
الصحافة الرقمیة
الّدرس الثّاني
تعریف وممیّزات الّصحافة الّرقمیّة

إعداد: یقین غرابا + صالحة صرصور 



         حّل المھمة       ة

بناء حوار بین الصحافة الرقمیّة والصحافة التقلیدیّة، من خاللھ 
یطرح الطالب الفروق التي یراھا بحسب رأیھ أو مصادر بحث 

في االنترنت عن المصطلحات
* مھم طرح إیجابیات وسلبیات 

صحافة تقلیدیّة صحافة رقمیّة 
عرض نتائج حلول الطالب ونقاشھا، ورسم شمس التداعیات إلجراء عصف ذھني للطالب وتسجیل 

المصطلحات المھّمة



ممیزات الصحافة الرقمیة:
بحسب بروفیسور "الیمن وویلتسیج" ליימן ווילציג:



 تفاعلیّة وردود
الفعل

 الوسائط
المتعّددة

االتّصال

 المالءمةالوصول والتوفّر
 الشخصیّة القارئ

محّرر

حجم التخزین

 إنشاء أرشیف
خاص

تكلفة اإلنتاج

 قضایا أخالقیة
وقانونیة مختلفة

 التحدیث
 الفورّي

 ممیزات
الصحافة
الرقمیة 



التحدیث الفورّي في الزمن الحقیقي، وإلغاء "موعد نشر": المعلومات آنیّة وكل 1.
الوقت.

تفاعلیّة وردود الفعل: مسار ثنائّي بین المرسلین والمستقبلین (تعلیقات، إیمیالت) 2.

الوسائط المتعّددة: اضافة صوت وصور متحّركة (فیدیو).3.

االتّصال: استخدام صفحات االرتباط التشّعبي التي تتضمن كلمات حّددة، والتي من 4.
خاللھا تسمح للمستخدم للدخول لمستند جدید أو خبر آخر. ھذا یتیح "تصفّح" سھل 

ومریح بین الصفحات المحوسبة واالنفتاح على معلومات أخرى متعلقّة بالموضوع. 
الوصول والتوفّر: الوصول للصحیفة االلكترونیّة سھل للوصول من كل ھاتف ذكي، 5.

واالنكشاف لألخبار بسھولة أكثر. 



6. المالءمة الشخصیّة- القارئ محّرر: إنشاء صحف بحسب اھتمامات المتصفّح/ القارئ، 
ویمكن تحمیل مقاالت بحسب مواضیع أو بحسب مراسلین.

7. حجم التخزین: للصحیفة الرقمیة ال یوجد محدودیة مساحة وحجم تخزین (كما ھو الحال في 
الجریدة المطبوعة) ، وبالتالي یمكنھا توسیع نطاق المعلومات. 

8. إنشاء أرشیف خاص. : امكانیة حفظ األخبار المثیرة لالھتمام أثناء القراءة أو 
امكانیة  قراءتھا  في وقت الحق ، خالل وقت الفراغ. متعددة مصادر المعلومات: تعددیة 
المصادر تعمق في تطبیق التعددیة اإلعالمیة واستقاللیة مصادر المعلومات. باالضافة 
المكانیة المتصفحین إضافة المعلومات ، فبھذه الحالة ینتج لدینا المواطنین الصحافیین 

والمصورین والمعلقین. 
9. تكلفة اإلنتاج: ال توجد لللصحافة الرقمیة  أي تكالیف ال  للورق أو للطباعة 

10. قضایا أخالقیة وقانونیة مختلفة: الصحافة الرقمیة غیر خاضعة للقوانین و لألخالقیات 
الصحافیة - التعدي على حقوق النشر والحقوق الفرد، المس بأمن الدولة. والمشاكل األخرى 

النابعة عن صعوبة تطبیق القوانین األخالقیة وقوانین الدولة. 

 



 مھّمة 

أرسل ھذه األسئلة إلى 5 من معارفك، من أجیال مختلفة، وبناء على االجابات أجب على السؤال التالي:

(ھل تعتقد أن الجیل یؤثر على كیفیة استھالك الفرد لإلعالم؟ )

1- ما ھو عمرك 

2- كیف تشاھد أو تقرأ األخبار؟ ھل من صحف مطبوعة أم رقمیّة؟

3- ھل تشاھد األخبار على التلفاز أم االنترنت؟

4- ھل تستمع للرادیو عبر المواقع أم الرادیو الحقیقي؟ 


