
فهرس المحتوٌات 

 

وهً نظرٌة تستخدم فً دراسات اإلعالم الرقمً : نظرٌة انتشار المستحدثات 

مفهوم الموقع اإللكترونً والوٌب وطرٌقة تصمٌم الموقع 

 HTML   -JAVAلؽات البرمجة 

البرامج المستخدمة فً إنتاج مواقع اإلعالم الرقمً 

خصائص اإلعالم اإللكترونً 

نقاط الضعؾ والتحدٌات التً تواجه اإلعالم الرقمً 

 إمكانٌات الوسائط – مواصفات – خصائص –مفهوم )تكنولوجٌا االتصال والوسائط المتعددة 

. (فوائد- المتعددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: Innovations Diffusion ( المبتكرات)المستحدثات انتشار نظرٌة

  :النظرٌة بداٌات-" 1

 نٌل و رٌان بروس االجتماع عالمً خالل من , 1943 عام إلى النظرٌة هذه بداٌات ترجع

 من المستفادة الدروس لنشر علٌها التجارب إجراء و ما ظاهرة عن بالبحث قاما الذٌن , جروس

 قام المستحدثات نشر عن متكاملة نظرٌة إلى روجرز إٌفرت  توصل1962 فً و , التجربة تلك

 النظرٌة هذه على اعتمدت التً الدراسات من لمئات الباحثٌن إجراء ذلك تلى وقد , بنشرها

 و التشوٌق و االتصال و العامة الصحة و التعلم مثل عدٌدة مجاالت فً للبحث نظري كإطار

 (  ) ."ؼٌرها

 ضوء فً ٌتم والتكنولوجٌا األفكار من للجدٌد األفراد تبنى المستحدثات انتشار نظرٌة وتعتبر "

 جماعات وتؤثٌر األسرة, تؤثٌر , المجتمع نوع)االجتماعٌة العوامل أهمها ,العوامل  من مجموعة

 السن تؤثٌر ) الدٌموؼرافٌة العوامل ,  )المنظمات أو الهٌئات فً إحدى والعضوٌة األصدقاء

 عملٌة على واالتجاهات القٌم تؤثٌر ) الثقافٌة العوامل , ) االقتصادي والمستوى والنوع والتعلٌم

 االقتصادٌة لتكلفة ا ( المستحدث أو الفكرة بخصائص تتصل أخرى وعوامل ,  )التبنً

 (                                                                            )  ." ) للتجرٌب المستحدث وقابلٌة , والتعقٌد البساطة حٌث من وسماته للمستحدث,

 عناصر ألربعة تحتاج عملٌة  بأنها ( الجدٌدة األفكار )المستحدثات نشر روجرز إٌفرت ٌعرف"

  :هً

 سرعة فً تتحكم إنما و السرعة بنفس االبتكارات كل تنتشر ال : (المستحدث( االبتكار   -1  

 : هً عوامل خمسة االنتشار

 أو االقتصادٌة الناحٌة من سواء الجدٌد للمستحدث  النسبٌة المٌزة : النسبٌة المزاٌا 

  .االجتماعٌة

 المسبقة الفرد خبرات و اتجاهات و قٌم مع المستحدث اتفاق : التوافق.  

 األفراد قبل من المستحدث استخدام و فهم سهولة : الفهم سهولة.  

 قبل محدود نطاق على المستحدث تجربة على الفرد بقدرة وتتمثل : للتجربة القابلٌة . 

  وضوح نتٌجة استخدام أو تبنً المستحدث : قدرة المالحظة". () 

 فوسائل االتصال الجماهٌري أكثر قدرة على نشر   :( وسٌلة االنتشار ( االتصال  قنوات-  2"

. المعلومات عن  المستحدث بٌن عدد أكبر من أفراد المجتمع 

                                                             

 .68ص  ،2001َدار إٌشر ٌٍجاِعاخ، عاَ:  ٌماهرج ، ا بحوث اإلعالم و الرأي العام " :فرج محمد الكامل  ( 

 الخدمات على بالتطبٌق الحدٌثة االتصال لوسائل باالتصال والقائم الجمهور إدراك " : صفا محمود عثمان ( 

 . 6ص  ,  م  2009عام ,   أكتوبر 6جامعة : مصر  ,   "المحمول الهاتف عبر المقدمة اإلعالمٌة

             , 4ص ,  م 1995عام ,  الصحافة الحرة, نٌوٌورك ,     "انتشار االبتكارات " :روجرز أفرٌت   ( 
     .www.tcw.utwente.nlموقع  على  متاح

http://www.tcw.utwente.nl/
http://www.tcw.utwente.nl/


ٌتمثل بعملٌة اتخاذ القرار بتبنً المستحدث   , وٌحكمه عامالن األول.  :( الزمن  ( التوقٌت  –3

تبدأ بالمعرفة ثم االقتناع , حٌث تمر عملٌة اتخاذ القرار بشؤن الفكرة المستحدثة بعدة مراحل ,

( )." ٌلٌها اتخاذ القرار و أخٌرا تؤكٌد القرار 

طبٌعة الفرد المختلفة وبالتالً اختالؾ فً ,أما العامل الثانً الذي ٌتحكم بالزمن فٌظهر فً "

. سرعة أو بطء تبنً المستحدث 

 التً المترابطة الوحدات من مجموعة بؤنه ٌعرؾ الذي : (السٌاق )االجتماعً النظام - 4
 ( .")  مشترك هدؾ لتحقٌق مشتركة  مشكلة حل فً تشارك

 
: المستحدثة إلى خمس فئات  لألفكارٌقسم روجرز فئات المتبنٌن "

 المؽامرة بروح ٌتسمون المستحدثة لألفكار : المبتكرون   .

 أقرانهم باحترام ٌحظون  : األوائل المتبنون  .

 بالعواقب بصٌرون  : المتقدمة الؽالبٌة  .

 متشككون  : المتؤخرة الؽالبٌة  .

 بالتقالٌد  ٌتشبثون : المتلكئون". () 

 : للنظرٌة العامة الفروض-" 2

 . هذه األفكار تبنً على الشخص مساعدة درجة هً المستحدثة األفكار لتبنً القابلٌة- 1

 تنظٌمه فً السائدة المعاٌٌر مع مباشرة تختلؾ المستحدثة األفكار لتبنً الفرد قابلٌة - 2

 .االجتماعً

 للمتٌنٌن بالنسبة الحال هو مما أقل مستوى على المستحدثة األفكار ٌجربون األوائل المتبنون- 3

 . بعدهم ٌؤتون الذٌن

 . األواخر المتبنٌن من سنا أصؽر األوائل المتبنون- 4

  .األواخر للمتبنٌن المالً المركز من أرفع مالً األوائل مركز للمتبنٌن- 5

        .األواخر المتبنٌن أكثر من التخصص من أكبر درجة على أعمال األوائل للمتبنٌن- 6

 ٌفوقون ذلك فً وهم المختلفة  المعلومات مصادر من اكبر عدد ٌستخدمون األوائل المتبنون- 7

    ( ." )األواخر  المتبنٌن

:  النظرٌة  من  نماذج-"3

                                                             

جاِعح ) ,رضاٌح دوتىراٖ ِٕشىرج",  استخدام تكنولوجٌا الحاسبات اآللٌة فً الصحافة العربٌة" :محمد خلٌل الرفاعً  ( 

  .47ص , .2002 -2001عاَ  (,وٍيح اإلعالَ : اٌماهرج

 . 5ص , المرجع السابق ( 

                                           .213- 210 ص   م ,1974, عام (عالم الكتب : القاهرة ), " األفكار المستحدثة وكٌف تنتشر"  :سامً ناشد(  
  .380ص ، المرجع السابق(  



  نموذج انتشار المستحدثات: 

 الجماهٌري االتصال قنوات –    المبتكرات رسائل ( – رأي قادة – وكالء – علماء ) مبتكرون

 المعرفة مستوى على الوقت امتداد على نتائج– االجتماعً النظام فً أعضاء – والشخصً

 اإلعالم وسائل قنوات بؤن النموذج هذا ٌرىؾ , وتؽٌر  السلوك واالتجاهات المواقؾ وتؽٌٌر

 الشخصً االتصال قنوات تكون بٌنما , المبتكرات حول معرفة خلق فً فاعلٌة أكثر واالتصال

 على الناس حصول فً تماما ٌتضح وهذا , جدٌدة فكرة حول المواقؾ تشكٌل فً فاعلٌة أكثر

 ٌعنً ال ذلك ولكن , علٌها  التعرؾ على وقدرتهم المبتكرات ) الجدٌدة األفكار عن معلومات

 عن هإالء مواقؾ تشكٌل فً األساسً الدور الشخصً لالتصال وٌكون اآلراء لتلك تقبلهم

( )  ."الجدٌدة األفكار

تمد االنفتاحٌة العالمٌة وقنوات وسائل اإلعالم واالتصال الفرد بالمعرفة حول االبتكار , "
ولتحقٌق وظٌفة اإلقناع , فإن أقنٌة االتصال الشخصً المحلٌة تشكل التصورات حول االبتكار 

فهذا ,الذي ٌنتشر فً وكاالت التنمٌة إلى زبائنها , وتخلق بٌن األفراد مناخا مالئما للتحدٌث
وكاالت ,النموذج ٌقترح وجود جهاز مركزي للتنمٌة وٌقترح حمالت اتصالٌة من أعلى إلى أسفل

التنمٌة فً الوطن العربً فً الؽالب ال تعٌر اهتماما ألهمٌة االتصال فً التنمٌة , وهً فً 
( ) ."العادة ما تقوم ببرامجها بشكل فوقً وال ٌتم مراعاة الجمهور وآرائهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 274 ص ,    م2006عام  ,دار النهضة العربٌة:  بٌروت    "،االتصال والدٌمقراطٌة" , العبد هللا مً( 

عام  , الطبعة األولى ,  والتوزٌع   دار الشرق للنشر: عمان ,  "االتصال الجماهٌري،" صالح خلٌل أبو إصبع (  

  .210 – 209ص ,  م 1999



مجموعة من ملفات عادٌة نصٌة مخزنة بصٌؽة خاصة تدعى نواتها  , الموقع االلكترونً" 
و التً ,  hyper Text Markup Language (HTML) بلؽة ترمٌز النص التشعبً

, تعتبر الشرط األساسً كً ٌصبح هذا الملؾ صالحا لعرضه على متصفحات االنترنت 
فجزء , إلى مساحات معٌنة , وتقسم صفحة الوٌب أو الموقع المعروض على شاشة  الحاسب 

وأخرى ارتباطات تشعبٌة , وأخرى عبارة عن صور , منها عبارة عن نصوص 
(hyperlinks)  , تسمح لنا بالتنقل إلى مواقع أخرى على االنترنت أو ضمن نفس الموقع

 .  ()" بسهولة وذلك بمجرد النقر على هذا العنصر بواسطة الفؤرة 

 و ٌعتبر الحدٌث فً تصمٌم مواقع  االنترنٌت حدٌثا متشعبا كتشعب صفحات االنترنٌت "

ونصوصها  والخوض فً هذا المجال عمٌق األؼوار لتعدد تطبٌقاته وأسالٌبه والجدٌد الذي 

ٌظهر من ٌوم ألخر بل من ساعة لساعة حٌث ال تكاد تطبع ملزمة أو كتاب فً هذا المجال حتى 

( ) ."تظهر تقنٌات جدٌدة تستدعً إعادة الكتابة فً الموضوع 

  :مفهوم الوٌب - 2

, وهذا لٌس حقٌقا , ٌختلط األمر على العدٌد من األشخاص من كون الوٌب مثٌال لالنترنٌت "

. فالوٌب جزء فقط من االنترنٌت

مستخدما مستندات تحتوي , إن الوٌب ببساطة عبارة جزء من االنترنٌت ٌقوم بتقدٌم المعلومات 

:  على واحدة أو أكثر من هذه المحتوٌات 

 Formatted text ( النص المنسق) :  إن تنسٌق النص ٌجعل من عملٌة القراءة

 .والفهم أكثر سهولة وجاذبٌة 

 Images ) تلعب الصور البانٌة دورا هاما فً تجمٌل طهور معلومات  : (الصور

 الوٌب أو تقوم بمنح المعلومات التً ٌعجز النص عن تقدٌمها 

 Hyper links ( االرتباطات الشعبٌة) : تمكنك الروابط من التنقل من معلومة إلى

 .أخرى عن طرٌق نقرة واحدة 

 Forms ( النماذج) :  ٌمكنك الحشو فً النماذج من تقدٌم معلومات ٌمكن أن تستخدم

 () ."فً إٌجاد المعلومات التً تستهوٌك 

اؼلب مواقع الوٌب تحتوي على ثالث عناصر : العناصر األساسٌة لواجهة الوٌب " 

. الرسومات , االرتباطات التشعبٌة , النص المنسق : أساسٌة 

  هو أهم خاصٌة فً موقع الوٌب وان التنسٌق ٌمكنك من أن تحتمل : النص المنسق

, النقط المرقمة , التعداد النقطً , النص أسهل للقراءة عن طرٌق ٌتضمن العناوٌن 

 .الجداول 

                                                             
, دار شعاع للنشر : سوريا  , 1ط ,  " FrontPage 2002تصميم مواقع الويب باستخدام :" هيثم مرجان )

   .12ص  ,  م  2002عام 
 (30) ص, 2000, ضىريح , شعاع ", front page 2000ذصٌَُ ٍىاقع اىىَة تاسرخذاً :"هيثُ ِرجاْ ( 

, اٌشروح اٌّصريح اٌعاٌّيح ٌٍٕشر , ٌثٕاْ , إٌاشروْ : ترجّح  , " ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة" : يىرن ترش ( 
 .7ص , 2001



  إحدى أفضل خصائص الوٌب القدرة على الربط بصفحات : االرتباطات التشعبٌة

 .أخرى وأجزاء أخرى من المعلومات فً الصحٌفة ذاتها 

  إن الرسومات والصور تقوم بوظٌفتٌن فً مواقع الوٌب : الرسومات 

 ()."ٌوصلون المعلومات- 2, ٌجعلون صفحات الموقع أكثر متعة  -1

 

: تصمٌم الموقع -3

( )."مجموعة من الملفات على السٌر فر والتً ٌتكون منها الموقع -1: الموقع " 

ٌمكن , إن التكالٌؾ الخاصة بإنشاء موقع الوٌب الخاص بك وبنائه : تصمٌم الموقع وبناؤه " 

. أو العظمى لتؤسٌس الوٌب , أن تمثل إما التكلفة الصؽرى 

: وهناك عامالن لهما التؤثٌر المباشر على التكالٌؾ 

  ماذا ترٌد أن تضع داخل موقع الوٌب الخاص بك ؟ كمٌة المحتوٌات ونوعها باإلضافة

 .نماذج تزوٌد المعلومات , إلى خصائص موقع الوٌب مثل قدرات البحث 

  االستعانة بخبٌر ؟, تولً المهام بنفسك , من القائم بتصمٌم الموقع وبنائه"() 

  " تنوع المواقع فً أهدافها وأسلوبها ومحتوٌاتها وتنظٌمها : عناصر تكوٌن الموقع

وهناك مواقع , ونوع قراءها وٌنعكس ذلك على تصمٌمها والعناصر المكونة للتصمٌم 

تحتوي على جمٌع عناصر الوسائط المتعددة من نصوص وصور ورسومات وفٌدٌو 

ومإثرات بصرٌة وصوتٌة ولكن كل المواقع تضم عناصر أساسٌة فً تكوٌنها ووفق 

:  تقسٌم ؼرٌك برانهام 

 1 - وهً مزٌج من صفحة العنوان  (الصفحة الرئٌسٌة , الصفحة األم )صفحة البدء

وهً الصفحة األولى او األعلى فً الموقع وعادة ,  وقائمة محتوٌات وفهارس مقدمة 

ما تحتوي على مواد استهالكٌة وقائمة بالوصالت التشعبٌة إلى جمٌع محتوٌات الموقع 

 .

 2 - بٌنما تصؾ صفحة البدء المعلومات التً ٌحتوٌها الموقع بقوائم : صفحة المحتوى

أو عناوٌن تحمل صفحة المحتوٌات المعلومات نفسها ولكل صفحة محتوى عودة إلى 

 ()" صفحة البدء 

 

  :األخطاء الشائعة فً  مواقع االنترنٌت " 

عند الشروع فً تصمٌم موقع الكترونً ٌوضع فً : صعوبة قراءة موضوعات الموقع -1

تسهٌل قراءة ما ٌحتوٌه الموقع من نصوص من قبل : االعتبار العدٌد من العوامل لنجاحه أهمها 

                                                             
 .84ص , اٌّرجع ضاتك( 

 29ص, ِرجع ضاتك,  " ذصٌَُ وإدارج ٍىاقع االّررُّد تاسرخذاً درٌَ وَفر": ِحّذ واًِ عثذ اٌحفيظ  )

  .40ص , ِرجع ضاتك , " ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة" : يىرن ترش ( 

 240ص, 2006, دار اٌشروق ٌٍٕشر , ضىريح " , اىصحافح االىنرروُّح فٍ اىىطِ اىعرتٍ: " عثذ األِير اٌفيصً  ) -



لكن المدهش فً األمر أن بعد مرور سنوات عدٌدة على استخدام االنترنٌت للؽرض .الزائر 

: وذلك ألسباب عدٌدة .التجاري ما زلنا نرى العدٌد من المواقع التً ٌصعب قراءة محتوٌاتها 

أو بسبب استخدام خلفٌة , إما لصؽر حجم  الخط المستخدم وعدم تكبٌره عند تكبٌر الصفحة 

ا وان نوع الخط نفسه ال ٌسهل عملٌة القراءة مع انه من , ملونة  بلون قرٌب من لون الخط 

السهل التؽلب على ذلك باختٌار حجم النص المناسب ومراعاة الوضوح بٌن النص والخلفٌة 

فضال عن التقنٌة الحدٌثة التً توفر للمستخدم اختٌار حجم الخط , واختٌار األلوان المناسبة 

. المناسب 

ٌلجؤ العدٌد من مصممً صفحات الوٌب إلى استؽالل : ازدحام محتوى الصفحة وقلة الفراغ -2

ؼٌر مبالٌن بما ٌفضله الزائر , كل حٌز من الصفحة لٌمأله بمحتوٌات صور كانت أو نصوص 

من صفحات مرٌحة للنظر ال تخلو من فراؼات وال سٌما الخلفٌة البٌضاء التً توفر الراحة 

لذلك ٌراعى عدم ازدحام الموقع بالمحتوٌات . التركٌز على ما تحتوٌه , ألعٌن من ٌتصفحها 

. وترك مساحات بٌضاء, التً تبدو  مبعثرة فً العدٌد من المواقع 

ٌستعٌن المصممون فً اؼلب المواقع بتقنٌة فالش : صفحات البداٌة ذات الرسوم المتحركة -3

للرسوم المتحركة والتً تصطحبها عادة مإثرات صوتٌة لتصمٌم المقدمة أو صفحة البداٌة 

للموقع وهو الشًء الذي ٌمل منه الكثٌرون الذٌن ٌرون فٌه مضٌعة للوقت تعٌقهم عن الدخول 

فهناك عامل مهم ٌجب أن ٌراعى إن وقت المتصفحٌن , مباشرة للمحتوٌات المهمة فً الموقع 

. وعلٌه ٌجب توفٌر المعلومات المهمة بطرٌقة سرٌعة ومباشرة , ثمٌن للؽاٌة 

تعد الروابط من دعائم التصفح عبر االنترنٌت واهم المٌزات التً : عدم وضوح الروابط -4

تساعد المتصفح على التنقل من موضوع ألخر ذا صلة دون فقدان التركٌز فٌما ٌبحث عنه أو 

.  ٌقرأه 

السبب الرئٌس الستخدام القوائم هو عرض محتوٌات الموقع :تعدد محتوٌات  وأقسام الموقع - 5

وٌإخذ على , التً تسهل عملٌة الحفظ للزائر وتساعده على الوصول للجزء المراد تصفحه 

العٌد من المواقع تكرار القوائم التً تحتوي على روابط صفحات الموقع بالصفحة الرئٌسة 

وٌفضل إضافة قائمة بمحتوٌات الموقع تتسم بالوضوح , وتكرارها أحٌانا فً الصفحة الداخلٌة 

. والبساطة من حسن اختٌارها مكانها بالصفحة 

ٌتجه بعض المصممٌن إلى تؽٌٌر التصمٌم والشكل لكل صفحة : عدم تناسق صفحات الموقع - 6

على حدة من صفحات الموقع الواحد وٌلجؤون إلى استخدام العدٌد من األلوان والخطوط  

المختلفة فً تصمٌمهم مما ٌتسبب فً حٌرة المتصفح وصعوبة تصفحه للموقع إضافة إلى ذلك 

وعلٌه ٌجب مراعاة تناسق صفحات الموقع الواحد وقد , ٌعنً فقدان الموقع لصفحة االحتراؾ 

ال ٌضر اللجوء إلى استخدام ألوان مختلفة للصفحات أو أقسام المواقع على أن ٌكون ذلك فً 

. خدمة الزائر 

ٌرى العدٌد من أصحاب المواقع انه ٌجب جذب انتباه : كثرة األٌقونات المتحركة والفالشات - 7

بالفعل سٌحقق , الزائر عن طرٌق إضافة العدٌد من الرسومات المبهرة واألٌقونات المتحركة 

, ذلك اإلبهار المنشود ولكنه أٌضا سٌإدي إلى فقدان الزائر تركٌزه على مضمون الموقع 



ولٌس اآلن وقد تشبع , استخدام عامل اإلبهار فً تصمٌم الموقع كان مجدٌا فً بداٌات االنترنٌت 

الزائر منه وأصبح ٌبحث عن المعلومة فقط وعلٌنا أن ندرك إن متصفح االنترنٌت لٌس صبورا 

. بطبٌعته 

من أهم أسباب فشل المواقع االلكترونٌة هو كونها بطٌئة : بطء الموقع وزٌادة وقت تحمٌله - 8

وقد أثبتت األبحاث إن متصفحً االنترنٌت ال ٌنتظرون أكثر من , فً تحمٌل صفحاتها للزائر 

وٌرجع السبب فً ذلك إلى أن العدٌد من مصممً , أربع ثوان لٌظهر الموقع المراد تصفحه 

ؼٌر مبالٌن أن هناك الكثٌرٌن من متصفحً , المواقع ٌكثرون من محتوٌات الصفحات 

. االنترنٌت ما زالوا ال ٌستخدمون انترنٌت عالً السرعة فً التصفح 

كما ذكرنا من قبل إن متصفح االنترنٌت لٌس صبورا : عدم إبراز الموضوعات المهمة - 9

فهناك العدٌد من , ولٌس مستعدا لقضاء الكثٌر من الوقت للبحث عن معلومة ما فً موقعك 

وان الموقع قد ٌفقد نصؾ زواره فً حال عدم تٌسر الحصول على المعلومة , المواقع البدٌلة 

ولذلك ٌرى متخصصون المواقع االلكترونٌة البد أن تكون مثل الصحؾ فً تعاملها , المهمة 

مع األخبار المهمة ووضعها فً الصفحة األولى حتى تجذب زوارها وتوفر لهم إمكانٌة 

. الحصول على المعلومات دون الحاجة لضٌاع الوقت 

عدم إتقان تصمٌم الموقع وضعفه  وقد ٌكون اقل العٌوب مقارنة بما : ضعؾ التصمٌم  – 10

لكن لماذا ال ٌكون , فهو أهون بكثٌر من اإلسراؾ فً التصمٌم والمبالؽة فٌه , سبق ذكره 

الموقع كامال خالٌا من العٌوب وهو الشًء الذي من السهل تحقٌقه على أن ٌتم عمل تخطٌط 

للموقع بالتصمٌم المقترح لما ٌحتوي من صفحات مع مراعاة جمٌع العناصر المهمة فً خلفٌات 

وإعطاء ذلك لمصمم لتنفٌذه مع عدم ترك حرٌة االختٌار الكاملة له , وألوان ومساحات الفراغ 

( ). "وتحاشً األخطاء الشائعة للتصمٌم 

 

: نصائح ٌجب االلتزام بها

حددت مإسسة العوامل البشرٌة مجموعة من المبادئ والتً تعتبر من المعالم المٌزة لمواقع "

: الوٌب الناجحة 

. حدد واعرؾ جمهورك المستهدؾ - 1

. قدم الحافز للمستخدم لجذبه واالحتفاظ به فً الموقع - 2

. ٌتٌح للمستخدم الذهاب إلى أي مكان فً الموقع  اجعل الموقع بسٌطا وهو ما- 3

. كن متناؼما ومتناسقا بوضع شرائط اإلبحار - 4

. صمم سرعة التحمٌل لكل صفحة بحٌث تتناسب مع أبطؤ كمبٌوتر - 5

                                                             
 .38ص , 2008أيٍىي  , 12690اٌعذد ,  ِجٍح اٌمثص "، األخطاء اىشائعح فٍ ذصٌَُ ٍىاقع االّررُّد:"عاِر ِحّذ عاِر (



. ٌجب إتاحة أزرار بؤحجام حروؾ مقروءة ٌسهل فهمها - 6

( ") .راقب المرور إلى موقعك من خالل اإلحصاءات التً تحصل علٌها - 7

: HTML   -JAVAلغة  – 4

حٌث كانت البرمجة , خطت لؽات البرمجة خطوات واسعة منذ األٌام األولى  : لغات البرمجة"

ثم الوصول إلى لؽات البرمجة عالٌة المستوى مثل فورتران , توصٌال واسعا لألسالك والمفاتٌح 

ومع كل لؽة برمجة جدٌدة ٌؤتً وعد بسرعة التعلم ومزٌد من القدرة على تعدٌل التعامل مع , 

( )."الكود وسرعة التعامل معها واستخدامها 

تقوم لؽات كتابة  :لغات البرمجة لمعدي صفحات الوٌب ، لغات كتابة صفحات الوٌب " 

 بإنشاء صفحات الوٌب وتتم قراءتها  MARKUP LANGUAGESصفحات الوٌب 

-XMLوٌوجد العدٌد من لؽات كتابة صفحات الوٌب , وترجمتها من خالل متصفحات الوٌب 

DHTML- HTML  ولكن تعتبر HTML  هً اللؽة األساسٌة لكل متصفحات الوٌب وٌمكن 

 لكن لألسؾ إن هذه  JAVA SCRIPT و  JAVAأٌضا استخدام لؽات البرمجة مثل  

( )  ". HTMLالتقنٌات لٌست مدعمة على نطاق واسع بواسطة متصفحات الوٌب مثل لؽة 

 HYPER TEXT MARKUP  اختصارا HTMLتعتبر لؽة : HTML لغة " 

LANGUAGE اللؽة األساسٌة فً تصمٌم المواقع ,  أي لؽة ترمٌز النصوص الفائقة

و  INTERNET EXPLORERوتعمل هذه اللؽة مع متصفحات , على االنترنٌت 

NET SCAPE NAVIGATOR  على حد سواء " .( )

"HTML : هً لؽة إنشاء صفحات الوٌب ولٌست لؽة برمجة بالمعنى , لؽة ترمٌز النص الفائق

من HTMLتتكون مفردات لؽة, المعترؾ علٌه فهً ال تحتوي على جمل التحكم والدوران 

( ). :"من الٌسار للٌمٌن )أو رسوم تستخدم TAGSشطرات تسمى عالمات 

, وهً لؽة شفرٌة خاصة تترجم بمتصفح الوٌب  , HTMLاؼلب صفحات الوٌب تجهز ب " 

لكن هناك بعض القٌود عمد تصمٌم صفحات , تعرض الصفحة كما كان ٌعتزم مإلؾ الوٌب 

: الوٌب 

  إنHTML لم تكن مجهزة لتخطٌط الصفحة وبالتالً سٌكون من الصعب جدا أو ٌكاد 

 .ٌكون مستحٌال تصمٌم صفحة وٌب تكرر وثٌقة طباعة معقدة 

  إن صفحة الوٌب ممكن أن تكون على أي طول أو عرض. 

  إن الخطوط تظهر اكبر فً متصفحات الوٌندوز من المتصفحات الخاصة بالماكٌنتوش

تبدو الصفحة المصممة من مإلؾ وٌب ٌتبع نظام ماكٌنتوش بتا خطوط , نتٌجة لذلك 

 .كبٌرة بٌنما فً الوٌندوز خطوط صؽٌرة 

                                                             
 84ص ,2005, اٌذار اٌّصريح , ٌثٕاْ   " , فٍ اىرفاعيُح وذصٌَُ اىَىاقعخاىصحافح االىنرروُّح دراسا": شريف درويش اٌٍثاْ ( 

 45ص, 2000,دار شعاع , ضىريح  ,FRONTPAGE2000"ذصٌَُ ٍىاقع اىىَة تاسرخذاً :"هيثُ ِرجاْ  (

  112ص, ِرجع ضاتك  , "ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة " : يىرن ترش (

 12ص,2000, دار اٌحضارج, دِشك, "DREAMWEAVERإىً اىقَح ٍع ترّاٍج ":إياش ِحّىد  (

 127ص , ِرجع ضاتك,FRONTPAGE2000"ذصٌَُ ٍىاقع اىىَة تاسرخذاً :"هيثُ ِرجاْ  )



  إن متصفحً الوٌب ٌدعمون وٌفضلون عالماتHTML فمثال المتصفح .  مختلفة

(EXPLORER) ٌدعم عالمة(MARQUEE) بٌنما ال ٌفعل

(NETSCAPE) وبالتشابهNETSCAPE ٌدعم عالمة (BLINK) بٌنما ال ٌفعل 

EXPLORER.  

  إن متصفحً الوٌب القدامى ال ٌدعمون عالماتHTML مما ٌعنً إن ,  الحدٌثة

كما ,  اإلصدار الرابع ال تبدو مثل المتصفح القدٌم HTMLصفحة الوٌب التً تستخدم 

 ()." هً فً المتصفح الحالً 

لمإلؾ وٌب بتطوٌر صفحات وٌب تفاعلٌة دون الحاجة إلى الوصول إلى  HTML تسمح " 

حٌث ٌستطٌع المستخدمون التحكم فً سلوك المخطوطات المتضمنة فً صفحة . مخدم وٌب 

HTML  نفسها  .

إن اتجاه , على سبٌل المثال ٌمكن تؽٌر لون رابط النص التشعبً عندما ٌمر مإشر الفؤرة فوقه 

NET ETSCAPE  ًف HTML مإسس على صفائح األسالٌب المتعاقبة وطبقات HTML  

  .

شاملة عرض الهوامش واأللوان , توفر صفائح األسالٌب إمكانٌة التحكم بالتخطٌط على الصفحة 

. والحدود وؼٌرها 

وٌمكن لمإلفً وٌب القٌام بتعدٌل دٌنامٌكً لبنٌة وشكل مستندات الوٌب الخاصة بهم إضافة إلى 

باإلضافة إلى التحكم بمظهر صفحة وٌب وٌمكن لمإلؾ , الوسائط المتعددة والعناصر التفاعلٌة 

. الوٌب تحدٌد الموقع المطلق للعناصر فً صفحة الوٌب

فقد تم استنباط ,  أكثر استخداما فً بنٌة سطح المكتب كما فً الوٌب HTMLأصبحت 

ٌمكنك توقع أن تظهر أنظمة المساعدة المباشرة التً تعتمد , وبالنتٌجة , استخدامات أخرى منها 

HTML  وهو نوع المعلومات التً ٌمكنك الحصول علٌها من برنامج عندما تظهر قائمة 

HELP (تعلٌمات) .

وهذه مٌزة مستخدمة فً كافة أنظمة ,  كً تكون عبارة عن وصالت تشعبٌة HTMLتم تصمٌم 

( ) ."المساعدة المباشرة لالنتقال من موضوع ألخر ٌرتبط به بسهولة 

ؼٌرت جافا التً ابتكرتها شركة صن فً منتصؾ التعٌنات من طرٌقة  :  JAVAلغة " 

 .فبظهور لؽة جافا شهد تطوٌر صفحات الوٌب تقدما , عمل مواقع الوٌب 

وعلى الرؼم من أن لؽة جافا كانت مصممة فً األساس لالستخدام فً تطبٌقات مدمجة مثل 

الوحدات النمطٌة الخاصة بالكمبٌوتر فقد أصبحت لؽة قٌاسٌة مستخدمة إلنشاء صفحات وٌب 

تفاعلٌة لتجاوب المستخدم مع متصفحات الوٌب المتؽٌرة ؼٌر ساكنة التً كانت تنتجها لؽة النص 

. الفائق 

                                                             
 99ص , ِرجع ضاتك , " ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة" : يىرن ترش  ( 

 414ص,2000,دار شعاع ٌٍٕشر ,ضىريح", دىُو ذصٌَُ وإّشاء اىَىاقع عيً االّررُّد HTML":ضاِر أجي( 



تكمن قوة لؽة جافا فً انه بدال من استخدام متصفح وٌب لعرض البٌانات ٌقوم المتصفح بتجمٌل 

برنامج جافا ثم تشؽٌل هذا البرنامج على جهاز المستخدم بدال من تشؽٌلها عن بعد على جهاز 

. خادم صفحة الوٌب

: وٌمكن كتابة نوعٌن من برامج جافا هما 

. HTMLهً برامج صؽٌرة تنتقل مع لؽة النص المتشعب  (برٌمجات )برامج- 1

برامج قائمة بذاتها ال تحتاج لمتصفح وٌب او لؽة نص تشعبً : تطبٌقات جافا - 2

HTML لتشؽٌلها .

( ) ."توفر لؽة جافا أسرع وقت استجابة ممكن للتفاعل بٌن المستخدم وصفحة وٌب

هو حل , JAVAHELP هو HTMLهناك احتمال ثان لنظام مساعدة مباشر ٌعتمد على " 

 SUN التً تتبع JAVA SOFTللمساعدة المباشرة المستقلة عن المتصفح من قبل 

MICROSYSTEMS  بهدؾ إنتاج لؽة البرمجة JAVA  .

.  JAVA إلٌصال المساعدة المباشرة للتطبٌقات التً تعتمد على JAVAHELPتم تصمٌم 

 JAVA خٌارا مرؼوبا هً حقٌقة أن JAVA HELPإحدى المٌزات األساسٌة التً تجعل من 

ستظهر محتوٌات المساعدة وواجهة , إلى جانب ذلك , عبارة عن تقنٌة متعددة المنصات 

 أساسا بتضمٌن متصفح ضمن JAVAHELP ٌقوم نظام .المستخدم متشابهة فً جمٌع البٌئات

 عناصر التحكم المؤلوفة لجمٌع JAVA HELPٌبرز متصفح , البرنامج الذي تخدمه 

قائمة للعالمات , مٌزة الطباعة, أزرار لالنتقال إلى األمام آو الخلؾ :مستخدمً المتصفحات 

التً تمكن بعض  JAVAتتم ترجمة المتصفح وكافة مكوناته باستخدام برمجٌات, المرجعٌة 

( ) ."حقل البحث , مٌزة الفهرسة , الوظائؾ مثل جدول المحتوٌات 

:  البرمجٌات المستخدمة فً التصمٌم -5

 :Macromedia Dream weaver برنامج 

كما ٌدعم العدٌد , هو برنامج ٌسمح بإقامة المواقع االلكترونٌة المرتكزة على قواعد البٌانات " 

أي اس  )و  (بً اتش بً  )و  (كولد فٌوجن )      من األنظمة واللؽات والتطبٌقات المزودة مثل

إضافة إلى الئحة خٌارات جدٌدة إلدراج العناصر فً الصفحات قٌد التصمٌم ومشاهدتها  (بً 

. باستمرار حتى ٌتم انجازها بطبٌعتها النهائٌة 

وتم التركٌز فً هذا البرنامج على مستوى الكتابة الدٌنامٌكٌة بحٌث ٌتوافق البرنامج مع لؽات 

 وٌتمٌز هذا البرنامج بمٌزة المشاهد  PHP– GFML-ASPوأنظمة حدٌثة ومتنوعة مثل 

انطالقا من هذه األداة ٌستطٌع المستعمل الولوج إلى الصفحة  (LOCAL VIEW)الموضعٌة 

. المصممة على شاشة الكمبٌوتر 

                                                             
 62ص, ِرجع ضاتك, FRONTPAGE2000"ذصٌَُ ٍىاقع اىىَة تاسرخذاً :"هيثُ ِرجاْ (  

 425ص,ِرجع ضاتك",  دىُو ذصٌَُ وإّشاء اىَىاقع عيً االّررُّدHTML":ضاِر أجي 



 األمر PHPوٌدعم البرنامج نظام اللؽة االستفهامٌة المطورة ماي سٌكوٌل إضافة إلى نظام 

. الذي ٌتٌح الربط بقاعدة البٌانات المرتكزة على شبكة الوٌب 

وٌشكل البرنامج بٌئة متعددة األؼراض , وتتمٌز أدواته بالمرونة وقابلٌة التعدٌل حسب لٌطلب 

( ) ."على صعٌد الشفرة المعتمدة للكتابة و التصمٌم 

 "Macromedia Dream weaver : ًانه برنامج ؼرٌب عندما ظهر ألول مرة ف

 بالرؼم من أن البإرة WYSIWYGلم ٌكن ٌحتوي على أداة تعدٌل , عروض الحاسب 

 . HTMLولكن مصمم الوٌب كان مطالبا بالتشفٌر بلؽة, الرئٌسٌة موجودة فً إدارة الموقع 

 للتحمٌل واإلرسال وهو ٌقوم FTPٌتمتع البرنامج بؤدوات موقع عظٌمة باإلضافة إلى إمكانات 

 (كائنات )وهو قابل لالمتداد من خالل استخدام . بدعم جمٌع تقنٌة إعداد صفحات الوٌب الحالٌة 

. من الممكن إضافتها للبرنامج 

 فهو متقدم قلٌال بالنسبة DREAM WEAVERلكن ال ٌمكن ألي شخص من استخدام 

انه من , وأٌضا واجهة المستخدم البدٌهة تجعله سهل االستخدام , لمصممً الوٌب المبتدأٌن 

( ) ."أنواع البرامج التً تنمو بنمو مهارات معد صفحات الوٌب 

  GENERATOR وملفات FLASH- SHAKWAVEٌتعامل البرنامج مع ملفات " 

. ACTIVEX  ومع  JAVA APPLETوملفاتFIRE WORKSوبرنامج 

وتستطٌع من خالل هذا البرنامج ,  عن طرٌق القوائم JAVA SCRIPTٌستخدم أوامر لؽة 

 والربط مع  FORMS والتعامل مع  FTPتثبت الموقع مباشرة على االنترنٌت باستخدام 

. قواعد البٌانات على االنترنٌت 

 وٌمكن إنشاء قوالب واستخدامها LIBRARYوٌستطٌع إنشاء مكتبة خاصة بالصور باستخدام 

التً ٌمكن عن طرٌقها دمج نص LAYERSالحقا من قبل اآلخرٌن وٌمكن استخدام الطبقات 

( )."مع صورة فوق صورة ثم التحكم فً ترتٌب ظهور الصور 

 :  المتطلبات األساسٌة لتشغٌل درٌم وٌفر "

. بروسسٌور باتنٌوم واحد على األقل - 1

. NT أو وٌندوز 2000او 98نظام تشؽٌل وٌندوز - 2

.  أو ما بعد على األقل 4متصفح انترنٌت إصدار - 3

.  مٌجا باٌت 96رامات - 4

.  مٌجا باٌت 275مساحة فارؼة على القرص الصلب - 5

                                                             
 40ص , 2002تشريٓ اٌثأي (, 8)اٌعذد , دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر  ", درٌَ وَفر ىرصٌَُ صفحاخ اىىَة:" ضّر ٔجُ  
 125ص , ِرجع ضاتك , " ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة" : يىرن ترش  )

 22ص ,2000, دار اٌحضارج, دِشك", Macromedia Dream weaverىً اىقَح ٍع ترّاٍج إ:" إياش ِحّىد( 



( ) ." بٌكسل 600× 800,  لون 206شاشة - 6

 :طرٌقة البدء بالتصمٌم " 

. ٌجب أوال وقبل كل شًء جمع المعلومات التً ستدرجها فً الموقع والصور المناسبة - 1 

. وضع مخطط عام على الورق أو الكمبٌوتر بشكل مٌدانً - 2

. تجهٌز الصور والؽرافٌك بشكل ٌناسب الموقع وٌجذب االنتباه إلى دقة الصور وحجمها - 3

. ٌجب تحدٌد دقة العرض قبل البدء بالتصمٌم - 4

ٌفضل بعد ذلك البدء بتصمٌم الصفحات الفرعٌة ومن ثم ربطها مع الصفحات األعلى - 5

. مستوى منها 

 ٌجب أن تكون عامة حول الموقع ولٌس فٌها معلومات كثٌفة جدا HOME PAGEصفحة - 6

 .

ٌجب أن تحتوي كل صفحة على أزرار تنقل إلى الصفحة التالٌة والسابقة والى صفحة - 7

HOME PAGE .

. قبل التحمٌل ٌجب التؤكد من صحة الترمٌز ومن الكلمات المفتاحٌة - 8

  NET SCAPE NAVIGATOR-تشؽٌل الموقع على أكثر من متصفح مثل- 9

INTERNET EXPLORER .

( ) ."تنزٌل الموقع ثم التسجٌل فً محركات البحث المشهورة - 10

  :إنشاء الموقع باستخدام برنامج درٌم وٌفر " 

.  NEW SITEومنها اختار SITEمن صنؾ القوائم اختار - 1

 تظهر صفحة الموقع ٌطلب منك ان تكتب BASICمن الصندوق الحواري من الزر األعلى - 2

. اسم الموقع 

. فً المستطٌل المحدد اكتب اسم الموقع - 3

. أسفل المربع الحواري NEXTاضؽط - 4

. ومعنى ذلك انك اخترت أن ٌكون الموقع ساكنا دون صفحات دٌنامٌكٌة  NOاختار - 5

  EDIT LOCAL COPY ON MY  للخطوة التالٌة ثم اضؽط NEXTاضؽط - 6

. ومعناها كتابة صفحات الموقع على جهازك ثم نشرها 

                                                             
  9ص , ِرجع ضاتك, " ذصٌَُ وإدارج اىَىاقع تاسرخذاً درٌَ وَفر ":ِحّذ واًِ عثذ اٌحفيظ (

 118ص, ِرجع ضاتك", Macromedia Dream weaverإىً اىقَح ٍع ترّاٍج :" إياش ِحّىد( 



ٌتٌح لك مربع النص مسار تخزٌن ملفات الموقع على جهازك على سطح المكتب وحدد - 7

. مكان حفظ الملؾ 

  ثم NEXT وهً تسؤل عن كٌفٌة االتصال بالسٌرفر ثم  NONمن القائمة المستدلة اختر - 8

DONEلالنتهاء  .

( ) ."تظهر خرٌطة الموقع  FILESفً أقصى ٌمٌن الشاشة انقر - 9

 : FREE hand MX   Macromediaبرنامج  

" FREE hand MX   Macromedia ماكرو مٌدٌا فري هان دام اكس  :

المصممة للرسم  (فري هان دام اكس)طورت شركة ماكرو مٌدٌا نسختها البرامجٌة الجدٌدة 

فقد أصبحت مجهزة بؤداة بٌانٌة مبسطة ولوحة متكاملة للعناصر , البٌانً بالخطوط الموجهة 

. الرسومٌة المتنوعة 

عالوة على األدوات التشؽٌلٌة الجدٌدة التً تتخطى فً بعض وظائفها ارقً اإلصدارات 

. المعروفة حتى اآلن فً قطاع البرامج الرسومٌة 

إضافة إلى لوحة األلوان بالصٌؽة الحدٌثة , من حٌث إدارة عملٌة النسق وترتٌب الرسوم البٌانٌة 

.  فً التطبٌقات قٌد التنفٌذ 3Dمع التركٌز على أهمٌة التصامٌم , 

أول ما ٌلفت االنتباه فً البرنامج  لوحة العناصر التً تتمٌز بالقدرة المركزٌة على إدارة كل 

. التصامٌم والمظاهر الرسومٌة 

وذلك عن طرٌق التكامل بٌن مختلؾ المٌزات الفنٌة وتعبئة األلوان والتدقٌق بالنصوص 

. والزخارؾ 

إضافة  نوعٌن جدٌدٌن من األشكال المنحنٌة  (بانتون)وٌدعم البرنامج احدث مكتبات األلوان 

. كالمستطٌل والمخروط 

. وٌمكن تعدٌل قٌاسات المنحنٌات آلٌا أو تكرارها أو جعلها تنعكس شكال 

وقد جرى تحسٌن مجموعة , تسمح بتؽٌر اتجاه المنحنٌات ومركزها  (فٌل هاندلز)كما إن مٌزة 

, فتبرز مثال أدوات مترابطة تهدؾ إلى تحوٌل اإلشكال , من األدوات التشؽٌلٌة إلى أقصى حد 

وإضفاء األشكال ,  وأدوات التظلٌل والتخشٌن 3Dإضافة إلى أدوات التدوٌر باألبعاد الثالثٌة 

. الضبابٌة 

التً تسمح بتعدٌل األشكال  (ادٌت-الٌؾ )كما تتجلى مٌزة التنقٌح الذكً لإلشكال الهندسٌة 

الهندسٌة األساسٌة كالدوائر المستطٌالت واألشكال متعددة الزواٌا من اجل تحوٌلها إلى أقواس و 

. نجوم ومستطٌالت مدورة 

                                                             
 32ص, ِرجع ضاتك , " ذصٌَُ وإدارج اىَىاقع تاسرخذاً درٌَ وَفر ":ِحّذ واًِ عثذ اٌحفيظ ( 



لتمكٌن المستعملٌن من  (باندٌػ– رابر  )وقد تم تعزٌز األداة القلمٌة بمٌزة المحو المتتابع 

. االطالع المسبق على الخط الرسومً 

 وٌحتوي أداة .كما ٌحتوي البرنامج على أداة مزج عن طرٌق التصوٌب والتشؽٌل السهل

فتطبق التصامٌم الثالثٌة األبعاد على العناصر واألشكال المختلفة بمجرد سحب  (اكسترود )

من اجل  (بٌر سبكتٌؾ  )المسافة واالتجاه المطلوبٌن وتشارك هذه األداة مع أداة أخرى هً 

( ) ."إنتاج أعمال فنٌة جمٌلة اقرب ما تكون إلى التصامٌم الثالثً األبعاد 

 : Macromedia flashبرنامج  

الذي تصدره شركة ماكرو مٌدٌا هل ٌمثل قٌمة مضافة لتصمٌم الوب ؟  : برنامج فالش" 

إن التصمٌم الجٌد باستخدام هذا البرنامج نادر للؽاٌة لدرجة أن وجود عناصر تم تصمٌمها بهذا 

. البرنامج قد تشكل مشكلة تقلل من قابلٌة الموقع لالستخدام 

ومما ٌحسب للشركة المنتجة للبرنامج أنها بذلت مجهودا كبٌرا فً معالجة القضاٌا المتعلقة بٌسر 

وعالوة على ذلك تبذل محاوالت من قبل الشركة , االستخدام فً إصدارها األخٌر من البرنامج 

وخبراء الكمبٌوتر إلعادة تعلٌم مطوري البرنامج وتحسٌن إمكانات استخدامه وتطوٌر تطبٌقاته 

. ومحتواه

وان المطورٌن أدركوا أن البرنامج لدٌه القدرة على أن ٌكون فعاال إذا استخدم بطرٌقة تستفٌد 

  ."من مواطن القوة الكافٌة بإصداره األخٌر

ثم تم تطوٌره من ’ فً البداٌة كان مجرد برنامج قائدي لرسم الصور الكارٌكاتورٌة البسٌطة " 

خالل توفٌر لقدرات الرسوم المتحركة بفعالٌة على شبكة الوٌب ومن ثم تم تجدٌده بالكامل عند 

. لٌنقل إلى تطوٌر تطبٌقات الوب بشكل كامل  (اكشن سكرٌبت)اخذ برامجٌة 

تظهر فً بداٌة البرنامج خانة حوار ٌسؤل فٌها المستعمل اذا كان مهتما بالتصمٌم او بالتطوٌر 

. ٌجهز مساحة العمل بناء على الجواب , بعد ذلك , بشكل أساسً 

.  وباإلضافة أصبحت كل لوحات العمل قابلة للطً والتمدٌد عند وضعها جانبا 

التً توضع أسفل الشاشة وهذا ٌوفر تحكما  (بروٌرتً انسٌكتور )وتوجد لوحة أفقٌة جدٌدة باسم 

. حساسا للبٌئة بمعظم التجهٌزات الحالٌة للوثٌق

, توفر ولوجا سرٌعا إلى تجهٌز األلوان واالنحناء والنسٌج الخارجً  (مٌكسر )والئحة 

الجدٌدة التً تسمح بالتقٌس والتدوٌر واالنحراؾ بسهولة  (فري ترانسفورم)باإلضافة إلى أداة 

. وتفاعل 

                                                             
 64ص , 2003حسيراْ (, 4)اٌعذد ,دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر ",  امس داًدهاُ فرٌ اٍامرو ٍُذٌ:"حطٓ اٌّرتضً ( 
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حٌث أصبح باإلمكان إضافة لقطة من فٌلم إلى , وٌضٌؾ البرنامج قدرات التحرٌك الجدٌدة 

نٌو مروم  )إلعطاء تؤثٌرات دٌنامٌكٌة حاجبة ومذهلة وهناك مٌزة أخرى هً , طبقٌة حاجبة 

. الذي ٌسمح للمستعمل بتركٌز تصمٌمه على مجموعة من التصامٌم السابقة  (تمبالٌت 

حٌث هناك مٌزة سٌجدها , ٌقدم فالش الكثٌر من الدعم للمصممٌن والمطورٌن على حد سواء 

 )فباإلمكان استٌراد ملفات فٌدٌو من نسق, المستعمل النهائً مفٌدة وهً ادخال الدعم للفٌدٌو 

. التً تتم إعادة تشفٌرها آلٌا ( ام بً أي جً )و ( وندوز مٌدٌا ) و  (كوٌك تاٌم 

لكن المواقع المصممة بواسطة فالش تكون ؼالبا مكثفة ومتكٌفة بذاتها بمعنى انه ال ٌمكن إضافة 

( )." محتوٌات جدٌدة إلٌها كما هو الحال فً المواقع العادٌة 

ٌدعم برنامج فالش خٌارات عدٌدة مثل مٌزة السطور الزكٌة التً تظهر الٌا على شاشة " 

كما انه ٌدعم العناصر المستوردة , الكمبٌوتر للمساعدة على انتظام شكل العناصر قٌد التصمٌم 

مع إمكانٌة انتقاء  (أي بً اس )و  (بً دي اؾ )المتنوعة من مصادر أخرى مثل ملفات

وإعادة  (فٌدٌو امبورت وٌزارد)المقاطؾ الفٌدٌوٌة المتنوعة من ملؾ واحد بواسطة تقنٌة 

وتحت تجزئة الئحة خٌارات اللوحات ضمن نافذة . استعمال وسائل التحكٌم والتشفٌر والمعالجة 

والقدرة على تحسٌن . البرنامج إلى قائمتٌن منفصلتٌن األولى لؽرض التصمٌم والثانٌة للتطوٌر 

, وتنقٌح النصوص والقدرة على تعدٌل حجم وأطقم الحروؾ لتصبح أوضح وأكثر قابلٌة للقراءة 

وأداة البحث وتبدٌل الحروؾ وتجمٌع وتعقٌب تسلسل الحروؾ طوال , ومٌزة التدقٌق اإلمالئً 

. عملٌة التصمٌم 

هو برنامج مناسب المطورٌن المتخصصٌن للتطبٌقات المثلى على صفحات الوب وعمدت 

. إلى تضمٌن البرنامج وسائل سهلة التطبٌق  (ماكرو مٌدٌا)الشرك المنتجة

ٌعتمد البرنامج نظام إداري مدمج للتخزٌن وٌعتمد على الذاكرة المخبئة مما ٌسمح بتحمٌل ملفات 

. على صعٌد المعالجات الفٌدٌوٌة % 200وسرعته تمثل زٌادة بنسبة , أطول  

 مٌؽا هرتز على 600ٌعمل بسرعة  (3بنتٌوم )معالجا من نوع  (ماكرو مٌدٌا فالش )ٌستوجب 

 مٌؽا باٌت 190 مٌجا باٌت وحٌزا من األقراص الصلبة سعة 256األقل إضافة والى رام سعة 

( ) ."كحد أدنى 

 

 

 :Microsoft front page برنامج 

                                                             
 50ص , 2002أيٍىي ( , 7)اٌعذد, دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر  ",  فالشاٍامرو ٍُذٌ:"ضّر رضىاْ  

ٔيطاْ ( 2)اٌعذد, دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر "،   فالش َجعو ٍِ اىرصٌَُ ٍرعح حقُقُحاٍامرو ٍُذٌ" :ٔطريٓ اٌريحأي ( 

 62ص,2004



 "front page :  هو برنامج تصمٌم صفحات وٌب فعال فً إدارة مواقع وٌب مع قدرات

تحرٌر وتنسٌق النصوص وإنشاء جداول وإدراج صور وإطارات وملفات والتعامل مع تطبٌقات 

 () ."أوفٌس وٌساعد على كتابة وتطوٌر برمجٌات جافا سكرٌبت و أكتٌؾ اكس 

 "Microsoft front page :  هو الثالث فً المجموعة األصلٌة إلعداد صفحات الوٌب

WYSIWYG . 

 ٌقدم لنا طرٌقة سهلة إلنشاء صفحات الوٌب من خالل إمكانات ادراة PAGE MILLهو مثل 

  , HTML4.0 , DHTMLانه ٌدعم جمٌع تقنٌات الوٌب الحالً بما فٌه لؽة , FTPالموقع

JAVA SCRIPT  والمزٌد  .

 متاح لكل المستخدمٌن الوٌندوز و الماكٌنتوش لكن ال ٌنصح باستخدام front pageإن 

( )." ألنه لم ٌتم تحدٌثه منذ إصداره األصلً من عدة سنوات front pageالماكٌنتوش ل 

منها ثالثة عشر مكونا من اجل وصؾ , ٌحتوي على ستة عشر مكونا :   محتوٌات البرنامج "

وال ٌمكن تصمٌم ,  أو متصفحات المستخدم FRONT PAGEالعملٌة التالٌة ضمن بٌئة 

وظائؾ هذه المكونات على المخدمات وان هذه المكونات ال تتطلب عند عملها تفصٌل موسعات 

: مخدم البرنامج 

 : BANNER AD MANAGER  ٌفٌد فً تخصٌص مكان محدد من صفحة فرونت بٌج ,

. تدور فٌه الصور 

. عبارات ٌضٌفها المستخدم من خالل مراحل إنشاإه للصفحة الحالٌة: التعلٌقات 

. ٌفٌد هذا الزر فً إعطاء صفحة تفاعلٌة للصفحة الحالٌة :زر التؤرجح 

 : INCLUDE PAGE ًٌمكننا من إضافة بعض األقسام الثابتة فً كل صفحات الوٌب الت

 .ٌتم إنشاإها 

INSERT HTML : ٌفٌد بإعطاء فرصة للمستثمر إضافة بعض المقاطع البرمجٌة باستخدام

. مباشرة على الكود الرئٌسً للموقع HTMLلؽة 

 MARQUEE: ٌمكنك من إدراج بعض الشعارات المتحركة أو النصوص فً منطقة معٌنة

. من شاشة العرض 

:NAVIGATIVE BAR  ٌتٌح لنا إمكانٌة ربط الصفحة األساسٌة مع صفحة األوالد .

:PAGE BANNER  ٌساعد على إضافة الرسوم والنصوص لتكون عنوان للصفحة الحالٌة 

 .

                                                             
 617ص ,2003, دار اٌىتة , اٌماهرج  ", اىذىُو اىشاٍو فٍ ترٍجح االّررُّد:" عثذ اٌحّيذ تطيىٔي  )

 124ص , ِرجع ضاتك , " ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة" : يىرن ترش ( 



  SEARCH FORM  : ٌستخدم فً المواقع ذات الحجوم الكبٌرة التً تحتوي على العدٌد

( ) ."من الصفحات 

 

 :Adobe page millبرنامج  

 "Adobe page mill :  هو البرنامج األول فً , مبدأه هو ما نراه هو ما نحصل علٌه

 ومازال لدٌه قاعدة من المستخدمٌن الذٌن ٌرون Wysiwygمجموعات إعداد صفحات الوٌب 

وهو بدٌهً وسهل االستخدام وتعطً القدرات المدمجة الخاصة , انه برنامج عظٌم للمبتدأٌن 

 حلوال  Adope photo shop الموجودة مع إصدار صؽٌر من ftpبإدارة الموقع وقدرات  

ألؼلب احتٌاجات إعداد صفحات الوٌب  

 التً htmlولكنه ٌسمح بتعدٌل  (اإلصدار الحالً ) html4.0 كل لؽة  page millال ٌدعم 

( )."ٌقوم بكتابتها إلضافة المعلومات والخصائص التً ال ٌدعمها 

 ٌحبون ADOPأٌضا منتجات ,  وأداة إدارة لموقع الوٌب فً رزمة واحدة HTMLانه محرر "

وسٌجد , الن إنشاء الصفحات فً سهولة استخدام معالج الكلمات , واجهة المستخدم المؤلوفة 

مإلفو وٌب الذٌن ٌملكون صندوق األدوات أنهم ٌستطٌعون معالجة أي عثرة تقؾ عن طرٌق 

وٌمكنك أن تتوقع مت تتطور اإلصدارات الجدٌدة سٌتطور صندوق , الوٌب الخاص بهم 

وسٌجد المإلفون أنهم ٌحتاجون إلى أكثر من نوع من , األدوات الخاص بك وٌتؽٌر نتٌجة لذلك 

وعدد من أدوات الرسم وعدد من البرامج الخدمٌة األخرى التً تقابل االحتٌاجات , المحررات 

( ) ."المتنوعة لموقعهم 

 

 

 :  Frame maker برنامج 

 "Frame maker  : انه , قد تم تفصٌله خصٌصا إلنتاج الوثائق التقنٌة المعقدة خصوصا

ٌعتمد على وضع المعلومات على جوانب المنتج التقنً المعروض بالتركٌز على مستند أصلً 

 .واحد ٌعاد اعتماده وتزوٌده بإضافات مختلفة لنشره 

 وٌوفر معلومات واسعة وشاملة للمبرمجٌن هو برنامج Unicodeٌحظى بدعم من موقع 

,  العالٌة السرعة htmlمناسب لنشر المستندات بعدة لؽات مختلفة وباالعتماد على انسٌابٌة لؽة

وٌسمح هذا البرنامج بدعم الملفات الثالثٌة األبعاد انطالقا من مجموعة عرٌضة من التصامٌم 

 والتطبٌقات وصور المجسمات وهناك مكونان إثناء آخران فً  cadالمعدة بمساعدة الكمبٌوتر 

  .captivate 3وrobohelp7  وهما  macromediaالبرنامج مؤخوذان من شركة 

                                                             
 35-34ص, ِرجع ضاتك  , FRONTPAGE2000"ذصٌَُ ٍىاقع اىىَة تاسرخذاً :"هيثُ ِرجاْ  (

 122ص , ِرجع ضاتك , " ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة" : يىرن ترش  (

 485ص,ِرجع ضاتك",  دىُو ذصٌَُ وإّشاء اىَىاقع عيً االّررُّدHTML":ضاِر أجي (



والبرنامج األخٌر ٌجعل من السهل جدا تسجٌل العروض البرمجٌة على الشاشة وٌمكن دمج هذه 

( .") frame maker   و  flash عبر نسق robohelpالعروض ضمن مشارٌع 

ٌقوم باستهداؾ إنتاج مستندات أطول وتصمٌم شبه آلً مع إمكانٌة  (فراٌم ماٌكر  )إن برنامج" 

. إعادة تصدٌر المستندات إلى وسائل إعالم أخرى 

فإذا كان المستعمل ٌعمل فً مإسسة تعتمد منصات إعالمٌة متعددة االتجاهات وتحتاج تؤدٌة 

. هو الحل األمثل  (ففراٌم ماٌكر)نسخ متعددة الفصول لالستعمال فً وجوه إعالمٌة مختلفة 

وكان هذا  (اكس ام ال  )كان قد قدم نمطا من لؽة  (فراٌم ماٌكر  )وفً الواقع إن برنامج 

البرنامج فائق التطور وباهظ الثمن وقد ضبط بطرٌقة دقٌقة الستعمال المإلفٌن  الذٌن ٌنتجون 

. xml وهً اللؽة التً سبقت SGMLأعمال تعتمد على لؽة اس جً ا مال 

والذي ٌجعل صٌؽة برنامج فراٌم ماٌكر بالتركٌبة الجدٌدة شٌئا مختلفا هو انه ٌقرر عملٌة التشدٌد 

. على دقة التحكم عبر وضع العالمات ثم ٌتابع العمل 

 إذ ٌعطً الرمز الصحٌح الذي XMLٌقوم البرنامج بإنتاج عمل جٌد التكوٌن ومقبول بلؽة 

. XMLٌتماشى مع أي استعمال لؽة 

ومن ناحٌة القوة الجدٌدة ضم فراٌم ماٌكر مصافً إنزال متطورة لتالءم أخر استعماالت 

وتسمح للمستعمل بضبط حجم الرسومات بالترابط مع المقاٌٌس  (ماٌكروسوفت أوفٌس )

( ) ."األصلٌة 

 :Photo shop  Adobeبرنامج  

ادوبً )اسؤل أي محرر صور عن البرنامج الذي ٌستخدمه وسٌكون الجواب بالتؤكٌد برنامج " 

, حٌث ٌعتبر خٌارا ممتاز ٌجمع بٌن متطلبات الصورة الرقمٌة فً رزمة واحدة  (فوتوشوب 

إلى التخزٌن , وٌبدأ ذلك عند مرحلة االستٌراد مع البرنامج الذي ٌقوم بعمل ممتاز عند النقل 

وحتى وضع الصور الرقمٌة فً كاتالوؼات مباشرة على آلة التصوٌر الرقمٌة أو بطاقات 

الذاكرة الومضٌة وذلك عبر قارئ بطاقات وفً مرحلة التحرٌر ٌضٌؾ البرنامج لمسة سحرٌة 

وٌمكن أن تتم معالجة الصور , مع تقنٌة إزالة العٌون الحمراء أوتوماتٌكٌا وتعدٌل لون البشرة 

بالكامل وٌمكن إجراإها عبر عرض الرقائق ذات الوسائط  (الفوتو شوب)بواسطة برنامج 

 خٌار لالنتقال والسرد والتكبٌر  كما أن هناك تسهٌالت 80اإلعالمٌة المتعددة مع حوالً 

باإلضافة والى أدوات , إلصدار أمر للطباعات الفورٌة  (وان كلٌك )للطباعة بفضل خٌار 

( ) ."إلعداد البومات صور أو أقراص متراصة فٌدوٌة 

إلى السوق برنامج لتحرٌر الرسوم  (ادوبً)أنزلت : الفوتوشوب بدعة التصمٌم الرسومٌة " 

وٌمكن أٌضا , الملونة وهو ٌتضمن أدوات التصمٌم التً تساعد على تقوٌم شوائب الصور آلٌا 

                                                             
  62ص, 2008شثاط (, 12)اٌعذد, دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر واالتصاالخ  "،ترٍجُح ٍذٍجح ٍرعذدج اىَهاً :"شريف تٍهىاْ(

تشريٓ (, 8)اٌعذد, دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر واالتصاالخ  ,  "ذعزَزاخ قَُح فٍ إصذاراخ ادوتٍ اىجذَذج:"شريف تٍهىاْ  (

 38ص, 2002األوي 
 30ص, 2006وأىْ اٌثأي ( , 11)اٌعذد, دار اٌصياد  , خِجٍح اٌىّثيىتر واالتصاال"، photo shop:"ضاِي أطىٔيىش  (



من الئحة األٌقونات الرسومٌة لتطبٌق المإثرات الفنٌة  (سبوت هٌلٌنػ  )الولوج إلى أداة 

. والتجمٌلٌة المناسبة

.  بتا 16 والصور الملونة العاملة ب rawٌدعم البرنامج نسق الصور الرقمٌة 

والتً تقوم بفهرسة الصور الملتقطة وفرزها وتبوٌبها آلٌا ضمن  (فوتو داون لودر )وتمثل مٌزة 

وٌتضمن مٌزات تقنٌة , فئات منظمة وبعدئذ ٌتم تحمٌل الصور فً سواقة األقراص الصلبة 

عامة وخاصة تسمح باختٌار لقطات الصور المناسبة من النوافذ المصؽرة إضافة إلى خٌارات 

. الطباعة المثلى 

بٌكسل إضافة إلى 1024×768ٌستوجب البرنامج مرقابا ملونا ذا نسبة وضوح ال تقل عن 

( ) ." بتا 16بطاقة للرسوم البٌانٌة بمنوال 

 :In designبرنامج  

هو نظام أطلقت , إنتاج نظام جدٌد تماما هو األول منذ خمس سنوات  (ادوبً)شركة    قررت"

وقد صمم لٌكون جسرا بٌن األنظمة الكبٌرة واألجهزة الشخصٌة   (إن دٌزاٌن  )علٌه الشركة اسم 

: ٌتضمن النظام صفتٌن بارزتٌن تمٌزانه عن بقٌة برامج تصمٌم الصفحات 

  هً قدرة إن دٌزاٌن على التعامل مع صور , المٌزة األولى ٌستفٌد منها المستعملون

تم وضعها بواسطة فوتوشوب  و الستراٌتور وهذا ٌؽنً الحاجة إلى تصدٌر الرسم 

كما تسمح هذه القدرة بتحكم أوسع بكثٌر دون االضطرار إلى , البٌانً إلى نسق عام 

مشابهة إلى حد كبٌر مع تلك  (إن دٌزاٌن )وبٌنٌة المستعمل , الخروج من البرنامج 

 .الموجودة ي كل من الفوتوشوب الستراٌتور 

  قد كتب باعتماد التصمٌم البرامجً الفقراتً الحدٌث  (إن دٌزاٌن)المٌزة الثانٌة هً أن

 .80اللذٌن ٌعود تصمٌم بنٌتهما الهندسٌة إلى  (كوارك )و  (بٌج مٌكر )عكس 

وهً جزء  صؽٌر من ذاكرة الجهاز مقارنة مع ,  مٌؽا باٌت فقط 1,6وٌشؽل البرنامج األساسً 

. التطبٌقات المكتبٌة األخرى 

 .أما الوظائؾ األساسٌة األخرى فإنها تتم بواسطة فقرات برامجٌة بالبرنامج

لكن ,  وهذا ٌعنً انه باستطاعة ادوبً زٌادة الفقرات البرامجٌة لهذا البرنامج وترقٌتها بسهولة 

األهم إن مطوري البرنامج المستقلٌن سٌتمكنون من ابتكار فقرات برامجٌة حسب حاجة 

( ) ."لكنها وحدها ؼٌر كافٌة , بمجموعة من الممٌزات القوٌة  (إن دٌزاٌن)المستعملٌن لٌتمتع 

 :Website builderبرنامج  

 "Website builder : هو برنامج ٌجعلك قادرا على إنشاء موقع وتشؽٌله بسرعة وسهولة

 نفسه وٌمكنك من خالله أن تختار مئات INTERNET EXPLORERانطالقا من برنامج 

                                                             
 19ص ,2005ٔيطاْ (, 2)اٌعذد, دار اٌصياد ,  ِجٍح اٌىّثيىتر"، اىفىذىشىب تذعح أدواخ اىرصٌَُ اىرسىٍُح:" شاري شٍهىب  (

 40ص ,2009حسيراْ (, 4)اٌعذد, دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر  ", ىيْشر( إُ دَزاَِ )ادوتٍ ذرحذي مىارك :"ضّر رضىاْ ( 



التصامٌم وان تنتقً مجموعة من األلوان التً تناسبك ومن ثم ما علٌك سوى التركٌز على 

. الرسالة التً ترٌد أن توجهها من خالل موقعك هذا 

. وعندما ٌتم تسجٌلك كمشترك رسمً سوؾ تعطى رقم حساب وكلمة سر خاصٌن بك 

 WEBSITES AND ٌؤتً ضمن مجموعة من الخٌارات Website builderخٌار 

APPLICATIONS  ومن النقر على خٌارCREATE وتكتب اسم موقعك والعنوان ثم خٌار

O.K حٌث عند فتح برنامج ألول مرة تظهر إمامك أداة برمجٌة ذكٌة تعمل بثالث مراحل 

. تمكنك من وضع المكونات األساسٌة لموقعك 

 مسطرة 100ثم اختٌار التصمٌم وهناك اكثر من , الخطوة األولى تكون باختٌار اسم لموقعك 

. O.Kمنطقٌة ٌمكن اختٌار تصمٌم موقعك من بٌنها ثم 

. DESIGNوٌمكنك أن تضٌؾ صفحات أخرى إلى الصفحة الرئٌسٌة من 

. وٌمكنك انتقاء صورة وتحمٌلها 

ومن ثم تستطٌع الكتابة وذلك أمر بسٌط وهناك شرٌط أدوات المحتوى لتؽٌر نوعٌة وحجم ولون 

. الحروؾ

( ) ." وعندها ٌصبح موقعك متكامال إلى حد ما  SAVEثم انقر على زر 

 

 :Xara xtremeبرنامج  

 "Xara xtreme :  ثمنه لٌس سوى جزء ضئٌل من كلفة : برنامج الرسم الكمبٌوتري الممٌز

 بالرؼم من انه فً الوقت نفسه ٌضفً بالعدٌد من الممٌزات اإلضافٌة illustratorبرنامج 

. للمحافظة على سعره الزهٌد 

وٌمكن الولوج إلى هذه األدوات بطرٌقة , ٌتضمن كافة أدوات الرسم التً تمناها المستخدم 

ومن السهل استعمال هذا البرنامج وٌعتبر من أسرع برامج , متمٌزة تكاد إن تكون إٌحائٌة 

. الرسم العاملة بواسطة الموجهات 

وٌمكن أن ٌعمل على صور الخرائط البتة كما ٌقوم بطرٌقة الرسم بالخطوط وٌمكن نشر 

الرسومات بالخطوط عبر نافذة خاصة تتضمن أدوات بسٌطة كتلك الالزمة إلزالة تؤثٌر العٌون 

وكذلك التعزٌز الذاتً للصور أو وظائؾ قطع أجزاء من , الحمراء فً الصور الفوتوؼرافٌة 

( )."الصور ولفها حول نفسها 

                                                             
 67ص ,2007أيار (, 3)اٌعذد , دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر ", WEBSITE BUILDERٍُزاخ ترّاٍج :" ضّر ٔجُ ( 

 28ص, 2007أيٍىي  (, 7)اٌعذد, دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر واالتصاالخ  " , جذَذ اىثراٍج:"شريف تٍهىاْ ( 



هو برنامج لمزٌد من انسٌابٌة النصوص ٌقوم هذا البرنامج بدمج الرسوم التوضٌحٌة بواسطة " 

المإشرات ونشر الخرائط البتٌة والتحرٌك وٌحتوي أدوات التصمٌم على الشبكة وٌحتوي أداة 

. مبٌنة للصور وٌستطٌع القٌام بعملٌات النشر الرئٌسٌة 

والملفت من البرنامج هو السرعة الفائقة إذ ٌدعً مطور البرنامج انه أسرع بعشرة إضعاؾ من 

 وٌحتوي أدوات تحسن مسؤلة خلق illustratorالبرامج الرسومٌة األخرى وأسرع من برنامج 

( ) ."وتكوٌن الصفحات 

 :3d studio max برنامج  

 على العنصر ٌشتمل فعندما للعناصر المحددة األبعاد وهً االرتفاع و العرض و  الطول"

 من اثنٌن على العنصر اشتمل وإذا , 3D   األبعاد الثالثً العنصر علٌه فٌطلق الثالثة المكونات

( )   ."2D  األبعاد الثنائً العنصر علٌه فنطلق المكونات هذه

 

 :  وتتألف من:  مكونات الشاشة الرئٌسٌة " 

وبجانبه , وهو الشرٌط الموجود  أعلى الشاشة مكتوب بداخله اسم البرنامج : شرٌط العنوان - 1

.  ألن الملؾ  المفتوح لٌس له اسم أو لم ٌتم حفظه بعد untitledكلمة 

. فٌه مجموعة من القوائم المنسدلة والتً من خاللها تتحكم فً البرنامج : شرٌط القوائم - 2

. عبارة عن شرٌط فٌه مجموعة من األزرار كل منها له وظٌفة معٌنة : شرٌط األدوات - 3

على ٌمٌن الشاشة توجد مجموعة من الرموز كل رمز عند الضؽط علٌه ٌظهر مجموعة من - 4

. النوافذ التً تحوي مجموعة من األوامر 

كما ٌوجد أسفل النوافذ المذكورة سابقا مجموعة من الرموز التً تتحكم بطرٌقة عرض - 5

. الرسومات والمجسمات الموجودة ورإٌتها من أكثر من زاوٌة 

. هً األماكن التً ٌتم رإٌة األشكال والمجسمات فٌها  ( منافذ الرإٌة)النوافذ الرئٌسٌة - 6

حٌث توجد أزرار تحوي أوامر تمكن من التحكم فً تسجٌل : أوامر التحكم فً الحركة- 7

( ) ."الحركة وتحٌلها إلى فٌلم 

 

                                                             
 24ص, 2008أب (, 6)اٌعذد, دار اٌصياد , ِجٍح اٌىّثيىتر واالتصاالخ  " , جذَذ اىثراٍج:"شريف تٍهىاْ ( 

 

 , 2001, دار الكتب , القاهرة , خالد العامري : ترجمة  " ، ثري دي استدٌو ماكس ،" كرٌس موري  ) 
 . 20ص 

ِشروع تخرج ٌٕيً درجح اإلجازج في اإلعالَ ",اسرخذاً اىرقُْاخ اىَعاصرج فٍ إّراج اإلعالُ اىريفزَىٍّ" ,ٔىر اٌعىح ( 
 136ص , 2009عاَ (,لطُ اإلعالَ , جاِعح دِشك,)

 



  : Coral Drowبرنامج  

 "Coral Drow  : ٌعد برنامج كورل درو من البرامج األولى ضمن برامج الرسم والتصمٌم

فهو ٌتٌح إمكانٌة عمل المنحنٌات من خالل أداة الٌد الحرة , التً تعمل تحت نظام الوٌندوز 

. وأداة القلم الطبٌعً وأداة القٌاس وأداة وصل الخطوط 

 قوٌة لمعالجة المحارؾ آلٌةوٌمكن عمل عناصر إلنشاء تؤثٌرات فنٌة عالٌة الدقة وهو ٌعد 

فالتطبٌقات , والنصوص بؽٌة إنشاء الشعارات واألعمال الفنٌة التً تعتمد على النصوص 

, الموجودة ضمن صندوق حزمة البرامج تساعد على إنشاء الرسوم والتصمٌمات المعاصرة 

, وتعتبر هذه التطبٌقات بمثابة األدوات التً تساعد على إنشاء الرسوم ذات األلوان الكاملة 

الرسوم المخصصة لالستخدام على صفحة , الشعارات , التصمٌمات واألعمال الفنٌة المعقدة 

, مجموعات الرسوم الفنٌة , اطر الصور المتحركة , العناوٌن والتروٌسات الممٌزة , الوٌب 

. الرسوم ذات الجودة العالٌة المستخلصة من أصول ذات جودة متدنٌة 

تتؤلؾ مكونات وأقسام كورل .  وماقبل 95وهو كؽٌه من البرامج العاملة تحت نظام وٌندوز 

 ."األدوات التً ٌمكن النقر علٌها , مربعات حوار , درو من قوائم وأوامر تنسدل إلى األسفل 

( )

 

 

: ()الخصائص التً ٌتمتع بها اإلعالم اإللكترونً - 6

 فالصحفً كان ٌواجه مشكلة المساحة المخصصة لكتابة مقال :خاصٌة التنوع -1

األمر الذي حلته الصحافة االلكترونٌة من , أخباري على مستوى الصحافة الورقٌة 

. خالل المساحات الحرة و الالمحدودة 

 تبرز خاصٌة المرونة على المستوى اإلعالمً من خالل قدرة :خاصٌة المرونة -  2  

المستخدم على الوصول إلى عدد كبٌر من مصادر المعلومات و هذا ما ٌتٌح له فرصة 

انتقاء المعلومات التً ٌراها جٌدة و صادقة  

 ٌتٌح عنصر التفاعل للزائر إمكانٌة التحاور المباشر مع مصممً :خاصٌة التفاعلٌة - 3

. المواقع أو عرض آلرائه بشكل مباشر أو من خالل المشاركة فً منتدٌات الحوار 

  :التحدٌات التً تواجه اإلعالم االلكترونً -" 7

. ضرورة التكامل فً مجالً اإلعالم واالتصاالت - 1

. ضعؾ البنى األساسٌة لإلعالم االلكترونً فً العالم العربً - 2

. ضعؾ الوعً بؤهمٌة اإلعالم االلكترونً -3

                                                             
 .7ص  ,1998, اٌذار اٌعرتيح ٌٍعٍىَ , ترجّح ِروس اٌتعرية واٌثرِجح ",  اىذىُو اىناٍو مىره درو:"ريه اٌتّاْ  )

 64,ص2004, القاهرة ,المدٌنة برس للنشر ,،"شبكة اإلنترنٌت بٌن حرٌة التعبٌر وآلٌات الرقابة": شرٌؾ دروٌش اللبان ( 



ضعؾ المحتوى اإلعالمً العربً على شبكة االنترنٌت بصفتها ابرز أشكال اإلعالم - 4

. االلكترونً اآلن 

وبٌن سرعة تطور صناعة , التباٌن الكبٌر بٌن سرعة تطور الوسائط االلكترونٌة لإلعالم -5

( ) ."المحتوى اإلعالمً العربً 

  :نقاط الضعف فً المواقع االلكترونٌة -" 8

. االبتعاد عن التخطٌط المنهجً - 1

. ٌالء أهمٌة تحدٌث المعلومات األهمٌة المطلوبة إعدم - 2

. وعدم استثمار إمكاناته إال بالحدود الدنٌا , ضعؾ استٌعاب النموذج االلكترونً لإلعالم - 3

ضعؾ المالك اإلعالمً فً المواقع االلكترونٌة من حٌث اإلمكانات اإلعالمٌة والخبرة - 4

. الصحفٌة و ادراة العمل الصحفً 

.  المزاجٌة التً ٌفرضها صاحب الموقع - 5

( ) ".نظرا لالفتقار إلى مإشرات قٌاس  واضحة ,  عدم اٌالء التقوٌم األهمٌة المطلوبة - 6

: نشر موقعك وتحدٌثه -9

 التً ftpتختلؾ طرٌقة النشر التً تختارها ونوعها حسب برامج   : نشر موقعك وتحدٌثه" 

: تستخدمها 

 المدمجة الخاصة بؤداة إعداد الوٌب ftpإذا كنت تستخدم إمكانات : المدمجة ftpاستخدام - 1

 الخاصة بك وتتضمن  ftpوذلك التحدٌد إعدادات , فاتبع التعلٌمات الموجودة بدلٌل البرنامج 

 والمجلد وهوٌة المستخدم وكلمة المرور ثم اختر طرٌقة النشر المناسبة من أوامر ftpاسم خادم 

put حتى تتمكن من نشر موقعك بؤكمله  .

.  واجهة المستخدم الرسومٌة  ftp-graphic user interfaceاستخدام برنامج - 2

 ftp لواجهة المستخدم الرسومٌة فقم باالتصال بخادم ftpإذا استخدمت حزمة لبرامج تحمٌل 

,  التابع لك أو مدٌر النظام وهً اسم الخادم ispمستخدما المعلومات التً حصلت علٌها من 

. كلمة المرور , هوٌة المستخدم , المجلد 

. ثم اسحب محتوٌاته وابدأ بالتحمٌل , وبعد ذلك قم بفتح المجلد لنرى محتوٌاته 

تحتاج :  واجهة سطر األوامر  command line interface ftpاستخدم برنامج - 3

 واعلم انك عندما تقوم بنشر ftpالستخدام واجهة سطر األوامر الن ٌكون احد الخبراء فً 

                                                             
 21ص, 2010ٔيطاْ (, 50)اٌعذد, اٌجّعيح اٌطىريح اٌّعٍىِاتيح , ِجٍح اٌّعٍىِاتيح " ,  عرتُا ..ٌإلعالً االىنرروُا": أروي اٌشّاٌي ( 

, ِجٍح اٌّعٍىِاتيح , "االىنرروٍّ هو هٍ َّىرج ىإلعالً ...ىَىاقع اإلعالٍُح اىسىرَح عيً شثنح االّررُّد ا": حطيٓ إتراهيُ ( 

 35ص, 2010ٔيطاْ (, 50)اٌعذد , اٌجّعيح اٌطىريح اٌّعٍىِاتيح 



فان جمٌع الملفات التً تقوم بإضافتها ٌجب أن تكون جدٌدة , موقعك بخادم الوٌب للمرة األولى 

( )." ولن تقوم بتعدٌل أي شًء على اإلطالق إال فً بعض األحٌان , بالنسبة للخادم 

 :  فئات3ٌمكن تقسٌم ما ٌمارسه الناشرون العرب على مستوى النشر على االنترنٌت إلى " 

  تعتمد سٌاسة الحد األدنى المتمثلة فً إطالق نسخ كربونٌة صماء : الفئة األولى

من الصحٌفة المطبوعة بؤقل التكالٌؾ ودون دخل ٌذكر من خالل هذه النسخة 

. االلكترونٌة واالكتفاء باإلشارة أن للصحٌفة موقعا على االنترنٌت 

  تعتمد بناء مواقع متمٌزة اقرب ما تكون والى البوابات اإلعالمٌة : الفئة الثانٌة

الشاملة  

  تعتمد سٌاسة االنطالق من الصحٌفة االلكترونٌة دون وجود : الفئة الثالثة

 ()."صحٌفة مطبوعة أصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 155ص , ِرجع ضاتك , " ذصٌَُ ٍىقعل وتْاؤٓ عيً اىىَة" : يىرن ترش  (
ٔيطاْ (, 50)اٌعذد, اٌجّعيح اٌطىريح ٌٍّعٍىِاتيح ,  ِجٍح اٌّعٍىِاتيح "، اىخذٍاخ اإلعالٍُح عيً شثنح االّررُّد:" عالء إتراهيُ ( 

 30ص, 2010



تكنولوجٌا االتصال والوسائط المتعددة 

: Communication Technology: تكنولوجٌا االتصال- 1

من المالحظات الالفتة للنظر أن النمو فً ظاهرة إنتاج المعلومات , وما رافقها من ابتكار الوسائل الفنٌة "

الحدٌثة فً حفظ واسترجاع المعلومات , قد توافق مع نمو ظاهرة الثورة التكنولوجٌة فً وسائل االتصال , 

التً هً أدوات نقل وتوصٌل المعلومات وتبادلها , وفً الواقع هناك عالقة جدلٌة بٌنهما , بحٌث إن ظهور 

ابتكار جدٌد فً أي مجال منهما , ٌإدي بالضرورة إلى ابتكار آخر فً المجال الثانً , ٌكمله وٌساعد فً 

الوقت نفسه على ظهور ابتكار ثالث فً المجال األول , وهكذا تباعاً بحٌث صار انفجار المعلومات والثورة 

. التكنولوجٌة فً وسائل االتصال , أشبه بوجهً عملة واحدة 

" ففً الوقت الذي دّوى فٌه انفجار المعلومات مإذناً ببدء عصٍر جدٌد ٌعٌشه العالم الٌوم على اتساعه هو 

كانت ثورة تكنولوجٌا االتصاالت تحرز إنجازات هائلة , وتسجل طفرات قٌاسٌة جامعة " عصر المعلومات 

أطراؾ العالم داخل قرٌة صؽٌرة , ومحدثة تفاعالت اجتماعٌة عمٌقة فً اتجاه تالقً الثقافات والحضارات 

, وفً فتح آفاق جدٌدة للتنوٌر والمعرفة , فضالً عن آثارها البارزة فً دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة 

. واالجتماعٌة على مختلؾ المستوٌات واألصعدة 

وهذا ما ٌإكده األستاذ سعد لبٌب حٌث ٌرى أن ثورة تكنولوجٌا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة 

تكنولوجٌا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجٌا المعلومات , التً كانت نتٌجة لتفجر 

المعلومات وتضاعؾ اإلنتاج الفكري فً مختلؾ المجاالت , وظهور الحاجة إلى تحقٌق أقصى سٌطرة 

ممكنة على فٌض المعلومات المتدفق وإتاحته للباحثٌن والمهتمٌن ومتخذي القرارات فً أسرع وقت وبؤقل 

جهد , عن طرٌق استحداث أسالٌب جدٌدة فً تنظٌم المعلومات ٌعتمد بالدرجة األولى على الحاسب 

االلكترونً واستخدام التكنولوجٌات االتصالٌة لمساندة مإسسات المعلومات ودفع خدماتها لتصل عبر 

 ".القارات 

فمراكز المعلومات  والمكتبات أصبحت تبث الٌوم قواعد بٌاناتها عبر شبكات إٌصال المعلومات , وتمد "

المستفٌد أٌنما كان بالمعلومات بدقة وسرعة مذهلة , فاندماج  تقنٌات الحاسبات مع تقنٌات االتصاالت عن 

مع الحاسبات التً أعطت  (التلفزٌون) وإدماج وسائل Technologyبعد , أي ما ٌعبر عنه بالتلٌماتٌك 

 قد تخول هذه الشبكات وهذه التقنٌات إمكانٌة الحصول على المعرفة دون التحول لهذه Video Texتقنٌات 

. المكتبات أو وحدات التوثٌق 

                                                             
  53 ,ص2007, (مركز التعلٌم المفتوح),  منشورات جامعة دمشق "تكنولوجٌا اإلتصال" : سمٌرة شٌخانً, بارعة شقٌر ( 

 



على أساس أن المادة الخام " رافد لتكنولوجٌا المعلومات" ٌرى الدكتور نبٌل علً أن تكنولوجٌا االتصال هً 

لتكنولوجٌا المعلومات هً البٌانات والمعلومات والمعارؾ , وأدواتها األساسٌة بال منازع هً الكمبٌوتر 

وبرمجٌاته التً تستهلك طاقته الحسابٌة فً تحوٌل هذه المادة الخام إلى سلع وخدمات معلوماتٌة , أما 

 بٌن اإلنسان واآللة , أو من خالل أسالٌب Direct Interactionالتوزٌع فٌتم من خالل التفاعل الفوري 

 Dataالبث المباشر وؼٌر المباشر كما هً الحال فً أجهزة اإلعالم , أو من خالل شبكات البٌانات 

Communication Networks التً تصل بٌن كمبٌوتر وآخر , او بٌنه وبٌن وحداته الطرفٌة 

peripherals . 

 

 

:  وٌصب فً تكنولوجٌا المعلومات عدة روافد تكنولوجٌة هً-2

 . Computer Technologyتجهٌزات الكمبٌوتر - 

 . Automatic Controlالتحكم األوتوماتٌكً - 

 . Communications Technologyتكنولوجٌا االتصاالت - 

 . Softwareبرامج الكمبٌوتر - 

 . Knowledge Engineeringهندسة المعرفة - 

(  ". )Software Engineeringهندسة البرامج - 

وبناًء على ما سبق فإنه ال ٌمكن الفصل اآلن بٌن تكنولوجٌا المعلومات وتكنولوجٌا االتصال , فقد جمع 

بٌنهما النظام الرقمً الذي تطورت إلٌه نظم االتصال , فترابطت شبكات االتصال مع شبكات المعلومات , 

وهو ما نلمسه واضحاً فً حٌاتنا الٌومٌة من التواصل بالفاكس عبر شبكات التلٌفون , وفً بعض األحٌان 

مروراً بشبكات أقمار االتصال , وما نتابعه على شاشات التلٌفزٌون من معلومات تؤتً من الداخل , وقد 

تؤتً من أي مكان فً العالم أٌضاً , وبذلك انتهى عهد استقالل نظم المعلومات عن نظم االتصال وتطور كل 

منهما فً طرٌق كما كان فً الماضً , ودخلنا فً عهد جدٌد للمعلومات واالتصال ٌسمونه اآلن 

Computer-Communication ًواختصارا   Com-Com . 

                                                             
 54  مرجع سابق, ص,"تكنولوجٌا اإلتصال" : سمٌرة شٌخانً, بارعة شقٌر  (



نظم سرٌعة التطور :  بؤنهاتعرٌف تكنولوجٌا االتصالوتؤسٌساً على ما سبق , ومن منظور اتصالً , ٌمكن "

والتؽٌر , ومواكبة لتطور واحتٌاجات المجتمع , ٌتم من خاللها جمع المعلومات والبٌانات , وتخزٌنها 

واسترجاعها فً الوقت نفسه , ثم نقلها وتوزٌعها وتبادلها , وهذه النظم تربط بٌن مجموعة هائلة متكاملة , 

ٌتم توظٌفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي ٌراد توصٌله من خالل عملٌة االتصال الجماهٌري أو 

( )."الشخصً أو التنظٌمً أو الجمعً أو الوسطً 

ٌمكن تقسٌم المراحل التً مرت بها تكنولوجٌا االتصال عبر العصور المختلفة إلى المراحل و-3

 ():التالٌة

: المرحلة الشفافٌة: المرحلة األولى

وٌطلق علٌها المرحلة الشفافٌة الكلٌة أو مرحلة ما قبل التعلم , وكانت وسٌلة االتصال الرئٌسٌة فٌها هً 

الكلمة المنطوقة , والحاسة األساسٌة هً حاسة السمع , ثم أتى تطور اللؽة لكً ٌعطً القوة لالتصال 

اإلنسانً , وكان الشعر المقفى المسترسل أبرز وسائل اإلبداع والتواصل الحضاري , وكانت المعانً ذات 

المستوٌات المتعددة هً الطابع العام, وهً معاٍن كانت قرٌبة جداً من الواقع , فالكلمات ال تشٌر إلى أشٌاء 

بل هً أشٌاء , وكلمة اإلنسان ملزمة وذاكرته قوٌة جداً , والصور الذهنٌة التً تصاحب أفكاره سمعٌة , 

فهو ٌستخدم كل حواسه ولكن فً حدود الصوت , ونتٌجة ألن األفراد كانوا ٌحصلون على معلوماتهم عن 

طرٌق االستماع إلٌها من اآلخرٌن عامة ألن تلك هً نوعٌة المعلومات الوحٌدة المتوافرة لهم , فاالستماع 

كان ٌعنً اإلٌمان وٌعنً التصدٌق وكانت وسٌلة االتصال الرئٌسٌة هً الكلمة المنطوقة , والحاسة الرئٌسٌة 

هً حاسة السمع , ونتٌجة لذلك اقترب الناس بعضهم من بعض , واتسموا بالعاطفٌة , وكانت الشائعة هً 

أول شكل من أشكال اإلعالم واالتصال , حٌث كانت األخبار تنتقل من الفم إلى األذن وبانتقالها كانت تحور 

. أو تضخم بل كانت تؽٌر وتشوه بحٌث تضٌع حقٌقتها فً أحٌاٍن كثٌرة 

:  المرحلة الكتابٌة: المرحلة الثانٌة

وفٌها عرؾ اإلنسان اللؽة المكتوبة , حٌث كانت الكتابة هً الوسٌلة األساسٌة وأصبحت حاسة البصر هً 

الحاسة الرئٌسٌة , وأضفت الكتابة صفة الدوام على الكلمة المنطوقة وحافظت على أهم وسائل الجماعة مما 

كفل لها الوجود المستمر , وظهرت الكتب المنسوخة ومهنة الوراقة , ودور حفظ الكتب , وازدهر الخبر 

. المخطوط كوسٌلة إعالمٌة وشكلت عملٌات بٌعه تجارة مزدهرة 
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وبمعرفة الكتابة والنسخ على وسائط متعددة ومختلفة تؽٌر أسلوب التعبٌر واإلنشاء , كما تؽٌر أسلوب 

تخزٌن المعرفة حٌنما أصبحت المعلومات تختزن عن طرٌق الحروؾ الهجائٌة وبهذا حلت العٌن محل األذن 

كوسٌلة أو كحاسة رئٌسٌة لٌكتسب من خاللها اإلنسان معلوماته , وسهل الكالم البشري المنطوق الذي تجسد 

. فً شكل مخطوط أو مكتوب الطرق إلقامة تنظٌمات إدارٌة وأشكال مختلفة من العالقات 

:  المرحلة الطباعٌة: المرحلة الثالثة

وفٌها عرؾ اإلنسان الطباعة أي تجسٌد المخطوطات فً شكل مادي ٌتم استنساخه ٌدوٌاً وبكمٌات كبٌرة 

وبشكل مقروء أجود نسبٌاً عن المخطوط , وٌعود السبق فً معرفة الطباعة إلى الفٌنٌقٌٌن الذٌن كان لهم 

أٌضاً فضل اختراع الورق , وقد بدأت الطباعة على القوالب الخشبٌة ثم الفخار , حتى اختراع ؼوتنبرغ 

م وبعدها انتشرت الطباعة فً أوروبا ومنها 1436الحروؾ الطباعٌة المتحركة المسبوكة من المعدن عام 

. إلى العالم كله

وبفضل اختراع آلة الطباعة حدث تؽٌٌر جذري فً أسالٌب التعبٌر واالتصال حٌث بدأ األفراد ٌعتمدون 

أساساً على الرإٌة للكلمة المطبوعة فً الحصول على معلوماتهم , وبذلك أصبحت حاسة البصر هً 

المسٌطرة , وحول المطبوع األصوات إلى رموز مجردة أي إلى حروؾ مما شكل عملٌة تجرٌد منظم 

. للحروؾ أو الرموز البصرٌة 

وكان اختراع الطباعة بداٌة للنشر الجماهٌري للكتب , وللجرائد والمجالت مما حقق دٌمقراطٌة اإلعالم 

والثقافة ونقلها من احتكار العلماء والحكام إلى الجماهٌر العادٌة , بعد أن تعددت النسخ المتطابقة من 

المطبوع الواحد , كما ساعد انتشار المطبوع أٌضاً على نشر الفردٌة ألنه شجع كوسٌلة اتصال وكؤداة 

شخصٌة لتعلم المبادرة واالعتماد على الذات , ولكنه أٌضاً أسهم فً عزلة البشر وأخرجهم من اإلطار 

الجمعً , فؤصبحوا ٌدرسون وحدهم وٌقرإون وحدهم وٌكتبون وحدهم وأصبح لهم وجهات نظر شخصٌة 

عبروا بها عن أنفسهم للجمهور الجدٌد للمطبوع , وأصبح التعلٌم الموحد ممكناً , مما شجع على استقاللٌة 

الفكر واالكتشاؾ الفردي لألمور , وهذه الثورة التً حدثت بفضل المطبوع قد فصلت القلب عن العقل 

. والعلم عن العٌون مما أدى إلى سٌطرة التكنولوجٌا والمنطق السطري 

: المرحلة االلكترونٌة: المرحلة الرابعة

وهً مرحلة بدأت فً منتصؾ القرن التاسع عشر واستمرت حتى أوائل التسعٌنٌات من القرن العشرٌن , 

وقد بدأت بتجارب واكتشافات واختراعات فً االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة , وانتهت باالستقرار واالنتشار 



االتصاالت  )لألجهزة االتصالٌة الجماهٌرٌة التً تشكل لب الثورة االتصالٌة اآلن وٌطلق علٌها مرحلة 

( . مرحلة الدوائر االلكترونٌة) أو ( االنفجار االتصالً) أو ( الثورة االتصالٌة) أو  (السلكٌة والالسلكٌة 

فقد شهدت هذه الفترة نمواً متزاٌد السرعة فً وسائل االتصال وأسالٌبه خاصة فً مجال بث اإلشارات 

المسموعة والمرئٌة , تناظرٌة فً البداٌة ثم رقمٌة بعد ذلك , حٌث تعاقبت االكتشافات العلمٌة والتجارب 

. الواحدة بعد األخرى بسرعة متزاٌدة وبشكل ممٌز باعتماد كل وسٌلة جدٌدة على ما سبقها وتكاملها معها 

فقد ظهر التلؽراؾ , التلٌفون , الفونوؼراؾ , ثم التصوٌر الفوتوؼرافً , فالفٌلم السٌنمائً , ثم اإلذاعة 

, وٌظهر التلٌكس بعد ذلك , وتبدأ أنظمة االتصاالت عبر القارات متمثلة فً الكابل  (التفزٌون)المرئٌة 

البحري , ثم األقمار الصناعٌة وٌظهر التلٌفزٌون السلكً , واإلرسال التلفزٌونً المستعٌن باألقمار 

الصناعٌة بشكل ؼٌر مباشر ثم مباشر بعد ذلك , وتوظؾ أشعة اللٌزر واأللٌاؾ البصرٌة وخالل تلك الفترة 

. ال ٌمكن إؼفال الفٌدٌو كاسٌت والفٌدٌو دٌسك والفاكسٌمٌل واألسطوانة المدمجة 

وخالل تلك المرحلة تظهر الحاسبات االلكترونٌة وتتطور جٌالً بعد جٌل حتى تصل إلى الجٌل الخامس 

وتدخل كل مجاالت الحٌاة ومنها المجاالت اإلعالمٌة , فتؽٌر من نظم صناعٌة الصحافة حٌث تدخل 

الحاسبات االلكترونٌة فً عملٌات تجهٌزها بدءاً من الصؾ والتوضٌب وتجهٌز الصور وفصل األلوان 

والتحكم فً عملٌة الطباعة والتحول شبه الكامل إلى طباعة األوفست , وتجهٌز اللوحات الطباعة بواسطة 

أشعة اللٌزر , كما استعانت صناعة الصحافة باألقمار الصناعٌة فً عمل طبعات دولٌة وإقلٌمٌة بحٌث أمكن 

. للصحٌفة أن تطبع فً أكثر من مكان داخل البلد الواحد وخارجه فً الوقت نفسه 

كذلك أدى امتزاج الحاسبات االلكترونٌة باالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة إلى ظهور شبكات المعلومات 

. المحلٌة والدولٌة التً تطورت بشكل كبٌر خالل المرحلة الراهنة 

وٌمكن القول إن هذه المرحلة قد أحدثت ثورة فً نظم االتصال وحولت العالم إلى قرٌة الكترونٌة , ٌعرؾ 

.  الفرد كل ما ٌحدث فٌها وقت وقوعه بالصوت والصورة والكلمة المطبوعة 

 

 

 

 

 



 

 :Multimediaمفهوم وتعرٌفات الوسائط المتعددة 

 , المقطع األول Multi media: أن مسمى الوسائط المتعددة ٌتكون من مقطعٌن هما" ٌرى  إبراهٌم الفار 

وتعنً وسائط , وأما المفهوم العلمً لمصطلح  (media)وتعنً متعدد , والمقطع الثانً كلمة  (Multi)كلمة 

( Video )استخدام جملة من وسائل االتصال مثل الصوت, والصورة أو فٌلم فٌدٌو : الوسائط المتعددة فهو ٌعنً

بصورة مندمجة ومتكاملة من أجل تحقٌق الفاعلٌة فً التدرٌس والتعلٌم , أي أنها خلٌط من عناصر موضوعة 

 ( )".فٌن سق عام , وتتكون من مجموعة من وسائل االتصال المختلفة 

أن الوسائط المتعددة هً منظومة تعلٌمٌة تتكون من مجموعة من المواد التً تتكامل مع " وٌرى أحمد منصور 

بعضها وتتفاعل مع بعضها تفاعالً وظٌفٌاً فً برنامج تعلٌمً لتحقٌق أهدافه, وتقوم هذه الوسائط على تنظٌم 

متتابع محكم ٌسمح لكل طالب أن ٌسٌر فً البرنامج التعلٌمً وفق خصائصه الممٌزة نشطاً إٌجابٌاً طول فترة 

مروره به , حراً فً اختٌار ما ٌناسبه من مواد تعلٌمٌة واسترجاعها فً أي وقت ومكان ٌحب سواء كان مستقالً 

 (  )".كفرد أو متعاوناً مع زمالئه فً مجموعات صؽٌرة أو كبٌرة 

أن الوسائط المتعددة تعنً التكامل بٌن وسٌلتٌن , أو أكثر من وسائل االتصال "وٌرى  فتح الباب عبد الحلٌم  

استخدام النص المكتوب مع الصوت المسموع , أو مع الصورة الثابتة, أو المتحركة فً التعلٌم , أو : والتعلٌم مثل

 ( )".الدعاٌة والترفٌه 

منظمة تعلٌمٌة متكاملة تتضمن مجموعة وسائط تعلٌمٌة متعددة عبارة عن : " وعرفتها الباحثة أمل سوٌدان  بؤنها

الصوت والجرافٌك والصور الثابتة والفٌدٌو والرسوم المتحركة والرسوم الخطٌة : النصوص المكتوبة والمنطوقة

والمإثرات الصوتٌة متكاملة ومتفاعلة معاً ٌتم اختٌارها تبعاً للموقؾ التعلٌمً وتعمل فً نسق واحد لتحقٌق 

. ()" األهداؾ التعلٌمٌة المرجوة

:  هناك مسمٌات عدٌدة للوسائط المتعددة ولكن جمٌعها متفق حول العناصر التالٌة"

. قنوات اتصال متعددة ومتنوعة -  

                                                             
, 1998, القاهرة, دار الفكر العربً, " تربوٌات الحاسوب وتحدٌات مطلع القرن الحادي والعشرٌن:" إبراهٌم عبد الوكٌل الفار(

 75ص

,القاهرة, دار " تكنولوجٌا التعلٌم ومنظومة الوسائط المتعددة من سلسلة تكنولوجٌا التعلٌم:"حامد منصور أحمد  )
 62 , ص1991برس,

 7, ص1995 القاهرة, عالم الكتب ,،"الكمبٌوتر والتعلٌم:" فتح الباب عبد الحلٌم سٌد ( 
طنطا, مطابع ، فعالٌة التعلٌم الذاتً فً مجال التذوق الفنً عن طرٌق الوسائط التعلٌمٌة : "أمل عبد الفتاح أحمد سوٌدان(

 4,ص1997طنطا,



. التنوع والتعدد فً طرٌقة العرض لموضوع أو فكرة معٌنة - 

. تستخدم أكثر من حاسة تتعامل وتتكامل وتندمج وتتفاعل بعضها بعضاً من أجل تحقٌق األهداؾ المحددة لها - 

تتٌح الحرٌة للمتعلم فً اختٌار الوسٌط المراد التعلم منه , وطرٌقة التعلم وأنماط التعلم  - 

تتٌح للمتعلم التفاعل الدائم مع المجال التعلٌمً مما ٌجعله دائماً نشطاً وواعٌاً لما ٌتعلمه  - 

. تعطً عنصر التشوٌق والجذب للمتعلم وتبعده عن الملل - 

. تجعل المتعلم ٌتعلم من خالل الخطو الذاتً وتجعله دائماً فً رؼبة لمزٌد من التعلم - 

مما ٌجعل لدٌه القدرة على  (التعلم الذاتً)تنمً فً المتعلم روح االستقاللٌة واالعتماد على النفس فً تعلمه - 

. التعلم المستمر 

. تحقق األهداؾ التعلٌمٌة من خالل تقدٌم المادة العلمٌة لكل متعلم وفقاً لقدراته وسرعته الخاصة - 

من خالل جمٌع التعرٌفات السابقة ٌتضح مدة اتفاقها على ان برامج الوسائط المتعددة تعتمد على مجموعة من - 

النصوص المكتوبة , اللؽة المنطوقة , الموسٌقى , الرسومات الخطٌة , الصور الثابتة , الصور )العناصر وهً 

. (المتحركة , الرسوم المتحركة , الواقع الوهمً

على أن ٌتم توظٌؾ ثالثة وسائط منها على األقل من أجل تحقٌق أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة بصورة متكاملة فإذا تم 

فً شاشة واحدة ٌمكن أن نطلق على الشاشة وسائط متعددة , وهً  (ثالثة على األقل )توظٌؾ مجموعة الوسائط 

 ".تقدم من خالل جهاز الكمبٌوتر أو شبكة االنترنٌت 

 Interactive ، ولوسائط المتعددة التفاعلٌة Multimediaالفرق بٌن مصطلحات الوسائط المتعددة 

Multimedia والوسائط الفائقة ،  Hypermedia  : 

قد ٌجد ؼٌر المتخصصٌن فً مجال تكنولوجٌا التعلٌم أنه لٌس هناك فرق بٌن الوسائط المتعددة , والوسائط 

:  المتعددة التفاعلٌة , والوسائط الفائقة وٌرجع ذلك بٌنها من الفروق فٌما ٌلً

:  Multimedia: الوسائط المتعددة- 
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من جزئٌن  Multimediaلستٌنٌات وتتكون كلمة عرفت الوسائط المتعددة فً مجال تكنولوجٌا التعلٌم منذ ا"

 تشٌر إلى الوسائط الحاملة media وهً تستخدم فً اللؽة االنكلٌزٌة بمعنى التعددٌة , و  Multiهما 

 ()" . للمعلومات كالورق واألشرطة واألقراص السمعٌة والبصرٌة الممؽنطة

الوسائط المتعددة ؼٌر التفاعلٌة هً وسائط ذات طرق اتصال من "بٌنما ٌشٌر كمال عبد الحمٌد زٌتون  إلى أن 

. جانب واحد

وهذا ٌعنً أن الوسائط المتعددة التفاعلٌة تسمح للمستخدم باستقبال البٌانات والمعلومات والمشاركة الفعالة فً 

 ". عرض محتوٌاتها أي أنها وسائط ذات طرق اتصال مزدوجة
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 القاهرة,عالم ،"تكنولوجٌا التعلٌم فً عصر المعلومات واالتصاالت:" كمال عبد الحمٌد زٌتون  (
 398,ص2002الكتب,



 

: Hypermedia: الوسائط الفائقة- 

أن الوسائط الفائقة هً تكنولوجٌا كمبٌوترٌة تسمح بتقدٌم طرٌقة ؼٌر خطٌة لتصفح "وٌرى  محمد محمد الهادي 

 ()" .المعلومات بطرٌقة الكترونٌة

 :الخصائص المٌزة للوسائط الفائقة

 الذي ٌمكن من خالله الوصول المباشر للمعلومات المطلوبة Hypertextاستخدام النص الفائق أو النشط - 1

دون الحاجة إلى البحث فً الصفحات كما ٌمكن ن خالله الرجوع إلى نقاط سابقة أو القفز مباشرة إلى مواضٌع 

. متقدمة 

 . Pathsالوصول ؼٌر الخطً للمعلومات وٌتم ذلك من خالل االرتباطات والمسارات - 2

. استخدام الوصالت أو االرتباطات وهً التً ترشد المتعلم إلى المعلومات المرتبطة بالمحتوى - 3

 وهً عبارة عن قطع منفصلة من المعلومات , التً ربما تؤخذ شكل النص أو Nodesالمفردات المعلوماتٌة - 4

 بعملٌة وصل قطع المعلومات مع بعضها البعض Linksالرسوم أو الصوت أو الفٌدٌو بٌنما تقوم االرتباطات 

. لتشكل شبكة من المعلومات 

بٌئة معلومات الوسائط المتعددة حٌث ٌمكن ألنظمة الوسائط الفائقة تخزٌن كمٌات ضخمة من المعلومات فً - 5

. أشكال متنوعة تشمل النص المكتوب والصوت المسموع والصورة الثابتة أو المتحركة 

 

هً نسٌج من النص, والجرافٌك , والصوت , والرسوم المتحركة ,  Multimediaأن الوسائط المتعددة " 

 Interactive Multimediaوالفٌدٌو وعند إضافة التفاعلٌة إلى المشروع تصبح الوسائط المتعددة تفاعلٌة 

 () ."Hypermediaوعند إضافة طرٌقة التجوال داخل المشروع ٌصبح مشروعاً للوسائط الفائقة 
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 257,ص2002, , القاهرة, دار الفكر العربً،"تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم :" محمد رضا البؽدادي  (

 12,ص1998, القاهرة , دار أخبار الٌوم , "الوسائط المتعددة:" نادٌة حجازي  ( 



 ( ):خصائص الوسائط المتعددة

أن برامج الوسائل المتعددة تشترك فً مجموعة من الخصائص , وهذه الخصائص تحدد المالمح الممٌزة لها , 

وتشتق هذه الخصائص من مجموعة من األسس المرتبطة بنظرٌات التعلٌم والتعلم والعدٌد من نظرٌات العلوم 

. المختلفة مثل علوم االتصال والهندسة وؼٌرها 

وعندما ٌتم تصمٌم عروض الوسائل المتعددة الستخدامها فً العملٌة التعلٌمٌة , فإنه ٌراعى أن تتمٌز هذه 

:  العروض بالخصائص اآلتٌة

 . Interactivity: التفاعلٌة- 1

 . Individuality: الفردٌة- 2

 . Diversity: التنوع- 3

 . Integration: التكامل- 4

 . Globality: الكونٌة- 5

 . Timing: التزامن- 6

 . Flexibility: المرونة- 7

 . Digitization: الرقمنة- 8

: وفٌما ٌلً عرض للخصائص السابقة

 : Interactivity: التفاعلٌة- أ

وتعرؾ التفاعلٌة بؤنها قٌام المتعلم بمشاركة نشطة فً عملٌة التعلم فً صورة استجابات نحو مصدر التعلم مما 

. ٌإدي إلى استمرار التعلم 

كذلك تعنً الحوار بٌن طرفً الموقؾ التعلٌمً المتعلم والبرنامج , وٌتم التفاعل بٌن المستخدم والعرض من 

خالل واجهة المستخدم التً ٌجب أن تكون سهلة حتى تجذب انتباه المستخدم فٌسٌر فً المحتوى وٌتلقى التؽذٌة 

. الراجعة وٌبحر فً العرض لٌكشؾ وٌتوصل بنفسه للمعلومات التً ٌرؼبها 

                                                             
 72-71-70,ص1991 القاهرة, دار النعناعً ,،"تكنولوجٌا التعلٌم والوسائل التعلٌمٌة :" علً محمد عبد المنعم )



وتصؾ خاصٌة التفاعلٌة نمط االتصال فً موقؾ التعلٌم , وتوفر بٌئة اتصال ثنائٌة على األقل , وهً بذلك 

تسمح للمتعلم بدرجة من الحرٌة , فٌستطٌع أن ٌتحكم فً معدل عرض محتوى المادة المنقولة لٌختار المعدل الذي 

ٌناسبه , كما ٌستطٌع أن ٌختار من بٌن العدٌد من البدائل فً موقؾ التعلٌم وٌمكنه أن ٌتفرع إلى النقاط المتشابكة 

أثناء العرض , وٌستطٌع المتعلم أن ٌتحاور مع الجهاز الذي ٌقدم له المحتوى , كما ٌستطٌع أن ٌتجول داخل 

المادة المعروضة , وٌتم ذلك من خالل العدٌد من األنشطة , والعبرة هنا أن القرارات التً تحدث فً موقؾ 

التعلم تكون فً ٌد المتعلم ذاته ولٌست من اختٌار البرنامج , وهناك أنماط للتفاعل بٌن المتعلم وبرامج الكمبٌوتر 

: الذي ٌحتوي على موضوع العرض ومن هذه األنماط

. النقر على مفتاح أو مساحة أو عنصر على الشاشة - 

. االختٌار من قائمة منسدلة - 

. التفاعل النصً عن طرٌق لوحة المفاتٌح - 

. ضؽط مفتاح من لوحة المفاتٌح - 

. نقل عنصر من مكان إلى آخر على الشاشة - 

: ومن األسس التً ٌجب مراعاتها فً أنماط التفاعل مع المستخدم ما ٌلً

:  تجنب الكتابة قدر اإلمكان- 

 , لذلك فإنه قبل اللجوء إلى أسلوب المدخالت المكتوبة ٌجب Pointingتعتبر الكتابة أصعب من التحدٌد 

هل هناك طرٌقة أسهل وأفضل للقٌام بالتفاعل مع المستخدم؟ حٌث أن معظم الطالب ٌكونون ؼٌر : التساإل

. متمرسٌن على استخدام لوحة المفاتٌح 

:  عدم وجود أدوات تحدٌد- 

عند صٌاؼة البرنامج ٌجب مراعاة أنه قد ٌعمل على أجهزة قدٌمة ؼٌر مزودة بؤدوات تحدٌد كالفارة أو القلم 

الضوئً أو كرة المسار , بذلك ٌجب أن ٌتٌح البرنامج أسلوباً آخر للتحكم كمفاتٌح التحكم األربعة , ومفتاح 

. اإلدخال لتحرٌك المإشر كبدٌل عن الفؤرة , أو القلم الضوئً , أو كرة المسار 

:  تجنب الجمع بٌن األنماط المختلفة للتفاعل- 



ٌراعى تجنب الجمع بٌن أكثر من نمط للتفاعل فً نفس اإلطار كاستخدام المدخالت المكتوبة, ثم الفؤرة , ثم 

األسهم , ألن انتقال المستخدم بٌن أكثر من أسلوب لالستجابة ٌعد شًء مزعج ومشتت له , وٌتعارض مع مبدأ 

. االتساق 

: Individuality: الفردٌة- ب

تإكد نظرٌات علم النفس التعلٌمً على ضرورة تفرٌد المواقؾ التعلٌمٌة , للتؽلب على الفروق الفردٌة على 

المتعلمٌن , والوصول بهم جمٌعاً فً المواقؾ التعلٌمٌة المفردة المتعددة إلى نفس مستوى اإلتقان , وفقاً لقدرات 

واستعدادات كالً منهم ومستوى ذكائه , وقدرته على التفكٌر والتذكر واالحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها بعد فترة 

 .

وجاءت عروض الوسائل المتعددة لتسمح بتفرٌد المواقؾ التعلٌمٌة , لتتناسب مع الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن , 

ولقد صممت هذه العروض بحٌث تعتمد على الخطو الذاتً للمتعلم . وقدراتهم واستعداداتهم وخبرتهم السابقة

Self –pacing وهً بذلك تسمح باختالؾ الوقت المخصص بٌن متعلم وآخر طوالً وقصراً تبعاً لقدراته 

واستعداداته , وتسمح الوسائل المتعددة بالفردٌة فً إطار جماعٌة المواقؾ التعلٌمٌة , وهذا ٌعنً أن ما توفره من 

. أحداث ووقائع تعلٌمٌة ٌعتبر فً مجموعه نظاماً متكامالً , ٌإدي إلى تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة المنشودة 

: Diversity: التنوع- ج

توفر الوسائل المتعددة بٌئة تعلم متنوعة , ٌجد فٌها كل متعلم ما ٌناسبه وٌتحقق ذلك إجرائٌاً عن طرٌق توفٌر 

مجموعة من البدائل والخٌارات التعلٌمٌة أمام المتعلم , وتتمثل هذه الخٌارات فً تقدٌم األنشطة التعلٌمٌة , 

والمواد التعلٌمٌة , واالختبارات , ومواعٌد التقدم لها, كما تتمثل فً تعدد مستوٌات المحتوى , وتعدد أسالٌب 

التعلٌم , وٌرتبط تحقٌق التنوع بخاصٌة التفاعلٌة من ناحٌة وخاصٌة الفردٌة من ناحٌة أخرى , وتختلؾ برامج 

الوسائل المتعددة فً مقدار ما تمنحه للمتعلم من حرٌة فً اختٌار البدائل , كما تختلؾ فً مقدار الخٌارات المتاحة 

. ومدى تنوعها 

وتوفر خاصٌة التنوع مٌزة أخرى للوسائط المتعددة المستخدمة فً مجال التعلٌم , حٌث أنها تركز على إثارة 

القدرات العقلٌة لدى المتعلم من خالل تشكلٌه من المثٌرات التً تخاطب الحواس المختلفة , فٌستطٌع المتعلم أن 

ٌشاهد صوراً ثابتة , كما ٌستطٌع أن ٌتعامل مع النصوص المكتوبة , والمسموعة , والموسٌقى , والمإثرات 

الصوتٌة , والرسومات , والتكوٌنات الخطٌة بكافة أشكالها , وٌمكن أن ٌتم توظٌؾ فكرة تكنولوجٌا الواقع 

 فً العدٌد من برامج الوسائل المتعددة بمستوٌات متباٌنة , حٌث Virtualzrealityi Techno logاالفتراضً 



ٌستطٌع المتعلم أن ٌمر بخبرة شبه حقٌقٌة تتٌح له اإلحساس باألشٌاء الثابتة والمتحركة وكؤنها فً عالمها الحقٌقً 

. من حٌث تجسٌدها ومالمستها والتعامل معها 

:  Integration: التكامل- د

تعتمد قوة عروض الوسائل المتعددة على تكامل العناصر التً تشملها , فال ٌمكن أن ٌدخل عنصر من عناصر 

الوسائل المتعددة فً برنامج ما عشوائٌاً دون أن تكون له وظٌفة معٌنة , ودون أن ٌكون هذا العنصر مشاركاً مع 

العناصر األخرى فً تحقٌق الهدؾ النهائً من العرض , فلكل عرض عناصر أساسٌة ٌجب أن ٌشملها العرض 

وعناصر مساعدة تكمله فً بناء العرض وتوصٌل محتوى الرسالة المطلوبة إلى المتعلم , واختٌار هذه العناصر 

ٌعتمد على خصائص المتعلمٌن ومحتوى المادة المعروضة , إال أنها فً النهاٌة البد أن تكمل بعضها البعض , 

. وإال سوؾ ٌإثر ذلك على جودة العرض وبالتالً سوؾ ٌإثر على درجة التفاعل بٌن المتعلم والعرض 

 

: Globality: الكونٌة- هــ

أن الكونٌة فً الوسائل المتعددة تعنً إلؽاء القٌود الخاصة بالزمان والمكان , واالنفتاح على مصادر المعلومات 

المختلفة واالتصال بها  ونشر عروض الوسائل المتعددة فً األماكن المتباعدة فً العالم , ونقلها من دولة إلى 

:  أخرى, ولعل المهتمٌن بمجال الوسائل المتعددة ٌشاهدون مالمح هذه الخاصٌة متمثلة فً األمور التالٌة

. تقدٌم عروض الوسائل المتعددة من خالل شبكة االنترنٌت وشبكات المعلومات العالمٌة - 

. انتشار وتعمٌم شبكات الوسائل المتعددة بٌن المإسسات المختلفة والمتباعدة عن بعضها - 

. ظهور أنظمة مإتمرات الفٌدٌو , ومإتمرات الكمبٌوتر - 

.  ظهور ما ٌسمى بالبرٌد االلكترونً متعدد الوسائل - 

: Timing: التزامن- و

الوسائل المتعددة عرض متكامل تتداخل فٌه العناصر كالً حسب دوره فً العرض فً الوقت المناسب ولذلك 

فعملٌة التزامن تعنً تزامن الحركة فً الرسوم والصور المتحركة لكً تتناسب مع سرعة العرض وأٌضاً تتوافق 

. مع إمكانٌات المتعلم , كما أنه البد وأن تتوافق سرعة الصورة مع الصوت الصادر والمصاحب لهذه الصورة 

فمثالً وجود صورة معٌنة والتعلٌق علٌها من خالل الحدٌث تظهر الصورة فً خط متوازي مع الكالم , وأٌضاً 

فً حالة ظهور نص معٌن من خالل صورة أو شكل توضٌحً فالتنسٌق هنا ٌحكمه عملٌة التوقٌت فً ظهور 



الصورة بعد النص أو قبله أو معه وكل ذلك ٌتم تحدٌده طبقاً لتصمٌم العرض والؽرض منه حٌث أنه ٌإثر على 

. التفاعل مع العرض 

: Flexibility: المرونة- ز

تعتبر المرونة من الخصائص الهامة التً تتوفر فً عروض الوسائل المتعددة وتعنً المرونة هنا التحكم فً 

عناصر الوسائل المتعددة بحٌث ٌمكن إجراء أي تعدٌالت على عروض الوسائل المتعددة سواء خالل عملٌة 

التصمٌم أو اإلنتاج أو بعد االنتهاء من إنتاج العرض وذلك باإلضافة أو الحذؾ فً نظام عرض بعض العناصر 

. وذلك طبقاً لما ٌتطلبه العرض والهدؾ منه وخصائص المتعلمٌن 

: Digitization: الرقمنة- حـ

فً عروض الوسائل المتعددة ٌتم أخذ الصوت أو الفٌدٌو من مصدر خارجً مثل مسجل الصوت أو المٌكرفون 

أو كامٌرا الفٌدٌو , أو مشؽل شرائط الفٌدٌو وإدخاله إلى الكمبٌوتر , وٌتم إدخال الصوت أو لقطات الفٌدٌو إلى 

بطاقة الرقمنة فً الكمبٌوتر , حٌث تقوم بعض البطاقات بوظٌفة الرقمنة للفٌدٌو والصوت معاً , وباستعمال عملٌة 

 ٌقوم محول اإلشارات التناظرٌة فً البطاقة بمعالجة إشارات الصوت والفٌدٌو Samplingتسمى أخذ العٌنات 

وتحوٌلها إلى سٌل متدفق من البٌانات الرقمٌة , وأخذ العٌنات هً العملٌة التً تؽٌر إشارات الفٌدٌو والصوت , 

والتً تتواجد فً أجهز الكمبٌوتر  (010101001)إلى نظام من البٌانات الرقمٌة التً تحتوي على أرقام 

المتطورة , وبعد إجراء الرقمنة تتم عملٌة الضؽط لهذه البٌانات الرقمٌة , باستخدام أسالٌب الضؽط المناسبة مثل 

مرة عن الحجم األصلً , 200مما ٌقلل حجم الملؾ حوالً  (MPEG , JPEG)أسلوب ضؽط بٌانات الصور 

أما الصوت فال ٌتم ضؽطه , وبذلك ٌمكن تخزٌن لقطات الفٌدٌو , أو الصوت , أو الصور , أو الرسومات 

المتحركة على وسائط التخزٌن فً شكل بٌانات رقمٌة تتصؾ بالجودة العالمٌة عند عرضها من خالل الكمبٌوتر  

: ( )ممٌزات ومواصفات الوسائط المتعددة

: Animation: الحركة -1

:  وهناك طرق كثٌرة فً برامج الوسائط المتعددة لخلق ترتٌب حركً من بسٌط إلى معقد

ٌمكن تحرٌك معظم الصور والرسومات لتوضٌح نقاط أو شرح مفاهٌم وتشجٌع الطالب   -  أ

.     وشرح الخطوات المختلفة 
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. الحركة هنا تمثل قوة دافعٌة ولٌست مجرد تشوٌش - ب

. ٌمكن للحركة أن تزود بالصوت أو بالنص أو تصوٌر فٌدٌو - ج

. ٌمكن أن ٌتم استحضار الحركة من برامج أخرى - د

: Control: التحكم- 2

ٌمكن للمتعلمٌن أن ٌبحروا فً البرامج فً ضوء مستوي قدراتهم , فنظام الوسائط المتعددة ٌمكن الكمبٌوتر أن 

 .تٌتحكم على الوسائط المتعددة من شرائط فٌدٌو وأسطوانا

:  Database: قاعدة البٌانات- 3

. ٌمكن تخزٌن المعلومات على الكمبٌوتر فً ملفات مقسمة إلى مجموعة السجالت ذات مجاالت محددة 

. قواعد البٌانات تجعل من السهل إدخال المعلومات والبحث عنها واسترجاعها 

.  أو شرائط فٌدٌو CDتطبٌقات الوسائط المتعددة ٌمكن استخدامها مع قواعد بٌانات أخرى على أسطوانات 

. البحث فً قاعدة البٌانات هو مهارة اتصال معلوماتٌة منذ القدم 

: Graphics: الرسومات- 4

. نظام الوسائط المتعددة له قدرات على اإلبداع التصوٌري 

. ٌوجد الكثٌر من الصور المعلوماتٌة , ولكن لٌس كلها ٌمكن استخدامها مع برامج الوسائط المتعددة 

. الصور ٌمكن أن تكون ملونة ذات ظالل رمادٌة أو بٌضاء أو سوداء 

. الصور الفوتوؼرافٌة والخٌالٌة ٌمكن استخدامها فً هذا النظام 

. الصور والرسومات ٌمكن أن تستخدم لشرح أي حقٌقة أو مفهوم خطوة 

: Interactivity: التفاعل- 5

. مستوٌات عدٌدة من التفاعل ممكنة مع نظام الوسائط المتعددة 

التفاعل ٌكون أفضل عندما ٌكون الطالب خاضعٌن لتحدي معقول وفً آن واحد ممنوح لهم تؽذٌة راجعة عن 

. طرٌقة أدائهم 



الطالب ذوي المستوى المتقدم من الممكن أن ٌتحدوا توجٌهات الكمبٌوتر فً نقاط مجهولة وذلك بمستوى عالً 

. من سٌطرة المتعلم 

: Linking: الترابط- 6

ٌمكن ربط عناصر مختلفة معاً دون تتابعٌة فمن السهل عمل روابط ولكنها ربما تكون مشوشة إذا لم تعرؾ 

. بوضوح وتستخدم بثبات أثناء البرنامج 

الترابط ٌتٌح للمتعلمٌن فرصة للسٌطرة على العملٌة التعلٌمٌة التوجٌهٌة وتساعد خصائص نظام الوسائط المتعددة 

. على العمل 

. ٌمكن ربط البرامج ببرامج وسائط متعددة أخرى تقتسم معها تشاركها فً الوظٌفة 

: Presentation: التقدٌم- 7

.  تستطٌع برامج الوسائط المتعددة أن تقدم معلومات بطرق مثٌرة وذلك بربطها مع أنظمة معلومات أخرى 

التقدٌم الجٌد ٌمكن خلقه بواسطة استخدام موضوعات معرفٌة تساعد الطالب على تعلم موضوعات على 

. مستوٌات مختلفة من الفهم 

: Sound: الصوت- 8

. تحتاج أجهزة الكمبٌوتر ألدوات خاصة لتقدٌم الصوت 

الشرائط السمعٌة والمإثرات الصوتٌة والتمٌٌز الصوتً والتآلؾ الصوتً من الممكن استخدامها مع برامج 

. الوسائط المتعددة 

. لسوء الحظ فإن األصوات المسجلة تشؽل مساحات تخزٌن كبٌرة على جهاز الكمبٌوتر 

: text: النص- 9

. من السهل فً برامج الوسائط المتعددة الدخول والبحث عن نص معٌن 

. من السهل جلب النص من أي تطبٌق آخر على الكمبٌوتر 

. الكلمات والجمل المفردة ٌمكن ربطها بؤخرى فً النص 

. ٌوجد العدٌد من اللؽات والخطوط المتنوعة 



. ٌمكن عرض النص بطرق شٌقة ومحفزة 

: Video: الفٌدٌو- 10

. ٌحتاج الكمبٌوتر ألدوات معٌنة لعرض الفٌدٌو 

. ملفات الفٌدٌو تشؽل مساحة تخزٌن أكبر من الحركة 

. وحدات إدخال الفٌدٌو ٌمكن أن تكون شرائط تجارٌة أو سٌنمائٌة أو منزلٌة 

:  ()إمكانات تكنولوجٌا الوسائط المتعددة

توجد عدة إمكانات هائلة تإثر على جذب المستخدم نحو العرض , كما تسهل القٌام ببعض الخطوات الصعبة التً 

قد تتطلبها المواقؾ التعلٌمٌة فً بعض األحٌان , لتقرٌب األفكار لذهن المتعلمٌن وأفاد من خالل عروض بصرٌة 

. كمبٌوترٌة متعددة الوسائط 

:  وفٌما ٌلً تعرٌؾ موجز لكل منها

:  الواقع الوهمً- 1

تكنولوجٌا متطورة تخلق واقع افتراضً ٌشعر من خالله المستخدم أنه فً بٌئة حقٌقٌة تماماً باستخدام تكنولوجٌا 

. ألدوات إدخال وأدوات إخراج وتجهٌزات خاصة تمكن المستخدم من التفاعل على مستوى عاٍل 

:  المحاكاة- 2

هً استخدام الصوت والصورة لتمثٌل أماكن أو مواقع أو أحداث قرٌبة جداً من الواقع , وٌفٌد استخدام المحاكاة 

فً التطبٌقات المستخدمة فً التعلٌم والتدرٌب حتى ٌتمكن المعلم من التدرٌب ومشاهدة بعض الخبرات الواقعٌة 

استخدام الكمبٌوتر فً تولٌد " فً بٌئة تشبه الواقع من خالل تقدٌم هذه الخبرات بالبعدٌن الثانً والثالث أو هً 

.  "عروض متعددة الوسائط إلبداع عملٌات أو مهارات وخبرات أو أماكن حقٌقٌة طبٌعٌة

:  التحوٌر- 3

هً عملٌة االنتقال والتحوٌل لمشاهد الفٌدٌو من خالل إذابة ومزج لقطة داخل لقطة أخرى لٌنتج بذلك لقطة جدٌدة 

بٌن كل من المشهدٌن من الواقع فً الصورة األصلٌة إلى  (العناصر الصؽٌرة )مختلفة , عن طرٌق انتقال 

الصورة الجدٌدة بسرعة عالٌة وتتابع سلس فً االنتقال , كما تدس فً الرسومات المتحركة أٌضاً وٌمكن تعرٌفه 

                                                             
 83,ص1999, القاهرة, عالم الكتب , "نظرة مستقبلٌة: تكنولوجٌا التعلٌم:" الؽرٌب زاهر اسماعٌل  ( 



تقنٌة من تقنٌات العرض التً تستخدم فً عروض الفٌدٌو من خالل تولٌد بعض الخصائص الجدٌدة : " أٌضاً بؤنه

 . "بٌن مشهدٌن عند تحوٌل مشهد أو لقطه أو هدؾ 

:  النمذجة- 4

تستخدم الرسوم المتحركة فً تقدٌم العروض التعلٌمٌة من خالل تقدٌم المشاهد والعناصر للعرض بالبعد الثالث 

من خالل سلسلة اإلطارات وأنماطها المختلفة  التً تحدث طٌؾ أو ظل لبناء العروض التً تعتمد على النمذجة 

.  للمهارات والخبرات الحقٌقٌة من خالل جهاز الكمبٌوتر متعدد الوسائط

:  فوائد الوسائط المتعددة- 

. المتعة والتشوٌق لما فٌها من صور وحركات وصوت - 1

. تعزٌز قدرة المتعلم فً التعبٌر عن ذاته إذا أحسن التفاعل معها - 2

. إسهامها فً تعزٌز التؤثٌر والتؤثٌر ألنها تعمل على مخاطبة الحواس - 3

. توفٌر الوقت والجهد لمستخدمٌها - 4

. حصول المتلقً على التؽذٌة الراجعة الفورٌة مما ٌزٌد من التعزٌز الذاتً لدٌه - 5

: معوقات استخدام الوسائط المتعددة

:  معوقات مادٌة- 

مثل الصعوبة فً توفٌر االعتمادات المالٌة لتحوٌل التقنٌة من فكرة إلى إنتاج , وعلى األفراد الذٌن ٌشرفون على 

. العمل أن ٌتفهموا أهمٌة هذا العمل وأن ٌكون لدٌهم استعداد لإلنفاق علٌه

:  معوقات زمنٌة- 

إذ تقل قٌمة التقنٌة إذا لم تكن مستخدمة فً الوقت المناسب , وبتطبٌق ذلك على استخدام الوسائط المتعددة ٌالحظ 

. أنه إن لم ٌعرض البرنامج متزامناً مع فترة إنتاجه فإن جدواه ال تتحقق 
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:  معوقات إجرائٌة- 

. إذ أن اختٌار المادة أو المشكلة  المراد حلها واإلمكانات المطلوبة لهذا الحل ٌتطلب جهداً علمٌاً وعملٌاً 

:  معوقات بشرٌة- 

ٌقصد بها المعلمون والمتعلمون حٌث أن لكل منهم حاجات مختلفة , وهما الطرفان المتكامالن مع التقنٌة الجدٌدة 

. والمتعلم ٌتعامل بسهولة مع الكمبٌوتر , بٌنما المعلومان فعلٌهم إعداد األجهزة وحل أي مشكلة فنٌة 

:  معوقات عملٌة- 

وتتمثل فً ضرورة االطمئنان على سالمة األجهزة وصٌانتها ووجود أكثر من جهة ٌعتمد علٌها فً توفٌر هذه 

. المتطلبات 

  :()فوائد الوسائط المتعددة

. المتعة والتشوٌق لما فٌها من صور وحركات وصوت - 1

. تعزٌز قدرة المتعلم فً التعبٌر عن ذاته إذا أحسن التفاعل معها - 2

. إسهامها فً تعزٌز التؤثٌر والتؤثٌر ألنها تعمل على مخاطبة الحواس - 3

. توفٌر الوقت والجهد لمستخدمٌها - 4

. حصول المتلقً على التؽذٌة الراجعة الفورٌة مما ٌزٌد من التعزٌز الذاتً لدٌه - 5

 :Hypermedia بالهيبرميديا Multimediaعالقة الوسائط المتعددة 

 Nonالذي تعرٌفه هو الربط ؼٌر الخطً " Hyper Text" إذا تناولنا احد مكونات الوسائط المتعددة وهو "

Linear عن طرٌق موصالت Links أو أهداؾ Objects تحتوي على المعلومات من النوع  Text وإظهارها

  .Non Sequencyعلى شاشة العرض للمستخدم ببٌانات مناسبة وبشكل متشابك وؼٌر تتبعً 

 ٌكون محكوماً باهتمامات القارئ ولٌس بمنطق تسلسل أرقام الصفحات الذي Hypertextوتتابع النصوص وفق 

 .تفرضه علٌنا النصوص الخطٌة التقلٌدٌة 
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 على وسائط أخرى حاملة للمعلومات , كالمواد الصوتٌة والمرئٌة , ففً Hypertextأما إذا تضمنت بعض عقد 

 وٌمكن تعرٌفها على أنها برنامج لتنظٌم وتخزٌن المعلومات Hypermediaهذه الحالة تسمى كتلة المعلومات 

بطرٌقة ؼٌر متتابعة , وتعتبر أسلوب لتقدم التعلم الفردي فً إطار متنوع ٌساعد على زٌادة الدافعٌة لدى المتعلم 

 .من خالل التؽذٌة الفورٌة , وزٌادة قدرته على التحكم فً عملٌة التعلم 

 عبارة عن أنظمة نصوص نشطة مع إمكانٌة التعامل مع بٌانات من وسائط Hypermediaوٌمكن القول أن 

 ()." مختلفة 
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 :  الخاتمة- 10

إن هذا النوع الجدٌد من اإلعالم بكل ما ٌمتلك من خصائص مهمة ٌطرح بعض اإلشكالٌات " 

كما إن تروٌج األخبار الزائفة أصبح أكثر , والمساوئ فقد تطورت تقنٌات التزٌٌؾ بشكل كبٌر 

, سهولة من خالل االنترنٌت حٌث إن اإلعالم الحدٌث على االنترنٌت كؽٌره من امرر العصر 

فعلى الرؼم من ثرائه التقنً وأهمٌته السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة , بات قً  مفترق الطرق 

. مازال التنظٌر له تائها بٌن العلوم اإلنسانٌة ونظرٌات المعلومات واالتصال 

فالمنظمة اإلعالمٌة بصورتها الحالٌة , وبات اإلعالم فً أمس الحاجة إلى رإٌة جدٌدة ومؽاٌرة 

وٌكفً دلٌال على ذلك تلك الهوة الفاصلة بٌن , تعد مثاال صارخا إلساءة استخدام التكنولوجٌا 

. وبٌن زٌؾ أقنعته وحقٌقة دوافعه, ؼاٌات اإلعالم وواقعه 

وان المنافسة بٌن المواقع اإلعالمٌة االلكترونٌة قد ٌحسم األمر لصالح المواقع األكثر تطورا من 

وأما الجمهور قد ٌتخلى عن وسائل , الناحٌة التقنٌة واألكبر حجما على مستوى المضمون ى

لصالح وسائل أخرى لها القدرة على مده بالمعلومات التً ٌرؼب فٌها أكثر , اإلعالم المؤلوفة له 

(  " ).من تلك الوسائل المحلٌة
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