
الصحافة الرقمیة
الّدرس األّول
   مقّدمة

إعداد: یقین غرابا + صالحة صرصور 



فعالّیة جماعّیة 

- تقسیم الطالب لمجموعات 
5 طالب

 إرسال مقال  اضغط على
ھذا الرابط

- تقسیم المقال لثالث فقرات
- وقت الفعالّیة 15 دقیقة

* 5-6 دقائق قراءة
* 5-6 دقائق تحلیل واستنباط 

 PADLET 3 دقائق ادخال النتائج لل *

 

كل مجموعة تحلّل المصطلحات المطلوبة ●
بناء على المعطیات المذكورة في المقال

حسب رأیك  بناء على ما قرأت في المقال: ●
ما ھي الصحافة الرقمّیة، بماذا تختلف عن 

الصحافة التقلیدیة 

 ( padlet رابط) أجب ھنا

https://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/2020/10/20/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/2020/10/20/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7


عرض استنتاجات 
الط

اّب ونقاشھا، ومحاولة مالءمتھا للموضوع وحصرھا ضمن مصطلحات محددة وواضحة ل



تعریف 
المصطلح 
أكادیمّیًا 

الصحافة الرقمیة ●

ھي الصحافة الموجودة في شبكة االنترنت. 
تأسست ھذه الصحافة خالل سنوات ال 90  مع 

تطور  االنترنت وقد أحدثت تغییراً جذریاً 
بمفھوم الصحافة التقلیدیة.



             مھمة         ة

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

في االنترنت عن المصطلحات
* مھم طرح إیجابیات وسلبیات 

صحافة تقلیدیّة صحافة رقمیّة 
كل طالب یرفق اإلجابة ضمن ملفھ (غوغل درایف/ مشوف) الخاص بموضوع اإلعالم



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؟ 



الصحافة الرقمیة
الّدرس الثالث
أنواع الّصحافة الّرقمیة

إعداد: یقین غرابا + صالحة صرصور 



مشاھدة فیدیو یعرض نقاش حول مستقبل الّصحافة الورقّیة 
مقارنة بواقع الّصحافة الّرقمّیة - ربط مع الواقع الحالي

 "كورونا" 



http://www.youtube.com/watch?v=yfLA9z3yeds


لنبدأ الحوار، برأیكم ما ھو تأثیر الّصحافة الّرقمّیة على 
المطبوعة وعلى الّصحافة بشكل عام 

التشدید على مصطلحات 

صحیفة ورقّیة●
صحیفة رقمّیة●
اشتراك في صحیفة●



أنواع الصحافة الرقمیة
 بحسب العالقة بین الصحافة الرقمیة والصحافة المطبوعة وفقاً)
 (للبروفیسور دان كاسبي

 النشرة
 الرقمیة
 لصحیفة
مطبوعة

 نشرة
 رقمیة الى

 جانب
 الصحیفة
المطبوعة

 نشرة
 مطبوعة
 للصحیفة
الرقمیة

 صحف
 رقمیة
مستقلة

 المنتدیات
والشبكات

للتوّسع على الطالب أن یقرأ الماّدة المرفقة في الدوسیّة، أو ملف الوحدة التعلیمیّة المرفق، وبھ توّسع بإسھاب عن أنواع الصحافة الرقمیّة المذكورة (كتابیّا) 



الصحافة الرقمیة
الّدرس الرابع
تأثیر الّصحافة الّرقمیة

إعداد: یقین غرابا + صالحة صرصور 



مراجعة بسیطة للحّصة السابقة: 
أدخل إلى الّرابط الّتالي وشاھد الفیدیو الّتفاعلي

 أجب على األسئلة الموجودة في الفیدیو

https://vizia.co/videos/1630273ef53d43bbeaac1f/share


تأثیر الصحافة 
الرقمیة



 التطورات التكنولوجیة تمّكن من التوسع
 والتعمق في طرق نقل المعلومات: البرید
 االلكتروني، الروابط، برامج تبدیل الملفات
 ومشاركتھا، برامج اجتماعیة، المدونات

 وھذا
یؤّد
 ي
إلى





من أجل إنشاء موقع موثوق ومثیر لالھتمام، 
ھناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من 
أسالیب التمویل والدعم الجدیدة. ونتیجة 
لذلك، فإن المواقع التي تحظى بنسبة كبیرة 
من الدخول الیھا والروابط، ھي مواقع 
كبیرة، مؤسسیة، التي عادة ما تنتمي إلى 
شركات االتصاالت المعروفة من العالم 
القدیم والتي تخضع لنفس المجموعة من 

القیود االقتصادیة.

 باألنترنت یوجد أیضا تھدید على الخطاب العام الذي ینبع
من ھدف الشركات الكبرى في الربح االقتصادي



 من اآلثار األخرى للتغیرات التكنولوجیة والتغییر الذي یحدث في الصحافة
 على اإلنترنت ھو الحاجة إلى ضبط اإلشراف والمشاركة الحكومیة في

أداء وسائل اإلعالم وأنشطتھا

 تنظیم التجارة
 اإللكترونیة

 المراقبة على الرسائل
 والمضامین اإلباحیة

واإلرھابیة



الشباب یحتلنون •
باألساس بواسطة 

مواقع التواصل 
االجتماعي.

___________
البالغون یحتلنون •

باألساس بواسطة 
التلفاز والرادیو



أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الّدرس
وتوّسعت آفاقكم تجاه عالٍم تعیشونھ وال تدركون خفایاه

بالتوفیق لكم جمیًعا 

معلماتكم 


