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؟ماذا عن أخبار مواقع التواصل االجتماعي



لماذا نبحث عن األخبار على مواقع 
؟التواصل االجتماعي



مقارنة وسائل التواصل مع الوسائل التقليدية

مواعيد نشرات األخبار, مشاكل شراء الجريدة1.

نشر/ طباعة/ مدققين/ محررين/ أخصائيين2.

ق ارتفاع سعر الور/ انقطاع التيار الكهربائي3.

اتصال من جهة واحدة4.

تخضع للمراقبة وغالبا ما تكون موجهة5.

.  التفاعل المباشر والسريع مع الخبر 1.

.سهولة نشر األخبار وسرعة وصولها 2.

ا فرضت نمطالتي تغير الوضع والصعوبات 3.
جديدا للحياة

 إبداء الرأي واالطالع على أفكار وآراء اآلخرين4.
ومعرفة الرأي العام

شفافية األخبار5.





.منصة للتواصل االجتماعي •

.  لفيديو يمكن المستخدمين من انشاء حسابات شخصية لنشر أو مشاركة الصور واألخبار ومقاطع ا•

.من ميزاته سهولة البحث الوصول المباشر للخبر •

ساب على يحتفظ بقاعدة بيانات ضخمة ومتنوعة بإمكان أي شخص الوصول إليها في حال كان يمتلك ح•
.الفيس بوك وفي حال كان ناشر الخبر يشاركه مع العامة 

ه مما يتيح خاصية البث المباشر التي تمكن أي مستخدم من تصوير الفيديو بشكل متزامن مع عرض•
.مشاهدة الحدث والتفاعل معه وقت حدوثه 

safety check).(ميزة التحقق من السالمة •

فيسبوك





التفاعل مع األخبار













تقنيات التحقق من صحة األخبار

.عليك أن  تشكك بصحة أي خبر وأن تكون حياديا وغير منحاز•

.جمع معلومات عن تاريخ ومكان ووقت وقوع الحادث•

.محاولة الوصول إلى الجهة األولى التي نشرت الخبر والتأكد من مصداقيتها•

.التأكد من هوية المصدر الرئيسي والقدرة على التواصل معه•

.مقارنة األخبار ببعضها عن طريق الحصول على الخبر من عدة مصادر مختلفة في توجهاتها•

مثال محاضرة •

.Google imageفحص الصور إن وجدت التأكد من المكان والتاريخ واإلستعانة ببرنامج •

comgoogle.images.https://







تقنيات التحقق من صحة األخبار

//:TinEye com/tineye.httpsبرنامج •





تقنيات التحقق من صحة األخبار

صية التحقق من المقال أو الخبر من صفحة الشخص الرئيسية في حال كان الخبر تصريح لشخ•
...).، دينية،إعالميةسياسية(

.التحقق من أخطاء اللغة•

ال تقربوا (.وفي حال كان مقطع فيديو يجب العودة إلى الفيديو األصلي ومعرفة مناسبة وتاريخ الفيدي•
)الصالة

منطقة من المهم أيضا مقارنة األجواء والمناخ اللهجة المحلية شكل األحياء والبناء والتأكد دائما من أن ال•
.الظاهرة هي نفسها التي يتحدث عنها الفيديو

.محاولة الوصول إلى فيديوهات مصورة من زوايا مختلفة ومقارنتها•

.مهما بلغت من االحترافية البد من الرجوع دائما إلى المختصين•




