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 -الوسائل المتعددة والفائقة: عنوان المحاضرة : 

 

مع التطور فً مراحل الحقة شاع استخدام هذا المفهوم وتطبٌقاته فً المتاحف 

والمعارض والعملٌة التعلٌمٌة وارتبط المفهوم بداٌة بتطور حركة الوسائل التعلٌمٌة 

والشفافٌات والشرائح واستخدامها فً التعلٌم مع شٌوع اجهزة عرض االفالم الثابتة 

مصحوبة بالتسجٌالت الصوتٌة والتً اتخذت من مفهوم الوسائل السمعٌة البصرٌة فً 

 التعلٌم مرحلة من مراحل تطور استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم.

وكان الهدف من ذلك ٌتمثل بالدرجة االولى استخدام هذه الوسائل فً استثارة الحواس 

وتعدد المثٌرات التً تؤكد المعنى والداللة من خالل السمع الستكمال المعنى والداللة 

 والبصر.

ولكن فً مجال االعالم واالتصال بالجماهٌر وعلى الرغم من التطور الحادث فً 

الوسائل اال ان مفهوم الوسائل المتعددة لم ٌكن له صدى فً ادبٌات التعرض والمشاهدة 

 ألسباب متعددة ٌتصدرها ما ٌلً:

 الم واالتصال بالجماهٌر بدأت  منفردة ومتباعدة بحكم خصائصها ان وسائل االع

أثٌرات التصنٌف فً هذا المجال الى وسائل مطبوعة / مسموعة / مرئٌة وكذلك وت

 تصنٌف الجمهور الى قراء ومستمعٌن ومشاهدٌن.

  بل ان تقسٌم المراحل التارٌخٌة اعتمد كذلك على توظٌف الحواس منفردة فً كل مرحلة

المرحلة الشفهٌة والكتابٌة والطباعٌة والصوتٌة  المرئٌة التً عكست تطور وسائل ك

 االتصال من الطباعة الى استخدام البث السلكً والالسلكً وتوظٌفه فً االذاعة والنشر.

  وكذلك عكست خصائص جمهور المتلقٌن مفهوم العزلة بٌن الوسائل وبصفة خاصة

 فضٌل وسٌلة او اخرى.مستوى التعلٌم واالمٌة وعالقتها بت

  واذا كانت الوسائل المقروءة او المطبوعة والوسائل المسموعة كالرادٌو والتسجٌالت

اكدت مفهوم العزلة اٌضاً اال ان تطور السٌنما واالنتاج التلفزٌونً اصبح ٌعكس 

ا استخدام الوسائل المتعددة فً بناء المنتج النهائً كالفٌلم السٌنمائً والبرنامج او الدرام

 التلفزٌونٌة.

ولكن مع تطور نظم الحاسب وبصفة خاصة االتصال بمساعدة الحاسب بدأ استخدام الوسائل 

 المتعددة فً بناء الرسائل االتصالٌة او انتاج البرامج االتصالٌة التً ٌعتمد على الحاسب فً 
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الفٌدٌو انتاجها ونقلها وتوصٌلها على الملفات الخاصة بهذه الوسائل مثل ملفات الصور و

 والصوت والموسٌقى التً تستخدم بالتكامل فً انتاج هذه الوسائل والبرامج.

وبتأثٌر ذلك بدأ مفهوم الوسائل المتعددة والفائقة فً الظهور واالنتشار فً ادبٌات االعالم 

واستخدامه بل ان استخدامه فً تسمٌة الوسائل االعالمٌة مثل: صحافة الوسائل المتعددة اصبح 

 ٌضاً كمرادف لصحافة الشبكات .شائعاً ا

والوسائل المتعددة فً االتصال واالعالم على شبكة االنترنت: هً حزمة الوسائل االعالمٌة 

 الرقمٌة التً تشمل النص والصورة بأنواعها والصوت والرسوم وٌتم انتاجها وعرضها وتقدٌمها 

 

طار نظام مؤسسً ٌتٌح للمتلقً فً موقع واحد او مواقع متعددة وتتفاعل مع بعضها وظٌفٌاً فً ا

 الوصول والتجول واالختٌار الحر بجانب المشاركة فً بناء المعنى.

 ومما سبق يمكن ان نستخلص خصائص الوسائل المتعددة على المواقع االعالمية:

مع تعدد المساهمات الخاصة بخبراء التعلٌم والمعلومات فً تعرٌف الوسائل المتعددة ٌفرض 

الوسائل المتعددة فً مجال االعالم فً اطار ما ٌمٌزها نظرٌاً وتطبٌقٌاً عن رؤٌة ذلك النظر الى 

العلوم والمساهمات االخرى ولذلك تتسم الوسائل المتعددة واستخدامها على المواقع االعالمٌة 

 بالسمات التالٌة:

  ,اذا كان استخدام الوسائل المتعددة بمفهوم مجموع المكونات فً برنامج واحد ) نص

 صورة/ صوت( من برامج الحاسب فً المجاالت التعلٌمٌة او االدارٌة او التجارٌة./

  اقتراب محتوى الوسائل المتعددة من بعض على الموقع الواحد سواء كان من مواقع

 صحافة الشبكات او مواقع المعلومات او مواقع التعلٌق والمشاركة.

 ات الجاهزة )صوت/صور/فٌدٌو( ٌعتمد استخدام الوسائل المتعددة على استخدام الملف

لتدعٌم المعنى والعملٌات المعرفٌة وذلك من خالل دعم النصوص بالصوت او صور 

الفٌدٌو وفً حاالت محدودة قد ٌتم انتاجها خصٌصاً ألغراض البرامج المستخدمة فً 

 المجاالت االخرى.

 لى حدة مراعاة الخصائص الفنٌة فً االنتاج والعرض والتقدٌم الخاص بكل وسٌلة ع

والتً تدعم اهمٌة توظٌف الوسائل المتعددة وحاجات المتلقٌن الٌها فال تصبح االذاعة 

الصوتٌة اعادة النصوص المكتوبة فً صوره صوتٌة او شرح النصوص المكتوبة 

 لصور الفٌدٌو.

 

 -:اهمية الوسائل المتعددة في المواقع االعالمية 

اذا كان خٌار المتلقً بٌن الصحف المطبوعة والرادٌو والتلفزٌون ٌرتبط بعوامل عدٌدة منها خصائص 

الوسٌلة والمتلقً وتأثٌر بٌئة التعرض فهذه الوسائل قد اجتمعت بتأثٌر مفهوم الوسائل المتعددة فً بٌئة 

ظم الرقمٌة بصفة عامة واحدة للتعرض هً بٌئة الوسائل المتعددة التفاعلٌة التً ترتبط بخصائص الن

والعرض من خالل نظم الشبكات بصفة خاصة ومفهوم هذا البٌئة وخصائصها هو الذي جمع خصائص 

 الوسائل والمتلقٌن وعملٌات التعرض والعملٌات المعرفٌة فً سٌاق واحد ٌرتبط بأهداف النشر واالذاعة 
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ئل المتعددة فً المواقع االعالمٌة التً على شبكة االنترنت . وٌعكس بالتالً اهمٌة االعتماد على الوسا

 تؤكدها المداخل النظرٌة والتطبٌقٌة المختلفة . 

 –وٌتصدر معالم اهمٌة الوسائل فً قٌام المتلقً بالربط بٌن المعلومات بصورها المختلفة مكتوبة   -1

منطوقة , وباء الداللة وتأكٌدها فً العملٌات المعرفٌة مما ٌؤدي ذلك الى تنمٌة  –مصورة 

 المعرفة العلٌا . 

 معانً . ٌؤدي التعرف الى اكثر من وسٌلة فً زٌادة حصٌلة الرموز الدالة على ال -2

واذا كنا نربط بٌن تعدد الوسائل وتعدد الرموز االتصالٌة التً ترتبط بخصاص كل وسٌلة   -3

الخصائص الوسائل المتعددة ككل فأن تعدد الرموز االتصالٌة ٌحقق مزٌداً من الخبرة والتجربة 

 .الخاصة بالمتلقً فً التعامل مع الوسائل التً تقدم هذه الرموز

 

متحركة والفٌدٌو التً تحتاج الى فترة عرض اطول لزٌادة العناصر , وفً عالقة الصور ال  -4

 والتأثٌرات وزمن المشاهدة باإلضافة الى متغٌرات االنتاج 

ونشٌر فً هذا المجال ان اللقاءات الصوتٌة او االخبار المذاعة ال تنفرد وحدها ببناء  اطار   -5

 المستوٌات او الدرجات او الترقٌم  المعلومات والمعرفة , مالم ٌرتبط بالظواهر الصوتٌة مثل

وفً هذا المجال فأن صورة الفٌدٌو من جانب اخر باللقطة المقربة تسهم فً رفع درجة المشاركة   -6

 بٌن المتلقً ومعالم الصورة سواء كانت شخصٌات او اشٌاء . 

ى وما زال حتى االن ٌسود فرض ارتباط تعدد الرموز والمثٌرات للسعة العقلٌة والقدرة عل  -7

التفسٌر بتأثٌر معالجة المعلومات وتعوٌض الفقد فً المعلومات من خالل االسهاب واالطناب 

 الذي ٌساعد علٌه وفرة المعلومات وتعدد رموزها من خالل تعدد الوسائل 

نغفل مفهوم النص الذي ٌشٌر الى رسالة بنفسها فً اي وسٌلة من  وفً هذا االطار فأننا ال -8

ٌو / برامج تلفزٌونٌة ( والمفهوم الذي ٌشٌر الى المعانً التً تكون الوسائل ) مطبوعات / راد

 قادرة على احداث استجابات لفرد معٌن من جمهور المتلقً . 

وٌرتبط تعدد الوسائل اٌضاً بنظرٌات الترمٌز التً ترى وجود وحدتٌن فً المخ على االقل  -9

 احدهما للرموز الفضٌة واالخرى للرموز المصورة .

 

 -:لمتعددة والنص الفائق الوسائل ا

النص الفائق هو نظام لتقدٌم المعلومات المرتبطة فً مسارات غٌر خطٌة ٌجتمع كل منها فً اطار داللً 

معٌن , وٌسمح للمتلقً بالتجول بٌن المعلومات واختٌار المسارات وبناء المعنى الذي ٌلبً حاجاته وٌتفق 

 مع خصائصه المعرفٌة . 

 -:وبذلك ٌقوم بناء النظام على دعامتٌن اساسٌتٌن 

االولى : تجزء المعلومات المتاحة عن موضوع معٌن بناء على تصنٌف خاص بحٌث ٌلبً كل جزء من 

اجزاء الموضوع حاجة معرفٌة للقراء تختلف عن غٌرها فً اطار الموضوع الكلً , وٌقدم تفسٌرات 

 تلفة للموضوع . وشروح منوعة , وتجمع االراء والرؤى المخ

الثانٌة : تقسٌم كل جزء الى اجزاء فرعٌة تجمعها مسارات تربط بٌنها بحٌث ٌنتهً كل جزء فرعً 

 بنهاٌات متصلة وان كانت غٌر متتابعة . تسمح للقارئ بالمتابعة او التوقف للخروج او االنتقال الى جزء 
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خاصة ئق , نجد ان كافة التعرٌفات الفرعً اخر متصل . وكما سبق ان اوضحنا من تعرٌفنا للنص الفا

    -ما ٌلً:بهذا المفهوم تتفق على 

  انه تنظٌم للعالقة بٌن النصوص المرتبطة فً بناء برامج ما او مواقع ما , او مواقع متعددة عند

 استدعاء النصوص علٌها بواسطة ادوات التجول واالبحار . 

  ٌقوم التنظٌم فنٌاً على بناء الوصالت او الروابط التً تربط بٌن عدة نصوص فً مسارات تسمح

 لالختٌار منها او االنتقال الى مسارات اخرى ترتبط بها اٌضاً . 

  ًهذا التنظٌم ٌسمح باالختٌار الحر من بٌن هذه النصوص والتفاعل مع محتواها وبصفة خاصة ف

 مه المتلقً حسب حاجاته . بناء محتوى اخر ٌمكن ان ٌنظ

  ٌعتمد النظام على وفرة النصوص بالدرجة االولى فً البرنامج او الموقع الواحد , او وفرة

 الوصالت التً تنتهً الً مواقع اخرى علٌها النصوص المرتبطة . 

 

 

  كما ٌسمح النظام المتلقً بالوصول الى النصوص المرتبطة فً مسارات غٌر خطٌة فأنه ٌسمح له

بالقفز على بعضها وتجاوزها والعودة الى نصوص اخرى او الصور الى الصفحة الرئٌسٌة او 

 الصفحة الدلٌلٌة . 

  توي ٌمكن اضافة الصور الى النص او النصوص دون ان تغٌر من تعرٌفه حٌث ٌمكن ان ٌح

النص الفائق على الصور وهو ما نراه مستخدماً فً الكثٌر من المواقع االعالمٌة التً تعتمد على 

 النص الفائق  

  ونعود اخرى الى البنٌة االساسٌة لهذه النظم وهً الرقمٌة التً اتحات السعة الكبٌرة فً بناء

 قواعد البٌانات والتخزٌن والروابط بٌنهما . 

 

  -:الوسائل الفائقة

تجمع الوسائل الفائقة بٌن مفهوم الوسائل المتعددة والنصوص الفائقة . فهً من ناحٌة التعدد تعتبر وسائل 

متعددة , ومن ناحٌة النشاط والتدفق تفٌض كل وسٌلة بنفس مفهوم النصوص الفائقة . فتضم الوسائل 

 . وات الفائقةواالصالفائقة بجانب النصوص الفائقة , الصور الفائقة , والرسوم الفائقة 

نظام لتخزٌن المعلومات النصٌة والمصورة والرسومٌة والصوتٌة فً  :ولذلك ٌمكن تعرٌفها على انها

مقاطع تصل بٌنها وصالت ٌستخدمها المتلقً حسب الحاجة . وعادتاً ما ٌلجأ المصممون الى تنظٌم 

, مما ٌحتاج الى تجزئتها الوسائل الفائقة فً حالة ضخامة المعلومات التً تعرض فً وسائل متعددة 

والروابط بٌنها باستخدامها حسب الطلب وعرض هذه الروابط بأسلوب غٌر خطً , ٌوفر الوقت فً 

  .الوصول الى المعلومة المستهدفة

 -:تتسم الوسائل الفائقة بالخصائص التالية 

  ٌجتمع فً خصائص الوسائل الفائقة مجموع الخصائص التً تمٌز الوسائل المتعددة والنص الفائق

 معاً 

  , ٌضاف الى اهمٌة تنمٌة المعرفة العلٌا, وتأكٌد الداللة والمعنى فً توظٌف الوسائل المتعددة

 قً . ٌضاف الى اهمٌتها فً العملٌات المعرفٌة اهمٌة اتاحة حرٌة التجول واالختٌار للمتل



  

5 
 

 

   اذا كانت الوسائل المتعددة فً البرنامج الواحد او على الموقع الواحد تشٌر الى تأكٌد المعنى رغم

التنوع فً الوسائل , فأن توظٌف الوسائل الفائقة تشٌر الى تعدد المعنى مع تعدد البدائل 

 والخٌارات والتشعب فً كل وسٌلة . 

   تدعم الوسائل الفائقة مثل النص الفائق عملٌة بناء المعنى لدى المتلقً , فأذا كان هناك تفسٌر

لمفهوم النص الواحد ٌشٌر الى تأثٌر الوسٌلة فً بناءه حٌث ٌختلف تفسٌر النص الذي ٌشٌر الى 

لمعانً الرسالة المطبوعة , عن الصورة , عن الرسالة الصوتٌة / فأن هنالك تفسٌر اخر ٌرتبط با

 التً ٌبنٌها المتلقً وتكون قادرة على تشكٌل استجابة من التعرض الى الوسائل الفائقة . 

  وباالضافة الى ذلك فأن توظٌف الوسائل الفائقة فً انتاج محتوى واحد ٌنتج اكثر من رسالة

 تتداخل بٌنها المعانً . 

  اخر وٌمثل المتلقً مستوى ثالثاً فاذا كان للنص المطبوع تفسٌراً معٌناً فأن للنص المصور تفسٌر

  .فً بناء التفسٌرات مع النص المصور

 

وهذه الجهود وعالقاتها التً تجسدت نتائجها فً زٌادة التقارب بٌن الوسائل االعالمٌة على شبكة االنترنت 

 ٌمكن النظر الٌها من خالل ثالثة مداخل :

 المدخل المؤسسي   -1

فالكثٌر من العاملٌن بدأوا ٌتعاملون مع حقٌقٌة ضرورة امتالك الوسٌلة االم لمواقع على الشبكة اٌضاً , 

 ووضعوا اٌدٌهم فً اٌدي صحفًٌ الشبكات , وان كانت تتم بحذر شدٌد . 

وقد ظهر هذا االتجاه منذ التسعٌنات من خالل الشركات العالمٌة حٌث بدأ ٌسود التعاون فً غرف االخبار 

مائتٌن من مراكز االخبار  200بٌن 2001واالقسام بٌن هٌئات مستقلة تماماً . وحسب استسقاء اجرى عام 

العالمٌة اتضح ان ثالثة ارباع هذه الشركات كانت تنفذ استراتٌجٌة التقارب او الدمج بٌن اكثر من وسٌلة 

 اعالمٌة . 

ذاعة والطباعة والنشر الشبكً شٌكاغو وبعض الوسائل االعالمٌة على سبٌل المثال ادمجت عضوٌاً اال

 ترٌبون مع رادٌو وتلفزٌون فً الوالٌات المتحدة . 

 -:المدخل التنظيمي والتكنلوجيا   -2

نتٌجة التطور التكنلوجً تزاٌد اعتماد المؤسسات والوسائل االعالمٌة على الوسائل المتعددة التً تقدمها 

باستخدام البرامج الجاهزة وتطبٌقات برامج اللغات التً  نظم ادارة المحتوى سواء تم تطوٌرها داخلٌاً او

توفر االستخدام الموازي لقواعد البٌانات التً تشمل النصوص والصور والصوت . وتزاٌد استخدام 

البرامج لتقدٌم محتوى الوسائل المتعددة واصبح اكثر سهولة بتأثٌر تطبٌقات برامج . ولذلك فإن الكثٌرٌن 

ٌرون فً ذلك صعوبة عندما ٌتحولوا الى اسرة لهذه البرامج والتطبٌقات النمطٌة . من المحررٌن اصبحوا 

وٌصبح التقارب الذي تساعد علٌه التكنلوجٌا الحدٌثة صعباً عندما ٌصطدم باألخالقٌات والجمال العتماده 

 .على معطٌات خارجٌة عن إبداع المحررٌن والصحفٌٌن 
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هذ المدخل بالطبٌعة البشرٌة لكل من المحررٌن والمتلقٌن , حٌث وجدت بعض البحوث التً درست  وٌهتم

العاملٌن باألخبار على المواقع االخبارٌة للشبكة ان اكبر عقبة فً تحقٌق التقارب بٌن وسائل االعالم هً 

هارات المعرفٌة الطبٌعة الفردٌة للصحفٌٌن , خاصة انها تركز على البعد الخاص بالكفاٌات والم

والتكنلوجٌة فً بٌئة الوسائل الجدٌدة لدرجة انه كان تحدٌاً للتعلٌم االوربً خصوصاً فً التمٌز بٌن نظم 

 .  االقسام العلمٌة

 


