 (.2021صحيفة أوينه، )

از االمن الوطين العراقي متضمنًا اعرتافات متهم يف : نشر موقع )أي كيو نيوز( االخباري، شريط فيديو جلهاملثال الثاني

، وذلك بواسطة كروب أنشئه على فيسبوك بإسم )وظائف بابل(، مدعيًا إن وسلب )سبعة نساء( حمافظة بابل باغتصاب
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، أي كيو نيوز)ن وسلبهن لديه مؤسسة توظف الناس، حيث يستدرج النساء الضحايا اىل بستان ويتم هناك اغتصابه

2021). 

الفضائية على صفحتها على الفيسبوك واملواقع االجتماعية االخرى  24: نشر موقع قناة كوردستان املثال الثالث

، تقريرًا حول شابني كانا قد ذهبا اىل نهر قريب من مدينة أربيل يف رحلة سباحة وصيد مسك، (2021، 24 )كوردستان

مساك، غري أنه ومبجرد فك صمام أمان القنبلة، انفجرت يف حيث حاول أحد الشابني استخدام قنبلة يدوية يف صيد اال

وجهه ولقى حتفه، وعند سؤال الشاب الذي يصور احلدث عن طريق اهلاتف احملمول، أنهما كانا يريدان تصوير املشهد 

 (.14الصورة  -ونشره على موقعهما على )التيك توك(. )ملحق الصور 

إقليم كوردستان خالل شهر أب وأيلول من عام  يف التقليدية واالجتماعية : انتشرت على وسائل االعالمرابعاملثال ال

تشري اىل أن شخص يدعى )كوفند( جيرب شابات وشباب على نشر مقاطع فيديو على موقع  تقارير، أخبار و2021

(Club House ( مقاطع فيديو ، يعلنون فيه توبتهم على أفعال سابقة قاموا بها، ويف حال مل يفعلوا ذلك فإنه سينشر

(، وقد أثار املوضوع ضجة كبرية يف أوساط اجملتمع املختلفة، مما أستدعى تدخل 2021 تي،إن أر  )قناة فاضحة هلم

 املدعي العام لكشف مالبسات القضية.  

الشرقية الفضائية إن قوات االمن العراقية يف حمافظة ذي قار قد ألقت القبض على رجل كان : نشرت قناة امساملثال اخل

قد وضع سيجارة يف فم ابنه الصغري ومن ثم أطلق النار من بندقية على السيجارة بهدف إظهار مهاراته يف الرمي وصور 

 .(2022ذلك عن طريق الفيديو ونشره على مواقع التواصل االجتماعي )الشرقية، 

أدخلت ) فيسبوك ( على سبيل املثال، خدمة أخرى تتمثل  ويف خطوة أخرى للمحافظة على خصوصية املستخدمني ،. 6

إلعجاب و املشاركة يف حرية الشخص يف تقييد تعليقات املستخدمني االخريني على منشوراته و االكتفاء فقط باستقبال ا

(، و نتيجة للتعليقات املسيئة واليت حتتوى على االهانات و السب و الشتم و الكراهية و 2021) رووداو ، مع االخريني 

بعض  فقد أدخلت، مستخدمي وسائل التواصل عميق ملاليني من و يف أذى نفسي يوميًا اليت تتسبب التنمر و العنصرية و 

ميكن  ث،حي“التعليقات "فلرتة  كيفية ميزة مهمة جًدا وهيعلى سبيل املثال منصات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك 

)ملحق  تلقيها يف منشوراتهيرغب يف  خيتاره املستخدم والإنشاء قائمة خمصصة بكلمات أو ألفاظ  هذه امليزة، من خالل

، ويف خطوة أخرى لكي يستطيع (2021)حممد،  حبيث يتم إخفاء أي تعليق حيتويها(، 16و 15الصورة  -الصور 
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 -أضافت ماسنجر خاصية )التقييد دفيسبوك ماسنجر(، فق)ملستخدم أن يكون حارسًا شخصيًا لربيده عرب تطبيق ا

Restrict حيث ميكن للمستخدم عند تفعيل هذه اخلاصية، عدم استقبال إشعارات الرسائل أو رنني اهلاتف من أي ،)

 (. Messenger help center,2022)شخص رغم بقائه يف قائمة االصدقاء على الفيسبوك 

 كثري من االحيان إن حيدث يف ثاالجتماعي، حيبني رواد مواقع التواصل ومؤذية تعترب السرقة االدبية ظاهرة ملفتة . 7

كتبها أو  ،أو صور أو مقاطع فيديو مصورة أخبار وأو مقاالت أراء أو يستخدمون، آبعض املستخدمني، يستنسخون 

حيدث يف أحيان كثرية أن يتم تعديل . ودون علمهم أو دون ذكر املصدر ،نيستخدمني أخريمأو صورها  صاغها

أو نشر النص الكامل للمقال أو الرأي بإسم املستخدم السارق دون أية تبعات، منشورات اآلخرين أو اقتطاع أجزاء منها 

ع هلا وسائل االعالم اجلماهريية، وقد حدثت هذه ذلك أن مواقع التواصل االجتماعي ال ختضع لتلك القوانني اليت ختض

فيما شكا مستخدمني آخرين من  الظاهرة مع)الباحث( أكثر من مرة، واملفارقة إن بعضها كانت تأتي من قائمة االصدقاء،

ينشر بعض املستخدمني أقوال وأفكار منسوبة ملفكرين وفالسفة ورجال علم ودين، دون مصدر  انفس الظاهرة. كم

 موثوق مت الرجوع اليه للتأكد من مصداقية املنشور.

ظرًا ألن هؤالء ناسيني من خمتلف الدول واجملتمعات، وتنتشر على مواقع التواصل االجتماعي صفحات للسي. 8

خص ، بل يديرها مساعدين أو أعضاء يف املكتب الصحفي للشفحات بأنفسهمالسياسيني ال يديرون عادة هذه الص

الكتابة والصياغة ال  أسلوب، فقد يالحظ إن هذه الصفحات حتمل طابعًا رمسيًا حبتًا أو إن السياسي أو املسؤول يف الدولة

شر أخبار ونشاطات الشخص ، بل عن جمموعة إعالمية تن اجتماعيةفحة تعرب عن شخص خياطب الناس من خالل ص

و هذه جزء من تركة التعامل مع وسائل االعالم التقليدية ، و املطلوب أن يكون صيغة التخاطب يف وسائل ، املسؤول

 التواصل االجتماعية، صيغة مباشرة بني صاحب الصفحة و عامة املستخدمني .

ة يف وسائل التواصل االجتماعي هي ضعف و ركاكة اللغة املستخدمة يف الكتابة و التحدث ، . من نقاط الضعف امللفت9

حيث تربز هذه الظاهرة بالدرجة االساس على املواقع الشخصية ، فإن ثقافة الفرد و تعليمه تؤثر بشدة على بروز هذه 

ملليئة باألخطاء اللغوية والقواعدية ، بل إن بعض الظاهرة من عدمها، فكثرة هم الذين يكتبون باللغة الكوردية أو العربية ا

املستخدمني و حتى املتعلمني منهم ، يستخدمون لوحة املفاتيح اخلاصة باللغة العربية يف الكتابة باللغة الكوردية ، وهذه 

الكوردية،مما  نقطة ضعف بارزة جدًا، كون إن لوحة املفاتيح العربية ال حتتوي على عدد من احلروف اليت ختتص بها اللغة
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و أحيانا غري مفهوم، كما إن احلل التقين هلذه املشكلة ليست صعبة، فيكفي  ركيك خيرج النص الكتابي بشكل ضعيف و

ستخدام ا ( املختص باللغة الكوردية على اهلاتف احملمول حلل هذه املشكلة، أوKurdtapعلى سبيل املثال تنزيل تطبيق )

 (Unicodeالكوردي على أجهزة ا )ن لكومبيوتر، إضافة اىل التطوير الذاتي والدراسي ألساسيات اللغة وقواعدها ." إ

جيب على املرء أيضا  ،وسائل االتصال املعنية استخدامتنطوي على أكثر من جمرد قدرة ميكانيكية على  اتصالأي مهارة 

 .(Dembleby and Burton,1998, p58)(” التنسيق احملدد )الرسالة اصطالحات واستخداممعرفة 

 والتجميلوديالت املاجلمال و ومسابقاتاالزياء  )عارضاتلـ  تاالجتماعي، صفحا. تنتشر على مواقع التواصل 10

القنوات الرتفيهية فقد ترى  للمجتمع،حمتوى الرتفيه الزائف(، ومع إن هذه االمساء ال تقدم أية قيمة حقيقية  وصانعو

نشر أسرار أو يتعمد  إن البعض منهم ال يرتدد وتصرحياتهم، حتىمليئة بأخبارهم وسائل التواصل االجتماعي  وصفحات

وجيعله حتت لك املواقع بغية احلصول على عدد أكرب من املتابعني االجتماعية على ت ومشاكلهعالقاته الشخصية والعائلية 

 .االضواء واملتابعة

. من الظواهر اخلطرة على مواقع التواصل، انتشار املواقع اليت تستخدم لتجارة االسلحة النارية واليت متثل تهديدًا 11

ك مثاًل، سوف جند العشرات من للمجتمع وتؤدي اىل زيادة نسبة العنف فيه، فببحث بسيط على موقع الفيسبو

 (.18و17الصورة  -الصفحات املماثلة )ملحق الصور

ملستخدمني اليت يصعب تفسريها، لبعض االتصرفات الغريبة  ظاهرة أن نرى يف وسائل التواصل االجتماعي، .كما ميكن12

 آخرين،أرواح يف حوادث أو نقل رفات اشخاص  ناحلزينة، كفقدابعض االخبار  فوضع الرموز التعبريية الضاحكة على

 ونفسية.اىل دراسات اجتماعية  وحتتاج تصرفات مثرية للتساؤل

حملااور  الضروري أنمن إنه ف ،ي الباحثرأ أخريًا ويف  ناواع أو ا كال األ يتم إعادة ترتيب وضعية حارس البوابة بالنسبة ل

ياد أو  الم التقليدييف اإلطار النظري للدراسة، حيث إننا منر بفرتة انتقالية من االع االربعة اليت ذكرناها عاالم اجلد اىل اال

هاا البديل، وهذه الفرتة االنتقالية عادة ما تصاحبها حالة من الفوضى وعدم االتز عاادة تنظيم ان، واليت من املمكن أن يتم إ

شاخاص  صاية األ ماة وخصو ياات العا ماع احلر بشكل حيافظ على التوازن بني احلرية الشخصية وحرية التعبري عن الرأي 

 ومصداقية الرسالة الشخصية واالعالمية على حد سواء.
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 الفصل الثالث: االجراءات امليدانية للدراسة ونتائجها

  واقع التواصل االجتماعيممستخدمي  حول ملختصني يف العلوم اإلنسانيةأواًل: مقابلة ا
صاالح  -أستاذ علم النفس(  أ.د. يوسف محه صاحل مصطفى) يقول  عاة  ساية  يف جام صاحة النف ختصص الشخصية و ال

يااب  -الدين  ساية و غ تاوترات النف حااالت ال يااد  باني ازد أربيل  ويف رد على سؤال حول ما إذا كانت هناك عالقة 

جاراه  االستقرار النفسي و بني غياب الفلرتة  و حارس البوابة على مواقع التواصل االجتماعي ، و ذلك من خالل مقابلة أ

شاكل  حننو يف مقالتني نشرت بهذا الصدد :   17/1/2022الباحث يف  ياًا ب سالوكًا عين صال  ال نرى يف شبكات التوا

عاة مباشر ، وامنا نتلمس سلوكًا تعبرييًا عرب اختيار املوضوعات و الصور و ا جلااهزة و طبي ساتخداملبوسرتات ا غاة و  ا الل

كار ساتوى الف ياًا م  مستوى االتقان والتهذيب و كذلك عرب طبيعة التفاعل والردود، فيطفوا على السطح للمتتبع ظاهرات

تاواترة يف  واالنفعال واألخالق والذوق و السواء و الالسواء، ذلك من خالل عينات من املنشورات كمؤشرات داّلة و م

هاي  ضامونًا  التعبري عن الذات أو يف سياق تفاعل الفرد يف ضمن حسابه مع اآلخرين، فالعينة التعبريية املتكررة شكاًل و م

و ذلك  فيما اذا كان ذاك الشخص من هذا النمط أو ذاك، ألصحابهالتصنيف اليت ينبغي ان توصلنا اىل مستوى احلكم وا

  استنادًا اىل اخلربة التخصصية يف التصنيفات املقننة يف سيكولوجية الشخصية .

شاخاص :  ىو يضيف د. مصطف ماع أ اذن سيكون حمك احلكم والتصنيف هو التعبري عن الذات يف منشورات متنوعة و 

باة يف  خمتلفني على الشبكة و هاذِه الرحا جنادها ب قاد ال  يف فضاء رحب من احلرية ، اال إّن فسحة احلرية هذهِ  يف التعبري 

جاه  قاات الو هاا عال لايت تتطلب عاايري ا الواقع االجتماعي كما نّوهت، بسبب من الكوابح النفسية اخلاصة مبراعاة بعض امل

مباا  لوجه،ل فسياقات املوقف تتحكم آنيًا يف طبيعة التصرف، فمثاًل جند يف الواقع االجتماعي لعب األدوار و اجملامالت و ر

الكذب والتحايل و كذلك السلوكيات اجلمعية املتوقعة من األفراد اليت قد َتحّد من التعبري الصادق االصيل للفرد. اّلا إّن 

هاومقارنة بذات الشخص  وجوهرِهاىل حقيقة الشخص  صورة أقربرقمي يعكس التعبري عن الذات يف حالة التواصل ال  و

شابكات  ووجوديًامكانيًا  واملتزامنيف خضم التفاعل املباشر  كاثري يف  مع اآلخرين اال إن هذِه احلواجز رمبا تضعف لدى ال

باادئشخاص أل الواقع(يف هذا التفاوت التعامل والسلوك داخل الشبكة أو يف خارجها )داخل  ونستثين التواصل، مان  امل

 املواقف.الذين يتصفون بدرجة عالية من االستقرار والثبات يف جممل 
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مان و يقول  يف سياق آخر لطبيعة مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي : "   تربز التمايزات حبسب طبيعة األداء اليت 

ئاة  ات جديرة بالنشر، وهي الُنخبة املثقفة بالموضوع اختيارشأنها فرز خنبة نوعية قليلة العدد لكنها فاعلة حبكم  شك، و ف

ساطحية  رال خيطو ما  رما خيطاألغلبية اليت تستخدم هذا الفضاء الرحب يف نشر كل  ماور  جاات و أ ببال امُلتلقي من فجا

ساائل  هاا ر مال يف طيات تعكس طبيعة شخصية املشرتك، و منها مثاْل، مقوالت أو عبارات مقتضبة أو جاهزة ُمستنسخة حت

حادودها إىل  غاري ضمنية من الكراهية مَوّجهة بصورة ُمبطنة إىل أشخاص ُمَعينني و بقصد واضح ، لكن هذه الرسائل تعرب 

عابريعن  واملنطقاملدنية  صحيح إن بها مما ُيعكر املزاج العام . نياملشمول ياة الت السليم يستدعيان إتاحة الفرص للُكل يف حر

تاوحي  ولكن النشر،الرأي أو  شاأنها أن  مان  تاة  ياة ُمنفل عابري، إىل حر ماذا نقول حينما يتحول هذا الفضاء الرحب للت

صاائص يف االضطراباترمبا ُيعاني من بعض  لصاحبها، الذي ياة، الشخصية ببعض األدوار واخل كاة  الوهم حاول الركا فتت

ميانح  والُقبحإىل بطل  والفارغإىل عبقري  والغيبإىل عامل  واجلاهلإىل شعر  واهلذيانات لاذي  ضااء ا مجاال ...اخل، الف إىل 

 .(2021)مصطفى،  "عليه يف احلقيقة ما همدفعات نفسية كاذبة واهمة للبعض الفج هذا بأنهم ليسوا 

ساالمة "ويف سؤال فيما إذا كانت الفلرتة ووجود احلارس ضروريًا، جييب د. مصطفى:  ساتوى  إن الفلرتة الوحيدة هي م

يااة  الصحة النفسية للشخص املستخدم ملواقع التواصل وأسلوب التفكري اإلجيابي وصحوة الضمري ومدى غنا جتاربه يف احل

". 

ما ينشر على مواقع التواصل و تنظيم  خلق دور حلارس البوابة لفلرتة املمكن من و فيما إذا كان  الناحية القانونية من  أما

ياوم  ( يف مقابلة أجراه الباحث حسام الدين سردارييقول احلقوقي ) ، فاالجتماعي لاق دور : إن  18/1/2022معه  خ

ساان  ،يف االشياء االباحة ولكن االصل  ،حلارس البوابة للفلرتة يعين وضع قيود على حرية االشخاص عاين ان االن وهذا ي

فارد، وإن رف مينعه قانون أو ُع واختياراته، إال  ماحر ومسموح  له التعبري عن تصرفاته و إرادته  عابري لل هاي : حرية الت

حادود  لكن احلرية ليست مطلقة ،امتالك االنسان لزمام امره واستقالل رأيه وخياراته دون إكراه أو إجبار هلاا  هاي بل  و

قاول وهناك قول لإلنسان. حيث ال يوجد حرية مطلقة  ،مسعة الغريعلى عدم احلاق االذى بالغري و عدم التجاوز  ماأثور ي

هاا  استعمالسوء  االن هو (، وموضوعنا)تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية االخرين مواقع التواصل االجتماعي وكيفية عالج

 التالية: بالنقاطاملوضوع حول  يهرأ )سرداري(يلخص و. القانونيةمن الناحية 
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عادم ن، زيآسيا ،كوركشركات االتصاالت ) إلزام .1 ملاان ب ياع )( عن طريق تشريع جديد من الرب ساماح لب  حائشارال

جاازةبعلم  معتربين، نيعلى وكالء رمسيحصرًا توزيعه  الطريق، بل على قارعة( اهلواتف النقالة ياة  وإ  ووزارةوزارة الداخل

ماات أ والوزارتنيالشركات  وتعليماتتنفيذ اوامر بالوكالء وإلزام النقل  عاله بعدم بيع )الشرائح( دون تدوين كافة معلو

قام  إجازة استعمالوجود مادة يف قانون منع إساءة  رغمو رادعة.يعاقب الوكيل بعقوبة  ، وبعكسهاملشرتك  6االتصاالت ر

لاغت (، وبعكسهتلزم شركات االتصال بتسجيل معلومات مشرتك )الشرحيةواليت  2008ة نلس ساون  عاقب الشركة مبب مخ

ماة مت عقوبة أية شركة من شركات االتصاالت املذكورة اعاله بأية عاالن إنه ولكن مل نسمع حلد  دينار،مليون  قوبة أو غرا

  .رغم وجود خمالفات كثرية

قام  ساطة ر هاا بوا )واملقصود بهذه املالحظة، إن الكثري من مواقع التواصل االجتماعي، يستطيع فيه املستخدم الدخول الي

شارحية  اهلاتف فقط، فإن كان رقم اهلاتف موثوقًا، فإن الشخص املستخدم يكون موثوقًا أيضا، كون إن حصوله على رقم 

 ف، قد مت بشكل أصولي وقانوني( )الباحث(.اهلات

قاانون 2املادة ) مسيئة يفجهزة االتصاالت بصورة أتشديد العقوبة على االشخاص الذين يستعملون  .2 مان ال فاذ، (  النا

حلابس إلزامهمن  الغرامة بداًل القاضي باختيارنه خيول إف ،حيث أرى إن العقوبة خفيفة ساجن أو ا ماة ال  ،بال تارب تفالغرا ع

 عقوبة رادعة.

سايئون  وعلىالشركات  ووكالءقرتح تعديل التشريع احلالي بتشديد العقوبات على الشركات أ .3 لاذين ي املشرتكني ال

ظارًامواقع التواصل االجتماعي أو سن تشريع خاص بالتواصل  استعمال لاى  االجتماعي، كما إنه ون عارف ع صاعوبة الت ل

بة وصاعومن الشخاص يستعملون مواقع بأمساء مستعارة أهناك االجتماعي، حيث إن قع التواصل صحاب الوهميني ملواألا

 حمسوس.يكون له تأثري العقوبات، سوتشديد  وتعديلبسن قوانني جديدة  ، ولكنجدًا معرفتهم

حارة و  "إن على (:  2007لسنة  35 ) ( من قانون العمل الصحفي املرقم2تنص املادة ) .4 باال رالصحافة  هاا  ةقا    علي

صاحفيي  ، و قد"  لألفراد إطار احرتام احلقوق و احلريات اخلاصة يفوحرية التعبري والنشر مكفولة لكل مواطن  قام نقابة 

ياة  2016سنة  كوردستان  صاحف االلكرتون قاع ال مبفاحتة جملس شورى االقليم عن طريق وزارة الثقافة حول تنظيم موا

فاراغ قد و  ،الصحافة االلكرتونية اىل( مل يتطرق 2007لسنة  35ن القانون النافذ املرقم )إحيث ، وشروط عملها حصل 

قاانون  وكان جواب جملس الشورى إجيابيًا ،تشريعي حول تطبيق القانون املذكور على الصحافة االلكرتونية حول تطبيق ال
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لاة ومت تاليف الفراغ ال ،املذكور على الصحافة الورقية و االلكرتونية مادة طوي ملارور  لاى قانوني. ولكن نظرًا  صادور ع

عااد تعديله ليالئم الظروف االجتماعية  حيتاج اىلنه إف ،القانون احلالية. )وميكن أن يطور هذا القانون اىل معاجلة االثار واالب

ها ساتخدامها  سايلة ا ياة القانونية للمنشورات االلكرتونية على وسائل التواصل االجتماعي أيضا باعتبار إن و ي الكرتون

 تستخدم عرب االنرتنيت( )الباحث(

قاع   سوف خيلق دور حلارس البوابة لفلرتة  والتعديالتن سن القوانني اجلديدة إال اعتقد  ،خريًاوأ .5 لاى موا ما ينشر ع

 واملزورة.التواصل االجتماعي بصورة نهائية بسبب صعوبة معرفة اصحاب املواقع الوهمية 

 

أو  ختفاءاهناك عالقة بني ، فيقول يف إجابته على سؤال  فيما إذا  كانت ( عبدالرمحن صديقالباحث ) أما الكاتب و

:   فلرتة أو حارس بوابة يف وسائل التواصل االجتماعي ضعف القيم األخالقية واالجتماعية والدينية مع عدم وجود

ختالف العمر والبيئة األسرية واحلالة االجتماعية واملستوى الثقايف للشخص املتعامل ا"خيتلف اجلواب على هذا السؤال ب

ارس البوابة يف مع وسائل التواصل االجتماعي ، ولذلك تكون العالقة بني اختفاء أو أضعاف القيم العليا وانعدام وجود ح

وسائل التواصل االجتماعي ، عالقة نسبية وليست مطلقة، حيث بقيت القيم العليا األخالقية واالجتماعية والدينية يف 

جمتمعات ال تستخدم حارس البوابة ، بينما ضعفت القيم العليا يف جمتمعات مغلقة تستخدم حارس البوابة يف وسائل 

متعلقة بالرتبية الذاتية والوعي اجملتمعي الذي حيصن الفرد يف عصرنا الذي حيتاج الفرد إذن املسألة  التواصل االجتماعي،

  فيه اىل املناعة وليس املنع" .

ويف سؤال حول مدى تأثري غياب حارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي على ازدياد التشنجات االجتماعية و 

(، الكاتب و األستاذ املساعد يف مادة الفلسفة  ريبوار سيويليضعف العالقات و القيم و التفاعل االجتماعي، يقول ) 

 املرحلة، هذه ، ويف اجملتمعي للتعايش الفردي مرتبط باالحرتام تمعيةاجمل والقيم اهلدوء من كبري وعلم االجتماع :  إن جزء

املشرتكة،كلما ارتفع مستوى وعي الناس  باحلياة وعيهم على مدى ويعتمد هذا أخالقهم، االشخاص حمل ضمري سيحل

حارس  إىل اجملتمع جال حيتا احلالة، هذه ويف، أيضا يرتفع اجملتمعي والتوجيه والقيم للسالم احرتامهم فإن املشرتكة، باحلياة

 أداة هي واللغة اخلاصة، بلغتهم وثيقا ارتباطا يرتبطون الشبكة مستخدمي ألن االجتماعية، الشبكات مراقبة البوابة أو

سواء  اللغوية، اإلساءات من نوع أي ومنع فرد كل أو فلرت لضمري مبثابة ُمرشح اللغة تصبح وهنا،. اآلخرين مع للتواصل
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"ال تفعل مع : األملاني الفيلسوف لكانت، وفقا. للبشرية عاملي سيكون مبثابة قانون متلفظة، وهذا أو كانت مكتوبة

 الضمري يصبح املعنى، الطريقة؟". وبهذا بهذه أعامل أن أريد هل: نفسك وأسأل اآلخرين ما ال حتب أن يفعلوه معك،

ألن هذه املقاييس سيجعلهم ميارسون  عامليني، مواطنني يصبحوا بأن هلم لألخالقيات اخلاصة، مما سيسمح مقياسًا الفردي

 كل مكان وكل وقت. يف السلوك نفس

 إىل حباجة فإننا عامليون، ناسًاُأالناس  من جيعل والنفس للضمري ال يوجد قانون فحني ذلك، ويضيف سيويلي: أما عكس

 ليست اللغة اللغة، ألن استخدام االشخاص الذين يسيئونحتى  بل فحسب، الشبكات االجتماعية مراقبتهم، ليس مراقبة

 على اللغة استخدام إساءة تقييدهم بعدم خالل صفة جمتمعية بل حتى عاملية، وذلك من ًاأنها أيض لصفة فردية، ب جمرد

 طريق التنبيه،عن  ذلك كان سواء االستخدامات اللغوية، ورصد تقييد خالل توعيتهم من وهنا يتم الشبكات االجتماعية،

 وحراسة والرقابة املراقبة هذه مثل فإن الطريقة، وبهذه. اللغة وهي املشرتك ءالشي استخدام إساءة من خالل عدم أو

 عامليني. مواطنني يصبحوا أن وتعودهم يعلمهم تربية الضمري سوف البوابات،

هي اليت تصيغ  واللغة. اللغوي العمل نوعية تعتمد علىاجملتمع  يف واحلريات كل القيود كما يستطرد سيويلي بالقول: إن

إطار  رجلسنا خا ،االجتماعي التواصل وسائل نستخدم جمتمعي، فحني عمل هو ذاته حبد والتفكري التفكري، طبيعة حدود

 على مباشر بشكل يؤثر اكسابقة جمتمعية، مم بذلك كلما قمنا بنشاط لغوي، نقوم ذلك، من العكس على بل. اجملتمع

 والقيم اجملتمعي بالسالم يضر أن شخص ومن خالل نشاط لغوي الذي جيعل من أي السبب هو وهذا. واآلخرين اجملتمع

 لقانون معمم خيضعوا أن ينبغي الشبكات االجتماعية، ال يستخدمون الذين أولئك أن سبب كايف لضمان وهذا. اجملتمعية

أن يتغري من شخص اىل آخر، ومن  نلغوي، ميك سلوك كل وذلك ألن السريع، التغيري على قادر لقانون بل متغري، وغري

 وينبغي. اللغة استخدام أساء الذي الشخص أو حييد يعاقب على القانون أن جيب مكان اىل آخر، أو زمان اىل آخر. لذلك

 واإلفالت من العقاب. نهوأم اجملتمع بسالمة أن يضروا، اللغوي سلوكهم وبسبب الذين جلميع الفرصة تتاح أال
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 استمارة االستبيان:بيانات ثانيًا: 

ظارًا  األكادمييني يف علوم الصحافة و( من املتخصصني103شارك يف االجابة على استمارة االستبيان، ) كان ون االعالم، ول

ياًاو، ألن احلدود املكانية للدراسة كانت حمددة جبامعات إقليم كوردستان واجلامعات العراقية حصرًا ناة  توخ قاة واالما للد

كاادمييني العلمية، جملاال فلم يستطيع الباحث احتساب آراء )مخسة( من األ هاذا ا صاني يف  لاون يف  ،املتخص كاونهم يعم

 ( مشاركة.98فإن العدد الصحيح الكلي للمشاركة احملسوبة يف استمارة االستبيان، هو ) ا، وهلذجامعات عربية وأجنبية

 أفراد العينة حسب )اللقب العلمي((: توزيع 1جدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار اللقب العلمي
 األول %48.98 48 أستاذ مساعد

 الثاني %35.71 35 مدرس

 الثالث %15.31 15 أستاذ

جمموع 
   %100 98 املشاركني

لأللقاب العلمية كانت االكرب عند األساتذة ن نسبة املشاركني من األساتذة بالنسبة إمن خالل اجلدول أعاله جند 

%( حيث تأتي باملرتبة األوىل ، وبعدها تأتي باملرتبة الثانية املشاركني  من حاملي األلقاب 48.98املساعدين بنسبة )

نة %( من آراء العي15.31%(، آما املرتبة الثالثة  فكانت لدرجة )أستاذ ( بنسبة )35.71العلمية بدرجة )مدرس( بنسبة )

كون إن عدد األساتذة يف االصل ليست كبرية، ومن هنا ميكن أن نستنتج إن النتائج ميكن أن  ،وهذه نسبة طبيعية،

األساتذة املساعدين  عليها،وذلك ألن النسبة االكرب من اإلجابات كانت من قبل تتصف بالدقة واملصداقية وميكن االعتماد

 (.1الشكل ) -امللحق وكما هو مبني يف %(64.29اىل )واألساتذة وهي نسبة جيدة حيث وصلت جمتمعني 

 (: توزيع أفراد العينة حسب )التخصص اإلعالمي الدقيق(2جدول )

التخصص 
 العلمي

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار

 األول %26.53 26 إذاعة وتلفزيون

 الثاني %25.51 25 صحافة ورقية

 الثالث %12.24 12 عالقات عامة

 الرابع %10.20 10صحافة 
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 إلكرتونية

األخالقيات 
 %5.10 5 وقوانني اإلعالم

 اخلامس
االعالن 
 %5.10 5 والتسويق

تكنولوجيا 
 اإلعالم

5 5.10% 

 السادس %4.08 4 لغة اإلعالم

 %3.06 3 الرأي العام
 السابع

 %3.06 3 اإلعالم اجلديد

جمموع 
 املشاركني

98 100%   

املتخصصني، فقد اتضح للباحث إن أغلبية املبحوثني واليت مت  العلمي الدقيق للمبحوثني من االكادميينيبالنسبة للتخصص 

%( ، يليها باملرتبة الثانية )الصحافة الورقية( 26.53اخذ آراءهم، كان اختصاصهم الدقيق )اإلذاعة والتلفزيون( بنسبة )

%( ، يليه )الصحافة االلكرتونية( 12.24عالقات العامة ( بنسبة )%(،أما املرتبة الثالثة فكان اختصاص )ال25.51بنسبة )

%( باملرتبة الرابعة من افراد عينة البحث ، وقد تبني ايضا إن املشاركني من ذوي اختصاصات 10.20بنسبة )

تبة اخلامسة )األخالقيات و قوانني اإلعالم(،)االعالن والتسويق( و )تكنولوجيا اإلعالم( ، قد جاءت بنسب متساوية باملر

%( ، أما املرتبتني األخريتني  ، فقد جاءت لتخصصات )لغة اإلعالم( 15.31%( ونسبتهم جمتمعني  كانت )5.10وهي ) 

و)اإلعالم اجلديد( بنسبة قليلة حيث كانوا باملرتبة السادسة والسابعة وكانت نسبتهم ضئيلة من بني املشاركني ،حيث 

. ومن خالل حتليل املشاركني من األساتذة بالنسبة للتخصص العلمي الدقيق ( على التوالي3.06%( و )4.08بلغت )

نستنتج إن اغلبية املشاركني تتمركز حول ختصصي )اإلذاعة والتلفزيون( و )الصحافة الورقية( حيث تأتي باملرتبة األوىل 

األساتذة الذي كان  %(، وتأتي باملرتبة الثانية من حيث نسبة مشاركة52.04من حيث نسبة املشاركة بنسبة )

 (.2الشكل ) -%( وكما هو موضح يف امللحق 22.45اختصاصهم )عالقات عامة( و)صحافة إلكرتونية( بنسبة )
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  (: توزيع افراد العينة حسب )اجلامعة(3جدول )

 النسبة املئوية التكرار اجلامعة
 %20.41 20 جامعة بغداد

 %15.31 15 اجلامعة املستنصرية

 %11.22 11 صالح الدينجامعة 

 %7.14 7 جامعة السليمانية

 %7.14 7 جامعة تكريت

 %6.12 6 جامعة السليمانية التقنية

 %5.10 5 ربيل التقنيةأ جامعة 

 %5.10 5 جامعة االنبار

 %4.08 4 اجلامعة العراقية

 %4.08 4 جامعة ذي قار

 %3.06 3 كلية دجلة اجلامعة

 %2.04 2 جامعة الكوفة

 %2.04 2 جامعة حلبجة

 %1.02 1 جامعة بابل

 %1.02 1 جامعة دهوك التقنية

 %1.02 1 جامعة كربالء

 %1.02 1 جامعة ميسان

كلية اإلمام الكاظم 
 عليه السالم

1 1.02% 

 %1.02 1 كلية الرتاث اجلامعة

كلية الفارابي 
 اجلامعة

1 1.02% 

 %0.00 0 جيهان جامعة 

 %100 98 املشاركنيجمموع 

( جامعة كعينة حبثية وتتمركز مجيع اآلراء من 21من خالل حتليل توزيع افراد العينة حسب اجلامعات حيث مت أخذ )

%( من أساتذة املشاركني كانوا من جامعة بغداد حيث تأتي 20.41اجلامعات أعاله ، فقد اتضح للباحث  إن نسبة )

ية فقد كان املشاركني من اجلامعة املستنصرية بنسبة مشاركة باملرتبة األوىل من حيث املشاركة ، أما باملرتبة الثان
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%( ،أما باملرتبة الرابعة فكانت من 11.22%(، وباملرتبة الثالثة كان املشاركون من جامع صالح الدين بنسبة  )15.31)

. أما %(14.29جامعة تكريت وجامعة السليمانية بنسب متساوية من املشاركة حيث وصلت النسبة جمتمعني اىل  )

اجلامعات االخرى فقد كانت نسبة املشاركة فيها متفاوتة من حيث توزيع اآلراء املشاركة ووصلت نسبتهم جمتمعني اىل 

%(، حيث إن عدد االساتذة يف هذه اجلامعات هم قليلني بالفعل وذلك حلداثة أقسام االعالم فيها، وكما هو 38.78)

 (.3الشكل ) -مبني يف امللحق 

 يف وسائل التواصل االجتماعي توزيع آراء العينة حول دور حارس البوابة(: 4جدول )
 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة

دور وظيفي 
 %62.96 68 رقابي

 األول

دور تنسيقي 
 تنظيمي

28 25.93% 
 الثاني

دور تقين 
 انتقائي

12 11.11% 
 الثالث

  %100.0 108 اجملموع

 

أعاله، يتضح للباحث إن األغلبية من املرتبة األوىل كان رأيهم بأن دور حارس البوابة متثل دور وظيفي من خالل اجلدول 

%( أما باملرتبة الثانية فقد كانت آراء عينة البحث بأن دور حارس البوابة هو دور تنسيقي تنظيمي 62.96رقابي بنسبة )

نة البحث تتمركز حول دور حارس البوابة كدور تقين انتقائي %(، أما املرتبة األخرية فقد كانت آراء عي25.93بنسبة )

 (.4الشكل ) -هو مبني يف امللحق  ا%(، وكم11.11بنسبة )
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 (: ظهور نظرية حارس البوابة، كان يف األساس ضروريًا5جدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة

 -----                0 0 ال اتفق
اىل حد 

    الثاني %30.61 30 ما

 األول %69.39 68 أتفق
   %100 98 اجملموع

 2.69 الوسط احلسابي
 0.463 االحنراف املعياري

  

من خالل اجلدول أعاله ومن أجل معرفة هل إن ظهور نظرية حارس البوابة كانت يف األساس ضروريًا، فقد اتضح 

متوافقة مع ضرورة ظهور نظرية حارس البوابة، حيث جاءت اآلراء للباحث إن آراء عينة البحث من أساتذة اإلعالم 

%( ممن يقولون بأن ظهور 30.61%( ،اما اآلراء االخرى  فقد كانت نسبتها )63.39باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها )

( 2.69ي قدرهما )النظرية املذكورة نوعا ما ضرورية، وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعيار

( وذلك حسب مقياس 2( على التوالي، حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات أكرب من الوسط الفرضي )0.463و )

ليكرت الثالثي املستخدم هلذه الفقرة ، ويف األخري نستنتج إن األغلبية النسبية من اآلراء كانوا مع ضرورة ظهور نظرية 

 ( .5الشكل ) -يف امللحقوكما مبني  حارس البوابة  كضرورة،

 (: إن دور حارس البوابة اإلعالمية:6جدول )
 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة

 األول %68.2 73 كان ضروريا لتنظيم عملية ما ينبغي أن ينشر، أو ال ينشر.
 الثاني %21.5 23 كان مبثابة مقص الرقيب أو حجب للمعلومات.

 الثالث %10.3 11 انتقائيا.كان دورا تقنيًا 
  %100.0 107 اجملموع



 

81 

 

ومن خالل اجلدول أعاله وملعرفة هل إن دور  حارس البوابة اإلعالمية كان )ضروريا لتنظيم عملية ما ينبغي أن ينشر، أو 

انتقائيا( ، فقد اتضح للباحث ال ينبغي أن ينشر( أو كان )مبثابة مقص الرقيب أو حجب للمعلومات( أو كان )دورا تقنيًا 

إن عينة البحث من أساتذة اإلعالم يرون إن دور احلارس تكمن يف )ضرورة تنظيم عملية ما ينبغي أن ينشر، أو ال ينبغي 

%( من اآلراء يعتقدون 21.5%( وكانت نسبة )68.2أن ينشر( ، حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها )

يكمن يف إنه كان )مبثابة مقص الرقيب أو حجب للمعلومات( ،حيث أخذت املرتبة الثانية من األهمية إن دور احلارس 

النسبية. أما باملرتبة األخرية فقد كانت آراء املشاركني حول اعتقادهم أن دور حارس البوابة كان دورًا تقنيًا انتقائيا. ومن 

ضروريًا لتنظيم عملية ما ينبغي أن ينشر، أو ال ينبغي أن ينشر وذلك هنا نستنتج إن الدور اإلعالمي حلارس البوابة يكون 

 (.6الشكل ) -حسب آراء أغلبية املشاركني من أساتذة اإلعالم. وكما مبني يف امللحق

 (: توزيع اآلراء حسب )أثر نظرية حارس البوابة على وسائل اإلعالم التقليدية(7) جدول

 الرتتيب املئويةالنسبة  التكرار االجابة
 الثالث %4.08 4 سليب جدا

 الثاني %38.78 38 سليب
 األول %57.14 56 إجيابي
   %100 98 اجملموع

 2.53 الوسط احلسابي
 0.578 االحنراف املعياري

اتضح من خالل اجلدول أعاله ومن أجل معرفة بأي شكل أثر دور حارس البوابة على وسائل اإلعالم التقليدية، فقد 

للباحث ان آراء عينة البحث من أساتذة اإلعالم إجيابية الرد على إن حلارس البوابة أثره  اإلجيابي على وسائل اإلعالم 

%( ، اما اآلراء االخرى فقد كانت نسبتهم 57.14التقليدية، حيث جاء هذا الرأي باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها )

إن دور حارس البوابة أثر بشكل سليب على وسائل االعالم التقليدية، وكذلك  %( ممن يعتقدون وحسب آرائهم42.86)

( على التوالي، حيث جند إن 0.578( و )2.53جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعياري قدرهما )

هلذه الفقرة،   ( وذلك حسب مقياس ليكرت الثالثي املستخدم2الوسط احلسابي لإلجابات أكرب من الوسط الفرضي )
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ثر اإلجيابي حلارس البوابة على وسائل اإلعالم التقليدية ويف األخري نستنتج إن األغلبية النسبية من اآلراء كانوا مع األ

 (.7الشكل ) -،وكما مبني يف امللحق 

 (: توزيع اآلراء حول هل إن حلارس البوابة دور يف اإلعالم اجلديد 8جدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثاني %34.69 34 كال

 األول %44.90 44 اىل حد ما
 الثالث %20.41 20 نعم

   %100 98 اجملموع

 1.86 الوسط احلسابي
 0.732 االحنراف املعياري

 

من خالل اجلدول أعاله ومن أجل معرفة هل حلارس البوابة دور يف اإلعالم اجلديد، فقد اتضح للباحث إن آراء عينة 

البحث من األساتذة ترتكز بنسبة أكرب حول إجابتهم بأن حارس البوابة اىل حد ما أو نوعا ما له دور يف اإلعالم اجلديد، 

%(، اما اآلراء حول عدم وجود دور حلارس البوابة 44.90ية قدرها )حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل بنسبة أهم

%(، 20.41%( حيث جاءت باملرتبة الثانية من حيث األهمية، أما النسبة املتبقية من آراء العينة )34.69فكانت النسبة )

( 1.86ي قدرهما )فيؤكدون على وجود دور احلارس، وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعيار

( وذلك حسب مقياس 2( على التوالي، حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات أقل من الوسط الفرضي )0.732و )

ليكرت الثالثي املستخدم هلذه الفقرة، ويف األخري نستنتج إن األغلبية النسبية من اآلراء كانوا مع عدم وجود دور 

يوافقون على وجود دور حلارس  البوابة يف وسائل اإلعالم اجلديد وكما مبني يف  و بتعبري آخر ال     احلارس اىل حد ما، 

 (.8الشكل ) -امللحق 
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 .(: إن احلاجة اىل حراس البوابات، قد انتفت فعال مع ظهور اإلعالم اجلديد9جدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثالث %16.33   16 ال أتفق

 األول %52.04 51 اىل حد ما
 الثاني %31.63 31 أتفق

   %100 98 اجملموع

 2.15 الوسط احلسابي
 0.679 االحنراف املعياري

  

من خالل اجلدول أعاله فقد اتضح للباحث إن آراء عينة البحث من أساتذة اإلعالم  تؤكد اىل حد ما على إن احلاجة اىل 

%( ، 52.04اجلديد ، حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها )حارس البوابة قد أنتفت مع ظهور اإلعالم 

%( حيث جاءت باملرتبة الثانية 31.63اما نسبة املوافقون على إن احلاجة قد انتفت يف اإلعالم اجلديد، فكانت نسبتهم )

احلارس مل تنتفي مع ظهور اإلعالم من حيث األهمية،  آما النسبة املتبقية فإن تركيز اآلراء كانت على إن احلاجة اىل 

( على 0.679( و )2.15اجلديد ، وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعياري قدرهما )

( وذلك حسب مقياس ليكرت الثالثي 2التوالي، حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات أكرب من الوسط الفرضي )

 نستنتج إن األغلبية النسبية من اآلراء كانوا موافقني على إن احلاجة اىل حارس البوابة املستخدم هلذه الفقرة، ويف األخري

 (.9الشكل  ) -وكما مبني يف امللحق  قد أنتفت  فعاًل مع ظهور اإلعالم اجلديد

(: هل ترى إن وظيفة حارس البوابة ال تزال مستمرة يف اإلعالم اجلديد، لكن تغيريات 10جدول )
 ؟قد طرأت عليها

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثالث %13.27 13 ال أعلم

 الثاني %38.78 38 انتفت احلاجة هلا فعال

 األول %96 47 ال تزال مستمرة
   %100 98 اجملموع
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 2.35 الوسط احلسابي
 0.705 االحنراف املعياري

أساتذة اإلعالم يؤكدون على إن وظيفة حارس البوابة ال تزال يتضح للباحث من خالل اجلدول أعاله إن آراء العينة من 

%( 96تغيريات قد طرأت عليها. حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها ) نمستمرة يف اإلعالم اجلديد، لك

%( حيث 38.78م )، اما نسبة املوافقون على  إن وظيفة حارس البوابة قد أنتفت فعال يف اإلعالم اجلديد فكانت نسبته

جاءت باملرتبة الثانية من حيث األهمية، أما النسبة الباقية فاختاروا ) ال أعلم ( على إجابة السؤال، وكذلك جند إن 

( على التوالي ،حيث جند إن الوسط 0.705( و )2.35اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعياري قدرهما )

(  ، وذلك حسب مقياس ليكرت الثالثي املستخدم هلذه الفقرة،  ويف 2لفرضي )احلسابي لإلجابات أكرب من الوسط ا

األخري نستنتج إن األغلبية النسبية من اجتاه اآلراء، تتجه حنو التأكيد على استمرارية دور حارس البوابة يف اإلعالم اجلديد 

 (.10الشكل ) -ولكن تغريات قد طرأت عليها ،وكما مبني يف امللحق 

 : توزيع آراء عينة البحث حول ماهية استمرارية دور حارس البوابة يف اإلعالم اجلديد (11جدول )

 الرتتيب   النسبة املئوية التكرار االجابة
ميثل وسيلة لتنظيم ما يصلح 

 %64.42 67 للنشر.
 األول

ميثل وسيلة رقابية لكبت حرية 
 التعبري.

19 18.27% 
 الثاني

 الثالث %17.31 18 انتقائيةميثل وظيفة تقنية 
  %100 104 اجملموع 

من خالل اجلدول أعاله وملعرفة هل إن استمرارية دور حارس البوابة يف اإلعالم اجلديد ميثل وسيلة  )تنظيم ما يصلح 

للنشر( أو وسيلة )رقابية لكبت حرية التعبري( أو ميثل )وظيفة تقنية انتقائية(؟ ، فقد اتضح للباحث إن آراء عينة 

ر حارس البوابة يف اإلعالم اجلديد ميثل وسيلة لتنظيم ما يصلح البحث من أساتذة اإلعالم، يعتربون استمرار دو

%( من اآلراء مع 18.27%( ، وكانت نسبة )64.42للنشر، حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها )

نسبية،  اما إن استمرارية دور احلارس هي وسيلة رقابية لكبت حرية التعبري حيث أخذت املرتبة الثانية من األهمية ال

املرتبة الثالثة فكانت آراء املشاركني حول اعتقادهم  إن استمرارية دور حارس البوابة ميثل وظيفة تقنية انتقائية. ومن 
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هنا نستنتج إن دور احلارس تكمن يف تنظيم ما يصلع للنشر وذلك حسب آراء أغلبية املشاركني من أساتذة اإلعالم. 

 (. 11الشكل ) -امللحق وكما مبني يف 

 (: آراء عينة البحث حول )هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟ )فيسبوك،12جدول )
 تويرت، يوتيوب، اخل...( 

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثالث %3.06 3 كال
 الثاني %32.65 32 أحيانًا
 األول %64.29 63 دائما

   %100 98 اجملموع

 2.61 احلسابيالوسط 
 0.549 االحنراف املعياري

تويرت، يوتيوب،  ) فيسبوك،يتضح للباحث من خالل اجلدول أعاله إن األساتذة  يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي 

%( ،آما النسبة املستخدمة ملواقع 64.29بصورة دائمة، حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها )اخل...( 

%( حيث جاءت باملرتبة الثانية من حيث األهمية، 32.65التواصل االجتماعي أحيانًا أو بني حني وآخر، فكانت نسبتهم )

صل االجتماعي،  وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي آما النسبة الباقية فأنهم ال يستخدمون مواقع التوا

( على التوالي ،حيث جند  إن الوسط احلسابي لإلجابات أكرب من 0.549( و )2.61واالحنراف املعياري قدرهما )

بية ( وذلك حسب مقياس ليكرت الثالثي املستخدم هلذه الفقرة، ويف األخري نستنتج إن األغلبية النس2الوسط الفرضي )

تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ألن كلتا احلالتني سواء أكانوا مستخدمني دائمني أو يستخدمون املواقع بني حني 

 (.12الشكل ) -وكما مبني يف امللحق ،وآخر، و يف كال احلالتني يعتربون من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

 )كال(، يرجى حتديد السبب: ـ( ب12(: إذا كان جواب السؤال )13جدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثاني %33.33 4 قلة الوقت
 الثالث %25.00 3 عدم الرغبة

 األول %41.67 5 ضعف املصداقية
   %100 12 اجملموع
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كانت )قلة الوقت( أو )عدم من خالل اجلدول أعاله وملعرفة ما هي أسباب عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي إن 

الرغبة( أو )ضعف املصداقية( ؟، فقد اتضح للباحث إن آراء عينة البحث يعتربون إن ضعف املصداقية هو سبب عدم 

%( ، و كانت 42.67استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي، حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل بنسبة أهمية قدرها )

حيث أن ليس لديهم الوقت الكايف الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  شاروا اىل، أ%( من اآلراء33.33نسبة )

أخذت املرتبة الثانية من األهمية النسبية، أما باملرتبة األخرية فقد كان عامل عدم الرغبة هو الذي يؤدي اىل عدم استخدام 

االكثر أهمية من عوامل عدم االستخدام مواقع التواصل االجتماعي . ومن هنا نستنتج إن ضعف املصداقية هو العامل 

 (.13الشكل ) -مقارنة بالعوامل االخرى. وكما مبني يف امللحق 

(: آراء عينة البحث حول )هل ترى إن للمعلومات مصداقية ولألخبار جودة يف مواقع التواصل 14جدول )
 االجتماعي ؟(

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثاني           17.35% 17 كال

 األول 76.53% 75 نعم أحيانًا
 الثالث 6.12% 6 نعم دائما
      %100 98 اجملموع

 1.89 الوسط احلسابي
 0.474 االحنراف املعياري

من خالل اجلدول أعاله وملعرفة هل إن ملعلومات وسائل التواصل االجتماعي مصداقية وألخبارها جودة ، فقد اتضح 

يؤكدون بأن املعلومات أحيانًا هلا مصداقية واالخبار أحيانا هلا جودة يف املواقع املستخدمة، %( 76.53للباحث إن نسبة )

( من اآلراء يعتربون بأن معلومات وأخبار  مواقع التواصل %6.12حيث جاءت اآلراء باملرتبة األوىل ، وكانت نسبة )

ة، أما النسبة املتبقية فيعتقدون بأن املعلومات واالخبار ليست لديها مصداقية االجتماعي يكون دائما لديها مصداقية وجود

وجودة يف مواقع التواصل االجتماعي، وبالتالي نستنتج إن مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي يعتقدون بأنه أحيانًا 

ها مصداقية وجودة وذلك اعتمادا يكون للمعلومات ولألخبار اليت تنشر أو تبث يف وسائل التواصل االجتماعي تكون لدي

 (.14الشكل ) -على نسبة األهمية آلراء عينة البحث من أساتذة اإلعالم . وكما مبني يف امللحق 
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(: توزيع آراء العينة حول إمكانية ممارسة دور حراس البوابة اإلعالمية من قبل هيئات 15جدول )
 إدارة مواقع التواصل االجتماعي 

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثاني %12.24 12 كال

 األول %76.53 75 نعم أحيانًا
 الثالث %11.22 11 نعم دائما
   %100 98 اجملموع

 1.99 الوسط احلسابي
 0.487 االحنراف املعياري

%( يؤكدون على إن اهليئات اليت تدير مواقع التواصل 76.53ومن خالل آراء عينة أساتذة اإلعالم إن )يتضح للباحث 

جاءت اآلراء باملرتبة األوىل.  أما نسبة  االجتماعي أحيانًا لديها اإلمكانية يف ممارسة دور احلارس لبوابة اإلعالمية، حيث

%( حيث جاءت 12.24اآلراء ممن يعتقدون إن هيئات االدارة ليس بإمكانها ممارسة دور حارس البوابة وكانت نسبتهم )

س باملرتبة الثانية من حيث األهمية، أما النسبة املتبقية فأنهم جيزمون على إن هيئات إدارة مواقع التواصل لديها دور حار

( 0.487( و )1.99البوبة اإلعالمي ، وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعياري قدرهما )

( وذلك حسب مقياس ليكرت 2على التوالي، حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات يقرتب من الوسط الفرضي )

ة النسبية لآلراء يؤكدون على إن اهليئات اليت تدير مواقع الثالثي املستخدم هلذه الفقرة ، ويف األخري نستنتج إن األغلبي

 ( .15الشكل ) -التواصل االجتماعي أحيانًا هلا دور حراس البوابات االعالمية، وكما مبني يف امللحق 

(: توزيع اآلراء حسب العوائق اليت تواجه إدارات مواقع التواصل االجتماعي يف ممارسة دور 16جدول )
 حارس البوابة 

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 األول %30.71 43 ضعف التزام املستخدمني بشروط )االستخدام واخلصوصية(.

 الثاني %27.14 38 االعداد اهلائلة ملستخدمي وسائل التواصل االجتماعي.

معايري وتعقيدات إجراءات إدارات مواقع التواصل 
 الثالث %22.14 31 االجتماعي.

 الرابع %20.00 28 تعدد واختالف اللغات والثقافات.

   %100 140 جمموع اإلجابات املتعددة
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من خالل اجلدول أعاله ولغرض حتديد العوائق اليت تواجه إدارات مواقع التواصل االجتماعي يف ممارسة دور حارس 

البوابة حسب آراء أساتذة اإلعالم، ومن هذه العوائق )ضعف التزام املستخدمني بشروط )االستخدام واخلصوصية(، 

معايري وتعقيدات )تعدد واختالف اللغات والثقافات(، ))االعداد اهلائلة ملستخدمي وسائل التواصل االجتماعي(، 

إجراءات إدارات مواقع التواصل االجتماعي(. فقد اتضح للباحث إن آراء عينة البحث من أساتذة اإلعالم يعتربون إن 

م و من أبرز العوائق اليت تواجه االدارة يف ممارسة دور حارس البوابة هو ضعف التزام املستخدمني بشروط )االستخدا

%( ، ويليها باملرتبة الثانية االعداد اهلائلة  30.71اخلصوصية (،حيث جاءت باملرتبة األوىل من حيث األهمية  ونسبتها )

%( من اآلراء ، 22.14%(، أما باملرتبة الثالثة فكانت نسبة )27.14ملستخدمي وسائل التواصل االجتماعي بنسبة )

ات إدارات مواقع التواصل االجتماعي هو السبب يف عدم امكانية هيئات يعتقدون إن عائق معايري و تعقيدات إجراء

ادارة املواقع يف ممارسة دور حارس البوابة،  وأخريا جاءت باملرتبة الرابعة عائق تعدد و اختالف اللغات والثقافات بنسبة 

 (.16الشكل ) -وكما مبني يف امللحق ، %( 20)

(: توزيع آراء العينة حول االختالف من حيث جودة ومصداقية احملتوى بني ما تنشره 17) جدول
وسائل اإلعالم التقليدية من جهة وما تنشره على صفحاتها يف مواقع التواصل االجتماعي من جهة 

 أخرى 

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثالث %12.24 12 كال

 األول %62.24 61 نعم أحيانًا
 الثاني %25.51 25 نعم دائما
   %100 98 اجملموع

 2.13 الوسط احلسابي
 0.603 االحنراف املعياري

 

%( يؤكدون على إنه أحيانًا يوجد فرق من 24.62ومن خالل آراء العينة إن ) يتضح للباحث من خالل اجلدول أعاله 

اإلعالم التقليدية من جهة وما تنشره على صفحاتها يف مواقع التواصل حيث اجلودة و املصداقية بني ما تنشره وسائل 

االجتماعي من جهة أخرى ، حيث جاء هذا الرأي باملرتبة األوىل ، أما نسبة اآلراء ممن يعتقدون إنه دائما ما يوجد الفرق 
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 الباقية فأنهم جيزمون على نسبة%( حيث جاءت باملرتبة الثانية من حيث األهمية ،أما ال25.51املذكور أعاله و نسبتهم )

            ( 2.13وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعياري قدرهما )إنه ال يوجد فرق يف احلالتني، 

( وذلك حسب مقياس 2( على التوالي، حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات اكرب من الوسط الفرضي )0.603و )

ملستخدم هلذه الفقرة، ونستنتج يف كل ما سبق من هذه الفقرة ،إنه يوجد فرق بني ما تنشره وسائل ليكرت الثالثي ا

الشكل  -بني يف امللحق اإلعالم التقليدية وما تنشره على صفحاتها سواء أكان آراء املشاركني أحيانًا أو دائما، وكما م

(17. ) 

تفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي، قد (: توزيع اآلراء حول االعتقاد أن امليزة ال18جدول )
 ساعدت على ظهور حراس بوابات جدد من طرف اجلمهور؟

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثاني %16.33  16 كال

 األول %70.41 69 نعم أحيانًا
 الثالث %13.27 13 نعم دائما

   %100 98 اجملموع

 1.97 الوسط احلسابي
 0.546 االحنراف املعياري

 

لغرض معرفة آراء املشاركني من أساتذة اإلعالم حول االعتقاد بظهور حراس بوابات جدد بني اجلمهور كان نتيجًة 

%( 70.41للميزة التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي، فقد اتضح للباحث من خالل اجلدول أعاله إن أعلى نسبة )

جتماعي قد ساعدت أحيانًا على ظهور حراس بوابات امليزة التفاعلية لوسائل التواصل االمن اآلراء يؤكدون على إن 

%( 13.27جدد بني اجلمهور، حيث أخذت املرتبة األوىل من األهمية. وجاءت باملرتبة الثانية اآلراء اليت كانت نسبتها )

احلراس اجلدد، آما النسبة املتبقية فيعتقدون ممن كان اعتقادهم إن امليزة التفاعلية قد ساعدت دائما على ظهور هؤالء 

( على 0.546( و )1.97وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعياري قدرهما )العكس. 

( وذلك حسب مقياس ليكرت الثالثي 2التوالي، حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات تقرتب من الوسط الفرضي )
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ونستنتج يف كل ما سبق إن امليزة التفاعلية ساعدت اىل ظهور حراس بوابات جدد بني اجلمهور  املستخدم هلذه الفقرة،

 (.18الشكل ) -اعتمادا على آراء املشاركني، وكما مبني يف امللحق 

 حول اجلهة اليت تقوم بدور حارس البوابة  بحوثنياآلراء حسب اعتقادات امل ع(: توزي19جدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 األول %25.40 48 قوانني وأنظمة رمسية

هيئات حترير مواقع التواصل 
 الثاني %24.87 47 االجتماعي

 الثالث %19.05 36 ثقافة األفراد

 الرابع %14.29 27 تقاليد اجتماعية وقيم أخالقية

 %7.94 15 ضغوطات اجملتمع املدني
 اخلامس

 %7.94 15 والتزامات دينيةتعاليم 

 السادس %0.53 1 اخرى

   %100.0 189 جمموع االجابات املتعددة

من خالل اجلدول أعاله يتضح للباحث إن القوانني واالنظمة الرمسية ميكن أن تقوم بدور حارس البوابة وذلك اعتمادا 

األهمية النسبية، ويليها هيئات حترير مواقع التواصل %( حيث أخذت الرتتيب األول من 25.40على آراء العينة بنسبة )

%( من آراء عينة البحث ، وجاءت 24.87االجتماعي اليت بدورها ميكن أن تقوم بدور حارس البوابة وذلك بنسبة )

ارس %( من اآلراء الذين  يعتقدون إن ثقافة األفراد ميكن أن تؤدي دور ح19.05باملرتبة الثالثة ثقافة األفراد بنسبة )

%( من اآلراء فيعتقدون إن التقاليد االجتماعية والقيم االخالقية، ميكن أن تقوم بدور 14.29البوابة،  آما نسبة )

احلارس. آما النسبة املتبقية من اآلراء وهي نسبة قليلة، فكانت اعتقادها إن ضغوطات اجملتمع املدني وتعاليم والتزامات 

ر حارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي .واستنادا على املعلومات اليت دينية وعوامل أخرى، ميكن أن تؤدي دو

ذكرت، ميكن أن جند إن اجلهات الثالث )القوانني واالنظمة الرمسية، هيئات حترير مواقع التواصل االجتماعي ،و ثقافة 

من آراء أساتذة اإلعالم، %( 69.77ميكن أن تقوم أو تؤدي دور حارس البوابة ونسبتهم مع البعض كانت ) األفراد (،

الشكل  -حيث احتلت القوانني واالنظمة الرمسية، أكرب نسبة من األهمية مقارنة باجلهتني االخرين وكما مبني يف امللحق 

(19. ) 
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(: توزيع آراء املشاركني حول اعتقادهم إن جزء من فوضى النشر السائدة حاليًا 20جدول )
 يتحملها مالكي التواصل االجتماعي 

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثالث %5.10 5 كال

 الثاني %42.86 42 نعم أحيانًا
 األول %52.04 51 نعم دائما

   %100 98 اجملموع

 2.47 الوسط احلسابي
 0.596 االحنراف املعياري

 

لغرض معرفة آراء املشاركني من أساتذة اإلعالم حول االعتقاد بأن مالكي وسائل التواصل االجتماعي يتحملون قدرا من 

%( من 52.04املسئولية يف فوضى النشر السائدة حاليا. فقد اتضح للباحث من خالل اجلدول أعاله، إن أعلى نسبة )

االجتماعي يتحملون قدرا من املسئولية يف فوضى النشر السائدة اآلراء يؤكدون دائما على إن مالكي وسائل التواصل 

%( ممن كان 42.86حاليا حيث أخذت املرتبة األوىل من األهمية، وجاءت باملرتبة الثانية اآلراء اليت كانت نسبتها )

أما النسبة املتبقية  باعتقادهم إن مالكي وسائل التواصل االجتماعي أحيانَا، يتحملون قدرا من املسئولية يف فوضى النشر،

( و 2.47وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واالحنراف املعياري قدرهما )وهي قليلة، فيعتقدون العكس. 

( وذلك حسب مقياس 2( على التوالي، حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات أكرب من الوسط الفرضي )0.596)

ستنتج يف كل ما سبق إن مالكي وسائل التواصل االجتماعي حيملون على ليكرت الثالثي املستخدم هلذه الفقرة، ون

الشكل  -عاتقهم جزًء مسئولية الفوضى النشر السائدة حاليا وذلك حسب آراء املشاركني، وكما مبني يف امللحق 

(20.) 
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وسائل  يستخدممعالم اجملتمعي يف توعية إلل(: توزيع آراء العينة حول الدور اإلجيابي 21جدول )
 التواصل االجتماعي وتصحيح املعلومات املشوهة. )وسيط إجيابي بني القيم الفردية والقيم اجملتمعية(

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثالث %4.08 4 كال

 األول %67.35 66 أحيانًانعم 
 الثاني %28.57 28 نعم دائما

   %100 98 اجملموع

 2.27 الوسط احلسابي
 0.519 االحنراف املعياري

%( من آراء العينة يؤكدون أحيانًا على  إن منصات 67.35من خالل اجلدول أعاله يتضح للباحث إن أعلى نسبة )

اإلعالم اجملتمعي ميكن أن تلعب دورا إجيابيا يف توعية األفراد املستخدمني لوسائل التواصل االجتماعي وتصحيح 

األهمية، وجاءت باملرتبة الثانية اآلراء اليت كانت نسبتها معلوماتهم الناقصة واملشوهة حيث أخذت املرتبة األوىل من 

%( ممن يعتقدون إن منصات اإلعالم اجملتمعي دائما  ما ميكنها أن تلعب دورا إجيابيا يف توعية األفراد املستخدمني 28.57)

وكذلك جند ون العكس. لوسائل التواصل االجتماعي وتصحيح معلوماتهم الناقصة، أما النسبة املتبقية وهي قليلة فيعتقد

( على التوالي، حيث جند إن الوسط 0.519( و )2.27إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واحنرافها املعياري قدرهما )

( وذلك حسب مقياس ليكرت الثالثي املستخدم هلذه الفقرة، ونستنتج 2احلسابي لإلجابات أكرب من الوسط الفرضي )

 ي تلعب دورا إجيابيا يف توعية األفراد وتصحيح معلوماتهم الناقصة واملشوهة وذلكمنصات اإلعالم اجملتمعمن هذا، إن 

  .(21الشكل ) -بني يف امللحق حسب آراء املشاركني. وكما م
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(: آراء العينة حول إمكانية استمرار دور نظرية حارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي 22جدول )
 بأساليب جديدة يف املستقبل. 

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االجابة
 الثالث %6.12 6 ال أتفق
 األول %48.98 48 رمبا
 الثاني %44.90 44 أتفق

   %100 98 اجملموع

 2.39 الوسط احلسابي
 0.603 االحنراف املعياري

 

%( من آراء العينة يعتقدون إنه من املمكن أو من احملتمل 48.98من خالل اجلدول أعاله يتضح للباحث إن أعلى نسبة )

أن تستمر دور نظرية حارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي بأساليب جديدة يف املستقبل حيث أخذت املرتبة 

%( ممن يتفقون على استمرار دور نظرية 44.90اليت كانت نسبتها ) األوىل من األهمية، وجاءت باملرتبة الثانية اآلراء

حارس البوابة يف ممارسة دورها يف وسائل التواصل ولكن بأساليب خمتلفة، آما النسبة املتبقية وهي قليلة فيعتقدون 

على التوالي، ( 0.603( و )2.39وكذلك جند إن اإلجابات كان وسطها احلسابي واحنرافها املعياري قدرهما )العكس. 

( وذلك حسب مقياس ليكرت الثالثي املستخدم 2حيث جند إن الوسط احلسابي لإلجابات أكرب من الوسط الفرضي )

يب خمتلفة، هلذه الفقرة، ونستخلص من املعلومات السابقة إن دور نظرية حارس البوابة ستستمر يف املستقبل ولكن بأسال

 (.22الشكل ) -وكما مبني يف امللحق 

 ثالثًا: اختبار فرضيات البحث 

ومن أجل اختبار الفرضيات اليت وردت يف الدراسة، فقد قام الباحث باستخدام اختباريني احصائيني الختبار الفرضيات 

 اليت جاء بها الباحث:

لبديلة، حيث ( الختبار الفرضيتني العدم واZ. الفرضيات )األوىل،الثانية،الثالثة،اخلامسة،السادسة( : استخدام اختبار )1

إن فرضية العدم يف هذا البحث تنص على )حمايدة إجابات إفراد العينة ( ، مقابل فرضية البديلة واليت تنص على )موافقة 

إجابات املبحوثني من عدمها ( ، حيث نستطيع أن نرفض فرضية العدم إذا كان مستوى الداللة االحصائية 
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(significant “sig.” لالختبار أقل من مست )( وى املعنويةα ( ، ) ويتم اختيار مستوى املعنوية بناءًا على درجة أهمية

( كون هذه القيمة هي قيمة معتدلة( 0.05القرار لدى الباحث ، حيث يف معظم الدراسات واألحباث يتم اختيار )

يد القبول )موافقة والعكس صحيح . يف حالة رفض الفرضية العدمية، أي باستطاعة قبول فرضية البديلة، فعندئذ جيب حتد

  .(2012أفراد العينة( من عدمه )الزغيب والطالفحة، 

ومن خالل االعتماد على إشارة القيمة احملسوبة لالختبار، فإذا كانت موجبة دل ذلك على موافقة أفراد العينة والعكس 

دول أدناه ميثل نتائج (. واجل2صحيح، مع العلم إن الوسط الفرضي اليت مت على اساسها اختبار الفرضيتني تساوي )

 االختبار حسب الفقرات اليت جاءت بها هذه الدراسة واليت تتعلق بالفرضيات اخلمسة اليت فرضها الباحث:

 
 الختبار فرضيات البحث (T(: نتائج اختبار )23جدول )

 الفقرة الفرضية
الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 
 احملسوبة

الفرق بني 
الوسط 
الفرضي 
والوسط 
 احلسابي 

الداللة 
 االحصائية
Sig. 

مل تنتفي دور 
نظرية حارس 

البوابة يف 
اإلعالم اجلديد 

وحتديدا يف 
وسائل التواصل 

 االجتماعي. 

إن احلاجة اىل  
حراس 

البوابات، قد 
انتفت فعال مع 
ظهور اإلعالم 

 اجلديد.

2.15 0.68 2.23 0.15 0.03 

نظرية حارس 
البوابة مستمرة 

يف اإلعالم 
اجلديد، لكن 

تغيريات طرأت 
 عليها. 

هل ترى إن 
وظيفة حارس 
البوابة ال تزال 
مستمرة يف 

اإلعالم اجلديد، 
لكن تغيريات 
قد طرأت 

 عليها؟

2.35 0.70 4.87 0.35 0.00 

للمعلومات 
مصداقية قليلة 
ولألخبار جودة 

هل ترى إن 
للمعلومات 
مصداقية 

1.89 0.47 -2.34 -0.11 0.02 
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ضعيفة يف 
وسائل التواصل 

 االجتماعي 

ولألخبار جودة 
يف مواقع 
التواصل 
 االجتماعي؟

ميكن لإلعالم 
اجملتمعي يف 

وسائل التواصل 
االجتماعي أن 
يكون وسيطًا 

إجيابيًا بني القيم 
الفردية وقيم 

 اجملتمع. 

ميكن لإلعالم 
اجملتمعي يف 

وسائل التواصل 
االجتماعي أن 
يكون وسيطًا 

إجيابيًا بني القيم 
الفردية وقيم 

 اجملتمع؟

2.24 0.52 4.67 0.24 0.00 

ميكن لنظرية 
حارس البوابة 
أن تستمر يف 
السنوات 

القادمة، ولكن 
 بتمثالت خمتلفة. 

ميكن لنظرية 
حارس البوابة 
أن تستمر يف 
السنوات 

القادمة، ولكن 
 بتمثالت خمتلفة 

2.39 0.60 6.37 0.39 0.00 

 

 من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا ما يأتي:

مل تنتفي دور نظرية حارس البوابة يف اإلعالم اجلديد و حتديدا يف وسائل التواصل . بالنسبة الختبار الفرضية األوىل )1

( واليت كانت أقل من مستوى املعنوية 0.03لالختبار ) الداللة االحصائيةاالجتماعي( ، واستنادا على قيمة مستوى 

حيانًا قد أنتفت )ال وجود هلا( ( ، لذلك نستطيع أن نرفض فرضية العدم واليت تنص على إن دور حارس البوابة أ0.05)

يف اإلعالم اجلديد ونقبل الفرض البديل ، ومبا إن قيمة االختبار كانت موجبة، أي مبعنى آخر إن اإلجابات تتجه حنو 

 املوافقة على إن دور حارس البوابة قد انتفت مع ظهور اإلعالم اجلديد، أي رفض الفرض الذي جاء به الباحث.

نظرية حارس البوابة مستمرة يف اإلعالم اجلديد ، لكن تغيريات طرأت عليها( ، لفرضية الثانية ). بالنسبة الختبار ا2

( ، 0.05( واليت كانت أقل من مستوى املعنوية )0.00وباالعتماد  على قيمة مستوى الداللة االحصائية لالختبار )

بة قد انتفت احلاجة هلا أي غري ضرورية يف لذلك نستطيع أن نرفض فرضية العدم واليت تنص على إن وظيفة حارس البوا
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اإلعالم اجلديد ونقبل الفرض البديل ،ومبا إن قيمة االختبار كانت موجبة ، أي مبعنى آخر إن اإلجابات تتجه حنو املوافقة 

 على إن النظرية ال تزال مستمرة ولكن هنالك تغريات قد طرأت عليها، أي قبول الفرض الذي جاء به الباحث.

جتماعي( ، الللمعلومات مصداقية قليلة و لألخبار جودة ضعيفة يف وسائل التواصل انسبة الختبار الفرضية الثالثة ). بال3

( ، 0.05( واليت كانت أقل من مستوى املعنوية  )0.02وباالعتماد على قيمة مستوى الداللة االحصائية لالختبار )

املعلومات واالخبار أحيانًا لديها مصداقية وجودة يف وسائل  لذلك نستطيع أن نرفض فرضية العدم واليت تنص على إن

التواصل االجتماعي  ونقبل الفرض البديل، ومبا إن قيمة االختبار كانت سالبة ، أي مبعنى آخر إن اإلجابات تتجه حنو  

قبل مستخدمي وسائل  عدم املوافقة )كال( ، ومبعنى آخر آراء املبحوثني متيل اىل إن املعلومات واالخبار اليت تنشر من

التواصل االجتماعي، ليست ذات جودة ومصداقية بشكل نسيب )مصداقية قليلة وجودة ضعيفة( ،  أي قبول الفرض 

 الذي جاء به الباحث.

ميكن لإلعالم اجملتمعي يف وسائل التواصل االجتماعي أن يكون له دور يف توعية . بالنسبة الختبار الفرضية اخلامسة )4

و أن يكون وسيطا إجيابيًا بني القيم الفردية و قيم اجملتمع( ،و باالعتماد على قيمة مستوى الداللة االحصائية املستخدمني 

(، لذلك نستطيع أن نرفض فرضية العدم واليت تنص 0.05( واليت كانت أقل من مستوى املعنوية )0.000لالختبار )

اجيابي بني القيم الفردية وقيم اجملتمع  و نقبل الفرض البديل ، على إن منصات اإلعالم اجملتمعي أحيانًا تلعب دور وسيط 

ومبا إن قيمة االختبار كانت موجبة،  أي مبعنى اخر إن اإلجابات تتجه حنو  املوافقة  على إن اإلعالم اجملتمعي يف وسائل 

قبول الفرض الذي جاء به التواصل االجتماعي ميكن أن يكون وسيطا إجيابيا بني القيم الفردية و قيم اجملتمع،  أي 

 الباحث.

ميكن لنظرية حارس البوابة أن تستمر يف السنوات القادمة، ولكن بتمثالت خمتلفة( . بالنسبة الختبار الفرضية السادسة )5

( 0.05( واليت كانت أقل من مستوى املعنوية )0.000، وباالعتماد على قيمة مستوى الداللة االحصائية لالختبار )

ع أن نرفض فرضية العدم واليت تنص على إنه رمبا أن تستمر نظرية حارس  البوابة يف املستقبل ولكن بصورة ،لذلك نستطي

ختتلف عن ما هو موجود يف احلاضر  ونقبل الفرض البديل ، ومبا إن قيمة االختبار كانت موجبة، أي مبعنى آخر إن 

وسائل التواصل االجتماعي ستستمر لسنوات قادمة ولكن  اإلجابات تتجه حنو  املوافقة على أن نظرية حارس البوابة يف

 بصور ومتثيالت خمتلفة، أي قبول الفرض الذي جاء به الباحث.
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( الختبار الفرضيتني العدم والبديلة، حيث تفرتض 2003. الفرضية الرابعة: مت استخدام اختبار النسب )القاضي،6

(، آما 0.35تمام الباحث بالنسبة النظرية اليت فرضها الباحث )فرضية العدم على تساوي نسبة احلالة اليت هي حمل اه

نستطيع أن نرفض  ثفرضية البديلة فتنص على عد تساوي النسبة لصفة حمل اهتمام الباحث مع النسبة النظرية، حي

( 0.05أقل من مستوى املعنوية )  (”.significant “sig) فرضية العدم إذا كان مستوى الداللة االحصائية لالختبار

(.  يف حالة قبول فرضية البديلة، أي عدم تساوي النسبة للحالة اليت هي حتت 2012الزغيب، )والعكس صحيح. 

الدراسة، عندئذ نعتمد على مقارنة النسبة املئوية للحالة املدروسة مع احلالة املعاكسة باالعتماد على أكرب قيمة هلا لتحديد 

 تني تكون مهيمنة على االخرى.أي من احلال

)يتوزع دور حارس  الختبار الفرضية الرابعة (Binomial) (: نتائج اختبار توزيع ثنائي احلدين24دول )ج
 البوابة بني: القوانني واالنظمة الرمسية، هيئات حترير مواقع التواصل، وثقافة االفراد (.

 التكرار االجابة اجملموعات العبارة
النسبة 
 املئوية

نسبة 
 االختبار

الداللة 
 االحصائية

هيئات حترير 
مواقع 

التواصل 
 االجتماعي

Group 1 52.04 51 ال% 

.35 .00 
Group 2 47.96 47 نعم% 

جمموع 
 %100 98   املشاركني

قوانني وأنظمة 
 رمسية

Group 1 51.02 50 ال% 

.35 .00 
Group 2 48.98 48 نعم% 

جمموع 
 %100 98   املشاركني

تقاليد 
اجتماعية وقيم 

 أخالقية

Group 1 72.45 71 ال% 

.35 .00 
Group 2 27.55 27 نعم% 

جمموع 
 %100 98   املشاركني

 ثقافة االفراد

Group 1 36.73 36 نعم% 

.35 .40 
Group 2 63.27 62 ال% 

جمموع 
 %100 98   املشاركني

ضغوطات 
 اجملتمع املدني

Group 1 84.69 83 ال% 

.35 .00 Group 2 15.31 15 نعم% 

 %100 98  جمموع 
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 املشاركني

تعاليم 
والتزامات 

 دينية

Group 1 84.69 83 ال% 

.35 .00 
Group 2 15.31 15 نعم% 

جمموع 
 %100 98   املشاركني

 ُاخرى

Group 1 98.98 97 ال% 

.35 .00 
Group 2 1.02 1 نعم% 

جمموع 
 %100 98   املشاركني

 
 

 ومن أجل اختبار الفرضية الرابعة، قام الباحث باختبار النسبة جلميع احلاالت املأخوذة، وقد تبني للباحث ما يلي:
 

االجتماعي( واحلالة الثانية هيئات حترير مواقع التواصل . جند إن دور حارس البوابة اإلعالمي تتوزع بني احلالة األوىل )1

)قوانني و أنظمة رمسية( ، أي إن احلالتني تقومان بدور حارس البوابة وذلك اعتمادا على قيمة مستوى الداللي االحصائية 

( ، لذلك نستطيع أن نرفض فرضية العدم ونقبل  0.05حيث كانت القيم للحالتني أقل من قيمة مستوى املعنوية )

عنى إن يف احلالتني نسبة املشاركني عندهما أكرب من النسبة اليت فرضها الباحث واليت كانت فرضية البديلة، أي مب

 ( ، ونستنتج يف االخري إن احلالتني املذكورتني تقومان بدور حراس البوابات يف وسائل التواصل االجتماعي.0.35)

اليد اجتماعية و قيم أخالقية( )ضغوطات اجملتمع تق. وجند أيضا إن دور حارس البوابة اإلعالمي ال تتوزع بني احلاالت )2

املدني( ،) تعاليم و التزامات دينية( و )ُاخرى( ، أي إن احلاالت االربعة ال تقوم بدور حراس البوابات وذلك اعتمادا 

لذلك  ( ، 0.05على قيمة مستوى الداللي االحصائية حيث كانت القيم للحالتني األربعة أقل من قيمة مستوى املعنوية )

نستطيع أن نرفض فرضية العدم ونقبل فرضية البديلة، أي مبعنى إن يف هذه احلاالت، فإن نسبة املشاركني عندها أقل من 

(، ونستنتج يف االخري ان احلاالت املذكورة ال تقوم بدور حراس 0.35النسبة اليت فرضها الباحث واليت كانت )

 البوابات يف وسائل التواصل االجتماعي.

ثقافة االفراد(، فيمكن اعتبارها بأنها تقوم بدور حارس البوابة وذلك اعتمادا على قيمة مستوى ) ةا احلالة املتبقي. أم3

(، لذلك نستطيع أن نرفض فرضية 0.05الداللي االحصائية، حيث كانت القيمة عندها أكرب من قيمة مستوى املعنوية )
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املذكورة ونسبة املشاركني عندهما مساوية اىل النسبة اليت فرضها الباحث العدم ونقبل فرضية البديلة، أي مبعنى إن احلالة 

(، حيث ميكن أيضا أن نعترب إن ثقافة االفراد تقوم بدور حارس البوابة يف وسائل التواصل 0.35واليت كانت )

        االجتماعي.

 واألنظمة رمسية وهيئات حترير مواقع ومن خالل كل املعلومات السابقة واملستخلصة من االختبار، نستنتج إن القوانني

التواصل االجتماعي وكذلك ثقافة األفراد، تتوزع بينها )أي تقوم بدور( حراس البوابات يف وسائل التواصل االجتماعي 

( كأساس للمقارنة مع احلاالت اليت يهم الباحث للجهات السبعة واليت 0.35وذلك حسب النسبة اليت فرضها الباحث )

 (.23الشكل ) -بني يف امللحق وكما مفرضية الرابعة تضمنتها ال

  االستنتاجاترابعًا: 

 إستنتاجات الباحث من آراء املختصني يف العلوم اإلنسانية: .أ

مااعي،  -1 إن العامل االفرتاضي لوسائل التواصل االجتماعي وبدافع التفاعل االجتماعي أو احلصول على االعجاب االجت
هاور قد خلقت بيئة مناسبة  جاة اىل ظ لبعض املستخدمني يف إظهار صفات وإمكانيات قد ال ميتلكونها أصاًل، مما أدى بالنتي

قاع، ويف  ياة يف الوا صاية عاد ضاي، وشخ ازدواجية يف شخصية املستخدم، شخصية إجيابية متمكنة منفتحة يف العامل االفرتا
ساب بعض األحيان يتعمد بعض املستخدمني يف إظهار صفات سيئة وتصرفات غري لاى ن  متزنة، ما دام حيصل من خالهلا ع

 عالية من التفاعالت والتعليقات.

ياة  -2 ياًا، ففرد ياة حال ساارية واملرع قاوانني ال ماع ال إن استخدامات وسائل التواصل االجتماعي ختتلف اىل حد كبري 
عاددة وإم لاتقين االستخدام وتوفر التقنيات احلديثة وسهولة استخدامها واحتوائها على الوسائط املت عاب ا ياات التال كان

 بالصوت والصورة، تدعو اىل ضرورة اصدار قوانني وتشريعات جديدة وعصرية، تتعامل مع الواقع اجلديد.

باارات  -3 كام اعت ياة وحب قايم اجملتمع إن القيم الفردية ليست حمصورة مبجتمع معني أو ثقافة أو بيئة معينة، فإذا كانت ال
لاذلك عديدة غالبة يف السابق، فإن قيم عص رنا احلالي واملتوقعة يف املستقبل، هي غلبة القيم الفردية على القيم اجلماعية، و

فات  ماا خ قايفهم، كل تاوعيتهم وتث فكلما استطاع اجملتمع واالسرة واملدرسة واجلامعة على سبيل املثال، حتصني أفرادها و
 ة اإلجيابية.اآلثار الضارة لسيطرة القيم الفردية السلبية، وتقوية ُأسس القيم الفردي

يادون وإن  -4 ماا ير باة  إن جزًء من ازدواجية الشخصية لدى بعض املستخدمني، انهم يعطون احلق ألنفسهم بنشر وكتا
هام  كانت جتاوزًا على اآلخرين وخصوصياتهم، غري إن ردود أفعاهلم تكون عنيفة عندما يكون الكالم موجهه إليهم، أو إن
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ساني  يعتربون أن صفحاتهم الشخصية هي ملكية باارات، نا خاصة، حيق هلم قول ونشر ما يريدون دون أية ضوابط أو اعت
 أو متناسني إن احلرية واجب ومسؤولية.

ساتخدم  -5 ياة امل لاى خلف إن اللغة الوصفية والتعبريية املستخدمة يف وسائل التواصل االجتماعي، هي انعكاس وداللة ع
هام  عان آرائ عابري  ناد الت ياة ع ياة واجملتمع صاية والبيئ يااتهم الشخ وثقافته الشخصية، واملستخدمون خيضعون عادة خللف

عاابري وتوجهاتهم، فإذا كانت اللغة البسيطة امُلسَتخَدمة مف هومة للمستخدمني العاديني، فمن الغريب أن نرى لغة ضعيفة وت
 غري الئقة عند املتعلمني وأدعياء الثقافة.  

 ب. إستنتاجات الباحث لنتائج استمارة االستبيان:

كبري من املشاركة الواسعة لعدد بارز من املتخصصني األكادمييني يف حقل االعالم ومن درجات علمية رفيعة يف عدد  .1
جامعات إقليم كوردستان واجلامعات العراقية، كانت دلياًل على اهتمامهم جبدية املوضوع وأهميته، كون إن نظرية حارس 
البوابة من النظريات البارزة يف جمال االعالم، إضافة اىل أن وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة حديثة من وسائل االعالم 

 صصني والباحثني والدارسني.اجلديد، تستأثر باهتمام املتخ
 
أما النسبة القليلة من مشاركة ختصص )االعالم اجلديد( والذي هو حمور الدراسة، فإن السبب يعود ألن التخصصات   .2

االخرى هي ختصصات ممتدة لسنوات طويلة وموجودة كأقسام ومناهج يف أغلب اجلامعات، أما االعالم اجلديد فهو 
 تتوسع وتتطور يف السنوات القادمة. ختصص حديث، مل ميض عليه سوى سنوات قليلة، ومن املنتظر أن

 
( جامعة ، أما بالنسبة للجامعة الوحيدة الغري املشاركة 20قد توزعوا فعاًل على ) بحوثنيأيضا، إن امل ظو من املالح .3

فكانت جامعة جيهان، وعلى الرغم من وجود قسم اإلعالم يف اجلامعة املذكورة، ولكن مل يوجد فيها محلة شهادة 
من درجة ) مدرس ( فما فوق ، حيث كانت الشهادة و الدرجة العلمية املذكورة حد أدنى من الشروط الدكتوراه 

للمشاركة يف االستبيان .ومن هنا ميكن أن نستنتج إن اجلامعات اخلمسة )بغداد ،املستنصرية،صالح الدين،تكريت، 
كني، وبالتالي األهمية النسبية آلرائهم وما ( جامعة قد جاءت باملرتبة األوىل من حيث املشار20سليمانية ( من بني )

 .تعكس ذلك على نتائج البحث
  
جيدون ان دور حارس البوابة تكمن يف دور وظيفي رقابي، وهي كانت نتيجة متوقعة  أغلبية املبحوثنيوجد الباحث إن  .4

بعض الدول واالنظمة السياسية للباحث، كون إن الوظيفة االساسية حلارس البوابة هي وظيفية رقابية بالدرجة االوىل، 
الشمولية استغلتها كوظيفة رقابية بهدف خلق اجتاه واحد لإلعالم، وذلك بنشر ما يتوافق مع عقيدة النظام السياسي 

 وتوجهاته، كما مت استخدام احلارس أيضا يف تنظيم ما يصلح للمجتمع وخصوصياته وما ال يصلح.
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وعلى الرغم من اآلراء والتوجهات املتعددة واملختلفة للباحثني واألكادمييني خالل القرنني العشرين وبدايات احلادي  .5
يف هذه الدراسة تتفق على إن ظهور النظرية  املبحوثنيوالعشرين حول طبيعة دور حارس البوابة، اال أن هناك أغلبية رأي 

 كانت يف االساس ضروريًا.
 
يرون أنه وسيلة لتنظيم ما يصلح للنشر، و  املبحوثني غالبيةية دور حارس البوابة يف االعالم اجلديد ، فإن أما عن ماه .6

هذه استمرارية لدور النظرية يف تنظيم ما يصلح للنشر وليس تقييدها ، مبعنى إن حارس البوابة يف االعالم اجلديد ال ينبغي 
دور تنظيمي حيافظ على التوازن بني احلقوق الفردية و الواجبات اجملتمعية  أن ميارس دور احلاجب أو الكامت للحريات ، بل

من االساتذة، يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي و اليت هي شكل من أشكال االعالم  الغالبية العظمى، و كون إن 
اجلديد بشكل دائم أو جزئي ، فإن  تصوراتهم و دورهم سيكون رائدًا يف هذا الشأن ، أي املساهمة مع املؤسسات 

 االخرى يف  توضيح ما الذي ينبغي فعله يف تنظيم ما يصلح أو ال يصلح للنشر .
 
اتفقوا  املبحوثنيفقط من  نسبة قليلةما فيما يتعلق جبودة االخبار ومصداقيتها يف وسائل التواصل االجتماعي، فإن أ .7

فريون إنها أحيانا ذات مصداقية، مبعنى إن االساتذة الزالوا غري  الغالبيةعلى إن هلا مصداقية كاملة وجودة إخبارية، أما 
بعكس وسائل االعالم التقليدية اليت متتلك مصداقية أكرب، لذلك فإن جزء من  مقتنعني بكل ما ينشر على تلك املواقع،

عملية إعادة دور حلارس البوابة، هي السعي ألن تكون االخبار املنشورة يف وسائل التواصل، ذات جودة أكرب ومصداقية 
 أكثر.

 
أبرز ك، التواصل االجتماعي وثقافة االفراد .  إن تركيز املبحوثني على القوانني واالنظمة الرمسية وهيئات حترير مواقع8

العوامل اليت من املمكن أن متارس دور حارس البوابة يف وسائل التواصل االجتماعي من بني سبعة عوامل أخرى، يربز 
وبشكل واضح األسس الثالثة اليت ميكن أن يبنى عليها املمارسة الصحيحة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي وهي 

 ن واملالك والفرد(.)القانو
 
)نعم أحيانا ونعم دائما( على الدور الذي ميكن أن ميارسه االعالم  ـالذين أجابوا ب املبحوثنيمن الغالبية العظمى .  أن 9

للتوعية االجتماعية للمستخدمني وتصحيح االخطاء والتصورات اليت يتبناها مستخدمي وسائل التواصل  اجملتمعي
معرفة أو معلومات وافيه، دليل على االهمية الذي يتمتع به االعالم اجملتمعي والدور اإلجيابي الذي ميكن االجتماعي دون 

 أن ميارسه بهذا الشأن.
 

)نعم ورمبا( على إمكانية استمرار نظرية حارس  ـالذين أشاروا ب املبحوثنيمن العظمى  الغالبية، فإن . ويف االخري10
، دليل على حيوية النظرية ودميومتها وإمكانية االستفادة االجيابية منها، قبل وبأساليب جديدة يف املستقبلالبوابة يف املست

، اىل اليةيف العبور بعصر التواصل االجتماعي من مرحلتها احلديثة واالنتق جانب النظريات والتصورات االخرى،واىل 
 .مرحلة االستقرار والثبات
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 الفصل الرابع: اخلامتة

 أ. التوصيات 

صااالت احول منع إساءة  2008( والصادرة عن برملان إقليم كوردستان سنة 6.  إن القانون رقم )1 ستخدام أجهزة االت

ساتخدمي  ئال مل فااع اهلا مااعي واالرت ومع تطور تقنيات االنرتنيت ووسائل االعالم اجلديد وتنوع وسائل التواصل االجت

عابري وسائل التواصل االجتماعي، تستدعي وضع قانون جديد وم لارأي والت باداء ا فارد يف إ ياة ال توازن، حتافظ على حر

عاالم  خرينوالنقد، ويف نفس الوقت متنع االساءة والتعدي على خصوصية وقدسية حق اآل ساائط اال ساتخدام و وسوء ا

 اجلديدة ومواقع التواصل االجتماعي.

صال 2 . توصية للربملان ووزارة الثقافة بتفعيل قوانني وتشريعات حق امللكية الفكرية وضرورة مفاحتة شركات وسائل التوا

ساتخدمني  مان م كاون آاالجتماعي يف أن تدخل تقنية تستطيع مبوجبها منع االستنساخ والسرقة االدبية  كاأن ي خارين، 

ساتخدمني بإمكان املستخدم أدخال آرائه وأفكاره بتقنية كتابي بال م مان ق ياه  ه ال ميكن استنساخه أو إجراء تعديالت عل

 ( بدال من الكلمات االعتيادية. PDF) ـآخرين، أو استخدام ال

عاات و  املدى بعيدةاسرتاتيجية  ضع و. 3 سااتذة اجلام تشرتك فيها ) وزارة الثقافة إقليم كوردستان و نقابة الصحفيني و أ

عاالم ودميية الكوسائل االعالم اجلماهريية و األكا لاى اال هاا ع يال مواقع ردية واجلهات املعنية ذات االختصاص ،عرب تفع

ياة يف و تثبيت  غرس بهدف ، و التوعوية احلمالت التثقيفيةخالل سلسلة من من اجلديد و  باة اإلعالم حاارس البوا دور 

ساائله ت اإلعالمية لديه، واالجتماعية و  املسؤولية الشعور بتعزيز حس من أفراد اجملتمع  من خالل  داخل كل فرد طوير و

هاو يتعرض له،  اإلعالمية الذي وياتتنوع من احملأي  حولوالنقدية الذاتية أدواته و  ماا  ياز  حتى يكون باستطاعته أن مي

، رهاا ومشاركتها مع االخريني وانتشامينع إعادة توزيعهصحيح أو زائف ،حقيقي أو مفربك . ومن ثم يكون يف مقدرته أن 

ياة  ضاافة اىل توع ليكون بعد ذلك مساهمًا يف التقليل من خطورة الشائعات واالخبار وتعزيز االمن والسالم االجتماعي. إ

 املستخدمني وتثقيفهم، على االستخدام االمثل لـ )اللغة الصحيحة( وقواعدها وأسسها.

مااعي أنشاء هيئات وطنية، مهنية ورمسية، تتوىل التنسيق مع الشركات العا .4 صال االجت ملية الكربى املالكة لوسائط التوا

ياات  وحسب اللغة املستخدمة يف الدول واجملتمعات، بهدف وضع مجلة من الكلمات والعبارات واالحياءات حتت خوارزم
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هاا  مال يف طيات لايت حت ميكن منعها أو أن ترفضها تقنيات النشر يف هذه الوسائط بهدف منع الكلمات والعبارات املسيئة ا

 اني السب والقذف والتشهري واالساءة.مع

با5 ساتهزاء  قادات، دين،لا)الوا ـ.  تقييد الصفحات واالشخاص اليت تتضمن منشوراتهم إساءات وا ساات واملعت  املقد

ماة،  مااكن العا ساتخدمون يف األ عااملون وامل األطفال وكبار السن، ذوي اإلعاقات العقلية، ذوي االحتياجات اخلاصة، ال

سااءات  ىاالستهزاء والتنمر عل البسطاء من الناس، لاك اإل األشخاص العاديني ونشر املقاطع والفيديوهات اليت تتضمن ت

ماة أي  هاان كرا دون موافقتهم، وحتى موافقتهم االضطرارية أحيانا، فهناك احلق العام اجملتمعي واإلنساني الذي يرفض امت

 إنسان.

صاور ضرورة تقييد وحماسبة االشخاص بعقوبات رادعة على  .6 شار ال ياد بن حماوالت ابتزاز الفتيات والنسوة عرب التهد

 .واملقاطع املصورة على وسائل التواصل االجتماعي

لاكل صفحات مواقع التواصل اليت تروج  مراقبة وإغالقضرورة أن تتوىل اجلهات املعنية . 7  يتلتجارة االسلحة النارية وا

كون جارة العمالت اجملمدة واملزيفة تتؤدي اىل ارتفاع نسبة العنف يف اجملتمع، وأيضا مراقبة وفلرتة الصفحات اليت تروج ل

لايهم  إن هذه الصفحات تلحق أكرب ضرر باالقتصاد الوطين وتستغل املواطنني ومستخدمي مواقع التواصل عرب التحايل ع

صاور تا يتاملواقع الواألشخاص ، وكذلك تقييد قانونيةالالرعية وونهب مدخراتهم بواسطة هذه التجارة الالش عارب  روج 

 و ذلك بهدف منع أو تقليل حوادث السرقة .وأبواب السيارات البيوت قفال أومقاطع فيديو لكيفية فتح 

غاري  مراقبة وتقييد املواقع اليت حتتوي على إعالنات مفربكة واليت حتمل أمساء وشعار شركات وماركات جتارية. 8 معروفة 

 موثقة، هدفها االحتيال وقرصنة املستخدمني.

خارى . 9 لادول اال خاول ل شاريات د ضرورة متابعة املواقع االجتماعية اليت تنشر إعالنات عن احلصول على إقامات وتأ

صاب  ظاواهر الن مان  ملاواطن  ياة ا هادف محا قاانوني ب والتأكد من إن هذه املواقع هي لشركات رمسية مرخصة وعملها 

  .واالحتيال

مان . 10 ضرورة متابعة وتقييد صفحات املؤسسات التعليمية الوهمية على مواقع التواصل االجتماعي، حيث تعمد عدد 

جادة  هاا، متوا تلك املواقع االجتماعية اىل نشر صفحات باسم جامعات ومؤسسات تعليمية ومهنية وهمية أو غري معرتف ب
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لادكتوراه واملاجيف دول غربية أو التينية، اىل منح شهادا ياة وا لادكتوراه الفخر شاهادات ا ثال  تري سات جامعية عليا م

 االكادميية واملهنية مقابل مبالغ من املال.

سالع . 11 عان  ضرورة إخضاع كل املواقع يف االعالم اجلديد ووسائل التواصل االجتماعي حتديدًا واليت تنشر إعالنات 

ساات وخدمات وأدوية ومستلزمات طبية والسلع االخرى ال مان مؤس صاارمة  باة  يت تستخدم من قبل املواطنني، اىل رقا

لاى Quality Controlصحية وجتارية رمسية عرب نظام ) (، حيث تقوم هذه املؤسسات بدور )حارس البوابة( الصارم ع

 السلع واخلدمات اليت ال متر عرب معايري اجلودة واملوثوقية.

نافلتواصل اليت تنشر أفكار دينية متطرفة ودعوات اىل مراقبة ومتابعة وتقييد الصفحات على مواقع ا. 12  الكراهية والع

ياد  ونبذ التعايش السلمي بني مكونات اجملتمع وترهيب االخريني وتهديد السلم االهلي واجملتمعي من خالل السعي اىل جتن

 البسطاء اىل االنضمام اىل املنظمات املتطرفة وإيذاء اجملتمعات واألفراد.

ساحر وتقييد مراقبة ومتابعة . 13 فاك ال الصفحات االجتماعية الذي يدعي أصحابها املعاجلات الروحية وقراءة الطالع و

 واستغالل الدين احلنيف ملقاصد وأغراض مشبوه، سواء جلين املال أو استغالل البسطاء.

ساتقل أو ضرورة مفاحتة وزارة الرتبية يف إقليم كوردستان بهدف إدخال تدريس مادة )الرت. 14 مانهج م ياة( يف  بية الرقم

 داخل إحدى املناهج الدراسية املالئمة يف مرحلة الدراسة املتوسطة أو االعدادية.

ساات االجتماعية اليت تعلن عن وظائف ومن الضروري متابعة املواقع . 15 عاود ملؤس هاا ت مان إن كاد  مال والتأ عقود ع

 اقع ألغراض غري مشروعة.وشركات حتمل صفة قانونية حتى ال يتم استغالل تلك املو

صاداقية ما يؤثر على الفرد و مينح اخلرب  و لكون إن الوثائق و الصور الثابتة واملتحركة هي أكثر. 16 أو املعلومة قدرة و م

ياد  ، فمن الضروري أن تتوىل وسائل االعالم اجلماهريية ) التلفزيون خاصة ( و عرب شاشاتها و مواقعها على االعالم اجلد

ثاائق  سبوتاتلتواصل االجتماعي ، نشر و بث و وسائل ا عاب بالو ياات التال هاا تقن و مقاطع تلفزيونية توعوية توضح في

ماا مت  ثاائق و  والصور الثابتة و املتحركة ، حتى يستطيع املشاهد أن يكون على إطالع مبا هو حقيقي من هذه الصور والو

 احلارس االول للبوابة االعالمية . تزييفه و التالعب به ، أي أن يكون وعي الفرد و إدراكه هو

خارب أو . 17 شار أي  جتنب وسائل االعالم التقليدية بوسائطها اجلماهريية و مواقعها على وسائل التواصل االجتماعي ، ن

كاد  معلومة يكون مصدرها وسائل التواصل االجتماعي و خاصة تلك اليت حتتوى على صور و وثائق و فيديوهات قبل التأ
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سارعة  من حقيقة احمل ساة يف  هاا، فاملناف توى و مصداقية الصور و الوثائق املنشورة و التيقن من فربكتها و عدم التالعب ب

لاى مهن ةنشر اخلرب جتعل من بعض وسائل االعالم التقليدي هاا و تضحية ألخبار مفربكة على  وسائل التواصل ، مما يؤثر ع

عاارك و و يف خضم احلرب  2022مصداقيتها ، ) يف  شباط  ساع للم غارايف الوا طااق اجل الروسية االوكرانية و نتيجة للن

ساائل  مان و العمليات العسكرية ، أضطر العديد من وسائل االعالم التقليدية اىل االستعانة بصور ومقاطع فيديو مأخوذة 

 ها ( .التواصل االجتماعي ، بعضها كانت حقيقية و بعضها كانت متالعب بها أو مل يتم التأكد من موثوقيت

باات و التوعوية و اجلماهريية املنظماتيعرب عن منظمات اجملتمع املدني وذي الدعوة االعالم اجملتمعي و . 18 ياة النقا املهن

ئاة ... اخل ( ، اىل  الصحفيني ، االطباء ، احملامني ،مثل ) الفنانني ، املهندسني ، احلقوقيني ، املعلمني ، النساء ، الطلبة ، البي

صال خالل تفعيل صفحاتهم الرمسية ،  منأن يلعبوا  قاع التوا ساتخدمي  موا ياه م شااد و توج ياة و إر دورا إجيابيا يف توع

ماات  شار املعلو مااعي يف ن االجتماعي ، فيمكن لألعالم اجملتمعي و الذي هو موجود باألساس على مواقع التواصل االجت

ل االستعانة باملتخصصني و اخلرباء يف اجملاالت املختلفة، الصحيحة املوثوقة و املبنية على أسس املصداقية و املعرفة  من خال

مااعي و  صال االجت صاحيح يازوتوكذلك التواصل مع االفراد املستخدمني لوسائل التوا صاحيحة و ت باار ال دهم باألخ

لارأ ي و معلوماتهم اخلاطئة و كذلك إرشادهم لالستخدام االمثل ملواقع التواصل و توضيح فيما هو حقهم يف التعبري عن ا

 ما هو  تنمر أو جتاوز على االخريني .

جملاااليف جماالت هم غري متخصصني فيها وتكثر الصفحات اليت يدعي اصحابها باملعرفة . 19 هاذه ا هلاا،  ماؤهلني  ت غري 

ماة و ، عالقات اجتماعية و أسرية ،تعاليم دينية و روحية ، تربميكن أن تكون ) طبيًا أو صحيًا  ياة أطع ساية و معرف ياة نف

فاة ...(سيارات ، إضافة اىل جمو مواد طبيعية ، أدوات و مكائن و  ، عالجات باألعشابيةأغذ ، االت و مهن معينة وخمتل

جماال آمن الضروري متابعة هذه الصفحات من اجلهات املعنية و مس لايس يف  لة األشخاص الذين يفتون على الناس بأمور 

ساات  قدراتهم و ختصصاتهم و مؤهالتهم و منح االجازات للم شاركات و املؤس ياة و ال صاية و املهن واقع الرمسية، الشخ

 اجملازة قانونًا .

 ب. املقرتحات 

ظار أن 1 قاع و املنت مان املتو ساالة، ف . حسب أغلب الدراسات و البحوث و االحصائيات و اليت ورد بعضها يف هذه الر

ماة، تشكل استخدام وسائل التواصل االجتماعي نسبة أكرب و أعمق  بكثري من  اهتمامات اجلمهور  خالل السنوات القاد
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ساائل وعالقتها اآل او إذا كان الباحث يف هذه الدراسة قد ركز على نظرية حارس البوابة و طبيعة متثالته نية واملستقبلية بو

ها هاا التواصل االجتماعي ، فإن هذه الدراسة شأنها شأن أية دراسة جامعية و رغم األهمية الفائقة للنظرية وتطبيقات ا ، فإن

جاراء  بااحثني إل جاه ال تناولت املوضوع من الزاوية املتعلقة حبيثيات و متعلقات النظرية فقط، ولذك فإن من الضروري تو

ساائل  ساتخدام و هاور يف ا ئال للجم جاه اهلا هلاذا التو دراسات أكثر مشولية حول حيثيات و جزئيات و االطر االعالمية 

 التواصل و الذي يزيد سنويًا بشكل مذهل .

قاراءات 2 ضامن  .  فإذا كان من الضروري على الباحثني يف جمال االعالم إجراء حبوث و دراسات موسعة و جديدة ، تت

آنية و مستقبلية لألعالم اجلديد بشكل عام و وسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص ، فإن الباحثني يف جمال الدراسات 

سات  االنسانية األخرى ، مدعوون أيضا لالخنراط  بعمق  مااعي لي يف هذا اجملال احليوي ، كون إن وسائل التواصل االجت

ياة و ساية و تربو  إطارات و أبعاد و تأثرات و نظريات إعالمية فحسب ، بل إن للموضوع أبعادًا قانونية و اجتماعية و نف

ساات و قيمية أيضا، لذلك يقرتح الباحث بعض العناوين الذي ميكن لباحثني أ و أخالقية و ثقافيةصحية  خريني إجراء درا

 حوهلا : 

 االجتماعية يف وسائل التواصل االجتماعي ةأ. أثر نظرية املسؤولي

 ب. أثر نظرية الغرس الثقايف يف وسائل التواصل االجتماعي

 . التسويق السياسي يف وسائل التواصل االجتماعيت

 . اآلثار القانونية لالنتحال يف وسائل التواصل االجتماعيث

 املستويات الدراسية للطلبة . تأثري وسائل التواصل االجتماعي على ج

 . الثقافة الواقعية والثقافة االفرتاضية على وسائل التواصل االجتماعي.ح

 .يف االضطرابات النفسية لدى األفراد . دور وسائل التواصل االجتماعيخ
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(: شبكات التواصل واالنرتنيت والتأثري على االمن القومي واالجتماعي، الطبعة 2016عبد الكايف، إمساعيل عبد الفتاح ) .21

  ة.القاهر -االوىل، الناشر: املكتب العربي للمعارف، مصر اجلديدة 
-الصحافة العربية،الناشر:وكالة يلالبد االعالم نفهم فكيب،لكذا (:صناعة2022غازي، خالد حممد ) .22

 https://bit.ly/3zkwFsA.مصر
 .(: البحث العلمي بني النظرية والتطبيق، الطبعة االوىل، دار جوهرة للنشر والتوزيع2015الغندور، حممد مجال ) .23
 .املركز القومي للبحوث االجتماعية، القاهرة (: القائمون باالتصال،1992فوال، جنوى ) .24
 األردن. -(: االحصاء لإلداريني واالقتصاديني، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان2003القاضي، دالل وآخرون ) .25
  .(: منهجية البحث العلمي، الناشر: دار اليازوري العلمية2013قندجلي، عامر إبراهيم ) .26
(: )دليل التحقق من عمليات التضليل والتالعب االعالمي.. 2020مركز الصحافة االوربي ومعهد اجلزيرة لإلعالم ) .27

آليات التحقق على املنصات الرقمية والتحري عن حسابات التواصل االجتماعي للكشف عن االنشطة املوجهة وعمليات التالعب 
 ة لإلعالم.  باحملتوى، الطبعة االوىل، الناشر: معهد اجلزير

(: مبادئ االحصاء واالحتماالت للعلوم اإلدارية والتطبيقية جامعة العلوم والتكنولوجيا، 2013املزاح، حممد حممد، ) .28
 .اليمن -صنعاء

(: االتصال ونظرياته املعاصرة، الطبعة الرابعة، الدار املصرية اللبنانية، 2004مكاوي، حسن عماد والسيد، ليلى حسني ) .29
 .رمص -القاهرة 

 سائل وأطاريح:ر

 

) حراسة البوابة االعالمية والتفاعلية يف املواقع االخبارية الفلسطينية على شبكة االنرتنيت(، ( :2012تالمحه، ثائر حممد ) .1
االردن.  -رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة الشرق االوسط 

_1.pdfhttps://meu.edu.jo/libraryTheses/58621e60c7aa5

https://bit.ly/3zkwFsA
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58621e60c7aa5_1.pdf
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دراسة ميدانية لعمل املراسلني يف الفضائيات  -(: العوامل املؤثرة يف التغطية اخلربية 2016حسيب )به هات قرداخي،  .2
إقليم  -جامعة صالح الدين، أربيل-الكوردية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورا فلسفة يف االعالم، مقدمة اىل كلية اآلداب 

 .88-86كوردستان العراق، ص 
 

ودراسات:أحباث   

(: نظرية حارس البوابة اإلعالمية يف ظل البيئة اجلديدة لتكنولوجيا االتصال، دراسة منشورة يف 2017أبو احلمام، عزام ) .1
نظرية حارس البوابة األردن. -، عمان 2017العدد الرابع: ديسمرب -جملة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية / اجمللد األول 

  ASJP (cerist.dz)اإلعالمية يف ظل البيئة اجلديدة لتكنولوجيا االتصال

حبث منشور يف موقع املركز العربي للبحوث  التغري،. اإلشكاليات وأمناط اجلديد.اإلعالم  (:2020أمساء عاصم ) أمحد، .2
 http://www.acrseg.org/41551 .2020س مار 30 والدراسات،

 مركز اجلزيرة للدراسات -اإلعالم التقليدي واجلديد يف سياق متدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته  .3

(aljazeera.net) 

نظرية حارس  اجلديد:التقليدية يف فضاءات اإلعالم  واالتصالنظريات االعالم  (: تطبيقات2018)برناط، هالة بن على  .4
 لالتصالمن اجمللة الدولية  70-49(، ص 2018ديسمرب/كانون األول  31) 4، العدد 5حبث منشور يف اجمللد  مثاال(،البوابة 

مستغامن  باديس يفبن  دعبد احلميجامعة  -كلية العلوم االجتماعية  -الصادرة عن خمرب الدراسات االعالمية واالتصالية  اجلماعي
  traditional media andالتقليدية يف فضاءات اإلعالم اجلديد واالتصالتطبيقات نظريات االعالم  .اجلزائر -

communication theories in new media spaces Gate keeper theory as a model | ASJP 

(cerist.dz) 

اجلديد: معايري القائم باالتصال يف حتديد أولويات القضايا السياسية بني اإلعالم التقليدي واإلعالم  (:2020)بوزيد، فائزة  .5
 ،2020، 51 عدد: - 24جملد:  املعيار،ورقة حبثية منشورة للباحثة يف جملة  باالتصال،نظرية يف مستجدات نظرية القائم  ة“قراء

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/117450 اجلزائر. -بسكرة  -املقدمة اىل جامعة حممد خيضر
جامعة باتنة واملنشور يف العدد السابع  "،من وكالة األنباء اىل الفيسبوك الصحفي:مصادر اخلرب "(: 2017)بوعزيز، بوبكر  .6

  ASJP |مصادر اخلرب الصحفي: من وكالة األنباء إىل الفيس بوكاجلزائر.  -من جملة آفاق العلوم الصادرة عن جامعة جلفة 

(cerist.dz) 
منشورة يف جملة الباحث االعالمي  والنماذج،. املفهوم اجلديد.(: مدخل االعالم 2011)مجيل إمساعيل  الراوي، بشرى .7

 https://www.iasj.net/iasj/article/38606 .25-9ص  ،2011لسنة  14 بغداد، العدد:الصادرة عن جامعة 
املضللة على بيئة االخبار  واملعلوماتتأثري نشر املعلومات اخلاطئة  (:2021) وكريم، هريم، دانا ومجيلرسول، هريش  .8

Media-. 28-1ص العامة،حبث منشور على موقع منظمة )باسه وان( ألحباث السياسة  .يف إقليم كوردستان واملعلومات

1.pdf (pasewan.com)-2021-July-Paper-Research 

دراسة منشورة يف موقع مركز  وشبكاته،التقليدي واجلديد يف سياق متدد اإلعالم االجتماعي  (: اإلعالم2017)مجال  زرن، .9
 .27/3/2017اجلزيرة للدراسات يف 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63708
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63708
http://www.acrseg.org/41551
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/03/170327082425295.html#a1
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/03/170327082425295.html#a1
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99092
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99092
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99092
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/117450
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/14592
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/14592
https://www.iasj.net/iasj/article/38606
https://pasewan.com/wp-content/uploads/2021/07/Media-Research-Paper-July-2021-1.pdf?fbclid=IwAR2397rqz8n4Zp2egrlGNVcqRtDRucuYPgAJOHqSuKY1x_WPVZ1VQYifE2A
https://pasewan.com/wp-content/uploads/2021/07/Media-Research-Paper-July-2021-1.pdf?fbclid=IwAR2397rqz8n4Zp2egrlGNVcqRtDRucuYPgAJOHqSuKY1x_WPVZ1VQYifE2A
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 اتصالية للحركاتاملباشر على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك كأداة  خاصية البث(: 2019) يعبد العالالزهر،  .10
 -، شهر آب 8منوذجا، ورقة حبثية منشورة يف جملة الدراسات االعالمية العدد :االحتجاجية )حالة االحتجاجات يف احلسيمة 

 https://bit.ly/3ITTYfpاملانيا.  -عن املركز الدميقراطي العربي يف برلني  والصادرة( 97-80)ص  ،2019
(: اخلطوات املنهجية لتصميم االستبيان، حبث منشور يف جملة نقد وتنوير، العدد الثالث، شتاء 2015صباح، عايش ) .11

 اجلزائر. -، جامعة وهران 300. ص 2015

https://www.researchgate.net/publication/315552703_alkhtwat_almnhjyt_lbna_alastby

an 
 االعالمية،حبث منشور يف جملة الرسالة للدراسات  والعوامل، واخلصائصاملفاهيم  اجلديد،االعالم  (:2017)عالوة، حممد  .12
  اجلزائر. -جامعة خنشلة  ،2017حزيران  والثاني،االول، العدد االول  ، اجمللد61-32ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57231 

 

(: " موضوعة اهلوية يف االعالم اجلديد، اهلوية يف الشبكة 2019قرداخي، بهات حسيب وكاكة شيخ، هردوان حممود ) .13
، حبث نظري حتليلي إلعالم عصر الويبات"، منشورة يف جملة الفنون واالدب وعلوم 3اىل الويب  1العنكبوتية من الويب 

 :DOI، 326-325، ص 2019، أيار 38ية املتحدة، العدد: االنسانيات واالجتماع، االمارات العرب

10.33193/JALHSS.38.13) الكلية التقنية االدارية  -(، العدد اخلاص باملؤمتر العلمي االول لقسم تقنيات االعالم-
 إقليم كوردستان العراق.   -جامعة السليمانية التقنية، السليمانية 

 االعالمية،  ورقة حبثية منشورة يف جملة الدراسات  اجلديد،نظريات التأثري القوي يف ظل االعالم  (:2018مرابط، فريدة ) .14
 https://bit.ly/2GHKV2m. املانيا -عن املركز الدميقراطي العربي يف برلني  والصادرة 2018 -، شهر آب4 العدد:
من جملة الساورة  3/ اجمللد 2العدد  منشور يف(: دور حارس البوابة يف ظل اإلعالم اجلديد، حبث 2017) مكرتار، خرية .15

 دور حارس البوابة يف ظل االعالم الشبكي . اجلزائر-مستغامن  باديس،بن  دعبد احلمي، جامعة واالجتماعيةللدراسات اإلنسانية 

mosta.dz)-(univ 
الوادي  -جامعة محه خلضر اجلديد،جدلية العالقة بني االعالم التقليدي واالعالم  (:2020)، كرمية ومقاوسي نبار، ربيحة .16
 .155-153ص  ،68 العدد: واالجتماعية،حبث منشور يف جملة جيل العلوم االنسانية  اجلزائر،-

https://bit.ly/3Q45MPx 
 فلسطني. -جامعة النجاح الوطنية  العام، الرأي على تشكيلتأثري االعالم اجملتمعي  (:2014)نعريات، رائد  .17

https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/10430 

 مقاالت علمية :

 .اجملتمع العلمي العربي -مقال منشور يف موقع )النقطة( االلكرتوني  االعالم،أقسام نظريات  (،2011أبو مسرة، دميا ) .1
https://is.gd/ijEiV3 

/ 3/3يف السعودية  )مكة(مقال منشور على موقع صحيفة  الزائفة، واالخبار(: حارس البوابة 2019)شاكر  طالب،أبو  .2
2019. https://makkahnewspaper.com/article/1097976/

https://bit.ly/3ITTYfp
https://www.researchgate.net/publication/315552703_alkhtwat_almnhjyt_lbna_alastbyan
https://www.researchgate.net/publication/315552703_alkhtwat_almnhjyt_lbna_alastbyan
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57231
https://bit.ly/2GHKV2m
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9181?show=full
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9181?show=full
https://bit.ly/3Q45MPx
https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/10430
https://is.gd/ijEiV3
https://makkahnewspaper.com/article/1097976/
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ملنظمة  اإللكرتونيحبثية منشورة يف املوقع  ، مقالةالكورديدوره يف اإلعالم  وتهميش (: احلارس2020أدم )أيفس، شوان  .3
non-its-and-https://chmk.org/ku/gatekeeper-   2002.مجك يف أيلول  -مراقبة اإلعالم الكوردي 

media/-kurdish-in-role-impact 
 اجلزيرة،مقال منشور يف موقع صحيفة  ابة،البو وحارسشبكات التواصل االجتماعي  (:2016البهيجان، ياسر صاحل ) .4

30/11/2016. jazirah.com/2016/20161130/ar1.htm-https://www.al 
االعالن، مقال منشور يف صحيفة اجلزيرة السعودية يف  وفوضى(: االعالم اجلديد 2017) دعبد الواحاحلميد،  .5

14/6/2017. jazirah.com/2017/20170614/ln25.htm-https://www.al 
املرصد  يف موقعمقال منشور  جديدة،نظرية حارس البوابة ضمن سياق بيئة إعالمية واتصالية  عة(: مراج2018)زرن، مجال  .6

          https://bit.ly/3EjnvNm.30/10/2018للصحافة،  العربي
 والدراسة لالستشاراتمقال منشور يف موقع دراسة  العلمي،الدراسة يف البحث  وعينة (: جمتمع2021)حييى  سعد، .7

 https://bit.ly/3jJ3oi3 .10/9/2021مت االطالع يف  والرتمجة،
( Roe Venmoمقال منشور يف موقع )(، 1947 -1890)الذاتية كريت لوين السرية (: 2022شريي، كندرا ) .8

  https://bit.ly/3uL8bpA. 2022/ 28/3العربية، مت االسرتداد يف 

(: العالقة بني حارس البوابة القائم باالتصال، موضوع منشور على موقه )آراك لإلعالم والتنمية( يف 2015صابر، أميمة ) .9
. 28/3/2022، مت االسرتداد يف 29/4/2015

https://kenanaonline.com/users/arakmedia/posts/730689 
 املعلوماتية،مقال منشور على موقع شبكة النبأ  الصحفية،(: تأثري حارس البوابة على املضامني 2015عبيد، كمال ) .10
19/5/2015 .https://annabaa.org/arabic/studies/2170 
مقال منشور على صفحة وكالة االناضول لألنباء يف  حقيقتها؟لغط حول معاهدة لوزان... فما  (:2020)إحسان  الفقيه، .11
2/9/2020. https://bit.ly/3uLQaYa 

مقال منشور على صفحة منظمة مراقبة االعالم الكوردي يف  الكوردي،فوضى االعالم  (:2021)شريكو  كرمانج، .12
 بريس.املنشور على موقع شار  واخلربالوثائق  لينك موقععلى الفيسبوك، واملقال يتضمن  28/7/2021

https://www.facebook.com/499933630374453/posts/1440111319690008/?d=n 
مقال منشور  النفط،حقيقة انتهاء معاهدة لوزان والسماح لرتكيا باستخراج  (:2017)عالء  ،نوعبد الرمحإبراهيم  لطاهر، .13

https://m.arabi21.com/Story/1000499 .20/4/2017يف  (21 )عربيعلى موقع 

https://chmk.org/ku/gatekeeper-and-its-non-impact-role-in-kurdish-media/
https://chmk.org/ku/gatekeeper-and-its-non-impact-role-in-kurdish-media/
https://www.al-jazirah.com/2016/20161130/ar1.htm
https://www.al-jazirah.com/2017/20170614/ln25.htm
https://bit.ly/3EjnvNm
https://bit.ly/3jJ3oi3
https://bit.ly/3uL8bpA
https://kenanaonline.com/users/arakmedia/posts/730689
https://annabaa.org/arabic/studies/2170
https://bit.ly/3uLQaYa
https://www.facebook.com/499933630374453/posts/1440111319690008/?d=n
https://m.arabi21.com/Story/1000499
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مثال منشور على موقع عامل الكومبيوتر يف  الفيسبوك،كيفية تفعيل ميزة فلرتة التعليقات يف  (:2021) نعبد الرمححممد،  .14
12/8/2021 .-on-comments-wd.com/2021/08/hide-https://www.computer

ml?hl=enfacebook.ht 
  .29/5/2020مقال منشور يف موقع املرسال االلكرتوني يف  االربعة،نظريات االعالم  (:2020)حممود، دميا  .15

https://www.almrsal.com/post/916104  

 االردن.االلكرتوني،  موقع )عمون(مستقبل االعالم اجملتمعي، مقال منشور يف  (:2017)املشارقة، تيسري  .16
https://www.ammonnews.net/article/342509         

مقال منشور يف موقع  االجتماعي،على حمكات شبكات التواصل  وآخروناملثقف  (:2021)يوسف محه صاحل  مصطفى، .17
. 3/9/2021 -7008العدد  املتمدن(، )احلوار

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730192 
 .2020/ 12/5مباشر اجلزيرة  يف موقعمقال منشور  البوابة،هل يعود حارس  (:2020رانيا ) نصر، .18

https://mubasher.aljazeera.net/blogs/2020/5/12 

الكرتونية:مواقع   

 .2021-5-28 يف:مت االسرتداد  العلمي،أنواع املتغريات يف البحث  (:1820) والتطويرأكادميية الوفاق للبحث العلمي  .1
https://bit.ly/37W91XI 

تقرير خربي  بابل،نساء يف  7يستدرجهن من "فيسبوك" إىل بستان.. اعتقال شخص "اغتصب"  (:2021)أي كيو نيوز  .2
https://www.iqiraq.news/security/26446- االنرتنيت.على املوقع على شبكة  26/8/2021مصور منشور يوم 

.html- 

خرب منشور على صفحة بوار نيوز  ناشطات،عصابة يف إقليم كوردستان تفربك مقاطع فيديو لنساء  (:2021)بوار نيوز  .3
 فيسبوك.على 

https://www.facebook.com/Bwar.News/photos/a.111350174223176/23014497567702

8/ 
 سياسات العامة( على الفيسبوك.(: الصفحة الرمسية ملنظمة )باسوان لبحوث ال2022) ثاسةوان .4

https://www.facebook.com/PasewanOrg 
يوم  نت(تقرير منشور على موقع )اجلزيرة  وأرقام،التواصل االجتماعي حقائق  (: وسائل2021)رماح  الدلقموني، .5
6/10/2021. https://bit.ly/3vljDra 
للمعاهدة  النص الكامل للدراسات،، موقع املعهد املصري 1923الكامل ملعاهدة لوزان  (: النص2020)عادل  رفيق، .6

      https://bit.ly/37hIDrn    .17/8/2020منشور يوم 

 .2022، 28/3ع، مت االسرتداد يف (: نظرية حارس البوابة، مقال منشور على املوق2022سطور ) .7
https://sotor.top/post/888050 

تقرير يكشف عن مساعدات بريطانيا للمجموعات املتطرفة ضد الكورد، تقرير منشور على صفحة  (:2021)شار بريس  .8
  https://bit.ly/3jJ0dHa .24/7/2021شاربريس على االنرتنيت يوم  وموقعشاربريس يف فيسبوك 

https://www.computer-wd.com/2021/08/hide-comments-on-facebook.html?hl=en
https://www.computer-wd.com/2021/08/hide-comments-on-facebook.html?hl=en
https://www.almrsal.com/post/916104
https://www.ammonnews.net/article/342509
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730192
https://mubasher.aljazeera.net/blogs/2020/5/12
https://bit.ly/37W91XI
https://www.iqiraq.news/security/26446--.html
https://www.iqiraq.news/security/26446--.html
https://www.facebook.com/Bwar.News/photos/a.111350174223176/230144975677028/
https://www.facebook.com/Bwar.News/photos/a.111350174223176/230144975677028/
https://www.facebook.com/PasewanOrg
https://bit.ly/3vljDra
https://bit.ly/37hIDrn
https://sotor.top/post/888050
https://bit.ly/3jJ0dHa
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خرب منشور يوم  "،مقر بارزاني ينفي االدالء بتصرحيات بشأن "املنسحبني من االنتخابات (:2021)شفق نيوز  .9
31/7/2021.https://bit.ly/3rw0voW  
إعالنات املشاهري تكتسح مواقع التواصل يف العراق ومركز ينتقد غياب الرقابة، خرب منشور على  (:2022شفق نيوز ) .10

 https://bit.ly/3t0vUAM .29/5/2022اليوم يف نفس  داالسرتدامت  ،29/5/2022املوقع الرمسي لشفق نيوز يوم 
 الكوردي واألكادمييمادة منشورة على الصفحة الشخصية يف الفيسبوك للكاتب  واعتذار، (: توضيح2022)جميد  صاحل، .11

 االوكرانية.حول صورة منشورة متعلقة باحلرب الروسية  ،2022/ 4/3 صاحل( يوم )جميد
https://www.facebook.com/majeed.salih1/posts/10221837702995289 

  مالئم.حمتوى غري  االبالغ عن (:2021)موقع يوتيوب  .12
https://support.google.com/youtube/answer/2802027?hl=ar 

توضيح منشور على الصفحة الرمسية  األسنان،األلوان على علبة معجون  (:2019)اهليئة العامة للغذاء والدواء السعودي  .13
  aspx-3-17-https://old.sfda.gov.sa/ar/rumors/Pages/rumors.2019للهيئة.

العراق، خرب منشور اإلعالم الرقمي: فيسبوك يطبق رمسيًا معايري مكافحة األخبار املزيفة يف (: 2022باء العراقية )وكالة االن .14
 html--https://www.ina.iq/155731. .12/5/2022يوم 

صحفية: وتقاريرأخبار   

تقرير  احلقيقة،"حمكمة العدل الدولّية تلغي التطعيم ضّد كورونا وتصنيع اللقاحات وبيعها"؟ إليكم  (:2022)محصي، هالة  .1
 https://is.gd/JqWGwA .21/1/2022موقع صحيفة النهار اللبنانية يوم  علىمنشور 

 .2/1/2022يصدقونها، تقرير منشور يومبات القراء  الساخرة اليتاملواقع (: 2022صحيفة املدن االلكرتونية ) .2
https://bit.ly/3OaH7ro 

 احلقيقة(،طردت السفري؟ إليكم  وباماكوتبّولوا على رجل مالي؟،  )فرنسّيونتقرير بعنوان  (:2022صحيفة النهار اللبنانية ) .3
 https://bit.ly/3ryTQuu .11/2/2022تقرير منشور يوم 

خرب منشور يف  دهوك،القبض على شاب معروف على وسائل التواصل االجتماعي يف  (: القاء2021) أوينهصحيفة  .4
28/7/2021 .https://www.awene.com/detail?article=52385 

https://bit.ly/3rw0voW
https://bit.ly/3t0vUAM
https://www.facebook.com/majeed.salih1/posts/10221837702995289
https://support.google.com/youtube/answer/2802027?hl=ar
https://old.sfda.gov.sa/ar/rumors/Pages/rumors-17-3-2019.aspx
https://www.ina.iq/155731--.html
https://is.gd/JqWGwA
https://bit.ly/3OaH7ro
https://bit.ly/3ryTQuu
https://www.awene.com/detail?article=52385
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طوكيو، تقرير خرافات رّوجها صحافيون ومدونون عرب عن اليابان... وهكذا رّدت  10(: 2017العربي اجلديد ) .5
 https://bit.ly/3wv8THhللصحيفة.  على املوقع الرمسي 2017/ 28/11منشور يوم 

هذا الفيديو ليس لعاصفة رملّية افتعلتها السعودّية إلحلاق الضرر بالعراق بل لتقنية معتمدة خالل (: 2022فرانس بريس ) .6
.   21/3/2022ع وكالة الصحافة الفرنسية يوم الربازيل، تقرير منشور على موقاحلصاد يف 

https://factuel.afp.com/ar/doc.afp.com.326M38B  
، تقرير منشور هذه الصورة قدمية وال تظهر احرتاق مصفاة نفط يف كردستان إثر هجوٍم بصواريخ(: 2022فرانس بريس ) .7

.   12/4/2022على موقع وكالة الصحافة الفرنسية يوم 
://factuel.afp.com/ar/doc.afp.com.328744Whttps  

 وتلفزيونية:إذاعية  وتقاريرأخبار 
تي( خرب منشور على موقع قناة )إن أر  التواصل،يعلنون ندمهم على مواقع  الكوردعدد من الشبان  (:2021)إن أر تي  .1

 https://nrttv.com/detail/1989. 31/8/2021االنرتنت يوم  على
ألف دوالر شهريا.. إليك عدد املتابعني الذي حتتاجه على شبكات  100 )لربحتقرير بعنوان  (:2021)اجلزيرة نت  .2

 .19/12/2021والتقرير منشور على املوقع الرمسي لقناة اجلزيرة الفضائية يف  (،التواصل االجتماعي
https://bit.ly/3EleBPc 

مسية لقناة على الصفحة الر 18/7/2022(: خرب حول نتائج استطالع عن مصادر االخبار، ُنشرت يوم 2022احلدث ) .3
 https://bit.ly/3oAzMpI  العربية احلدث على تويرت.

تقرير  كوردي، وصحفييف الربملان  حساب نائبفيسبوك يغلق (: 2022)إذاعة صوت أمريكا  زيار، وحممد،ريكار  حسني، .4
 .2022/ 20/1منشور على املوقع الرمسي إلذاعة صوت أمريكا باللغة الكوردية يوم 

https://www.dengiamerika.com/a/6403564.html 
 .17/6/2021خرب منشور يف  الوزن،يف وفاة شابة تناولت حبوبًا لزيادة  صحة إقليم كوردستان حتقق (:2021رووداو ) .5

https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/170620214 
 رووداوتقرير تلفزيوني لشبكة  اربيل.والر مزورة تعطى ملواطن كوردي من ماليني د إسطنبول.. ثالثةيف  (:2021رووداو ) .6

 للشبكة.يف املوقع الرمسي  5/8/2021االعالمية منشورة يف 
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/050820216 

يف االعالمية على فيسبوك  رووداخرب منشور على صفحة شبكة  املنشور،لن تستطيع التعليق على هذا  (:2021)رووداو  .7
11/8/2021 .

ttps://www.facebook.com/Rudaw.net/photos/a.363946753701134/460684665941110h

1/ 

 

منشور على صفحة القناة على الفيسبوك يوم  اجملمد،مقابلة تلفزيونية حول التعامل بالدوالر  (:2021)رووداو  .8
1/8/2021. https://www.facebook.com/Rudaw.net/videos/528497885088341

https://bit.ly/3wv8THh
https://factuel.afp.com/ar/doc.afp.com.326M38B
https://factuel.afp.com/ar/doc.afp.com.328744W
https://nrttv.com/detail/1989
https://bit.ly/3EleBPc
https://bit.ly/3oAzMpI
https://www.dengiamerika.com/a/6403564.html
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/170620214
https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/050820216
ttps://www.facebook.com/Rudaw.net/photos/a.363946753701134/4606846659411101/
ttps://www.facebook.com/Rudaw.net/photos/a.363946753701134/4606846659411101/
https://www.facebook.com/Rudaw.net/videos/528497885088341
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منشور على صفحة شبكة رووداو  ي(: هل أنتم منتبهون هلذه احليلة على مواقع التواصل، تقرير تلفزيون2022رووداو ) .9
 .14/4/2022االعالمية على الفيسبوك، مت االسرتداد يوم 

https://www.facebook.com/Rudaw.net/videos/756162985767487 
ورة على موقع سكاي مقابلة خربية منش ؟،ملاذا تظهر إعالنات املنتجات لنا مبجرد احلديث عنها (:2021سكاي نيوز عربية ) .10

 https://bit.ly/3uQBLKt(. 13/8/2021نيوز عربية يوم 
املوقع الرمسي للشبكة يوم  ىاملوقع، خرب منشور علإيلون ماسك يبلغ تويرت بإلغاء صفقة شراء (: 2022سي إن إن بالعربية ) .11
9/7/2022 .-twitter-tells-musk-https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/09/elon

it-buy-to-deal-his-of-out-wants-he 
احلسابات، مالمح ملستقبل املنصة بينها توثيق  4بعد شراء تويرت.. إيلون ماسك يكشف عن (: 2022سي إن إن بالعربية ) .12

 على املوقع الرمسي. 26/4/2022خرب منشور يوم 
-make-to-wants-he-says-musk-https://arabic.cnn.com/business/article/2022/04/26/elon

ever-than-better-twitter 
، خرب منشور على موقع قناة الشرقية الفضائية يوم  ساء للطفولةأاعتقال شخص يف حمافظة ذي قار (: 2022الشرقية ) .13
3/5/2022 .  -qar-dhi-in-person-a-of-arrest-https://www.alsharqiya.com/ar/news/the

childhood-abused-who-governorate 

بثه على قناة العربية الفضائية يف  العميق، متعن تقنية التزييف  التالي( تقريرقد تكون أنت  )انتبه، (:2021)بية العر .14
12/3/2021. https://www.facebook.com/AlArabiya/videos/348078509875037/ 
تقرير تلفزيوني منشور على املوقع  احملتوى،تيك توك يعلن عن اشرتاكات مدفوعة ملشاهدة بث صناع  (:2022)العربية  .15

 https://bit.ly/3PD8CuB  .26/5/2022مت االطالع يوم  الفضائية،الرمسي لقناة العربية 

، تقرير منشور على موقع قناة !زيلينسكي يعلن االستسالم.. فيديو يكشف حرب "التزييف" األشد (:2022)العربية  .16
 https://bit.ly/3JQiGMo. 3/2022/ 18ة يوم يالعربية الفضائ

 مراقبون،برنامج  ؟،هل مت فعال إعدام الشاعر أمحد النعيمي صاحب قصيدة " حنن شعب ال يستحي" (:2016)24فرانس  .17
 https://bit.ly/3rsLZyo .25/2/2016منشور على صفحة القناة يف 

منشورة على صفحة القناة  اليونانية،توضيح حول صورة منشورة لضحايا قارب قرب السواحل  BMC (2021:)ناة ق .18
 .30/7/2021على الفيسبوك يف 

https://www.facebook.com/bmctv.krd/photos/a.992430090863968/4221574144616197

/ 
 "،ان " ابتزها بصور مفربكة.. فتاة مصرية تنتحر وترتك رسالة مبكيةمنشور بعنو (: خرب2022)قناة العربية الفضائية  .19

 https://bit.ly/3vrtmMz .2022/ 3/1منشورة على الصفحة الرمسية للقناة على االنرتنيت يوم االثنني 

تقرير منشور على املوقع  ؟،كيف تتحول األخبار الساخرة إىل اسرتاتيجية للتضليل اإلعالمي (:2022) فضائيةامليادين ال قناة .20
 https://bit.ly/3Ovr6f4 .2/1/2022يوم  قناةالرمسي لل

 .31/7/2021على صفحة القناة على الفيسبوك يوم  شاب، منشورتقرير تلفزيوني عن وفاة  (:2021) 24كوردستان  .21
fficial/videos/1184466128734631https://www.facebook.com/kurdistan24.o 

خرب منشور على صفحة القناة على االنرتنيت  جوان،محه  معبد الكريتوضيح حول صحة الفنان  (:2021)24كوردستان  .22
 https://bit.ly/3KSNcXB. 1/7/2021يف 

https://www.facebook.com/Rudaw.net/videos/756162985767487
https://bit.ly/3uQBLKt
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/09/elon-musk-tells-twitter-he-wants-out-of-his-deal-to-buy-it
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/09/elon-musk-tells-twitter-he-wants-out-of-his-deal-to-buy-it
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/04/26/elon-musk-says-he-wants-to-make-twitter-better-than-ever
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/04/26/elon-musk-says-he-wants-to-make-twitter-better-than-ever
javascript:;
https://www.alsharqiya.com/ar/news/the-arrest-of-a-person-in-dhi-qar-governorate-who-abused-childhood
https://www.alsharqiya.com/ar/news/the-arrest-of-a-person-in-dhi-qar-governorate-who-abused-childhood
https://www.facebook.com/AlArabiya/videos/348078509875037/
https://bit.ly/3PD8CuB
https://bit.ly/3JQiGMo
https://bit.ly/3rsLZyo
https://www.facebook.com/bmctv.krd/photos/a.992430090863968/4221574144616197/
https://www.facebook.com/bmctv.krd/photos/a.992430090863968/4221574144616197/
https://bit.ly/3vrtmMz
https://bit.ly/3Ovr6f4
https://www.facebook.com/kurdistan24.official/videos/1184466128734631
https://bit.ly/3KSNcXB
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الفيديو منشور يوم  التجاوزات،رئيس بلدية كربالء خالل محلته ملنع  اغتيال(: فيديو يوثق 2021)24كوردستان  .23
  فيسبوك.على  24على صفحة قناة كوردستان  10/8/2021

https://www.facebook.com/kurdistan24.official/videos/1014561639355518 
 الفيد أمريكية،مقطع فيديو يظهر تعلق اهلاربني االفغان باجلزء اخلارجي من طائرة عسكرية  (:2021) 24كوردستان  .24

 فيسبوك.الفضائية على  24على صفحة قناة كوردستان  17/8/2021منشور يوم 

com/kurdistan24.official/videos/637101473925711https://www.facebook. 
 

 

  مقابالت:
 

 .18/1/2022عن طريق تطبيق الفايرب يوم  سرداري(الدين  )حساممقابلة مع احلقوقي  (:2022)حسام الدين  سرداري، .1
االجتماع عن طريق  وعلمأستاذ مادة الفلسفة  -(: مقابلة مع األستاذ املساعد ريبوار سيويلى 2022)ريبوار  سيويلى، .2

 .19/1/2022الواتساب يوم 
 .18/1/2022عن طريق االمييل يوم  صديق( ن)عبد الرمح والباحثمع الكاتب  ة(: مقابل2022) نعبد الرمح صديق، .3
أستاذ علم النفس يف جامعة  مصطفى(،محه صاحل  )يوسفمقابلة مع األستاذ الدكتور  (:2022)يوسف محه صاحل  مصطفى، .4

 .17/1/2022طريق تطبيق الواتساب يوم  الدين عنصالح 
 

 وتدريبية:حماضرات جامعية 
 

 األخريني،االعالم  وخرباء. دليل عملي للصحفيني االجتماعي.حتليل وسائل التواصل  (:2020)أكادميية دويتشة ويلال  .1
 ويلال.منشورات أكادميية دويتشة  -برنامج تطوير إعالمي 

https://drive.google.com/file/d/11hOnuQgKZcxLx361ixceJB8FEavcvKFB/view 

 

ر. مص - املنوفيةجامعة  -كلية الرتبية-قسم العلوم االجتماعية واالعالم  االعالم،(: نظريات 2006هشام رشدي ) ،ري اهللخ .2
http://mu.menofia.edu.eg/PrtlFiles/Faculties/edv/Portal/Files/ . 

حماضرات على  املدني،االعالم اجملتمعي يف خدمة اجملتمع  استخدام (:IREX( )2014)الدولي  والتبادلجملس االحباث  .3
الشرق االوسط  املدني يفاملوارد التدريبية ملنظمات اجملتمع  -منشورة على موقع مكتبة ميبى  االردن. -عمان  بوينت،شرائح الباور 

 .أفريقيا ومشال
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 ثوختةيةك بة زماني كوردي
 

تايبةتيش لة سؤشيال ميديا دةكات، ئةطةر تيؤري  وبةوان لة ميدياي نوىَ ةئةم تويَذينةوةية باس لة تيؤري دةرط
وان لة ميدياي جةماوةريدا تا رِادةيةك سةقامطري بوو، ئةوا ضةمكي تيؤرةكة سةبارةت بة ميدياي نوىَ ةدةرط

هاتووة. تويَذةر لةم رووةوة هةولَ دةدات ليَكؤلَينةوة لة سروشيت ثةيوةندي نيَوان تيؤري طؤرِانكاري زؤري بةسةردا 
خراثةكاريانةي لة سؤشيال ميديا لة  رادةربرِين لةاليةك و ئةو سةرثيَضي وو دةرطاوان وضةمكةكاني ئازادي رِا 

ةكان و هةوالَي هةلَبةسرتاودا، هةولَي وثشيَوي زانياري وضةواشةاليةكي تر دةكات. هةروةها لة سةردةمي  هةلَبةسنت 
 بةكارخبريَتةوة؟وان لة ميدياي نويًدا ةوةالَمي ئةم ثرسيارة دةدريًتةوة: ئايا ثيَويستة رؤلَى دةرط

 
كة يةكيَكة لة ديارترين ميتؤدةكاني تويَذينةوةى وةسفي هةذمار دةكريًت  ية بة تويَذينةوةيةكيةتويَذينةوئةم 

هةروةها ثشت بة )ريَكاري رِاثيَوي( ي دةبةستيَت كة ئامرازيَكي طرنطي  مرؤظايةتيةكاندا،زانسيت لة زانستة 
بؤ مشتةي تويَذينةوة   (بؤ ئةم مةبةستةش تويَذةر )فؤرِمي راثيَويي ئةليكرتؤني ،ليَكؤلَينةوة مةيدانييةكانة

( زانكؤي هةريَمي 21يشن  لة ) ةبواري ميديا و كؤميونيك (  ئةكادمييسيت تايبةمتةند لة98بةكارهيَناوة كة لة )
نةوةى قولَرت، يتويَذينةوة بةمةبةسيت ليَكؤلَ ،لةاليةكي تريش ثيَك هاتووة. زانكؤكاني عيَراقدا كوردستان و

 و بؤ ئةم مةبةستةش دميانةي لةطةلَ كةساني ثسثؤرِ لة )ياسا و ي بةكارهيَناوة(دميانةو  )تيَبيين ةكانيئامراز
 سازكردووة.( فةلسةفة و كؤمةلَناسي و دةروونناسي

 
تيؤري دةرطاوان لة ميدياي نويَدا بةردةوامة بةالَم  ةك ئةجنامةي،دةرتويَذينةوة طةيشتة ئةو  ،شدايلة كؤتاي

سؤشيال ميديا ثشرتِاستكردنةوةيةكي كةمي هةية و  طؤرِانكاريي بةسةردا هاتووة، هةروةها زانيارييةكاني ناو
رؤلَيَكي نيَوةندطريي ئةرييَن لة نيَوان  لَطةييهةوالَةكانيش كوالَةتي الوازة، سةرةرِاي ئةوةش دةكرىَ كة ميدياي كؤمة

و  دةستةي نووسنيتاكةكان و كؤمةلَطة لة بواري هؤشياركردنةوةدا بطيَرِىَ. لة اليةكي تريش ياسا و ريَنويَنييةكان و 
دوا  بطيَرِن.وان لة سؤشيال ميديادا ةدةرط دةتوانن رؤلَيرؤشنبرييي تاكةكان،  كؤمةالَيةتييةكان و بةرِيَوةبردني تؤرِة

  تازة.يينبةالَم بة شيَواز و دةربرِ وان لة دوا رؤذدا بةردةوام دةبيَت،ةدةرئةجناميش ئاماذة بةوة دةكات كة تيؤري دةرط
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Abstract  

 

This study treats the media gatekeeper theory in the new media specifically in 

social media. So, if the gatekeeper theory was fairly stable for traditional media, 

its concept for the new media has changed considerably. The researcher will try 

during this study to discuss the nature of the relationship between the gatekeeper 

theory with the concepts of freedom of expression and the abuses in social 

media on the other hand, as well as in the era of fabrication, chaos of 

information, fake news, misleading and manipulative, the study will try to 

answer the question of: Should the role of the gatekeeper return to the new 

media? 

 

This study is a (descriptive study), which is one of the most prominent methods 

of scientific research in human studies, and also relied on (survey method), 

which is an important tool in field studies, the study used the (Electronic 

questionnaire forms) for the research sample consisting of (98) specialist 

academics in media and communication in (21) of Kurdistan region and Iraqi 

universities. While the study depended to use the (observation  and interview), 

the researcher interviewed specialists in (Law, Philosophy, Sociology and 

Psychology) to show their opinion on the topic raised. 

 

The study concluded that the role of gatekeeping theory continues in the new 

media, but changes have taken place. The information on the social media has a 

little credibility and news has a poor quality. Community media can be a 

positive intermediary between individual values and community values and 

awareness of users. Laws, regulations, editorial boards of social media networks, 

and the culture of individuals, can be gatekeepers in the social media. Finley, the 

gatekeeper theory will continue in the future, but with different representations. 
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