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Abstract 

This study aimed at clarifying the features of the news coverage after the era 

of media openness and the emergence of social networking sites as a source of 

strong force in the world of communication and even the media through an 

analytical study of some videos which was the primary source of events in the Arab 

region. Including: that the social networking sites imposed themselves as a maker 

of events and the erosion of television channels to force them on the ways of these 

events and processed through the screens, as 66.67% of the issues that were put on 

Al Jazeera produced by social networking sites, but Al Jazeera has overcome the 

side According to its general orientation and field of specialization, the pioneers of 

social networking sites are interested in political issues because they chose the most 

active issues on social media platforms, of which 35.55% were political. 

 

 الملخص:
هذه الدراسة إىل توضيح مالمح التغطيات اإلخبارية بعد عصر االنفتاح اإلعالمي، وبروز مواقع التواصل هدفت  

، اليت  وحىت اإلعالم، من خالل دراسة حتليلية لبعض الفيديوهاتاالجتماعي كمصدر فرض نفسه بقوة يف عامل االتصال 
التواصل  أن مواقع ، وقد توصلت إىل نتائج هامة، منها:كانت املصدر األويل لألحداث اجلارية يف املنطقة العربية

 ثاالجتماعي فرضت نفسها كصانع لألحداث و أرضخت القنوات التلفزيونية هلا فأجربهتا على طرق تلك األحدا
من القضايا اليت مت طرحها على قناة اجلزيرة أنتجتها مواقع التوصل  %66،66ومعاجلتها عرب شاشاهتا حيث أن 

االجتماعي غري أن قناة اجلزيرة غلبت اجلانب السياسي لألحداث وفقا لتوجها العام وجمال ختصصها وحسبها فإن رواد 
 وهنا اختارت القضايا األكثر تداوال على منصات التواصلمواقع التواصل االجتماعي يهتمون بالقضايا السياسية ك

 منها سياسية. %53،33االجتماعي وكانت 
مواقع التواصل االجتماعي، السبق الصحفي، اإلعالم االجتماعي، التغطية اإلخبارية. الكلمات المفتاحية:   
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 مقدمة:
شكلت وسائل االتصال منذ نشأهتا وحىت اليوم قنوات للمعرفة ونقل التجارب اإلنسانية، وأمهيتها تتزايد  

باستمرار نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات االتصال، األمر الذي جعلها تقع يف دائرة اهتمام اجلمهور الذي بات 
 .ث على مدار الساعةخيصص من وقته ساعات طويلة لتلقي املضامني االتصالية اليت تب

 وتأيت مسألة التغطية اإلخبارية التليفزيونية يف غاية األمهية ملا لذلك من مسامهة فاعلة يف ترتيب أولويات التعرض 
 .ملضامني االتصال، ومن مث تشكيل آراء اجلمهور حول خمتلف القضايا اليت تدور على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل

طية اإلخبارية ومراحلها من الركائز األساسية يف صناعة اخلرب واملادة اإلعالمية، األمر الذي تُ َعّد معايري التغ 
منحها أمهية بالغة متثل يف عملية انتقاء األخبار واملضامني اليت تقوم الوسائل اإلعالمية ببثها، ونتيجة لذلك لفتت 

بيئة كشف عنها، وبيان مدى أمهية كل منها بالنسبة لأنظار الباحثني واملهتمني هبذا اجملال، وسعوا إىل دراستها وال
النظام السياسي الذي نتج منه، وإمكانية قدرهتا على تلبية حاجاته ورؤيته ملهام األخبار واملضامني اليت حتملها، واملعايري 

 اليت تعتمد للتغطيات اإلخبارية، ووظيفة أجهزة اإلعالم املرئي عموما.
جتماعي والشبكات االجتماعية وكذا تطور يميزاهتا وخدماهتا االتصاليةااإلعالمية ومع ظهور مواقع التواصل اال 

وامتزاج كل ما هو يومي بالعمل اإلخباري، حتولت وسائط االتصال الفردي واالجتماعي من أدوات لالتصال 
 الشخصي إىل وسائط إعالمية مستحدثة، لتتحول هذه املنصات إىل مصدر مهم لألخبار واألحداث. 

فصارت هذه املواقع وسيطا هاما لنقل األحداث زمن وقوعها الفعلي، ومصدرا ال غىن عنه لوسائل اإلعالم  
ا هي ما جعلنا نتساءل: م القدمية، بعد بروز قائم باالتصال خمتلف متاما عما عرف من قبل، ما جعلنا نتساءل:

لى القنوات تغطيات اإلخبارية لألحداث اليومية عانعكاسات وسائط اإلعالم االجتماعي بتقنياته احلديثة على مهنية ال
التلفزيونية االخبارية العربية؟ وكيف صارت مالحمها العامة بعد أن اختزلت هذه الوسائط املكان والزمان دون أية 

 .؟تكاليف أو صعوبات تذكر
  مها:رئيسنيهذه اإلشكالية سنتناوهلا بالبحث يف هذه الورقة العلمية من خالل اإلجابة على سؤالني 

 ما مكانة مواقع التواصل االجتماعي يف التغطيات اإلخبارية للقنوات التلفزيونية؟ -
ما هي السمات اليت تطبع التغطيات اإلخبارية للقنوات التلفزيونية لألحداث اليومية يف ظل التقنيات احلديثة  -

 املعتمدة يف اإلعالم االجتماعي عرب مواقع التواصل االجتماعي؟
 أهمية الدراسة وأهدافها: -

تنبع أمهية هذه الدراسة من احلجم اهلائل للمضامني اإلعالمية اليت صار ينتجها اإلعالم االجتماعي إىل جانب 
االرتفاع املتزايد يف عدد املستخدمني ما مكن من تطوير أساليب وتقنيات االستخدام حيث صار بإمكان املستخدم 
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أي وقت يشاء، وهتدف هذه الدراسة إىل البحث يف انعكاسات ذلك على العمل البث مباشرة ألي شيء يشاء ويف 
الصحفي امليداين من خالل توضيح مالمح التغطيات اإلخبارية بعد عصر االنفتاح اإلعالمي، وبروز مواقع التواصل 

 االجتماعي كمصدر فرض نفسه بقوة يف عامل االتصال وحىت اإلعالم.
 للدراسة:اإلسناد النظري والمفاهيمي -
 (:Social Mediaاإلعالم االجتماعي )-

إىل ذلك احملتوى  -الذي بدأ ينتشر على نطاق واسع-( Society Mediaيشري مفهوم إعالم اجملتمع ) 
اإلعالمي الذي يقوم أفراد اجملتمع أو اجلمهور خبلقه يف الواقع وبإنتاجه هو بثه عرب الوسائل االتصالية الشبكية املتمثلة 

االنرتنت بصفة أوىل، وساعد يف انتشار هذا النوع من اإلعالم انتشار أدوات إنتاج هذا النوع من اإلعالم مثل  يف 
كامريات الفيديو والكامريات الرقمية واهلواتف النقالة املتطورة، وكذا تطور الويب إىل ما أصبح يسمى الويب من اجليل 

مية ومعلومات خمتلفة األنواع، وكذا ساعد على ذلك انتشار الثاين والذي يسمح للمستخدم بإدراج منتجات إعال
يوتيوب،  (املواقع اإللكرتونية اليت تسمح بإرفاق وبث هذا النوع من املعلومات على اإلنرتنت، وأشهر هذه املواقع هي

مستشار مستقل يف شؤون ) (KavazaFréde)فليكر، جمتمعات الويكي...اخل(، حيث أهنا حسب فريد كافازا 
نرتنت( "اإلعالم االجتماعي يشمل جمموعة من اخلدمات اليت تسعى إىل تطوير التحاور والتفاعلية االجتماعية على اال

  (1)"شبكة االنرتنت
وميكن اعتبار وسائل اإلعالم االجتماعية بأهنا: جمموعة من التطبيقات املعتمدة على اإلنرتنت اليت تبىن على  

داية منذ ب ، والذي خلق وتتيح تبادل احملتوى املقدم من املستخدمني0.2أسس أيديولوجية وتكنولوجية من الويب 
اليت  ين شرعوا بنشر جمالهتم املدونة على شبكة االنرتنتالتسعينات، كان مثة عدد ال يكف عن التنامي من الناس الذ

تدور حول أحداث وشؤون حياهتم اليومية، يما دفع بعض مطوري خدمات االنرتنت إىل تصميم أدوات لتسهيل على 
ا، ومن ومصطلحاهتا الفنية اخلاصة هب أي نشر نصوص على اخلط مباشرة، وقد طورت هذه الظاهرة بسرعة مفرداهتا

( أي اإلعالم االجتماعي...اليت أصبحت إحدى Social Media( ومصطلح )Web 2.0صطلح )بينها م
ولقد مهد هذا التسارع يف التقنيات وما الزمها من امتالك  (2)أكثر الطرق الشائعة لوصف تشعبات هذه االجتاهات

هو صحافة باإلعالم اجلديد و للوسائل والتجهيزات من بروز مصطلح جديد أفرزته األحباث والدراسات اليت عنيت 
 املواطن.

 
                                                           

(1)
; Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les médias sociaux sans jamais oser  Agence Wellcom

le demander ; 8 rue Fourcroy - 75017 Paris, 2003, P06. 
 .66-63، ص0222، دم، منشورات دار الصباح،  1منوذجا(، طحممد لعقاب، تأثري االنرتنت على العمل السياسي )أوباما  (2)
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 صحافة المواطن: -
نشاط للمواطنني يلعبون خالله دورا حيا يف عملية مجع وحترير وحتليل األخبار، وهذه املشاركة " عبارة عن هي

 .")3)تتم بنية مد الوسائل اإلعالمية مبعلومات دقيقة وموثوق هبا ومستقلة تستجيب ملتطلبات الدميقراطية
ولقد ظهر مصطلح صحافة املواطن قبل ظهور االنرتنت لإلشارة إىل نوع مستحدث من الصحافة املكتوبة  

ظهر يف السبعينات من القرن الفائت، من خالل ختصيص مساحات على صفحات اجلرائد بصفة خاصة ووسائل 
م وحو خمتلف عن اهتماماهتم وميوالهت اإلعالم بصفة عامة جلماهري القراء واملتابعني للمشاركة وإبداء آرائهم والتعبري

 .(4)املوضوعات
مع "شني بومان"  and (Chris Willis)( Dan Gillmor)أطلق دان غليمور و"كريس ويليس" 

(Shayne Bowman)  تسمية صحافة املواطن(Citizen Journalisme)  0220يف تقريرهم السنوي سنة 
future of news and the  shaping WeMedia: How audiences areوالذي محل عنوان: )

information)(5)  وهي معروفة كذلك بالصحافة التشاركية(Participatory Journalisme)  وقد ناقش هذه
يف كتابات خمتلفة، وحبسب "السيكا" فإن: "الصحايف املواطن يلعب دورا  (J.D.Lasica)التسمية "جي السيكا" 

 . (6)نشطا يف عملية مجع وحتليل ونشر األخبار"
 Public)صحافة اجلمهور  ومن هنا تظهر ماهية املواطن اإلعالمي حيث أنه مصطلح يطلق على 

Journalisme) ن على ة منهم مبن يف ذلك الذين يعيشو اليت يقوم هبا الناس العاديني، وهي تعمل على االستفاد
هامش اجملتمع، وذلك للدخول يف نشاط كان سابقا حكرا على املؤسسات الصحافية والصحافيني احملرتفني، وهو ما 

 أعلن عن انتقال مجهور وسائل اإلعالم من التبعية إىل املشاركة.
 التغطية اإلخبارية: -

التغطية اإلخبارية هي العملية، اليت حيصل خالهلا احملرر الصحفي على معلومات، عن التفاصيل، والتطورات  
واجلوانب املختلفة حلدث أو واقعة أو تصريح ما، أو مبعىن آخر جييب على كل األسئلة اليت قد تتبادر إىل ذهن القارئ، 

                                                           
لدويل اإلعالم اجلديد: أحباث املؤمتر ا، من فانفربوش إىل نيكوال سنيغرو بونيت، مصادر التنظري وبناء املفاهيم حول اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق: (3)

 .53ص، 2200ابريل 9 -7 تكنولوجيا جديدة...العامل جديد، جامعة البحرين
و ا سبتمرب يحممد أمني عبوب، صحافة املواطن من متلقي اىل منتج للمضامني االعالمية، جملة حبوث العالقات العامة الشرق االوسط، العدد الثامن، يول (4)

 .016، ص0213
(5) information; Shayne Brwmam, Chris Willis: We media, how audience are shaping the future of news and  

USA; the media center at the American press Institute,2003.P03 
 .123.ص 0222عباس مصطفى صادق: اإلعالم اجلديد: املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دط، دم، دار الشروق للنشر والتوزيع،  (6)
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كل هذه املعلومات، مث حيررها، بأسلوب صحفي مناسب، ويف شيف شأن هذه الواقعة أو احلدث أو التصريح مث يقيِّم 
 صحفي مناسب )مركز اهلدى للثقافة واإلعالم(.

 وهناك عدة أنواع للتغطية اإلخبارية من حيث اجتاه املضمون هي: 

وفيها يقدم الصحفي احلقائق فقط، أي  :(Objective News reporting). التغطية المحايدة 3
قصصًا إخبارية موضوعية خالية من العنصر الذايت الشخصي، والتحيز، أي يعرض احلقائق األساسية، واملعلومات 
املتعلقة باملوضوع، من دون تعميق أبعاد جديدة، أو تقدمي خلفيات، أو تدخل بالرأي، أو مزج الوقائع، بوجهات 

 النظر. 
وفيها جيمع الصحفي املعلومات : (Interpretative News reporting)تفسيرية . التغطية ال1

املساعدة، أو التفسريية، إىل جانب احلقائق األساسية للقصص اإلخبارية هبدف تفسري اخلرب، أو شرحه، وخدمة القراء، 
فاصيل. وتتضمن تالذين ليس لديهم وقت كاف للبحث بأنفسهم، بشرط أن تكون هذه التغطية منصفة تقدم كل ال

هذه التغطية وصف اجلو العام، احمليط باحلدث، أو وصف املكان، أو وصف األشخاص، وذكر بعض املعلومات 
اجلغرافية، أو التارخيية، أو االقتصادية، أو السياسية، عن البلد، اليت وقع فيها احلدث، وحتليل األسباب والدوافع والنتائج 

 جلهد والدراسة والربط بني الواقع واألحداث املشاهبة وعقد املقارنات. واآلثار املتوقعة واملبنية على ا
ويف هذه التغطية يركز الصحفي على : (Advocacy News reporting. التغطية المتحيزة )5

جانب معني من اخلرب وقد حيذف بعض الوقائع، أو يبالغ يف بعضها، أو يشوه بعض الوقائع، وقد خيلط وقائع اخلرب 
 شخصي، وهدف هذه التغطية هو تلوين، أو تشويه اخلرب.برأيه ال
 القيم اإلخبارية:  -

تعد القيم اإلخبارية مبفهومها أسلوبا حيدد الصيغة املهنية اليت يف ضوئها يبين هذا اخلرب عندئذ يكون ذا معامل 
تيجة اجتماع عدد من تُ َهْيَكُل نواضحة يف وسائل اإلعالم املختلفة، فعند تفكيك التشكيل البنائي للخرب جنده قد 

العوامل اليت سامهت يف صياغة القصة اإلخبارية، فكم من القصص اإلخبارية مل تعرف ألهنا مل تأخذ طريقها إىل 
النشر، فالقيمة اإلخبارية هي املرتكز األساس يف العملية اإلعالمية، وعصب احلياة للخرب، وهذه القيم هي أوملا يسأل 

ما حيصل على مادة اخلرب، فإذا تأكد من توافر بعض القيم يف اخلرب استمر يف مجع مادة اخلرب الصحفي نفسه عند
 . (7)وكتبه وقدمه إىل رئيس القسم يف الوسيلة اليت يعمل فيها

 
 

                                                           
 .66  76.ص ص0222الكتاب اجلامعي، الطبعة الثانية،  نصر حسين، سناء عبد الرمحن، التحرير الصحفي يف عصر املعلومات، دار(7)
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 مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمضامين اإلعالمية: -
مل تعد الشركات الكربى املالكة لرؤوس األموال والتقنية هي املسيطرة على الفضاء املعلومايت  0.2بظهور الويب  

وهي تسمية مستوحاة من  (Pronetariat)بكل جماالته اإلعالمية والثقافية واالقتصادية...، بل ظهرت )الربونيتاريا( 
واليت تعين مواطن الطبقة  (Proletarius)من الكلمة الالتينية مصطلح مشتق  (Prolétariat)مصطلح )الربوليتاريا( 

ويدل على طبقة العمال  (Karl Marx)األخري، وهو مصطلح ظهر يف البيان الشيوعي الذي كتبه كارل ماركس 
الذين ال ميلكون سوى سواعدهم وعقوهلم لتأمني عيشهم، واليت ستسيطر على وسائل اإلنتاج بعد حترير اجملتمعات 

 الرأمسالية(.من 
هم تتكون هذه الطبقة من مستخدمي اإلنرتنت وتطبيقاته احلديثة الذين يتميزون مبستوى ثقايف وتقين متميز مُيُكنُ 

من التعامل مع هذه املنصات والتطبيقات، كما أن هذه الطبقة )مستخدمو االنرتنيت( تقوم باالستفادة من الطابع 
 إنتاج وتوزيع وبيع احملتويات.الشبكي هلذا الفضاء والقدرة على تلقي و 

 ويرى العديد من الباحثني أن ثالث عوامل كانت سببا يف هذا التحول اإلعالمي الثوري: 
 أزمة وسائل اإلعالم التقليدية واخنفاض مستوى ثقة اجلماهري يف مصداقيتها. -
 ر دون تكلفة.بسهولة ويسالتطور احلاصل يف منظومة الويب اليت ساعدت على إتاحة املواقع وأدوات التحرير  -
مترد اجلمهور على التبعية واهليمنة اليت كانت متارسها وسائل اإلعالم التقليدية، وأصبح متمسكا حبقه يف تلقي  -

 .املعلومة اليت يريد مىت يريد بالصيغة اليت يريد، ومل يتوقف مترده هنا فقد أصبح منتجا وناشرا ومسوقا للمعلومة
 ضها، فلو أن التطور قد حدث على شبكة الويب وحدها يف وجود املصداقية وضوابطها"وترتبط هذه العوامل ببع 

ما كان اجلمهور قد جلأ إىل الشبكة، ألن وسائل اإلعالم كانت ستستفيد من هذا التطور أيضا وينعكس بالتايل على 
يلجأ إىل وسائل مجاعاته و مجهورها الذي يثق فيها ويف مصداقيتها ومل يكن ليتمرد عليها ويشكل اإلعالم البديل و 

 والوصول احلر إىل املعلومة. (8)"أخرى لالحتفاظ حبقه يف التعبري
وفعال، فإذا كان من حق الصحفي يف السابق أن ينشر األخبار واملعلومات ويعرب عن اآلراء واملواقف، فإن  

تكنولوجيا املعلومات اليوم جعلت من كل مواطن صحفيا ينشر ما يشاء يف الوقت الذي يشاء، كما أن املعارضة 
 واملمارسة السياسية مل تبق مثلما كانت عليه يف املاضي.

املواقع االجتماعية إىل "مصدر أساسي للمعلومات وأشرطة الفيديو وشهادات إنتاج احملتوى الرقمي ل ولقد حو  
الناس، فلجأ املواطن اإلعالمي إىل تصوير األحداث على جواله أو كامرياته ومن مث وضع أشرطة الفيديو على الشبكات 

                                                           
 .15.ص2009، القاهرة، دار عامل الكتب، 1حممد عبد احلميد: املدونات واإلعالم اجلديد، ط(8)
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واجلزيرة  (9)ثل ال  )سي.أن.أن( وال  )يب.يب.سي نيوز("االجتماعية واملواقع املشاهبة حىت باتت مؤسسات إعالمية كربى م
تأخذ قدرا كبريا من هذه احملتويات املوجودة على هذه الشبكات لعرضها على شاشاهتا ونشرها على صفحات 

 جرائدها.
 المالمح العامة لألخبار التلفزيونية والقيم الخبرية: -

 ومبادئ تنظم العمل وحتاول حفظ حق اجلمهور يف وصولال خيلو العمل املهين يف جمال الصحافة من معايري 
 املادة اخلربية خالية من أي تلوين إيديولوجي أو جتاري وذلك لن يكون إال مبراعاة عدد من القيم وهي:

: السرعة يف بث اخلرب أو اإلعالن عن احلدث وتفاصيله وتقليل املدة الفاصلة بني وقوع احلدث الجدة واآلنية .1
 إلمكان وهو األمر الذي تتسابق عليه جل املؤسسات اإلعالمية.وزمن بثه قدر ا

كل ما كان احلدث قريبا جغرافيا ) املكان ( ووجدانيا )عاطفيا ( من اجلمهور املشاهد زاد اهتمامه   القرب: .0
رسائل لبه وتتبعه. لذلك تسعى املؤسسات اإلعالمية إىل التقرب من اجلمهور ومعرفة رغباته وميوالته واهتماماته لبث ا

 اليت تلقى صدى واسعا من عمق اهتمامات ذاك اجلمهور.
يف التلفزيونات الفضائية كثريا ما نسمع عبارات توحي ببعض اآلنية ) وصلنا اللحظة، علمنا منذ قليل، نربط 

صار ف االتصال باملبعوث، معنا اتصال مباشرة من موقع احلدث،...( أما بظهور تقنية البث املباشر عرب مواقع التواصل
 البث مزامنا لوقوع احلدث وال يفصل فاصل بني زمن وقوعه وزمن بثه.

أن تتعلق مبوضوعات إنسانية تثري العاطفة أو توترات وصراعات على أن تتم معاجلة هذه الصراعات ألغراض 
لى إبراز ع إخبارية صرفة وبطريقة موضوعية بعيدا عن اإلثارة اجملانية اليت تعتمدها بعض القنوات اليت تبحث فقط

 جانب الصراع هبدف اإلثارة السلبية.
 : حتري احلقيقة كاملة دون إخفاء بعض منها أو إخفائها كلها ومن غري تزييف ألي جزئية فيهاالصدق .5

: معلوم لدى وسائل اإلعالم أن احلياد يف الطرح واملعاجلة مطلب صعب املنال لكن الحياد قدر اإلمكان .3
التحيز ألي طرف كان ومهما كانت كبيعة العالقة أو املصلحة اليت جتمع بني املؤسسة  املهنية يف املمارسة تفرض عدم

 واألطراف الفاعلة يف صناعة األحداث املختلفة.
احلقيقة دون تزييف وال حترف وعدم االنسياق خلف األغراض واألمزجة والشخصية  الدقة والموضوعية: .3

 بعيدا عن الركض خلف السبق الصحفي( والتحري عن الصدق والتأكد من سالمة وصحة اخلرب 
ي، كيان ومستويات التبعية للمالك ) نظام سياس طبيعة عالقة الملكية المرتبطة بوجود الوسيلة وإدارتها .6

 اجتماعي، قوة رأس املال اخلاص(.
                                                           

(9)
; ArabAdvisors Group http://www.arabadvisors.com31/80/5832 :تاريخ الزيارة  

http://www.arabadvisors.com/
http://www.arabadvisors.com/
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 ه.باخلطاب اإلخباري وطبيعة حاجاته املعرفية ومداخل التأثري في الهوية الحضارية للجمهور المستهدف .6
 وتتحكم يف هذه القيم عدة اعتبارات وعوامل منها:    
  الفضاء االجتماعي، السياسي، الثقايف، االقتصادي الذي تعمل يف إطاره القناة ومن مث تنتج املادة اخلربية

حتت ضغوط خمتلفة فال ميكن ألحد أن ينكر وجود ضغوط على القناة حىت تكيف معاجلتها اخلربية وفق حميطها العام 
 ه ومتغرياته.وخصوصيات
 .القوة الذاتية املوضوعية للحدث املشتبك معه بالتغطية 
 .السياسة التحريرية للقناة وما تتضمنه من رؤى ومواقف بعينها إزاء األحداث واملتغريات املغطاة إخباريا 
 تأثير شبكات التواصل االجتماعي على وسائل اإلعالم التقليدية: -

استخدمت يف البداية للتواصل بني األشخاص وتكوين صداقات لقد أحدث ظهور شبكات التواصل اليت 
حتولت مع مرور الوقت إىل وسائط لإلعالم حمرتف واهلاوي، يصل الناس من خالله إىل معلومات وأخبار أكثر من 

 أي وقت مضى بعد أن صار النشر أسهل بكثري خاصة مع اهلواتف الذكية احملمولة اليت متكن من إنشاء ونشر احملتويات
واملشاركة فيها وبات املواطنني الصحفيني جزءا من األحداث الرئيسة اليت جتري يف العامل واعتمدت وسائل اإلعالم 

 التقليدية ) القدمية( على خمرجاهتم يف التغطية اخلاصة هبا.
لذلك فقد بدا واضحا تأثري شبكات التواصل االجتماعي على وسائل اإلعالم التقليدية اليت سعت جاهدة  

إىل االستفادة من تطبيقات تلك الشبكات فأصبحت الفضائيات تنقل أحداثا كثرية بسرعة وتعرض الفيديوهات 
املرسلة إليها بصورة جعلتها تتغلب على عوامل الزمان واملكان والرقابة واحلجب وتصفية املضمون وغريها من املعيقات 

  تواصل االجتماعي على وسائل اإلعالم القدمية يفالتقليدية، لذلك فإن عشرات الدراسات أكدت تفوق شبكات ال
كثري من القضايا الرئيسية من حيث األسبقية يف الطرح أو من حيث الكيفية، صار من الالفت لالنتباه يف السنوات 

قريب  عاألخرية اعتماد وسائل اإلعالم القدمية على املواد اإلعالمية اليت يرسلها املواطنون الذين غالبا ما يكونون يف موق
( العربية على اجلمهور bbcمن احلدث وجتمعهم هبم صلة وثيقة أو روابط قوية ففي "حرب العراق كان اعتماد قناة )

نظرا لعدم قدرة  (10)واضحا بعد أن طلبت إىل املشاهدين إرسال الصور اليت يلتقطوهنا عن األحداث لتعيد نشرها"
القناة على إرسال مراسلني إىل كل نقاط التوتر بالعراق ولقد حذت حذوها العديد من القنوات على غرار القناة 

من خالل برناجمها مراسلون والكثري من القنوات اليت خصت الصحافة  (France 24الفرنسية الناطقة بالعربية )
نوات جمية ولقد تصاعد األمر بعد ما عرف بالربيع العريب عندما صارت القالتشاركية مبساحة واسعة ضمن شبكاهتا الربا

                                                           
)10(Shayne Brwmam, Chris Willis: We media, how audience are shaping the future of news and 

information; USA; the media center at the American press Institute,2003: P08 
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العربية ختصص فضاء واسعا للمواطنني إلرسال تعليقاهتم ومشاركتهم وفيديوهات عن األحداث اجلارية أمامهم وعجزت  
 رى.دول األخكامريات القنوات ومراسليهم الوصول إليها يف سوريا، العراق، مصر، تونس اليمن، وغريها من ال

ولقد كان أهم حدث أبرز استعانة وسائل اإلعالم التقليدية باملواطنني يف تغطية األحداث الصور اليت أعادت 
بثها كل القنوات التلفزيونية اخلاصة بإعدام الرئيس الراحل صدام حسني، تلك اليت التقطها مواطن هباتفه النقال 

 .لتكون مرجعية هامة ملختلف وسائل اإلعالموعجزت عن ذلك كامريات القنوات التلفزيونية 
ونظرا ليقني املسؤولني بأمهية وسائل اإلعالم اجلديد يف حتصيل املعلومة أمضت الصحيفة األمريكية 

(International Herald Tribune( عقدا مع موقع )OhmyNews وهو موقع خاص باملواطنني( )
علومات اليت يعايشوهنا( لتزويدها باملستجدات من األخبار واملالصحفيني ينشرون فيه األخبار عن خمتلف األحداث 

  .(11)ألف صحفي مواطن من كل أوحاء العامل 06نظرا ألن هذا املوقع ينشر فيه حوايل 
 إجراءات الدراسة الميدانية: -
أردنا من خالل هذه الورقة البحثية العلمية إلقاء الضوء على واحدة من الظواهر منهج البحث وأدواته:  -

اإلعالمية االجتماعية اليت ما فتئت تتنامى يف البلدان العربية وزاد استخدامها بعد تطور تقنيات االتصال ومتكني 
الشعوب من خدمات األجيال الرابعة وما بعدها لالتصال اليت سهلت استخدام االنرتنيت ومنحت الفرصة لتداول 

ج من خالل هذه دراسة حتليلية اعتمدنا فيها على املنه املعلومات وتشاركها على نطاق واسع وهو ما أردنا توصيفه
 الوصفي األنسب ملثل هذه املوضوعات باالعتماد على أداة حتليل احملتوى لتفكيك املضمون وإعادة تصنيفه وتبويبه.

 نيعينة غري احتمالية حيث قصدنا املواد اإلخبارية يف قناة اجلزيرة اليت تعىن مبضامعينة الدراسة: تم اختيار   -
مواقع التواصل االجتماعي كمستجد فرض نفسه عند اجلماهري الواسعة متابعة وتفاعال لذلك فإننا اخرتنا واحدة من 
النشرات اليت استحدثتها القناة ملواكبة التطور احلاصل يف اجملال وهي النشرة التفاعلية اخلاصة وقد مجعنا مفردات العينة 

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:  0216ظمة خالل شهر ديسمرب باالعتماد على العينة العشوائية املنت
 
 
 
 
 
 

                                                           
)11( IPID. P20 
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 : خصائص عينة الدراسة التحليلية:03جدول رقم 
 هيكل المادة اإلخبارية تاريخ البث المدة الزمنية المفردات القناة المادة اإلخبارية
 النشرة التفاعلية

 " نشرتكم"
 العناوين. .1 0216ا10ا20 03:06 21 الجزيرة

املوضوعات األكثر  .0
تداوال على مواقع التواصل 

 االجتماعي.
املوضوعات األكثر  .5

 تصفحا على موقع اجلزيرة.
تفاصيل املوضوعات  .3

 املنتقاة
حوارات مباشرة مع  .3

الشخصيات ذات الصلة 
 باألحداث

 0210ا10ا22 03:35 20

 0210ا10ا13 03:31 25

 0210ا10ا02 03:02 23

 0210ا10ا06 03:32 23

 
عمال باإلجراءات املنهجية السالفة الذكر حتصلنا على مخس مفردات من النشرة التفاعلية اخلاصة بأكثر 

 األحداث والقضايا تداوال على مواقع التواصل االجتماعي واليت تبثها قناة اجلزيرة الفضائية )اليوم، والتوقيت،...(
ية شاملة تغطي قناة اجلزيرة األحداث اليومية تغطية إخبار  اليومية: قناة الجزيرة والتغطية اإلخبارية لألحداث  -

مع ترتيب أمهية األخبار وعرضها والرتكيز عليها وفق أمهية اخلرب ووفق األولويات والسياسة التحريرية للقناة وتصاحب 
قوعها باالستناد إىل و هذه التغطية تطورات عرب شبكة من املراسلني والصحفيني الذين ينتشرون لنقل األحداث حلظة 

، كما ال ننسى 12مصادر رفيعة باإلضافة إىل متابعة وكاالت األنباء العاملية لضمان وصول وتدفق األخبار حلظة وقوعها
اعتماد القناة بشكل واضح على شبكات ومواقع التواصل االجتماعي لسرعة عرض احلدث وتقدميه للجمهور يف شكل 

 اإلخبارية واالعتماد بشكل الفت على الشاهد العيان لتقدمي املعلومة. أبرز صحافة املواطن يف مضامينها
 
 

                                                           
، اليت تقدمها قناة اجلزيرة يف قطر، قسم اإلعالم، جامعة بغداد، العراقمزيد رحيم، القيم واألخبار يف قناة اجلزيرة، دراسة حتليلية لنشرات األخبار (12)

 .122.ص1222
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 المحور األول: مكانة مواقع التواصل االجتماعي في البث التلفزيوني الفضائي:
برز دور التلفزيون يف تشكيل الرأي العام وبدأت املنافسة بني احلكومات العربية ورجال  1222منذ حرب اخلليج  

اء حتتد وتوالت املبادرات احلكومية والفردية يف إطالق أنواع خمتلفة من القنوات ومع ذلك ظلت املادة األعمال األثري
اإلخبارية على القنوات العربية ختضع للرقابة وتسري وفق توجيهات حكومية ظاهرة حينا وخفية حينا آخر ما دفع باجلمهور 

لتواصل ات إىل التوجه هي األخرى من خالل صفحات خاصة هبا لإىل التوجه إىل االنرتنيت وقد دفع توجه اجلمهور القنو 
 ومزيد من التفاعلية مع اجلماهري أو االستعانة. 

نزح املشاهدون من التلفزيون كوسيلة اتصال إىل االنرتنيت وحتديدا شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك 
داث من خالل متفاعلني يصيغون ويغريون مفردات األحاألكثر شعبية يف العامل العريب كي يصبحوا بذلك مستخدمني 

األخرية وعليه تقررت إدارات القنوات التلفزيونية اإلخبارية ومؤسسات اإلعالم بشكل عام بضرورة تطوير أساليبها 
ة يوخدماهتا ومتابعة التحديث املستمر مبا يواكب العصر الذي يتسم بالتفاعلية والالتزامنية يف ظل املنافسة اإلعالم

المتالك تكنولوجيا اإلعالم احلديثة وخاصة بعد ظهور الوسائل اإلعالمية اجلديدة اليت تسعى لتقدمي معظم خصائص 
ويميزات الوسائل اإلعالمية التقليدية يف وسيلة إعالمية تفاعلية واحدة فقط هي شبكة االنرتنيت وما تقدمه من خدمات 

 استثمار مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة من خدماهتا املتجددة يفإعالمية متنوعة ويميزة إضافة إىل العمل على 
خدمة قضايا األمة العربية واإلسالمية السياسية، االجتماعية، االقتصادية، التعليمية، الرتبوية، الثقافية، الرياضية وغريها 

 .(13) خبلق فضاءات جديدة تبحث من خالهلا عن اجلمهور
مستخدمي االنرتنيت من النشر اإللكرتوين والبث بشكل مستقل عن  Web 0.2لقد مكن اجليل الثاين 

املؤسسات عن طريق عدة أشكال، املدونات، الصفحات الشخصية، املواقع التسامهية، الويكي،...، أو عرب 
 البودكاست، املدونات السمعية البصرية، البث املباشر، وبالتايل إنتاج املضامني والتحكم يف نشرها وبثها.

لقد كثفت القنوات التلفزيونية من تواجدها على االنرتنيت باستخدامها ملواقع التواصل االجتماعي اليت أعطت و 
هلا فرصا مثينة لإلعالن عن الربامج تارة ولعرض الربامج تارة أخرى وكذا تقدمي األخبار العاجلة والتفاعل معها وقد 

( على MBCة من املتابعة على تويرت فيما حازت جمموعة )( العربية واجلزيرة االجنليزية بنسب عاليBBCحضيت )
 .(14) أكرب املشاهدين على يوتيوب

أي حدثين عين  (parler moi de moi)لقد طبقت القنوات التلفزيونية اآلن املقولة الفرنسية الشهرية 
وهي تسعى إىل نقل واقع الناس من خالل املضامني اليت يشاركوهنا واستغلت رغبة اجلمهور التلفزيوين الذي يريد أن 

                                                           
، 0222سالمية، غزة،إياد القرا، اجتاهات الطلبة اجلامعيني وحو استخدام االنرتنيت، دراسة ميدانية، دراسة غري منشورة، قسم الصحافة واإلعالم، اجلامعة اإل(13) 

 .60ص
)14(www.arabadvisors.com 0215 تاريخ الزيارة: 13ا11ا  

http://www.arabadvisors.com/
http://www.arabadvisors.com/
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لدراسة وخالل احملور األول من ا، يشاهد نفسه واهتماماته وطموحاته وحىت مآسيه ويف ذلك نوع من التنفيس له
هبا ضمن  اليت تعتمدها قناة اجلزيرة وخصائصها وأهم املواد اليت تستعني التطبيقية سنتعرف على أهم مواقع التواصل

 احملور األول كما ستبينه اجلداول التالية:
 : مواقع التواصل االجتماعي األكثر بروزا عبر قناة الجزيرة:01جدول رقم 

 النسبة المئوية ك مواقع التواصل االجتماعي
 Twitter 53 36،23%تويتر

 Face book  03 50،26%الفيس بوك 
 YouTube  12 15،62% اليوتيوب

 Les blogs  25 23،11%المدونات 
 Periscope  21 21،56% الباريسكوب

 %122 65 مجموع التكرارات
 

أكثر مواقع التواصل االجتماعي بروزا على قناة اجلزيرة من خالل نشرهتا التفاعلية حيث أن  20يوضح رقم 
يف حني احتل املرتبة الثانية الفيس بوك  %36،23 املسيطر من عدد مرات الظهور بنسبة بلغتموقع التويرت كان 

 تليها املدونات بنسبة %15،62 أما املرتبة الثالثة من حيث الظهور فكانت لليوتيوب بنسبة %50،26بنسبة
اجلزيرة بشكل كبري وعليه يبدو جليا اعتماد قناة ، %21،56وبنسبة أقل تطبيق الباريسكوب بنسبة  % 23،11

 جدا على موقعي التوتري والفيس بوك ألهنما كانا األكثر ظهورا على شاشتها.
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 : طبيعة المواد التي أعيد بثها عبر الجزيرة01جدول رقم 
 % ك  نوع المادة مواقع التواصل االجتماعي

 
 التويتر

 %31،35 12 تغريدات
 %30،26 13 هاشتاج

 %23،61 20 فيديوهات 
 %22 22 صور 

 %122 53 المجموع 
 
 الفيس بوك 

 %63 12 فيديوهات
 %02،25 23 تعليقات

 %23،16 21 صور 
 %122 03 المجموع 
 %66،66 20 نصوص  المدونات 

 %55،55 21 تعليقات 
 %122 25 المجموع 
 %22 22 فيديوهات اليوتيوب 

 %12 21 صور 
 %122 12 المجموع 

 %122 21 فيديوهات  الباريسكوب
 %122 21 المجموع   

طبيعة املواد اليت مت عرضها على اجلزيرة انطالقا من مواقع التواصل االجتماعي ونوردها  25يبني لنا اجلدول 
 مرتبة حسب عدد مرات الظهور:

تليها بنسبة ليست بالبعيدة  %31،35لقد سيطرت التغريدات على املواد املقتبسة من توتيرت بنسبة التويتر:   -
، % 23،61أما الفيديوهات فكانت بنسبة ضئيلة جدا بلغت  %30،26عنها اهلاشتاقات اليت بلغت هي األخرى

املواد بروزا على  وعليه بالنسبة للتوتري كانت أكثر، لى شاشة اجلزيرة مصدرها التويرتيف حني مل يتم عرض أية صورة ع
دنية اشتاقات اليت جلأت إليها القناة ملعرفة أراء وتصرحيات خمتلف الشخصيات السياسية واملشاشة اجلزيرة التغريدات واهل

 ذات الصلة مبختلف األحداث اليت تتناوهلا معتربة إياه كمصدر رمسي لتناقلها عن أصحاهبا.
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بارزة للقد حازت الفيديوهات املستجلبة من موقع الفيس بوك على الصدارة من حيث املواد االفيس بوك:  -
يف حني قدرت نسبة الصور من الفيس بوك ب  %02،25تليها التعليقات بنسبة ضئيلة بلغت  % 63بنسبة 

وعليه ميكن االستنتاج أن الفيديوهات اليت ينتجها موقع الفيس بوك تلقى صدى واسعا وتعد مصدرا ، 23،16%
 .هاما لألحداث تتناقله القنوات وتعيد بثه عند معاجلة جمريات األحداث

عادت اجلزيرة إىل اليوتيوب كمصدر هام للحصول على بعض الفيديوهات اليت أعادت بثها اليوتيوب:  -
يف حني جلأت إليه للحصول على عدد من الصور لتعيد بثها أيضا  % 22واملتعلقة مبختلف األحداث بنسبة بلغت 

لفيديوهات لثالثة من حيث كونه مصدرا لومنه نستنتج أن اليوتيوب أيضا مصدر هام يأيت يف املرتبة ا، %12بنسبة 
 اليت يعاد بثها.

 %66،66وقد عادت إليها اجلزيرة لعرض بعض النصوص املتعلقة باألحداث اجلارية بنسبة المدونات:  -
 .%55،55وبنسبة أقل التعليقات على األحداث واآلراء حول األحداث بنسبة مل تتجاوز 

ة مقتل يف فيديو مباشر مت عرضه أثناء االجتماع الروسي على خلفي ولقد استعانت به اجلزيرةالباريسكوب:  -
 سفريها يف تركيا.

 : طبيعة األحداث التي تمت معالجتها:04جدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار  طبيعة األحداث 
 %66،66 52  أحداث وقضايا أنتجتها مواقع التواصل االجتماعي 

 %55،55 13  نبثها على التلفزيو  أحداث تداولتها مواقع التواصل بعد
 %122 33  المجموع 

طبيعة األحداث اليت متت معاجلتها عرب قناة اجلزيرة انطالقا من مواقع التواصل االجتماعي  23يبني اجلدول رقم 
من القضايا اليت مت طرحها أنتجتها وفرضتها مواقع التوصل االجتماعي وكانت األكثر تداوال  %66،66حيث أن 

على منصاهتا يف حني كانت املرتبة الثانية للقضايا واألحداث اليت مت بثها عرب خمتلف القنوات سيما قناة اجلزيرة بادئ 
 .%55،55األمر مث تناقلتها مواقع التواصل االجتماعي بنسبة مل تتجاوز 

وعليه تؤكد بيانات اجلدول أن مواقع التواصل االجتماعي فرضت نفسها كصانع لألحداث وأرضخت القنوات 
 التلفزيونية هلا فأجربهتا على طرق تلك األحداث ومعاجلتها عرب شاشاهتا.
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 : نوع األحداث التي تمت طرحها إعالمي انطالقا من مواقع التواصل االجتماعي00جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار نوع األحداث القضايا والمطروحة 

ردود أفعال الشخصيات الفاعلة 
 واألفراد حول األحداث الجارية

 

 ا  %63،26 02 تويتر
 ا  %12،30 23 الفيس بوك
 ا  %26،31 20 المدونات
 %66،32 % 122 06 المجموع

 مجريات أحداث ميدانية مباشرة
 

 ا  %66،20 12  الفيس بوك
 ا  %13،52 20  التويتر

 ا  %26،62 21  الباريسكوب
 %50،32 %122 15  المجموع

 122% 32  المجموع الكلي 
نوع األحداث اليت أعيد بثها على شاشة اجلزيرة وكان مصدرها مواقع التواصل  23يوضح اجلدول رقم 

القناة كانت ردود أفعال الشخصيات الفاعلة يف من املوضوعات املطروحة يف % 66،32االجتماعي حيث أن 
من املواد اليت أعيد بثها كانت  %50،32الساحة الدولية واألفراد حول خمتلف األحداث اجلارية يف العامل بينما 

تتعلق مبجريات األحداث يف امليدان وتطورات األوضاع على املباشر حول القضايا اليت رأت قناة اجلزيرة أهنا األكثر 
وال عرب مواقع التواصل االجتماعي لكن لكل موقع منها جانبا برز فيها أكثر من األخر حيث أن اجلزيرة كانت تدا

تلجأ إىل تويرت للتعرف على ردود أفعال الشخصيات حول األحداث وتطوراهتا بينما جلأت إىل الفيس بوك وحتديدا 
 عرب البث املباشر لرصد جمريات األحداث يف امليدان.

قد اعتمدت اجلزيرة على مواقع التواصل االجتماعي يف معرفة ردود األفعال حول األحداث وحتديدا عرب وعليه ف
 توتري كما تتبعت األحداث وتطوراهتا يف امليدان عرب الفيس بوك. 
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 : أصناف األحداث التي تم تداولها عبر مواقع التواصل االجتماعي وشاركتها الجزيرة:00جدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار  األحداثتصنيفات 

 %53،33 16  أحداث وقضايا سياسية 
 %06،66 10  قضايا إنسانية

 %02 22  جرائم واعتداءات 
 %22،22 23  قضايا تكنولوجية 

 %23،33 20  أحداث ثقافية
 %23،33 20  أحداث اجتماعية

 %122 33  مجموع التكرارات
 

 %53،33والقضايا اليت اختارهتا اجلزيرة لتكون يف نشرهتا التفاعلية فكانت  أصناف األحداث 26يبني اجلدول 
األخرى كانت للجرائم االعتداءات يف خمتلف أوحاء العامل  %02كانت إنسانية بينما   %06،66منها سياسية بينما 

بينما القضايا  تفلقضايا التكنولوجيا واليت كانت يف الغالب حول حملاوالت تطوير لوسائل وتقنيا %22،22أما 
 وينفس النسبة القضايا االجتماعية. %23،33الثقافية طرحت بنسبة 

وعليه فان قناة اجلزيرة غلبت اجلانب السياسي لألحداث وفقا للتوجه العام للقناة وجمال ختصصها وحسبها فإن 
منصات التواصل  ر تداوال علىرواد مواقع التواصل االجتماعي يهتمون بالقضايا السياسية كوهنا اختارت القضايا األكث

 االجتماعي.
 تقنية البث المباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي والعملية اإلخبارية في القنوات التلفزيونية:  -3

للصفحات املوثقة يف الواليات  2014أطلق موقع التواصل األكثر انتشارا يف العامل هذا التطبيق يف متوزايوليو
حني أتاح  0213املتحدة، لكنه وسع نطاق األشخاص املسموح هلم باالستفادة من هذه اخلدمة يف آبا أغسطس 

(، وقد مت 0213)أنقل ما حولك.. بث مباشر على فيسبوك ،  15للمشاهري والشخصيات املؤثرة استخدام التطبيق
 .0213مستخدمي الفايسبوك هناية سنة حتديث التطبيق ليصبح متوفرا لدى كافة 

                                                           
 ،0213سبتمرب 13أنقل ما حولك...بث مباشر على فيسبوك، شبكة تلفزيون الشرق األوسط، (15)
 /281063.html-application-mentions-launches-http://www.alhurra.com/a/Facebook، 

 

http://www.alhurra.com/a/Facebook-launches-mentions-application-/281063.html
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وميكن للمستخدم أثناء البث املباشر مشاهدة تعليقات وردود فعل املستخدمني يف الزمن الفعلي وعدد املشاهدين 
اإلمجايل، وبعد االنتهاء من البث يتم حفظه يف "التامي الين" اخلاص بك مثل أي فيديو آخر وميكنك حذفه لو مل 

 .ترغب يف االحتفاظ به
الت يف النصف رغم حداثة التقنية ودخوهلا عامل االتصابروز تقنية البث المباشر عبر القنوات التلفزيونية: -1

إال أن القنوات التلفزيونية سارعت إىل استغالل هذا اجلديد من خالل تغطياهتا لألحداث  0216األول من عام 
عالمية عن يه إىل نقطة توتر تعجز كربيات املؤسسات اإلاجلارية يف العامل سيما الوطن العريب الذي حتول كل شرب ف

توفري طاقم صحفي يغطي كل تلك األحداث املتسارعة ومن خالل تتبع بعض املواد اإلخبارية ملختلف القنوات خاصة 
 ااإلخبارية الحظنا تواجدا واسعا ملواد أنتجتها مواقع التواصل االجتماعي وأعادت بثها القنوات مستدلة هبا على م

جيري يف امليدان وقد عجزت كامرياهتا عن بلوغ املكان بسبب العراقيل املادية ) العامل البشري، التنقل، التكاليف( أو 
بسبب حدوث الوقائع بشكل مفاجئ يتعذر على املؤسسات توقعها والتواجد بعني املكان. وتبني اجلداول املوالية 

 .طياهتا املباشرة لألحداث على شاشة قناة اجلزيرة الفضائيةمدى تواجد مواقع التواصل االجتماعي من خالل تغ
 : نسبة فيديوهات البث المباشر ضمن الفيديوهات الواردة في النشرة:00جدول رقم

 %النسبة المئوية التكرار الفيديوهات  
 %36،30  15 فيديوهات البث المباشر 

 %35،32 12 فيديوهات غير مباشرة
 %122 05 مجموع الفيديوهات

 
يبني اجلدول مدى اعتماد قناة اجلزيرة على الفيديوهات املتداولة عرب مواقع التواصل االجتماعي يف معاجلة 

من املواد الفيلمية كانت مباشرة تصور جمريات األحداث اليت تناولتها بالطرح  %36،30القضايا املتداولة حيث أن 
من املواد الفيلمية كانت للفيديوهات غري املباشرة اليت استعانت هبا يف طرح القضايا األكثر تداوال  % 35،32ونسبة 

 على مواقع التواصل االجتماعي.
وعليه فإن قناة اجلزيرة استغلت تقنية البث املباشر ووظفتها يف طرح ومعاجلة األحداث اجلارية يف العامل واملنطقة 

 العربية.
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 عمر األحداث المباشرة حسب الوقت اإلجمالي للنشرة التفاعلية:: 08جدول رقم 
 %النسبة المئوية المدة ثا/ د عمر األحداث المباشرة 
 %12،62 03:53 مدة األحداث المباشرة 
 %22،52 22:63 بقية األحداث األخرى 
 %122 105:62 المجموع  

املدة الزمنية اليت خصصتها قناة اجلزيرة لألحداث املباشرة اليت وظفت فيها تقنية البث  22يبني اجلدول رقم 
ثا وقد كانت  62د و 105املباشر مقارنة بالوقت اإلمجايل للنشرة ككل حيث أن إمجايل الوقت يف العينة وصل إىل 

وهي نسبة معتربة جدا مقارنة  12،62سبة بلغت ( حمصلة بذلك ن LIVEثا منه لألحداث املباشرة )  53د و03
ثا املتبقية كانت من  63د و22حبداثة التقنية خاصة على الفيس بوك الذي بدا واضحا اعتماد القناة عليه بينما 

 . نصيب بقية األحداث األخرى غري املباشرة اليت مت تداوهلا عرب مواقع التواصل االجتماعي
 الجتماعي األكثر استخداما لتقنية البث المباشر حسب عينة الدراسة:: مواقع التواصل ا09جدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار مواقع التواصل االجتماعي نوع الفيديوهات  
 

 البث المباشر
 %66،20 12  الفيس بوك 

 %13،52 20  تويتر
 %26،62 21  باريسكوب

 %122  15 المجموع  
أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما لتقنية البث املباشر وفقا لعينة الدراسة حيث  22يوضح الدول رقم 

يف حني كانت بقية الفيديوهات % 66،20تبني أن موقع الفيس البوك احتل املرتبة األوىل من بني كل املواقع بنسبة 
 % 26،62والباريسكوب بسبة قدرت ب %13،52لتويرت بنسبة 

 كد بيانات اجلدول أن الفيس بوك يسيطر على البث املباشر من بني كل مواقع التواصل االجتماعي األخرى. تؤ 
 : منتجو الفيديوهات المباشرة عبر الفيس بوك:30جدول رقم         

 %النسبة المئوية التكرار منتجو الفيديوهات 
 %22 22 مواطنون صحفيون
 %02 20 مراسلون معتمدون

 %122 12 المجموع 
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منتجي الفيديوهات املباشرة عن األحداث عرب الفيس بوك واليت متت إعادة بثها على  12يبني اجلدول رقم 
من الفيديوهات أنتجها مواطنون صحفيون كانوا متواجدين يف مكان وقوع األحداث أو % 22قناة اجلزيرة حيث 

قريب منها بعثوا هبا إىل موقع اجلزيرة أو تشاركوها على صفحات إخبارية أو شخصية حيث يقوم املواطن بدور الصحفي 
 ة،صورة واقعيملتاحة لعرض اخلرب باالذي ينقل األخبار من مواقع األحداث احلية مستخدما كافة الوسائل التكونولوجية 

 من تلك الفيديوهات اليت قامت ببثها اجلزيرة كان مصدرها مراسلون صحفيون تعتمدهم القناة. %02بينما 
وعليه ميكن القول أن قناة اجلزيرة تبث أو تعيد بث فيديوهات حتصل عليها عن طريق مواطنني صحفيني كانوا 

ختتارها للتغطية واملعاجلة وهو ما يؤكد وجهة نظر عديد من الباحثني حول انعكاسات شهودا عيان عن األحداث اليت 
لتقنيات االنرتنيت على "خصائص اجلمهور وطبيعة املمارسة اإلعالمية من خالل هذه الوسيلة فبعد أن كانت عناصر 

واملستقبل  فاصلة بني املرسلالعملية اإلعالمية هي )املرسل، الرسالة، املستقبل، رجع الصدى( واختلفت احلدود ال
وأصبح كل مجهور االنرتنيت منتجا للمادة اإلعالمية املقدمة وهو ما أطلق عليه اخلرباء واملتخصصون ظاهرة املواطن 

  .(16)الصحفي"
ملضامني تعد أهم املالمح اليت ميزت االمالمح العامة للتغطيات اإلخبارية في ظل وسائل اإلعالم الجديدة: -1

 بتغطيات األحداث بعد بروز وسائل اإلعالم اجلديدة ما يلي:املتعلقة 
( فقد أزيلت الوساطة اليت  Jim Hall: حسب جيم هال )إلغاء الوساطة بين الجمهور ووسائل اإلعالم -

كانت بني الصحفيني احملرتفني واجلمهور "فاألدوار اليت كانت تقوم هبا الصحافة االحرتافية كحارس للبوابة وحمدد 
يات ومغربل األخبار....كل هذه األدوار وضعت على احملك نظرا ألن مصادر الصحافة األولية أصبحت متاحة األولو 

مواقع التواصل االجتماعي دفعت إىل أبعد من ذلك بل مكنت من إلغاء الوساطة بني صناع  بل نرى أن ،(17)للجمهور"
 حتصلوا ا الصحفيني وهم يرعون املعلومات والبيانات اليتالقرار واجلمهور أو ما ميكن أن نسميه الكفالة اليت كان يقوم هب

فقد صار أفراد الشعب أو املواطنني يطلعون مبفردهم على  الشعب أو اجلمهور عليها من احلكام املسؤولني إليصاهلا إىل
إمكاهنم التعليق بتلك املعلومات عرب الصفحات واحلسابات الرمسية هلؤالء القادة واملسؤولني عرب مواقع التواصل بل صار 

عليها وإبداء رأيهم حوهلا دون أي خوف أو رهبة وهو ما حتم على وسائل اإلعالم القدمية االنصياع واالستعانة هبذه 
 املواقع يف خمتلف مضامينها وتبنيها ومن مث إعادة بثها.

وسعت مواقع التواصل االجتماعي من إمكانية التعبري بكل حرية عن انشغاالت الفئات املهمشة أو املقصية  -
وإيصال أصواهتم إىل املسؤولني كما مكنت من رفع هامش احلرية يف الكثري من البلدان حىت يف املوضوعات املسكوت 

                                                           
 .023، ص0223، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع، 1حممود علم الدين، تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافة، ط(16)

(17) , London, Pluto press. p53. critical primer; a  : Online Journalism Jim Hall 
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: عرب تنتهجها الكثري من البلدان. ) مباشر تونس عنها كمثال على ذلك إيصال الصوت املعارض للسياسة العامة اليت
 د( 5:22، التوقيت 20الفيس بوك مباشر االعرتاض على قرار العفو عن اإلرهابيني عقب اغتيال الزواري: املفردة:

هناك من يرى أن التكنولوجيا املستحدثة ستحقق درجة غري مسبوقة من الشفافية والدميوقراطية لكوهنا وسيلة  -
طالق حرية الفرد واجلماعات، يف أن حيصل يف أي وقت ويف أي مكان للتعبري عن أفكاره واحلصول على كل عملية إل

لكن استخدام هذه  ما حيتاجه من معلومات، وأن يرسل يف أي وقت ويف أي مكان ما يريد من أفكار وآراء،
 .داثتزايدا كبريا يف درجة الغموض يف بعض األح -يف املقابل-التكنولوجيات جعلت 

لبث املباشر ا السمات العامة للتغطيات اإلخبارية لألحداث بعد تقنية البث المباشر: لقد مكنت تقنية -4
إىل بروز عدد من املالمح األخرى اليت تضاف إىل سلسلة السمات اليت جاءت هبا وسائل اإلعالم اجلديدة لعل أبرزها 

 ما يلي:
 : لقد فتحت االنرتنيت جماال للتفاعل وتشكيل احلركات االجتماعية خاصة أن تفاعالته الالتفاعلية التزامنية -

ترتبط بقيود املكان وال قيود السلطة وال قيود الزمن ويستدعي ذلك إلغاء التفرقة بني ما هو اجتماعي وسياسي وثقايف 
حلدوث احلادثة واجلمهور  املباشر بني الوقت اآلين على خلفية السياقات االفرتاضية والواقعية اليت مل تعد مقبولة، التفاعل

من خالل التعليقات اإلضافات ردود األفعال املتاحة إضافة إىل إقدام املشاهد على التفاعل الفوري أثناء البث احلي 
 للحدث املباشر. 

 ال جمال زمين أو ال فاصل بني زمن وقوع احلدث ووقت بثه. اآلنية الفعلية: -
ن األحداث يف العديد من الدول هيئات رقابة تعترب الكثري مالسيكية وكسر هيئات الرقابة: تحطيم القيود الك -

خطوطا محراء ال ينبغي طرحها إعالميا وأن التطرق إليها أو بثها خمالف للصاحل العام وهذا تغليط وقعت فيه الكثري من 
تها جاءت تلك اخلطوط هتديدا لكياهنا واستمراري املؤسسات اإلعالمية سيما الرمسية منها اليت تعترب اإلعالم أو جتاوز

مثال على ذلك بث مباشر إيران ) االعرتاض على السياسة اخلارجية  د.مواقع التواصل الجتماعي لتحطم تلك القيو
 ثا(  03د و 22التوقيت:  21اإليرانية حتديدا يف األزمة السورية يف إحدى التجمعات الطالبية، املفردة:

مكنت الدراسة التحليلية من استخراج بعض السمات اليت ميزت اإلنتاج الرقمي بعد ظهور  إضافة إىل ذلك،
 تقنية البث املباشر لعل أمهها ما يلي:

ير عرب تقنية البث املباشر يتمكن املستخدم من تصو نقل المجريات وإهمال السياقات المفسرة للحادثة: -
ويرها وقوعها، لكن الصورة وحدها ال تكف للكشف عن احلادثة وتصاحلادثة اليت وقعت يف جماله وتلفت انتباهه عند 

بكافة تفاصيلها بل إن الصورة وحدها لن تقدر على كشف املكان، وال الزمان، وال الظروف العامة للحادثة ولن تقدر 
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قليدية من تعلى تفسري أبعادها وال كسف مسبباهتا وال حىت جممل نتائجها وهذا ما يتكفل به الصحفي يف الوسائل ال
 خالل النزول إىل امليدان للحصول على كل هذه املعلومات والتفاصيل ورمبا أكثر. 

بثها  لفت انتباهنا من خالل الفيديوهات املباشرة اليت مت بثها على الفيس بوك وإعادةغياب التعليق الصوتي: -
ل التلفزيوين حيث يق الصويت الذي عهدناه يف العمعلى قناة اجلزيرة أن املادة الفيلمية حول خمتلف الوقائع خالية من التعل

يشرح ما جيري ويضيف الكثري من املعلومات للجمهور حيث حاول الناشطون باللجوء إىل الكتابة وأحيانا إىل الكالم 
لكنه قليل جدا ال ميكن من فهم احلادثة وظروفها لذلك فإننا جند الكثري من التعليقات تتساءل عن ما جرى وجيري 

 انه وزمانه رغم مشاهدهتا للفيديوهات عديد املرات. ومك
واجد شاع يف املمارسة اإلعالمية عرب التلفزيونات تتوثيق األحداث بالمادة الفيلمية على حساب النص:  -

املراسل يف مكان احلدث وتزويده اجلمهور أول بأول عن احلادثة من خالل مراسالت شفهية معدة بعناية وتغيب أو 
ة وبتواجد الناشطني على خمتلف مواقع التواصل االجتماعي يف أماكن األحداث سادت ثقافة تصوير كل تكاد الصور 

شيء وزادت هذه الظاهرة تعاظما مع بروز تقنية البث املباشر اليت جعلت الكثري من املستخدمني يبثون كل شيء يف 
ايتس )رئيس سيد واضح ملقولة بيل غشكل تعاظمت فيه الصورة على حساب النصوص الشفهية لألحداث ويف ذلك جت

شركة مايكروسوفت(: "من يسيطر على الصورة يسيطر على العقول" لكن هنا ينبغي اإلشارة إىل أن املبالغة يف الصورة 
ورمبا ما حيصل  18بشكل يتجاوز حدود اخلرب قد حيول من الواقع إىل درجة عدمية اجلدوى وحىت يف األثر لدى املشاهد

يلمية اليت تصلنا من األراضي السورية يؤكد ذلك حيث أهنا مل تعد ختلف ذات األثر الذي كانت عليه يف حول املواد الف
 السابق يف نفوس اجلماهري.

لنص يعد أكرب خلل يف العمل التلفزيوين عدم التوافق بني اغياب التوافق والتكامل بين النص والصورة:  -
ما جيري و إضافة بيانات ومعلومات ال يقلها النص حيث توضح احلادثة  املنطوق والصورة اليت يعد دورها األساس شرح

وظرفها ووقتها ومكاهنا وتصف الظروف احملطة هبا يف شكل متكامل مع التعليق بينما يف الفيديوهات اليت صارت تنتجها 
يح الفرص باستخدام يت مواقع التواصل وتعيد بثها القنوات خلل واضح بني الصورة وبعض الكلمات املنطوقة ما يسمح أو

الفيديوهات بل وتوظيفها وفقا ملا خيدم سياسة كل مؤسسة وأهدافها )كمثال على ذلك مباشر األردن: أحداث منطقة 
 ثا(  52د و20، التوقيت: 20الكرك، املفردة 

                                                           
ة، احتاد اإلذاعات ياملنصف العياري وآخرون، املعاجلة اخلربية التلفزيونية العربية بني املتطلبات املهنية والتوجهات السياسية، سلسلة حبوث ودراسات إذاع(18)

 .32.ص 0226العربية، تونس، 
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تماعي جأحيانا ما يلجأ الصحفيون إىل االستشهاد مبواد فيلمية مصدرها مواقع التواصل االضرب المصداقية:  -
وكتابة نص ال توثقه املادة الفيلمية اليت يبثوهنا، وهذا قد يدفع إىل التشكيك يف املصادر وحقيقة األحداث وارتباطها 

 الفعلي بالنص الذي أعده صحفي مل يكن طرفا فاعال يف األحداث وال شاهدا عيان عليها.
يستوجب  وصحة ودقة البيانات يف طياته مايفرتض يف العمل الصحفي التأكد من سالمة اخلرب غياب الدقة:  -

التحري التام قبل البث لكن ركض املؤسسات خلف السبق الصحفي جعل القائمني عليها والعاملني هبا يغلبون 
السكووب على سالمة وصحة املعلومات اليت يقدموهنا للجماهري وهو ضرب غري مباشر للمصداقية ألن اجلمهور ذكي 

بعد  ؤسسات ولن ينسى املتناقضات اليت يسجلها حول التلّون يف الطرح والتغري يف املواقف ولوويتتبع مسار ومسرية امل
حني. من جهة أخرى كثريا ما نسمع عبارات قتل عدد من املواطنني، أدت إىل مقتل العشرات، أصيب البعض... وهذا 

 خلربية.يتناىف مع العمل الصحفي الذي يستدعي التحري والتدقيق قبل تقدمي املادة ا
وع : بدل خروج الصحفي وانتقاله إىل مكان وقتراجع العمل الصحفي الميداني وتحوله إلى عمل مكتبي -

احلادثة جلمع بياناته وتغطية احلدث من كل جوانبه تصله عرب االنرتنيت وبتقنية البث املباشر املادة جاهزة فيقوم بإعادة 
ة أقل سهلت التكنولوجيا مهمته يف اجناز عمله يف وقت أقل وتكلف صياغتها وفق السياسة العامة للقناة وبثها ولئن

 وجهد أقل فإهنا خفف من وزن املادة التلفزيونية وغيبت الكثري من العناصر الضرورية اليت تضع احلادثة يف سياقها العام.
سبة املوضوعية ن : مكنت تقنية البث املباشر من رفعارتفاع نسبة الموضوعية في العرض وغيابها في المعالجة -

يف نقل بعض األحداث اجلارية بالصورة ألهنا تصور احلدث متاما كما هو دون أي تدخل سواء بالزيادة أو بالنقصان 
لكنها يف ظل غياب بيانات توثق احلادثة فإهنا فتحت اجملال واسعا لتوظيف احلادثة لصاحل أجندات املؤسسات اإلعالمية 

 ووفقا ملا تشتهي وبكل سهولة.
لئن أشرنا يف السابق إىل أهم السمات العامة اليت ميزت العمل الصحفي خالل تغطية األحداث واملستجدات و 

ة انطالقا من التقنيات احلديثة اليت استجلبتها التكنولوجيا فإننا سنورد يف اجلدول املوايل الفروق بني التغطيات اإلخباري
عن األحداث  ليت صارت تعتمد وسائل اإلعالم اجلديدة كمصادر أوليةالتقليدية يف التلفزيون وبني التغطيات احلديثة ا

 اجلارية يف العامل:
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 : الفرق بين التغطيات اإلخبارية التقليدية والمستحدثة في ظل وسائل اإلعالم الجديدة:33جدول رقم 
 التغطية  نوع      

 احملددات
التغطية اإلخبارية التقليدية على 

 التلفزيونات
 التغطية اإلخبارية يف ظل وسائل اإلعالم

 اجلديدة )البث املباشر(
 
 

من حيث 
 اخلصائص

 

  ارتفاع التكلفة يف اإلنتاج )التنقل
 )لعتاد( واجلهد والوقت يف اإلعدادوا

امليدان، اللقاءات مع  اخلروج إىل
األطراف الفاعلة، كتابة النص، القراء، 

 تركيب(
  احلاجة إىل وقت لإلخبار 
  هبا صحفي ينتمي للمؤسسة.يقوم 
 .خروج الصحفي للميدان 
  تلعب دور الوسيط بني األحداث

 واجلمهور وبني صناع القرار واجلمهور
 .تفاعل ضئيل ويكون بعد احلادثة 
  تسقيف احلرية عند حدود سياسة

 القناة.

 دون بذل  انعدام التكاليف يف اإلنتاج
أي جهد يف التنقل أو التحضري على 

 العام.حساب احملتوى 
  السرعة يف اإلخبار عن احلادثة

 وتفاصيلها وغياب أسس املادة اإلخبارية. 
  يقوم هبا أي شخص متواجد مكان

 وقوع احلادثة.
  إلغاء الوساطة بني األحداث واجلمهور

 وبني صناع القرار واجلماهري.
  وصول املادة إىل املكتب دون خروج

 الصحفي. 
  ا.هتفاعل كبري أثناء وقوع احلادثة وبعد 
 .جمال أوسع للحريات 

 
 من حيث املضمون

 

  اإلملام باملوضوع من حيث الظروف
 العامة، الزمان، املكان، األطراف.

 .وضع احلدث يف سياقاته العامة 
 .الدقة يف املعلومات والبيانات 
   سرد األدلة واحلج املدعمة لكل

 طرف.
  اإلجابة عن أهم شقيقات اخلرب

 الصحفي.

  من سياقاهتا تصوير احلادثة جمردة
 العامة.
 .الرتكيز على رؤية واحدة يف احلدث 
  االفتقار إىل املعلومات والبيانات حول

 احلادثة.
  غياب األطراف الفاعلة وغياب

 وجهات النظر املختلفة.
 

 
 من حيث الشكل

  احرتام البناء الفين اهلرمي يف كتابة
 التعليق.

  ال وجود ألي بناء فين وغياب تام
 للتعليق. 
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  التوافق والتكامل بني الصوت
 والصورة.

   الثبات يف الصورة والتنويع يف
 اللقطات واملشاهد.

   ضبط مستوى الصوت والتحكم يف
 املؤثرات اخلارجية.

  جودة عالية ودقة متناهية يف الصوت
 والصورة.

  وجود ألي توافق بني الصوت واملادة
 الفيلمية املدرجة.

 ية يف ة الفنكثرة االهتزازات وغياب الرؤي
 تصوير احلادثة.

  عدم القدرة التقنية وال الطبيعية على
 التحكم يف الصوت وال يف املؤثرات.

  ختضع لطبيعة اجلهاز الذي مت التصوير
 به.

 من حيث املهنية
 
 

 

  تعاجل احلدث وفقا للسياسة العامة
 للمؤسسة اإلعالمية.

  تتحرى صدق املعلومة قبل نشرها من
 املصادر املعتمدة

 .تقدم احلدث متاما كما هو دون تدخل 
  تنقل احلادثة على املباشر من دون

تفاصيل ما يفتح الباب أمام التأويل 
 والتوظيف.

 
 استنتاجات الدراسة:

بعد حتليل مفردات العينة املختارة من نشرات اجلزيرة التفاعلية متكنا من تسجيل عدد من النتائج نوردها      
 مفصلة يف ما سيأيت:

 مواقع التواصل االجتماعي األكثر ظهورا على شاشة الجزيرة:-3
من بني كل مواقع التواصل االجتماعي، كان التويرت والفيس بوك املسيطرين عرب شاشة اجلزيرة بنسبة  -

 للثاين.  %50،26لألول و  36،23%
ثها عند يد بأكدت الدراسة أن موقع الفيس بوك يعد مصدرا هاما لألحداث اليت تتناقلها القنوات وتع -

 . % 63معاجلتها لتلك األحداث أو جمرياهتا بنسبة بلغت 
كما   %31،35بينت النتائج أن املضامني األكثر بروزا على شاشة اجلزيرة هي التغريدات واهلاشتاقات نسبة -

اعتمدت اجلزيرة على مواقع التواصل االجتماعي يف معرفة ردود األفعال حول األحداث وحتديدا عرب توتري بنسبة 
لرصد آراء الشخصيات الفاعلة حول األحداث معتربة حساباهتم على تويرت مصدرا رمسيا وقامت عرب  63،26%

 .% 66،20الفيس بوك بتتبع األحداث وتطوراهتا يف امليدان بنسبة



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 22 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

أكدت الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي فرضت نفسها كصانع لألحداث و أرضخت القنوات  -
من القضايا اليت مت  %66،66التلفزيونية هلا فأجربهتا على طرق تلك األحداث ومعاجلتها عرب شاشاهتا حيث أن 

ألحداث وفقا ة غلبت اجلانب السياسي لطرحها على قناة اجلزيرة أنتجتها مواقع التوصل االجتماعي غري أن قناة اجلزير 
لتوجها العام وجمال ختصصها وحسبها فإن رواد مواقع التواصل االجتماعي يهتمون بالقضايا السياسية كوهنا اختارت 

 منها سياسية. %53،33القضايا األكثر تداوال على منصات التواصل االجتماعي وكانت 
 رة:مكانة تقنية البث المباشر على شاشة الجزي-1
استغلت قناة اجلزيرة تقنية البث املباشر ووظفتها يف طرح ومعاجلة األحداث اجلارية يف العامل واملنطقة العربية  -

من احلجم  %12،62من األحداث وظفت فيها تقنية البث املباشر حمصلة بذلك نسبة بلغت  %36،30حيث أن 
 قع الفيس بوك.ة جدا مقارنة حبداثة التقنية خاصة على مو اإلمجايل للنشرات التفاعلية يف عينة الدراسة وهي نسبة معترب 

تؤكد نتائج التحليل أن الفيس بوك يسيطر على تقنية البث املباشر من حيث االستخدام من بني كل مواقع  -
 .% 66،20التواصل االجتماعي األخرى بنسبة وصلت إىل 

تبث قناة اجلزيرة أو تعيد بث فيديوهات حتصل عليها عن طريق مواطنني صحفيني كانوا شهودا عيان عن  -
من تلك الفيديوهات أنتجها مواطنون صحفيون عن طريق % 22األحداث اليت ختتارها للتغطية واملعاجلة حيث أن 

 تقنية البث املباشر.
 البث المباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي:المالمح الجديدة للتغطيات اإلخبارية بعد تقنية -1

الفروق العامة بني التغطيات اإلخبارية احلديثة يف ظل وسائل اإلعالم اجلديدة  11أبرزنا من خالل اجلدول رقم  
والتغطيات التقليدية من حيث شكلها ومضموهنا وكذا خصائصها ومهنيتها وبه اتضحت املالمح اجلديدة للتغطيات 

 حداث اليومية اليت نذكر أمهها يف اآليت: اإلخبارية لأل
باإلضافة إىل املميزات العامة للعمل الصحفي يف ظل تكنولوجيات االتصال احلديثة اليت مكنت من إلغاء حدود 

الزمان واجلغرافيا وحطمت القيود املادية واإليديولوجية وفتحت اجملال واسعا أمام احلرية يف الطرح والتعبري عن احلاجات  
وسعت من تشارك املضامني والتفاعل معها، جاءت تقنية البث املباشر لتضيف عددا من السمات اإلجيابية  كما

أبرزها التزامنية وهي" بث احلدث مباشرة عند وقوعه" إضافة إىل فتح اجملال أمام" التفاعل املزامن لوقوع احلدث" وبعده 
الباب  ن السلبيات اليت حتيط بالعمل سيما أهنا فتحتمن قبل مجهور املستخدمني، لكن ذلك مل جينبها الكثري م

واسعا أما توظيف املضامني لصاحل خمتلف األجندات يف ظل شح املعلومات املقدمة حول األحداث، إضافة إىل الكثري 
 من العيوب والنقائص على مستوى الشكل واملضمون.
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