
 

 

 مجلة البحوث اإلعالمية
 عن جامعة األزهر  علمية محكمة تصدرمجلة 

 العدد 
 السابع 
  والثالثون

1021  يناير  

ل العــــدد ـــــداخ  

  ذٌَُح اإلطالهُحاعرواد أئوح وخطثاء الوظاجذ علً القٌىاخ الفضائُح ال هذي
 د . هحوىد عثذ العاطٍ                                        . موصذر للوعلىهاخ

 
علً هىاقع اإلًرزًد  عالقح هعذالخ وأطالُة الرواص الوعلىهاخ الصحُح

 هاهٌُــاس رهـــــشٌ د..                                    تالظلىك الصحٍ للوزأج
                                                                               

ًحى قضاَا الفظاد  عالم فٍ ذشنُل اذجاهاخ الجوهىر الوصزٌثز وطائل اإلأ
 .                                                     د . حٌــــــاى َــــىطف فٍ هصز

 . ترقذَز الذاخ لذَهن وعالقرها صىرج الوهوشُي فٍ الذراها الوصزَح
  أهـــــُزج الٌوـــــز. د                                                                 

 
شثاعاخ ًرزًد" واإلاطرخذاهاخ األطثاء لشثنح الوعلىهاخ الذولُح " اإل 

 تي ًاهٍ يد. عثذ الزحو                                         الورحققح هٌها.
                                                   

أطالُة ذحقُق َظز االطرخذام فً الوىاقع االلنرزوًُح للصحف والقٌىاخ الفضائُح الخاصح 
  .          د . هحوىد رهضاى   د . أتىتنز الصالحً وعالقرها ترفضُالخ الجوهىر

 
 لوؤطظاخ اإلعالهُح العىاهل الوؤثزج فٍ الزضا الىظُفٍ لذٌ العاهلُي تا

                 اىـىد عثوــا هحوـــصف. د                  ٌَاَز وتعذها  32قثل أحذاز ثىرج 
 

لفرٌه الطائفُح فً هصز ا فً هعالجح أحذاز القٌىاخ الفضائُح العزتُح دور
 ـــز.                                       د . أهـــــُزج صاتــ ٌَاَز 32تعذ ثىرج 

 
 هصذاقُح الوضوىى الخثزٌ لوىاقع الرىاصل االجرواعٍ لذٌ الشثاب

                           دٌَا عزاتٍ      د . تظٌد العقثاويد.                                                
 

اذجاهاخ هٌظىتٍ جاهعح الولل عثذ العشَش ًحى ذأطُض قٌاج ذلُفشَىًُح 
 د . حٌـــــــــاى أشـــــــٍ                                        . فضائُح للجاهعح

   
ًحى  الىعٍ ترشنُل  وعالقرها  االجرواعٍ الرىاصل لشثناخدوافع الرعزض 

 .                                        د . حٌـــاى عثذ الىهـــاب الجارَح األحذاز
 

ًحى قضاَا  الصفىج الوصزَح ذشنُل هعارف فٍدور الصحافح الوصزَح 
 غــــــــادج صقــــــــــز.د  .3122ٌَاَز  32, تعذ ثىرج الظُاطٍ اإلصالح

 
 العزتُح الوقٌع للوىاقع اإلعالهُح تٌاء الرصوُن فٍذأثُز جىدج الوعلىهاخ 

 ـٍهعـــــُي ألوُروــــــ .د                                                               
اإلًرزًد فٍ  الوٌشىر علً شثنح الوخطظ  العام لثٌاء القصح اإلخثارَح ذأثُز

 .  د. هزوج عطُحذحقُق الفهن القزائٍ لذي طالب الوزحلح الجاهعُح
 

 .العزتُح الوقٌع للوىاقع اإلعالهُح تٌاء الرصوُن فٍ الوىقعذأثُز جىدج 
 هعُي ألوُروٍ .د                                                                
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  انًمذيت :
، ص٤يج  ٕ ٌُيَ اريس ٓيإحس  يٌَ   ٣ؼد ت٘ظي٤ْ لُسايةُا لبارةة٣يا ػيةٓو ص٣ٞ٤ية ٝٓيإحسل كي٢ تضو٤ين  ٛيدلكٜة

 بةٌُٔيةٍ لُشيؼٞة تؼطي٠ هٞلُي  ل٣زية  ٣ٌٔيٖ ، لألاريةة تست٤ي  ٤ُ٥يا لُٔ٘طوي٠ بيةُتل٤ٌس ٣ٝضت٣ٞٚ ٣ٝؼريس ػ٘يٚ 
كوةُي  لُخريس ٣ويدّ لُ٘وطيا لُٔسً ٣يا  ٝلصسةاة بإٔ ًَ  ٠ء ك٢ لُخرس ٣٘ةا  ٗضٞ ٜٗة٣ا ٓضتٞٓا . ٝلُسػة

 . 1ٝلُ٘ لع ٝاِل٤ا لُضدث ٣ٝ٘ظْ لُٔٞػٞػةت ٝٝرٜةت لُ٘ظس ك٤ٚ ُدةرا  ٗٚ ٣ودّ ُِٔضسة لُتظ٤ْٔ لألٓخَ
ٝبةُسؿْ ٓيٖ ػشيسلت لُوٞلُي  لُٔودٓيٚ صيٍٞ ػٔيّٞ لُظي٤ةؿةت لُخرس٣يا ، ٝةؿيْ تٌيسلة لايتخدلّ هٞلُي   

  بةُتٞطييَ ئُيي٠ هٞلُيي  حةبتييٚ ٣ٌٔييٖ لاػتييدل  بٜيية ػ٘ييد لُدةلاييا بؼ٤ٜ٘يية ٝكويية ُر٘ييةء ك٘يي٠ ٝلصييد ئا  ٕ لاػتويية
ٝلُتض٤َِ ًٔة ٣سٟ " ت٤َ ٝت٤ِٞة " تؼر٤يس ايةؽ٠ء كوٞلُي  لُتضس٣يس لااريةةٟ اظٞطية ، ٝبو٤يا لا يٌةٍ 
لُظضل٤ا ػٔٞٓة ٤ُي  حةبتيٚ  ٝ رةٓيدو  ٝ ٓدٝٗيٚ ٤ُِتي ّ بٜية لُٔضيسة لُظيضل٢ ، بيَ  ٕ ٛ٘يةى ٓزيةا ٝلايؼة 

. ٝتضد  ؽر٤ؼا تطٞة لُضدث ت٣ٌٖٞ ٝتس٤ً  لُخريس ٝٛي ل ٓية ٣ٌٔيٖ  ٕ ٣يدػ٠ " لُضرٌيا 2ُِتزد٣د ٝلابتٌةة
ؿ٤س لُوةبِا ُِٔس ك٢ ٗوَ لاارةة ٝػٔٞٓة كإ آ٤ُا تضد٣د لُوةُ  لألٗس  ُوظيا ارس٣يا ٓؼ٤٘يٚ ٣تٞهيق ػِي٠ 

 ٕ  ؽر٤ؼيا ؽر٤ؼا لُٔؼِٞٓةت ٝٛدف لُٔضسة ٓيٖ ل٣ظيةُٜة . ٝ ئ ل لٗتوِ٘ية ئُي٠ " ب٤إليا لبٗتسٗي  " كاٗ٘ية ٗزيد 
لُر٤إلييا لُلٞة٣ييا ط تؼطيي٠ ؿيي لةو كيي٢ لُٔضتييٟٞ ٓٔيية ٣ييٞكس تـط٤ييةت ٓتؼٔوييا ُ صييدلث ٝاِل٤ييةت ُِوظييض 

.  ٝلٗطوهية ٓيٖ   Diversity of viewpoint 3لبارةة٣ا بةبػةكا ئ٠ُ لُت٘ٞع ك٢ ػسع ٝرٜةت لُ٘ظس
٠ِ ٓست٣ٞةت ٓتؼد و ك٢  ُي ٣تؼ٤ٖ ػ٠ِ طضل٢٤ لبٗتسٗ  ػ٘د لُتل٤ٌس ك٢ تود٣ْ هظا ئارةة٣ا ،  ٕ ٣لٌس ػ

لُٞه  ٗلسٚ : لُ٘ض ٝلألكٌةة ٝب٤٘ةٕ لُوظا ٝلُتظ٤ْٔ ٝٓٞل  لُتلةػَ ٝلُظٞت ٝلُل٤يد٣ٞ ٝلُظيٞة ٝلُضٌيْ 
ػ٠ِ  ٤ٔٛا لألاريةة، ٝئ ل ًيةٕ ريٞٛس لُت٤ِل ٣يٕٞ ٛيٞ ػيسع لألاريةة ، كي٢ صي٤ٖ  ٕ لُظيضةكا لُٔطرٞػيا 

ايؾ لبٗتسٗي  تتؼئٖ لُؼيسع ٝلببيوؽ تسً  ػ٠ِ ٗضٞ  ًخس ػ٠ِ لببوؽ ٝلُتٞػ٤ش ، كةُظيضةكا ػِي٠ 
ٝٛ ل ٣ؼ٠٘ لٕ لآس ُٖ ٣تٞهق ػ٘د صد لات٤ةة هةُ  تضس٣سٟ ٓ٘ةا  ُطر٤ؼا لُٔية و  4ٝلُتظ٣ٞس ٝلُتلةػَ .

 بَ لٓتد ٤ُشَٔ ب٘ةء ٓخطؾ ك٠٘ ًةَٓ ُِوظا لبارةة٣ا
ظٞص ػ٠ِ  ةرا ٝك٢ ٛ ل لُس٤ةم تإًد ٗتةئذ لصدٟ لُدةلاةت لُت٢ ت٘ةُٝ  تأح٤س لُخظةئض لُت٘ظ٤ٔ٤ا ُِ٘

تضظ٤َ لُٔؼِٞٓةت ،ػ٠ِ  ٕ لُ٘ض لُ ١ ت٘ظْ ٓؼِٞٓةتٚ ك٢ ئؽةة ٓتسِسَ ٝٓتسلبؾ ٣ٌٖٔ تؼِٔٚ ٝكٜٔٚ 
بشٌَ ٣لٞم لُ٘ض لُ ١ ٣لتود ئ٠ُ لُتسلبؾ لُر٘ةئ٢ ، ٖٝٓ  رَ لُتٞطَ ألكؼَ ت٘ظ٤ْ ٌٖٓٔ ُِٔؼِٞٓةت 

.  5ك٢ طٞةو ٓخطؾ ػةّ ُِوظا لُٞةل و ك٢ لُوظا لبارةة٣ا ا بد  ٕ ٣تْ ت٘ظ٤ْ ٝػسع ٛ ٙ لُٔؼِٞٓةت 
ٝ ْٛ ٓة ٤ٔ٣  ٛ ٙ لُٔسصِا ٣ٝؼد ٝح٤ن لُظِا بطر٤ؼا لُٔة و لُلٞة٣ا ط ٛٞ ٝػغ ٓخطؾ  ةَٓ ُت٣ٌٖٞ لُٔة و 

، ٣ٝؼد اطٞو ةئ٤سا ٝٛةٓا ك٢ لٌُتةبا لُلٞة٣ا . ٝٛٞ ػرةةو ػٖ  Story Boardingًٌَ ٣ٝطِن ػ٤ِٚ 
ٝصدتٜة ٝ لُؼوهةت ب٤ٜ٘ة ٝك٢ ٛ ل لُٔخطؾ ٣تْ  ئػدل  ٓخطؾ  ٝ ةاْ ٣ٞػش ت٘ظ٤ْ لُٔة و ًٌَ ٝ ٣ؼة

 ٝػغ ًَ ٝصدو ٖٓ لُوظا ك٢ ٓسبغ  لاَ لُٔخطؾ ، ٓتؼٔ٘ٚ لُٞاةئؾ لُٔتؼد و لُٔٞرٞ و ك٢ ٛ ٙ لُٞصدو 
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، تٔ  لاتؼةةتٚ ٖٓ ط٘ةػا لألكوّ  ٝ  كوّ لٌُةةتٕٞ تضد٣دل ص٤ج ٣تْ   Story Boardingٝٓلّٜٞ 
ٌُةةتٕٞ ٝتٔخ٤ِٜة بظ٘دٝم ٓستوَ  لاَ لُٔخطؾ لُتٞػ٤ض٢ تضد٣د ًَ صسًا  ٝ ر ء  ٝ ٝصدو ك٢ ل

 لُشةَٓ ٓٔة ٣سةػد ػ٠ِ تٞػ٤ش لُؼوها ٝلُتتةبغ ب٤ٖ لُٞصدلت لُٔختِلا . 
ٝػ٤ِٚ ٣تْ ئػدل  لُٔضٞة لُخةص بةُٔٞلهغ لُخةةر٤ا لُٔختةةو ُتدػ٤ْ اِل٤ا لُٔٞػٞع ٝؿ٤س  ُي ٖٓ 

ٔخطؾ لُت٘ظ٢ٔ٤  ٝ لُساْ لُتٞػ٤ض٢ لُشةَٓ ُٜة لُٔضةٝة ٝلُؼ٘ةطس لألاةا٤ا ك٢ ب٘ةء لُٔة و  لاَ لُ
Story Boarding  . 

ٝتتؼٖٔ ٓسصِا لُتخط٤ؾ : تضد٣د لُٔضةٝة لألاةا٤ا ُِٔة و ٝلات٤ةة لُؼ٘ةطس لألاةا٤ا لُت٢ اٞف 
تتؼٜٔ٘ة . ٝتؼتٔد لُٔٞلهغ لبػو٤ٓا لُلٞة٣ا لٌُرسٟ ك٢ ٛ ٙ لُٔسصِا ػ٠ِ كس٣ن ٓتٌةَٓ ٣تٌٕٞ ٖٓ لٌُةت  

Writer  ُٔضسة ٝلEditor   ٝكس٣ن ك٠٘ ٣ؼْ ٓتخظض لُٞاةئؾ لُٔتؼد وMultimedia specialist  
، ٝ ُي بٜدف تضد٣د ػ٘ةطس لُر٘ةء لُٔختِلا ص٤ج تت٤ش ب٤إلا لُٞا٤ؾ لُلٞةٟ بخظةئظٜة لُتلةػ٤ِا  ًخس ٖٓ 

ٓخطؾ  ػ٘ظس ٣ٌٖٔ لبػتٔة  ػ٤ِٚ ك٢ ب٘ةء لُٔؼٕٔٞ ٝلُٔؼة٢ٗ لُٔتؼٔ٘ٚ ٝك٢ ٛ ٙ لُضةُا ٣رد  لُتل٤ٌس ك٢
لُوظا ػ٠ِ  ًخس ٖٓ ٓستٟٞ  ٝ ٓسصِا ئ ل رةز ُ٘ة لُتؼر٤س ط بدء ٖٓ تضد٣د ٗٔؾ لُ٘ض ٝ لُوةُ  لُتضس٣سٟ 

ٓغ ؿ٤سٛة ٖٓ لُٞاةئؾ ًساّٞ لُزسلك٤ي   Multimediaلُٔ٘ةا  ُطر٤ؼا لُ٘ض  ، ٝآ٤ُةت تٞظ٤ق تو٤٘ا 
 .  6لُٔؼِٞٓةت٤ا  ك٢ إٓ ٝلصد

 7ك٤ٜة لُتؼةَٓ ٓغ حوث ػٞلَٓ ةئ٤س٤ا ٢ٛ ػ٠ِ لُ٘ضٞ لُتة٢ُ ٝٓسصِا ب٘ةء لُٔخطؾ ٢ٛ ٓسصِا ٛةٓا ٣تؼ٤ٖ
آ٤ُةت لُتلةػَ( .  –لُٞاةئؾ لُٔتؼد و  –تضد٣د لُؼ٘ةطس لألاةا٤ا  لاَ لُوظا اٞلء ) ٗٔؾ لُ٘ض  -1

ٝتضد٣د ل٤ُ٥ةت لُت٢ ٣ٌٖٔ  –ٝتتؼٖٔ ) تضد٣د ٓة ل ٣ضتةد لُوةةٟء ٖٓ اوٍ ٛ ل لُٔؼٕٔٞ 
ألصدلث لُٔتؼٔ٘ٚ ك٢ لُٔؼٕٔٞ لبارةةٟ ػ٠ِ ص٤ةو لبػتٔة  ػ٤ِٜة ك٢ ػسع تدلػ٤ةت ل

 لُوةةٟء (

ب٘ةء لُوظا بشٌَ ٣٘وَ ٣ٝرسز ٛ ٙ لُؼ٘ةطس بأًرس كةػ٤ِا ٌٓٔ٘ٚ . ٝتتؼٖٔ ) ٤ًق ٣ٌٖٔ ُٜ ٙ  -2
٤ًق ٣ٌٖٔ ر ب لُوةةٟء ٝلاصتلةظ بٚ صت٠ ٜٗة٣ا  –لُوظا لبارةة٣ا  ٕ تإحس ػ٠ِ لُوةةٟء 

  ٕ ٣تلةػَ ٓغ لُ٘ض (٤ًٝق ٣ٌٖٔ ُِوةةٟء  –لُوظا لبارةة٣ا 

ػسع لُوظا بااِٞب ٣ستل٤د ٖٓ ئٌٓة٤ٗةت لُٞا٤ؾ لُلٞةٟ بأهظ٠  ٌَ ٌٖٓٔ ٣ؼٖٔ ر ب  -3
. ٝ تتؼٖٔ )تضد٣د ٓست٣ٞةت ل٤ٌَُٜ  8لٛتٔةّ  ًرس ػد  ٌٖٓٔ ٖٓ لُوسلء ٝ ألؽٍٞ كتسو ٌٓٔ٘ا

ٔستٟٞ لُٔؼِٞٓةت٢ ُِوظا لبارةة٣ا ) لُٔستٟٞ لُسطض٢ : لب٣زةز ٝ لبات٤ةة ٝ لُتٌخ٤ق ، لُ
تضد٣د ؽر٤ؼا لُؼ٘ةطس لب٣ؼةص٤ا  -لُٔتؼٔن : لُتلةط٤َ ٝ لُخِل٤ةت ٝٝرٜةت لُ٘ظس لُٔختِلا ( 

 لُت٢ ٣ٌٖٔ لبػتٔة  ػ٤ِٜة ك٢ ب٘ةء لُٔؼٕٔٞ . 

                                           
6
اىرة : كلية اإلعالم ، ، ) جامعة الق مها عبد اجمليد ، استخدامات اجلمهور املصري للصحف اليومية على شبكة اإلنتنرت : دراسة حتليلية و ميدانية ، رسالة ماجستري غي منشورة  

 303، ص  2004قسم الصحافة ( ، 
7
 Maria Laura Martinez , Sueli Mara S.P Serreira , (1522), The “black’s wheel “ : a technique to develop 

hypermedia narrative , ,  international Symposium on online Journalism , Austin , TX, April 2-1  . 
8
، القاىرة : كلية اإلعالم ، جامعة  مها عبد اجمليد ، استخدامات اجلمهور املصري للصحف اليومية علي شبكة اإلنرتنت : دراسة حتليلة و ميدانية ، رسالة ماجستري غري منشورة  

 303، ص  2004القاىرة ، 
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 Storyٝلات٘ة ل ئ٠ُ ٓة ارن كإ لُسإلٍ لُ ١ ٣طسس ٗلسٚ ٛٞ ٤ًق ٣ٌٖٔ ُٔوٓش لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِوظا  

Board ُلْٜ لُوسلئ٢ لُٔتضون ُدٟ هسلء لُ٘ظٞص ٝلُوظض لبارةة٣ا لُٔ٘شٞةو ط لُتأح٤س ك٢ ٓستٟٞ ل
٣ش٤س ئ٠ُ لُؼ٤ِٔا   reading comprehensionػ٠ِ طلضةت ل٣ُٞ  . ص٤ج  ٕ ٓظطِش لُلْٜ لُوسلئ٢ 

 . 9لُت٢ ٣وّٞ ٖٓ اوُٜة لُوةةٟء بت٣ٌٖٞ تظٞة ٝٓتظَ ُِٔؼ٠٘ لُٔودّ ك٢ لُٔؼٕٔٞ
 االطاس انُظشٖ نهذساست 

لء لُٞا٤ِا ٖٓ  ًخس لُ٘ظس٣ةت لُضد٣خا لُٔطروٚ ك٢ ٓزةٍ  ةلاةت تٌُ٘ٞٞر٤ة لاتظةٍ بٔة تؼد ٗظس٣ا حس
تلسزٙ ٖٓ ظسٝف لرتٔةػ٤ا ٝب٤إل٤ا اةطا ٓغ تؼد  لُٔتـ٤سلت لُٔإحسو ك٢ ٛ ٙ لُتٌُ٘ٞٞر٤ة ٓخَ لُتلةػ٤ِا 

حسلء لُٞا٤ِا ٝػ٘ةطس لُ٘ض لُلةئن ٝلُٞاةئؾ لُلةئوا ٝؿ٤سٛة ٖٓ تو٤٘ةت ب٘ةء لُٔؼٕٔٞ . ٝتست٘د ٗظس٣ا 
، ًٔة تست٘د ئ٠ُ ٗظس٣ا Information Processing theory 10ئ٠ُ ٗظس٣ا تشـ٤َ لُٔؼِٞٓةت

، ٝتؼد كسػة حة٣ٞٗة ٜٓ٘ٔة ص٤ج ترضج ك٢ ٓدٟ لُتٞلكن ٝلُٔوئٔا   Contingency theoryلاصتٔةات 
٤ا ٝتأح٤س  ُي ػ٠ِ ب٤ٖ ٗٞػ٤ا لُٔؼِٞٓةت لُٔٞرٞ و ٝٓتطِرةت ٓؼةُزتٜة ٝب٤ٖ لاتخدلّ لُٞاةئَ لبػوٓ

  11لأل لء
ٝتوّٞ لُلٌسو لااةا٤ا ُ٘ظس٣ا حسلء لُٞا٤ِا ، ػ٠ِ  ٕ لُ٘ةس ًخ٤سل ٓة ٣تٞلطِٕٞ أل لء ٜٓةْٜٓ ٓغ ٝاةئَ 
لاػوّ ْٝٛ ٣سٕٝ  ٗٚ ٣ز   ٕ تٌٕٞ لُٞاةئَ  لت ًلةءو ٝكةػ٤ِا ك٢ لٗزةز ٜٓةْٜٓ ُٝتضد٣د لُلٌسو  ًخسط 

 Daft ٣ٝ13ؼسف 12ػوّ ُضَ لاُترةس ك٢ لاتظةٍ ػ٘د   لء لُٜٔةّكْٜ ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ لات٤ةة  ؿ٠٘ ٝاةئَ لا

, Lengel & Trevino   ، حسلء لُٞا٤ِا بأٜٗة هدةو لُٔؼِٞٓةت ػ٠ِ كْٜ لُتـ٤س  لاَ كتسو ز٤٘ٓا ٓضد و ،
ص٤ج ٣ستط٤غ لاتظةٍ لُتـِ  ػ٠ِ ٓختِق لألؽس لُٔسرؼ٤ا  ٝ تٞػ٤ش لُٔسةئَ لُـةٓؼا لُت٢ تإ ٟ 

لُلْٜ ك٢ لُٞه  لُٔ٘ةا  ، ٣ٝؼترس ٛ ل لااِٞب  ٝ لُطس٣وٚ حسلء ٓدةٝاة ، ٝتتطِ  بةُتة٢ُ ئ٠ُ تـ٤س 
لُساةئَ لاتظة٤ُا ٝهتة ؽ٣ٞو ُلٜٜٔة ُِتـِ  ػ٠ِ ٓختِق لألبؼة  لُت٢ تٌٕٞ  هَ حسلء ، ٝبؼرةةو  اسٟ 

ِش حسلء ٣ٌٖٔ لُوٍٞ  ٕ لُخسلء ٣تؼِن بةُودةو ػ٠ِ لُتؼِْ ٖٓ لُساةُا لاتظة٤ُا . ٝٛ ل ٣ؼ٠٘  ٕ ٓظط
لُٞا٤ِا ٣ش٤س بشٌَ لاةا٢ ئ٠ُ هدةو لُٞا٤ِا لبػو٤ٓا ػ٠ِ تضس٤ٖ لُلْٜ بتو٤َِ ػدّ لُتأًد 

Uncertainty   ٝلُـٔٞعAmbiguity   ١ لُٔلس لت  ٝ لألصدلث لُت٢ تضَٔ ٓؼ٤٤ٖ٘ ، لألٓس لُ ١  ،
ٔٞع ك٢ ٣سةػد ٓ٘تذ لُساةُا ػ٠ِ لاتخدلّ لُٞا٤ِا لُٔوئٔا ُِٔٞهق لاتظة٢ُ ٝكن  ةرا لُـ

 .  14لُٔٞػٞع

                                           
9
 Britton , B.K., &Gulgoz .S .(1991) .Using kintsch’s computational model to improve instructional texts : 

Effects of repairing inference calls on recall and cognitive structures . Journal of Educational psychology , 83 (3) 

, 329- 345 
10

 Media Richness , Wikipedia : the free Encyclopedia , Available at : 

www.Wikipedia.org\wiki\media_richness_theory  
11

 John D’Amdra , Ronald E. Rice and Marcus O’Connor , (1998), Computer – mediated communication and 

media preference : an investigation of the dimensionality of perceived task equivocality and media richness , 

Behavior & Information Technology , Vol (17) , No (3) , p 166  
12

اجستري غري منشور ، ة للجمهور العريب ، ممعني صاحل حيىي امليتمى ، تفضيالت مستخدمى اإلنرتنت لتصميم املواقع االخبارية العربية : دراسة حتليلة وميدانية على املواقع املوجه  
  34، ص  2009) جامعة القاىرة : كلية اإلعالم ، قسم الصحافة ( ، 

13
 Daft . R .L., Lengel , R . H (1986 ) , organizational information requirements , Media richness and structural 

design , Management Science, Vol  ( 32) – no ( 5)  , p 558    
14

 Media Richness theory , Available at : http://www.scribd.com\doc\18052269/media-richness-theory  
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ٝك٢ ٛ ل لُس٤ةم تست٘د لُدةلاا ُ٘ظس٣ا حسلء ٝاةئَ لاػوّ ص٤ج تتظدٟ ُتلس٤س ٓدٟ حسلء لُٞا٤ِا 
لبػو٤ٓا بةُٔؼِٞٓةت ٝلُٔؼةةف لُت٢ تودٜٓة ُِزٜٔٞة ٝلُت٢ تسةْٛ ك٢ ز٣ة و هدةلت لُلس  ػ٠ِ لُتلس٤س 

ٜة لُؼ٤ِٔا لُت٢ توّٞ ك٤ٜة لُٔؼِٞٓةت بتخل٤غ بأٗ  Daftٝئزلُا لُـٔٞع ٝلُودةو ػ٠ِ لُلْٜ ٝلُت٢ ٣ظلٜة 
 ةرا لُـٔٞع ٝئ٣زة  ٓسةصةت ٓشتسًا ُٝ ل كإ ٓظطِش حسلء لُٞا٤ِا ٣ؼد ٓظطِش ٓضٞةٟ ٝرٞٛسٟ 

. ٝكوة ُٜ ٙ لُ٘ظس٣ا ٣ٌٖٔ لػترةة  ٕ  رٌا 15ٌُِشق ػٖ لبؼة  حسلء لُر٘ةء لُٔؼِٞٓةت٢ ُِ٘ض لُخرسٟ 
بسر  ٝظةئق لُؼسع لُتلةػ٤ِا ٝلُت٢ تؼد ػسٝةو ُلْٜ لُلس  لبٗتسٗ  ٢ٛ ٝا٤ِا حس٣ا ، ٢ٛٝ  ًخس  ها 

ُِٔؼِٞٓةت ؿ٤س لُٞلػضا ٝك٢  لت لُٞه  تسةْٛ ك٢ تٞط٤َ  ًرس هدة ٖٓ لُٔؼِٞٓةت لُتلظ٤ِ٤ا 
 ٝلُتلس٤س٣ا بٔة ٣سةْٛ ك٢ تضو٤ن لُلْٜ لٌُةَٓ ُٔزس٣ةت لُضدث. 

  : انذساساث انسابمت 
تزٜ  لُدةلاةت لُضد٣خا ئ٠ُ لاترةة لُتأح٤سلت لُٔؼسك٤ا ٓغ لُتودّ لُتٌُ٘ٞٞر٢ ك٢ ٓزةٍ لبٗتسٗ  ل

ااتخدلّ تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ )لُٞاةئؾ لُلةئوا ٝلُ٘ض لُلةئن ( ، ٝٓدٟ ت ًس ٝكْٜ لُٔستخد٤ٖٓ ُ ارةة  لت 
ٝك٢ ٛ ل لُٔضٞة تضةٍٝ لُرةصخا ػسع لُدةلاةت لُت٢ لاترست تأح٤س ػ٘ةطس  . 16لُسٝلبؾ لُٔتؼد و

 ٘شٞةو ػ٠ِ طلضةت ل٣ُٞ  ػ٠ِ لُؼ٤ِٔةت لُٔؼسك٤ا بشٌَ ػةّ . ٝ  ٌةٍ تود٣ْ لألارةةلُٔ
 Hoogevee  (1997 )  17دساست -1

لاتٜدك  ٛ ٙ لُدةلاا لُٞهٞف ػ٠ِ ٓدٟ كةػ٤ِا  ٗظٔا لُٞاةئؾ لُٔتؼد و ك٢ ٓزةٍ لألارةة ، ٝتٞطِ  
لؼَ ئ٠ُ  ٕ ٓظ٠ٔٔ لُٔٞلهغ لبارةة٣ا ػ٠ِ لبٗتسٗ  ٣ؼِٕٔٞ ٓلتسػ٤ٖ  ٕ لُٞاةئؾ لُٔتؼد و  ٠ء ٓ

 ُدٟ لُٔستخد٤ٖٓ ٝ  ٜٗة تإ ٟ بةُؼسٝةو ئ٠ُ كؼة٤ُا  ًخس ك٢ لاتظةٍ .
18دساست  -2

Randolph  (1998 ) 

ٓرضٞحة ٖٓ لُطِرا بض٤ج ًةٕ حِخة لُؼ٤٘ا ٖٓ  98،  ةلاا تزس٣ر٤ا لػتٔدت ػ٠ِ ػ٤٘ا ٖٓ   Randolphهدّ 
ػ  ًَ ٓزٔٞػا ُ٘سخا لُٔردئ٤ٖ ك٢ لاتخدلّ لُضةا  ل٢ُ٥ ، هسْ لُٔرضٞحٕٞ ئ٠ُ لةبغ ٓزٔٞػةت تؼس

ارس٣ا ٓختِلا ط لأل٠ُٝ  لت ةاّٞ ، ٝلُخة٤ٗا : ا تٞرد بٜة ةاّٞ ، ٝلُخةُخا : بٜة ةٝلبؾ كةئوا ، ٝلُسلبؼا 
ا ٣ٞرد بٜة ةٝلبؾ كةئوا ، ٝهد تْ تس٤ِْ ئاتٔةةو ُِٔرضٞح٤ٖ بؼد لُؼسع ٓرة سو ٝتس٤ِْٜٔ ٗلس لباتٔةةو 

ٓسو  اسٟ ٝتٞطِ  لُدةلاا ئ٠ُ ٗت٤زا ةئ٤س٤ا ٢ٛٝ  ٕ  بؼد لُؼسع باارٞع بدٕٝ ئػة و هسلءو لُ٘سخ
 لاتخدلّ لُساّٞ ٣ ٣د ٖٓ ت ًس لُٔؼِٞٓةت بٔسٝة لُٞه  . 

19دساست  -3
Mensing  ( ٌٔ1998ٔأخش ) 

                                           
15

 Daft , R.L , R . H ., Lengel & L. K . Trevino, (1987 ) , Message Equavocality Media Selection and Managers 

Performance : implications for information system , Mis Quarterly , P 358  
16

 Wise , K., Bolls p., & Schaefer , S. (2008) , Choosing and reading online news : How available choice affects 

cognitive processing , journal of broadcasting & Electronic Media , Pp 69- 85  
17

 Hoogeveen , M ., (1997) , Towards a theory of effectiveness of multimedia systems , the international journal 

of Human – Computer Interaction , (9) , p 68- 151 
18

 Randolph , G.B., (1998) , Effect of hypermedia and graphic on recall and retention in on- line publishing , 

communication research reports, 15 (1) , pp 64 -70  
19

 Mensing , D., Greer , J., Gubman , J., & Louis , S., (1998) , Measuring recall of Linear and non- linear news 

stories , AEJMC Conference , Available online at : http://list.msu.edu\cgi-

bin\wa?A2=ind9812A&l=aegmc&p=R33817   
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لترؼ  ٛ ٙ لُدةلاا لُٜٔ٘ذ لُتزس٣ر٢ ااترةة تأح٤س تظ٤ْ لُوٞلُ  لبارةة٣ا لبٌُتس٤ٗٝا ) لُوةُ  لُخط٠ 
ةرا ت ًس لُٔرضٞح٤ٖ ُِٔضتٟٞ لبارةةٟ لُٔودّ  ١ ؽس٣وا ػسع لاارةة ، ٓوةبَ ؿ٤س لُخط٠ ( ، ػ٠ِ  

ٓغ لكتسلع  ٕ لُؼسٝع لُت٢ تستخدّ لُوٞلُ  ؿ٤س اط٤ا  هَ ت ًسل ُدٟ لُٔرضٞح٤ٖ ، ٝ  ٕ لُوٞلُ  
لُخط٤ا اتِو٠  ةرةت لةت٤ةس ٝهرٍٞ " لُسػة " ٖٓ هرَ لُٔستخد٤ٖٓ  ًخس ٖٓ ؿ٤سْٛ. ٝتٞطِ  لُدةلاا 

ٞرد لاتوكةت ك٢  ةرا ت ًس ٓضتٟٞ لُوةُ  لُخط٠ ٓوةبَ ؿ٤س لُخط٠ ، ًٔةا تٞرد ػوها ئ٠ُ  ٗٚ ا ت
 ب٤ٖ لُوةُ  لُخط٠ ٝلُشؼٞة بةاةت٤ةس ٝ لُسػة ٗضٞٙ 

 Berry   (1999 ) 20دساست -4

لاتٜدك  لُدةلاا لاترةة تأح٤س لُٞاةئؾ لُٔتؼد و ػ٠ِ كْٜ ٝت ًس لألارةة ٝػ٠ِ تو٤٤ْ لُٔرضٞح٤ٖ ُِٔٞلهغ 
ؽةُرة تْ توس٤ْٜٔ ػ٠ِ لةبغ ٓزٔٞػةت تْ تؼس٣ؼٜة ئ٠ُ  ٤ٗٝ84ا ، ًٝةٗ  ػ٤٘ا لُدةلاا ٌٓٞٗا ٖٓ لبٌُتس

ٓٞهغ تزس٣ر٠ ٣ضتٟٞ ػ٠ِ ا  هظض ئارةة٣ا ٓت٘ٞػا لُٔؼٕٔٞ ٝتْ لاػتٔة  ك٢ تظ٤ْٔ لُٔٞهغ ػ٠ِ 
سع لُٔ د ب٤ٖ لألاِٞب لُتو٤ِدٟ ٝلُتلةػ٢ِ " لُ ١ ٣تؼٔد ػ٠ِ تٞظ٤ق لُٞاةئؾ لُٔتؼد و "  ك٢ ػ

لُٔؼٕٔٞ ، ٝ تٔخِ  لْٛ ٗت٤زا ُٜ ٙ لُدةلاا ك٢ ػدّ ٝرٞ  لاتوكةت  لت  اُا ب٤ٖ ٓزٔٞػةت لُدةلاا 
 ك٢ لُت ًس ٝلُلْٜ ل١ ػدّ تأحس لُت ًس ٝلُلْٜ بٞرٞ   ٝؿ٤ةب لُٞاةئؾ لُٔتؼد و .

 Sudar  (2000) 21دساست -5

لألكسل  ُِٔؼِٞٓةت ٖٓ ٓٞلهغ  لاتٜدف لُدةلاا لاترةة ٓدٟ تأح٤س لُٞاةئؾ لُٔتؼد و  ك٢ تؼِْ ٝلًتسةب
لألارةة ػ٠ِ  رٌا لبٗتسٗ  ، ٝبةاتخدلّ لُٜٔ٘ذ لُتزس٣ر٢ ، ٝؽسص  لُدةلاا تسةؤلٍ صٍٞ لٌٓة٤ٗا  ٕ 
٣خِن لاتخدلّ لُظٞت ٝلُظٞةو لٗطرةػة ل٣زةب٤ة ُدٟ لُوسلء ػٖ لُٔٞهغ ؟ ٝلػتٔدت لُدةلاا ػ٠ِ لاِٞب 

اسٟ بٜة ٝاةئؾ ٓتؼد و . ػ٠ِ لُ٘ضٞ لُتة٢ُ ) لُ٘ض لُٔوةةٗا ب٤ٖ ٓٞلهغ ئارةة٣ا تتؼٖٔ ٗظٞص كوؾ ٝ 
لُ٘ض ٝلُظٞة ٝلُظٞت  –لُ٘ض ٝلُظٞة ٓوةبَ لُ٘ض ٝلُظٞة ٝلُظٞت  –ٓوةبَ لُ٘ض ٝلُظٞة 

ٓلس و  60ٓوةبَ لُ٘ض ٝلُظٞة ٝلُل٤د٣ٞ(. ٝهد  رس٣  لُتزسبا ػ٠ِ ػ٤٘ا ٖٓ ؽوب لُزةٓؼا هٞلٜٓة 
ٟ لاارةةٟ ٝٓختِلا ٖٓ ص٤ج  ةرا تٞظ٤ق لُٞاةئؾ تؼسػ  ُخٔسا ٓٞلهغ لارةة٣ا ٓتشةبٚ ك٢  لُٔضتٞ

لُلةئوا ٝتٞطِ  لُدةلاا ئ٠ُ : لٗٚ ػ٠ِ لُسؿْ ٖٓ  ٕ لاتخدلّ لُٞاةئؾ لُٔتؼد و ك٢ تظ٤ْٔ لاػوٗةت 
٣دػْ ػ٤ِٔا ت ًس لاػوٕ ئا  ٕ لُؼٌس طض٤ش ك٢ صةُا تٞظ٤لٜة ك٢ ػسع لُٔؼة٤ٖٓ لبارةة٣ا ٝكوة ُٔة 

ةئذ ص٤ج  ظٜست  ٕ لُٞاةئؾ لُٔتؼد و توَِ ٖٓ ت ًس لُوظض لبارةة٣ا ًٔة اسر  بٚ ٛ ٙ لُدةلاا ٖٓ ٗت
  ٜٗة تٔخَ لٗطرةػة اِر٤ة ُِٔٞهغ ٝ لُٔؼٕٔٞ .

ًٔة ٣ؼترس لُزٜٔٞة  ٕ لاتخدلّ لُظٞت بشٌَ ٓ٘لس  ٣ؼد  صد  ارةب لُتو٤٤ْ لُسِر٢ ُِٔٞهغ ُٝو٤ٔا لاارةة 
بٔظةصرا لُظٞت ٣ؼل٠ تأح٤سل ر٤دل ُدٟ لُوةةٟء  لُٔودٓا ٖٓ اوُٚ .. ٝك٢ لُٔوةبَ كإ لاتخدلّ لُظٞة

ػٖ لُٔؼٕٔٞ لُٔودّ . ٝلا٤سل رةءت لكؼَ لُ٘تةئذ لُخةطا بةُت ًس ك٢ طةُش لُٔٞل  لُ٘ظ٤ا كوؾ ٤ِ٣ٜة 
 لُٔٞل  لُ٘ظ٤ا لُٔؼ زو بةُظٞة .  

 Lee & Tedder (2003 ) 22دساست -6

                                           
20

 Berry , L.D. (1999) , Comprehension and recall of internet news : A Quantitative study of web page design , 

paper presented at the Annual Meeting of AEJMC, 82nd
 , New Orleans LA, August 4- 7 , Http://www.eric.ed.gov  

21
 Sundar , S., (2000) , Multimedia on processing and perception of online news : A Study of picture , audio and 

video downloads , Journalism &Mass Commmunication , Quarterly , (77) 3 , Pp 480- 499 
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ًس ب٘ةءل ػ٠ِ لاتوف اؼا لُ لًسو ٛدك  لُدةلاا ئ٠ُ لاترةة تأح٤س لااتوف ك٢  ٌَ لُ٘ض ػ٠ِ لُت 
لُؼةِٓا ٖٓ اوٍ تؼس٣غ لُٔرضٞح٤ٖ ئ٠ُ حوث   ٌةٍ ٓختِلا ٖٓ لُ٘ظٞص ػ٠ِ لٌُٔر٤ٞتس ، ٝتت٘ٞع 

ٛس٠ٓ"  ٝ  "  –لُٔٞل  لُتزس٣ر٤ا ٓة ب٤ٖ لُ٘ظٞص لُتو٤ِد٣ا ٝلُ٘ظٞص لُلةئوا ) هةُ  تشؼر٢ " اط٢ 
 ٕ لُودةو ػ٠ِ لُت ًس ًةٗ  لكؼَ ك٢ صةُا   ر٠ٌ"( ٝتٞطِ  لُدةلاا ُ٘ت٤زا  اةا٤ا ٢ٛ :  –اط٢ 

لُ٘ض لُتو٤ِدٟ ك٢ ٓوةبَ لُ٘ظٞص لُلةئوا ب٘ٞػ٤ٜة .. ًٔة  ٕ لُت ًس ًةٕ لكؼَ ك٢ صةُا لُ٘ض لُلةئن 
)لُوةُ  لُخط٢ لُٜس٢ٓ ( ك٢ ٓوةبَ لُ٘ض لُلةئن ) لُوةُ  لُخط٠ لُٔتشؼ  ( . ٝكسست لُدةلاا ٛ ٙ 

لُت٢ تت٤ضٜة لُ٘ظٞص لُتو٤ِد٣ا ٝٓة تسررٚ لُ٘ظٞص لُتشؼر٤ا ٖٓ لُ٘ت٤زا ك٢ ػٞء  ةرا لُتضٌْ لُؼة٤ُا 
 لةترةى ٓؼسك٢ ٣إحس ػ٠ِ لُودةلت لُٔؼسك٤ا ُِٔستخد٤ٖٓ . 

 Tewksbury  (2003 ) 23دساست -7

ٛدك  ٛ ٙ لُدةلاا ئ٠ُ  ةلاا ا٤ًِٞةت هسلء لألارةة ػ٠ِ  رٌا لبٗتسٗ  ،بةبػةكا ئ٠ُ لًتشةف ؽر٤ؼا 
ٜة لألكسل  ٓؼِٞٓةت ػٖ لُشإلٕٞ لُؼةٓا ، ٝلظٜست ٗتةئذ ٛ ٙ لُدةلاا  ٕ لأل ٌةٍ لُت٢ ٣ٌتس  ٖٓ اوُ

٤ٓ و لُتضٌْ ك٤ٔة ٣ودّ ٖٓ ٓؼِٞٓةت تؼترس ل٤ُٔ و لاْٛ لُت٢ ٣لؼِٜة هسلء لُخرةة لُٔ٘شٞةو ػ٠ِ  رٌا 
 لبٗتسٗ  كوةةٟ لاارةة لُٔرة سو ٣سؼ٠ ُتضو٤ن لٛتٔةٓةتٚ لُخةطا ٖٓ اوُٜة . 

 sunder et al (2003) 24دساست -8

صد ت ٛ ٙ لُدةلاا ٓل٤ٜٖٓٞ ٤ٔٓ ٣ٖ ُِتلةػ٤ِا ك٢ لاتظةٍ، لألٍٝ : لُٔلّٜٞ لُٞظ٤ل٠ ٝٛٞ لُٔلّٜٞ لُسةئد 
ك٢ لُرضٞث لألًة ٤ٔ٣ا لُت٢ ت٘ةُٝ  ٓسأُا لُتلةػ٤ِا ، لُخة٢ٗ: ٓلّٜٞ ػةةع لصتٔة٠ُ ٝٛٞ ٣تؼِن بتأح٤س 

، ٝهد تْ تؼس٣غ حِج لُٔرضٞح٤ٖ ُ٘سخا  ت٣ٌٖٞ لاٗطرةػةت ػٖ لُتلةػ٤ِا ك٢ لاتظةٍ لُٔؼتٔد ػ٠ِ لُشرٌا
ٓٞهغ  ٟ تلةػ٤ِا ٓ٘خلؼا ) ا تٞرد بٜة ةٝلبؾ كةئوا ( ٝلُخِج لُخة٢ٗ تؼسع ُ٘سخا  لت تلةػ٤ِا ٓتٞاطا 
) ٣ٞرد بٜة ةلبؾ ٝلصد( ، ٝلُخِج لألا٤س تؼسع ُ٘سخا  لت تلةػ٤ِا ػة٤ُا )  لت ؽروت٤ٖ ٛس٤ٓت٤ٖ ٖٓ 

لُ٘تةئذ  ٕ ٓستٟٞ تلةػ٤ِا لُٔٞهغ ٣إحس ك٢ ئ ةلًةت لُٔرضٞح٤ٖ لُسٝلبؾ لُٔتؼِوا بةُٔٞػٞع( ٝ ٝػض  
 ُِٔضتٟٞ . 

 ( 2009ٔآخشٌٔ )  Wise 25دساست -9

لٛتٔ  ٛ  لُدةلاا برضج تأح٤س  ٌَ ٝ اِٞب ًتةبا لألارةة لُٔ٘شٞةو ػ٠ِ طلضةت ل٣ُٞ  ، ) هةُ  لُٜسّ 
ل٤د٣ٞ لُٔظةصرا ُوارةة ،  ٝهد لُٔوِٞب ك٢ ٓوةبَ هةُ  لُسس  لُوظظ٢ ( ػ٠ِ لُتٔخ٤َ لُٔؼسك٢ ُِوطةت لُ

ٓرضٞحة هس ٝل لةبغ هظض لارةة٣ا ٝ ةٛدٝل ُوطةت لُل٤د٣ٞ لُٔظةصرا ُٜة ٝ  ظٜست ٗتةئذ  47تْ لات٤ةة 
لُدةلاا  ٕ : لُوظض لبارةة٣ا لُٔر٤٘ا ٝكوة ُوةُ  لُٜسّ لُٔوِٞب تضتةد ئ٠ُ تخظض  ًخس ُِٔٞلة  

                                                                                                                                   
22

 Lee , J.M., & Tedder , C.M .,( 2003) , The Effect of three different computer texts on reader’s recall : Based on 
working memory capacity , Computer in Human Behavior , Vol (19) , no(6) , Pp 767 -783 

23
 Tewksbury , D., (2003) , what do American really want to know ? Tracking the behavior of news readers on 

the internet , Journal of communication , 53 (4), Pp 694 – 710  
24

 Sundar , S., Kalyanaraman , S., & Brown , J., (2003), Explicating web site interactivity , Communication 

Research , Vol (30) , no (1) , Pp 30- 59  
25

 Wise , K., Bolls , B., Myers , J., & Sternadori , M . ( 2009) , when words collide : How writing style and video 
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532 -546 
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ٔة  ٕ لُٔؼسكا بتلةط٤َ لُوظا لُخرس٣ا ًةٗ   ًخس لُٔؼسك٤ا لُت٢ تٞرٚ ُتس٤ٓ  لُل٤د٣ٞ لُٔظةص  .ً
 ٝػٞصةك٢ لُوظض  لت لُسس   ًخس ٖٓ ٗٔؾ  لُٜسّ لُٔوِٞب .

 Willisدساست  -10
26(2010 ) 

 –لُ٘ض  –ٛدك  لُدةلاا ئ٠ُ لًتشةف تأح٤س تٞظ٤ق ػ٘ةطس بظس٣ا  لت ه٤ٔا رٔة٤ُا )لُزسلك٤ي 
لُٔودٓا ػرس لُٔٞهغ لبٌُتس٢ٗٝ ٓوةةٗا لُخطٞؽ ( ك٢ تضو٤ن كْٜ  ًرس ُِساةُا  –ت٣ٌٞ٘ةت لُ٘ظٞص 

بؼسع لُساةُا بةاتخدلّ لُ٘ظٞص كوؾ ، ٝهد تْ توس٤ْ لُٔرضٞح٤ٖ ػشٞلئ٤ة ئ٠ُ حوث ٓزٔٞػةت تزس٣ر٤ا 
، تؼسػ  لأل٠ُٝ ُ٘سخا ٗظ٤ا ، ٝتؼسػ  لُخة٤ٗا ُ٘سخا تٞظق لُؼ٘ةطس ُ٘سخا تٞظق لُؼ٘ةطس 

 ُِ٘سخت٤ٖ ٓؼة ٝتٞطِ  لُدةلاا ئ٠ُ :  لُرظس٣ا  لت لُتؼ ٣ لت لُزٔة٤ُا ، ٝتؼسػ  لُخةُخا
ئ٠ُ ٝرٞ  تةح٤س  ل ل٤ٔٛا ااتخدلّ تِي لُؼ٘ةطس لُرظس٣ا ك٢ لُلْٜ لُسس٣غ ُِساةُا ٖٓ هرَ لُٔرضٞح٤ٖ ، 
بزةٗ  لُسػة ٝلاةت٤ةس بةاػةكا ئ٠ُ لٌٓة٤ٗا لاصتلةظ بٜة ك٢ لُ لًسو ٓغ ٓسٝة لُٞه  . ًٔة  ظٜست 

ِ٘سخا لُٔؼ زو بةُؼ٘ةطس لُرظس٣ا هدةو لكؼَ ػ٠ِ لُت ًس ٓوةةٗا لُٔزٔٞػا لُتزس٣ر٤ا لُت٢ تؼسػ  ُ
 بةُٔزٔٞػا لُتزس٣ر٤ا لُت٢ تؼسػ  ُ٘سخا ٗظ٤ا كوؾ .. 

 انخعهيك عهٗ انذساساث انسابمت ٔحذٔد االسخفادة يُٓا في انذساست انحانيت 
لتسٔ  لُدةلاةت ك٢ ٛ ل لُٔزةٍ بٌٜٞٗة  ةلاةت تزس٣ر٤ا ٢ٛٝ ب ُي اسر  اةةد ٗطةم  -1

اة٤ُ  لُتو٤ِد٣ا ك٢ ٓزةٍ لُدةلاةت لبػو٤ٓا ٝلُت٢ تؼتٔد ك٢ ٓؼظٜٔة ػ٠ِ لُدةلاةت ل٤ُٔدل٤ٗا لا
ً ُي  رس٣   ؿِ  ٛ ٙ لُدةلاةت ػ٠ِ ػ٤٘ةت ٖٓ لُشرةب ٝب ُي بةػترةة  ٕ كإلا لُشرةب ْٛ لُلإلا 

 لألًخس لاتخدلٓة ُإلٗتسٗ  .

ئْ لُٞا٤ِا " لبٗتسٗ  " بَ ٤ٔ٣ٝ ٛة ٣ؼتود لُٔستخدٕٓٞ  ٣ؼة  ٕ لاتخدلّ تو٤٘ا لُ٘ض لُلةئن ٣و -2
ػٖ ؿ٤سٛة ٖٓ لُٞاةئَ لُتو٤ِد٣ا ص٤ج تسةػد ػ٠ِ تضو٤ن لُتٔةاي ك٢ لُٔٞل  لُٔودٓا بسُٜٞا تةٓا 
بَ ٝتسةػد لُوةةٟء ك٢ لُٞطٍٞ ئ٠ُ لُٔضةٝة لُت٢ ٣س٣د لُتٞاغ ك٢ هسلءو لُٔؼِٞٓةت ػٜ٘ة ك٢ 

 لُسِٞى ٝلُلْٜ ٝلاات٤ؼةب  لاسع ٝه  ٝبأهَ ٓزٜٞ  ًٔة  ٕ ُٜة ُٜة تأح٤س ْٜٓ ػ٠ِ

بشٌَ ػةّ ٣ٌٖٔ لُوٍٞ  ٕ لُرةصخا لاتلة ت ٖٓ ٛ ٙ لُدةلاةت ك٢ بِٞةو ٝ تضد٣د لُٔشٌِا لُرضخ٤ا  -3
 ٝتضد٣د لُٜٔ٘ذ لُؼ٠ِٔ لُٔترغ ٝتضد٣د ػ٤٘ا لُدةلاا 

  : يشكهت انذساست
شق ػٖ لُؼوها ب٤ٖ لات٘ة ل ئ٠ُ لُدةلاةت لُسةبوا ، تترِٞة ٓشٌِا لُدةلاا ك٢ ٛدف  اةا٢ ٣تؼِن بةٌُ

اظةئض لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِوظا لبارةة٣ا لُٔ٘شٞةٙ ػ٠ِ  رٌا لبٗتسٗ  ٝتضون لُلْٜ لُوسلئ٢ ُدٟ 
يخغيش يسخمم ْٕٔ " انًخطظ لُوةةٟء ٝ ُي ك٢ ئؽةة تظ٤ْٔ ٜٓ٘ز٢  را تزس٣ر٢ ٣تؼٖٔ ه٤ةس تأح٤س 

لُت٢ ٣ضد  لُظضل٠ ٖٓ اوُٜة  ، ص٤ج تش٤س لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِوظا ئ٠ُ لُٔخطؾ لُؼةّانبُائي نهمظت " 
٤ًق ا٤وّٞ بتٞط٤َ لُٔؼِٞٓةت ٣ٝؼتٔد ك٢ تش٤ٌِٚ ػ٠ِ ت٘ظ٤ْ لُٔة و ًٌَ ٝ ٣ؼة ٝتضد٣د ٝصدلتٜة 
ٝٝؽر٤ؼا لُؼوهةت ب٤ٜ٘ة ، ٝٛٞ ٓة ٣لؼ٠ ك٢ لُٜ٘ة٣ا ئ٠ُ تود٣ْ ب٘ةء ٠ٌِ٤ٛ ٓ٘طو٠ ُِٔة و ٣ت٤ش ُِٔضسة ئػة و 
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٢ٛٝ لُؼ٤ِٔا لُت٢ ٣وّٞ ٖٓ اوُٜة  ابع ْٕ انفٓى انمشائييخغيش ح . ػ٠ِ 27تود٣ْ لُضدث ُتضو٤ن ٛدف ٓؼ٤ٖ
 لُوةةٟء بت٣ٌٖٞ تظٞة ٝٓتظَ ُِٔؼ٠٘ لُٔودّ ك٢ لُٔؼٕٔٞ . 

  : أْذاف انذساست
 تسؼ٠ لُدةلاا ٖٓ اوٍ لُٜٔ٘ذ  را لُتزس٣ر٢ ئ٠ُ :

 ٍلُتؼسف ػ٠ِ  ٝة ٓظيةصرا لُتو٤٘يةت لُٔسيتضدحا لُتي٢ تلسػيٜة ؽر٤ؼيا لبٗتسٗي  ًٞاي٤ِا لتظية 

 ٕٔٞ لبارةةٟ  ٝ ةرا لُلْٜ لُوسلئ٢ لُٔتضووا ُدٟ لُٔرضٞح٤ٖ ُِٔؼ

  لاترييةة لُتييأح٤س لُ٘ييةتذ ػييٖ تشيي٤ٌَ لُٔخطييؾ لُؼييةّ  ُِٔؼيئٕٞ لبارييةةٟ ٝكويية ُتو٤٘ييا لُيي٘ض لُلييةئن
 ٝلُٞاةئؾ لُلةئوا " تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ "ػ٠ِ ٓستٟٞ لُلْٜ لُوسلئ٢  ُدٟ لُٔرضٞح٤ٖ. 
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 التفاصيل إنظر  ملزيد من  
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  : فشٔع انذساست
ٔجوٕد عقلوت اابابيوت بويٍ ححموك انفٓوى انمشائوي نوذٖ انًبحوٕ يٍ ٤س٤ة ٣ ٛ  ئ٠ُ تخترس لُدةلاا كسع ةئ

ط ٝرةءت كسٝع لُدةلاا ٓتلسػا ػٖ ٛ ل لُليسع ٝكوية ٔخظائض انًخطظ انعاو نبُيت انمظت اإلخباساّ 
 لُتة٤ُا . 28ُِٔإ سلت

تٞرد كسٝم  لت  اُا لصظةئ٤ا بي٤ٖ ٓزٔيٞػت٠ لُدةلايا كي٢ لُويدةو ػِي٠ تي ًس تلةطي٤َ  .1
ا لبارةة٣ييا بييةاتوف  ةرييا تٞظ٤ييق تو٤٘ييةت لُٞايي٤ؾ كيي٢ تشيي٤ٌَ لُٔخطييؾ لُؼييةّ لُوظيي

 ُِٔؼٕٔٞ لبارةةٟ ٓضَ لُتزسبا 

تٞرد كسٝم  لت  اُا لصظةئ٤ا ب٤ٖ ٓزٔٞػت٠ لُدةلاا ك٢ لات٤ؼةب لُسيس  ٝلايتخوص  .2
 كٌةة لُوظا لبارةة٣ا بةاتوف  ةرا تٞظ٤ق تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ كي٢ تشي٤ٌَ لُٔخطيؾ لُؼيةّ 

 لبارةةٟ ٓضَ لُتزسبا ُِٔؼٕٔٞ 

تٞرد كسٝم  لت  اُا لصظةئ٤ا ب٤ٖ ٓزٔٞػت٠ لُدةلايا كي٢ لُضظي٤ِا لُِـ٣ٞيا  بيةاتوف  .3
 ةرييا تٞظ٤ييق تو٤٘ييةت لُٞايي٤ؾ كيي٢ تشيي٤ٌَ لُٔخطييؾ لُؼييةّ ُِٔؼيئٕٞ لبارييةةٟ ٓضييَ 

 لُتزسبا .

                                           
28

 ًب حتديد ىذه املؤشرات بالرجوع إىل جمموعة من الدراسات   
 دكتوراه  ، أساليب حترير املواد اخلربية يف الصحف املصرية اخلاصة وتأثريىا على إدراك القراء حملتوى النص الصحفى : دراسة اسلوبية وجتريبية ، عثمان فكرى عبد الباقى

 2012غري منشورة ، ) جامعة القاىرة : كلية اإلعالم ، قسم الصحافة ( ، 

 إللكرتونية على العمليات اإلدراكية لدى عينة من طالب اجلامعة : يف اطار نظرية متثيل املعلومات ، ىيثم جوده حممد مؤيد ، تأثري األساليب اإلخراجية للصحف ا
 2010دكتوراه غري منشورة ، ) جامعة املنصورة :  كلية الرتبية النوعية ، قسم االعالم الرتبوى ( 

  ُإلػوٕ أةس ٓضٔد ٓضٔدٟ ، ،  حس لٗدٓةد هسلء لُظضق ك٢ لُس٤ةم لُتضس٣سٟ ػ٠ِ لُتؼسع
لُظضل٢ :  ةلاا  را تزس٣ر٤ا ك٢ لؽةة ٗظس٣ا تٔخ٤َ لُٔؼِٞٓةت ،  ًتٞةلٙ ؿ٤س ٓ٘شٞةو ، ) 

 2010رةٓؼا لُوةٛسو : ٤ًِا لبػوّ ، هسْ لُظضةكا ( ، 

  ٓسٝو ػط٤ا ٓضٔد ، لُؼٞلَٓ لُٔإحسو ػ٠ِ ئٗوسلئ٤ا لُخرس لُظضل٠ ك٢ لُظضق لبٌُتس٤ٗٝا
ٓةرست٤س ؿ٤س ٓ٘شٞةو ، ) رةٓؼا لُوةٛسو : ٤ًِا لبػوّ ، ٝلُٔطرٞػا :  ةلاا تزس٣ر٤ا ، ةاةُا 

 2009هسْ لُظضةكا ( ، 

   ٗٗزٟٞ ػرد لُسوّ ، لُؼٞلَٓ لُٔإحسو ك٢ اُٜٞا لاتخدلّ لُ٘ظٞص لبارةة٣ا ػ٠ِ  رٌا لبٗتس
:  ةلاا تزس٣ر٤ا ، لُٔإتٔس لُخةٓس ٝلُؼشسٕٝ ُِزٔؼ٤ا لُد٤ُٝا ُرضٞث لاتظةٍ ٝلبػوّ : 

 -38( ، ص ص 2006ا ، ) لُوةٛسو : لُزٔؼ٤ا لُد٤ُٝا ُرضٞث لاتظةٍ ٝلاػوّ ،ٓزتٔغ لُٔؼسك
48  

 Moom J. Lee , Motthew C,Tedder , Gangxin xie , (1555), Effective Computer Text Design To Enhance 

Reader’s Recall : Text Formats Individual Working Capacity and Content Type , Journal of Technical 

Writing and Communication , 55 (2), Pp 97-75  
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 طشامت انبحث ٔاالطاس انًُٓبي  

لُؼوهةت لُسرر٤ا ب٤ٖ لُٔتـ٤سلت ػٖ ؽس٣ن ػرؾ ت٘ت٠ٔ ٛ ٙ لُدةلاا ئ٠ُ ٗٔؾ لُدةلاةت لُت٢ ترضج ك٢  
،   Independent Variableلُٔتـ٤سلت  ٝ لُر٤إلا لُٔض٤طا بةُلس  لُٔرضٞث ، بةػترةة  ٕ لُٔتـ٤س لُٔستوَ 

هد ٣ٌٕٞ اررة ك٢ ٝرٞ  ٓستٟٞ ٓضد ل ُوتزةٙ  ٝ تـ٤س ك٢ صسًا ٛ ل لاتزةٙ  ٝ هدةو ُدٟ لُٔزٔٞػةت 
ا لػة و لاترةة ٗٞع ٖٓ  ٗٞلع لُؼوهةت لُسرر٤ا ٝٛٞ لُٔتظَ ب٤ٖ لُٔخ٤س  ٝ . ٝتتؼٖٔ لُدةلا 29لُتزس٣ر٤ا

لُٔتـ٤س لُٔستوَ )لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ لُؼةّ ُِوظا لبارةة٣ا لُٔ٘شٞة ٙ ػ٠ِ  رٌا لبٗتسٗ ( ٝب٤ٖ لُٔتـ٤س 
 لُتةبغ .لُتةبغ )تضون لُلْٜ لُوسلئ٢( ٢ٛٝ ػوها توّٞ ػ٠ِ  اةس تأح٤س لُٔتـ٤س لُٔستوَ ك٢ صسًا لُٔتـ٤س 

ٝاػترةةلت بضخ٤ا اةطا بةُؼِّٞ لاٗسة٤ٗا ٝلٌٓة٤ٗةت لُرضج كاٗٚ ٣ظؼ  لُتزس٣  لُٔؼ٠ِٔ ٓٔة ٣وتؼ٠ 
 ةلاا لُؼوها ٖٓ اوٍ لاة٤ُ   ر٤ٜا بةُٜٔ٘ذ لُتزس٣ر٢ تسٔش بتلس٤س لُؼوهةت لُسرر٤ا ب٤ٖ لُٔتـ٤سلت 

ٜٓ٘ز٠  رٚ تزس٣ر٢ ٣س٠ٔ  لُت٢ تداَ ك٢ تس٤ً  لُظةٛسو لُٔدةٝاا ٝتؼتٔد لُدةلاا ػ٠ِ تظ٤ْٔ
.٣ٝسٔش لُتظ٤ْٔ ُِرةصخا بةاترةة  حس ٓتـ٤س ٓستوَ )لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِ٘ض لُخرسٟ(  30بةُتظ٤ْٔ لُؼة٠ِٓ

ُٚ ٓست٣ٞةٕ ٓختِلةٕ )تٞظ٤ق لُ٘ض لُلةئن ٝلُٞاةئؾ لُٔتؼد و ( ػ٠ِ لُلْٜ لُوسلئ٢ بٔإ سلتٚ لُخوث  
 لُضظ٤ِا لُِِـ٣ٞا(  -لاتخوص  كٌةة لُوظا لبارةة٣الات٤ؼةب لُسس  ٝ -)ت ًس تلةط٤َ لُوظا لبارةة٣ا 

 اجشاءاث انذساست شبّ انخبشابيت 
 اخخياس انًادة انخبشابيت  -

تإًد لُدةلاةت لُسةبوا ػ٠ِ ػسٝةو  ٕ تٌٕٞ لُٔة و لبارةة٣ا لُت٢ تٔخَ لُٔة و لُتزس٣ر٤ا ٝلهؼ٤ا ُٜٝ ل 
ةٍ بؼغ لُتؼد٣وت ػ٤ِٜة بشٌَ ٣سٔش كإ لُرةصخا لػتٔدت ػ٠ِ هظا ئارةة٣ٚ ٗشست بةُلؼَ ٓغ ئ ا

ٖٓ  لت لُخرس لُ ١ ٣ٔخَ لُٔة و لُتزس٣ر٤ا ك٢ ٛ ٙ لُدةلاا  31بااترةة ٓتـ٤سلت لُدةلاا . تْ لػدل  ٗسخت٤ٖ
 ٝبض٤ج ٣تْ لُتضٌْ ك٢ لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ٖٓ ص٤ج ٓست٣ٞةت تٞظ٤ق لُ٘ض لُلةئن ٝلُٞاةئؾ لُٔتؼد و

 عيُت انًبحٕ يٍ يٍ انمشاء  -

ٓلس و ٖٓ ؽوب  ًة ٤ٔ٣ا  ارةة ل٤ُّٞ ، تْ تٞز٣ؼْٜ ػ٠ِ ٓزٔٞػت٠  60ػ٤٘ا تتأُق ٖٓ  تْ تضد٣دٛة ك٢
ٓلس و ٣ٝسرغ ار  لات٤ةة ٛ ٙ لُلإلا ٖٓ لُزٜٔٞة  30لُتزسبا ػشٞلئ٤ة ٝبض٤ج تتأُق ًَ ٓزٔٞػا ٖٓ 

ا ٗظسل ُسُٜٞا لُٞطٍٞ ئ٤ُْٜ ، ًٔة  ٕ ٗتةئذ لُدةلاةت لُسةبوا  ظٜست  ٕ رٜٔٞة لبٗتسٗ  ٣تسً  بظل
 اةا٤ا ك٢ كإلا لُشرةب ٝاةطا لُشرةب لُزةٓؼ٠ ، بةبػةكا ئ٠ُ لٌٓة٤ٗا لُس٤طسو ػ٤ِْٜ ك٢ ػٞء ٓة 

 تتطِرٚ لُدةلاةت لُتزس٣ر٤ا ٝ را لُتزس٣ر٤ا ٖٓ رٜد ك٢ ئرسلء لُتزسبا ٝػرؾ ٓتـ٤سلت لُدةلاا  .
 بُاء انًمياس " يمياس انفٓى انمشائي "  -

دةلاا ؽروة ألٛدلكٜة ػرس ٓزٔٞػا ٖٓ لااإلِا لُت٠ تستٜدف تْ ب٘ةء لُٔو٤ةس لُت٢ تؼتٔد ػ٤ِٚ ٛ ٙ لُ
لٌُشق ػٖ لُلْٜ لُوسلئ٢ لُٔتضون ُدٟ ػ٤٘ا لُدةلاا ٝ ُي ٖٓ اوٍ ٓزٔٞػا ٖٓ لُٔإ سلت  لت لُظِا 

لات٤ؼةب  -بؼ٤ِٔا لات٤ؼةب لُ٘ض ٝكٜٔٚ ط ٣ٝتؼٖٔ ٛ ل لُٔو٤ةس لُٔإ سلت لُتة٤ُا )ت ًس تلةط٤َ لُخرس 
 لُضظ٤ِا لُِِـ٣ٞا( . -ة لُ٘ض لُخرسٟ لُسس  ٝلاتخوص  كٌة
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 R. Lehman , (1991), Statistics and Research Design in the Behavioral Science , Wadsworth Inc , California  
30

 D. Campbell and J. Stanley , (1966), Experimental and Quasi – Experimental Designs for Research , Rand 

McNally , College Publishing Company , Chicago , Pp 53- 57  
31

 حبيث يكون ىناك نسختني األوىل /  توظف النص الفائق والوسائط املتعددة ويف املقابل فإن النسخة األخرى ال توظف ىذه التقنيات    
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 إجشاء انخبشبت  -

ٝ ُي ٖٓ اوٍ توس٤ْ ٝك٢ ٛ ٙ لُٔسصِا تْ لُتؼةَٓ ٓغ ٓتـ٤س )لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِوظا لبارةة٣ا( 
لُٔرضٞح٤ٖ ئ٠ُ ٓزٔٞػت٤ٖ ،لُٔزٔٞػا لأل٠ُٝ ٢ٛٝ لُٔزٔٞػا لُت٢ تؼسػ  ُِٔة و لُتزس٣ر٤ا لُت٢ تٞظق 
)تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ ( ٝتؼسػ  لُٔزٔٞػا لُخة٤ٗا "لُٔزٔٞػا لُؼةبطا " ُِ٘سخا لااسٟ ٖٓ لُٔة و 

ضٞح٤ٖ ُٔو٤ةس لُلْٜ لُوسلئ٢ ٝٛٞ لُتزس٣ر٤ا ٝلُت٠ ا تٞظق )تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ ( ٝبؼدٛة تْ لاؼةع لُٔر
ػرةةو ػٖ لاتٔةةو تو٤س لُتأح٤سلت لُ٘ةرٔا ػٖ ٓتـ٤سلُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِوظا ك٢ تضو٤ن لُلْٜ لُوسلئ٢ ُدٟ 

 ػ٤٘ا لُدةلاا .
  : َخائج انذساست

ٔجووٕد عقلووت اابابيووت بوويٍ ححمووك انفٓووى انمشائووي نووذٖ لاترييست ٛيي ٙ لُدةلاييا كسػيية ةئ٤سيي٢ ٣يي٘ض ػِيي٠ )
ظائض انًخطظ انعاو نبُيت انمظت اإلخباساّ انًُشٕسِ في انًٕالوع اإلخباساوت عهوٗ شوبكت انًبحٕ يٍ ٔخ

 ( ٝ ُي ترؼة ُِٔإ سلت لُتة٤ُا :اإلَخشَج

 انًؤشش األٔل/  حزكش  حفاطيم انمظت اإلخباسات 
حٕجذ فشٔق راث دالنت احظائيت بيٍ يبًٕعخٗ انذساست في ٗض لُلسع لُخةص بٜ ل لُٔإ س ػ٠ِ " 

في حشكيم انًخطظ  32ٗ حزكش  حفاطيم انمظت اإلخباسات باخخقف دسجت حٕظيف حمُياث انٕسيظانمذسة عه
" ٣ٝٞػش لُزدٍٝ لُتة٢ُ ٗت٤زا لاترةة ٛ ل لُلسع ػ٠ِ لُ٘ضٞ  انعاو نهًضًٌٕ اإلخباسٖ يحم انخبشبت

 لُتة٢ُ 

 ( 1) ردٍٝ ةهْ 
 كش حفاطيم انمظت اإلخباساتنًعُٕات انفشٔق بيٍ يبًٕعخٗ انخبشبت في انمذسة حز test -Tاخخباس 

 ٗٞع لُ٘ض  
 
 لُٔإ س

–ٓزٔٞػا " لُ٘ض لُلةئن 
ه٤ٔا  لُٔزٔٞػا لُؼةبطا لُٞاةئؾ لُٔتؼد و "

 )ت(
 ةرةت 
 لُضس٣ا

ٓستٟٞ 
 لُٔؼ٣ٞ٘ا

ت ًس تلةط٤َ 
 لُخرس

لُؼد
 0.336 58 0.969 لاٗضسلف لُٔتٞاؾ لُؼد  لاٗضسلف لُٔتٞاؾ  
30 14.00 4.00 30 15.0667 4.51001 

 
٣تؼييش ػييدّ ٝرييٞ  كييسٝم  لُييا لصظييةئ٤ة بيي٤ٖ لُٔزٔييٞػت٤ٖ كيي٢ لُوييدةو ػِيي٠  T-test ٓييٖ اييوٍ لاترييةة

 0.336ٝ ٛ ٙ لُو٤ٔا ؿ٤س  لُا ػ٘د ٓستٟٞ ٓؼ٣ٞ٘ا  0.969ت ًستلةط٤َ لُوظا لبارةة٣ا  ألٕ ه٤ٔا ت = 
ٞػا لُؼيةبطا )ا ٝ ػ٠ِ لُسؿْ ٖٓ ػدّ ٝرٞ   لُا لصظةئ٤ة ب٤ٖ لُٔزٔٞػت٤ٖ ئا لُٔتٞاؾ لُضسةب٢ ُِٔزٔ

تٞظق تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ (  ػ٠ِ ٖٓ لُٔتٞاؾ لُضسةب٢ ُِٔزٔٞػا لُتزس٣ر٤يا )لُي ١ ٣ٞظيق تو٤٘يةت لُٞاي٤ؾ( 
ُِٔزٔٞػيا لألُٝي٠ ٝٛي٢ ٓزٔٞػيا لُي٘ض  14.00كي٢ ٓوةبيَ  15.0667ص٤ج ًةٕ لُٔتٞاؾ لُضسةب٢ ُٜية 

بيدٕٝ تو٤٘يةت لُٞاي٤ؾ(  تت٤ٔي  لُتزس٣ر٢ ) تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ(. ٓٔة ٣دٍ بٞػٞس ػ٠ِ  ٕ لُٔزٔٞػيا لُخة٤ٗيا ) 
 بةُودةو ػ٠ِ ت ًس تلةط٤َ لُوظا لبارةة٣ا ػٖ لُٔزٔٞػا لأل٠ُٝ )تٞظق تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ ( . 

ٝك٢ ػٞء ٓة   ةةت ئ٤ُٚ لُدةلاةت لُسةبوا صٍٞ لػترةة لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ بٔخةبا  ٤َُ ئة ة ١ ٣ٔد  ٖٛ 
ٞةل و ك٢ لُٔؼٕٔٞ ص٤ج  ظٜست ٗتةئذ لُوةةٟء بخس٣طا ٝ اِٞب ٣تْ ػ٠ِ  اةاٚ ت ًس لُٔؼِٞٓةت لُ

                                           
32

 الوسائط املتعددةتوظيف تقنية النص الفائق و   
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 ٕ لُٔرضٞح٤ٖ ٣ت ًسٕٝ لُ٘ض ب٘لس تسِسَ ٤ٌَٛ ب٘ةئٚ.  ٝئٗطوهة ٖٓ  ُي ٣ٌٖٔ  33ئاترةةلت لُت ًس
ك٢ ػسع ٝ تز ئا   Hypertextتلس٤س  ُي بإٔ ب٤إلا لُ٘ض لبٌُتس٢ٗٝ لُت٢ تٞظق تو٤٘ا لُ٘ض لُلةئن 

ااِٞب رد٣د ك٢ ػسع لُٔة و ٝٓخَ ٛ ل لألاِٞب ؿ٤س لُخرس ، تسَٜ ػ٤ِٔا لُتظلش ٖٓ لُ٘ةص٤ا لُ٘ظس٣ا ً
ٓوئْ ُطر٤ؼا لُ٘ض لُخرس١ لُوةئْ ػ٠ِ ػسع  صدلث ٝٝهةئغ ٓتسترٚ ػ٠ِ بؼؼٜة لُرؼغ ٝتسترؾ ٓؼة 
بشرٌا ٖٓ لُؼوهةت لُسرر٤ا ٝٛ ل ٣ؼ٢٘  ٕ لُٔة و لُخرس٣ا ٗلسٜة تظَ ٤ًٜةًَ اط٤ا ٓتتةبؼا ٝبةُتة٢ُ تتطِ  

صٍٞ  34ٜٔة ٝل ةلًٜة ٝك٢ ٛ ل لبؽةة   ةةت ٜٓة ػرد لُٔز٤د ك٢  ةلاتٜةهسلءتٜة اط٤ة صت٠ ٣ٌٖٔ كٜ
لاتخدلٓةت لُزٜٔٞة لُٔظس١ ُِظضق ل٤ٓٞ٤ُا ػ٠ِ  رٌا لبٗتسٗ   ئ٠ُ  ٗٚ ٖٓ لُٔلتسع ػدّ لاتخدلّ 
٤ٌَٛ لُٜة٣رستٌس  ُتز ئا لُوظا لُخرس٣ا ػ٠ِ طلضةت ٓتؼد و ألٗٚ ك٢ ٛ ٙ لُضةُا توَ لُلةػ٤ِا ك٢ هسلءو 

تت٤ش ُِوةةٟء صس٣ا لُتظلش ٝلُوسلءو ئا  ٜٗة   35ُخرس١ ٝػ٠ِ لُسؿْ ٖٓ  ٕ كٌسو لُواط٤الُ٘ض ل
ت٘ؼٌس بشٌَ اِر٢ ػ٠ِ ئ ةلى لُوةةٟء لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِ٘ض لبٌُتس٢ٗٝ ٝبةُتة٢ُ ت ًس لُوةةٟء 
ةة ُِٔؼِٞٓةت لُٞةل و ػٖٔ ٛ ل لُٔخطؾ . ص٤ج  ٕ ٛ ل لُت٤ٌ٘ي ك٢ لُؼسع ٝلُ ١ ٣سٔش ُِوةةٟء باات٤

لُؼ٘ة٣ٖٝ ٝ لُتست٤  لُ ١ ٣وس  بٚ لُٔة و ٝكوة ُسؿرتٚ ٝبشٌَ ؿ٤س اط٢ ط ٣إحس ػ٠ِ ٤ًل٤ا ب٘ةء لُوةةٟء 
ُٔؼ٠٘ ٓتسلبؾ ُِ٘ض اوٍ ػ٤ِٔا لُوسلءو ٝٛ ٙ لُٔؼةُزا ؿ٤س لُٔتسِسِا ٝؿ٤س لُٔتظِا ُِ٘ض ٝٛ ٙ 

لُوةةٟء ػ٠ِ لبٗترةٙ ٝلُت ًس  توَِ ٖٓ هدةو  Hyprlinksلبٗتوةئ٤ا ك٢ ئات٤ةة لُؼ٘ة٣ٖٝ ٝلُٞطوت لُلةئوا 
ُِٔؼِٞٓةت لُٔودٓا ػرس ل٤ٌَُٜ لُر٘ةئ٢ ُِ٘ض ٝتؼسف ٛ ٙ لُٔشٌِا ك٢ لألبضةث لُخةطا بةُٔؼة٤ٖٓ 

 Cognitive overheadلُٔ٘شٞةو ػ٠ِ  رٌا لبٗتسٗ  بةُتشت  لُٔؼسك٢ 
 انًؤشش انثاَي/  اسخيعاب انسشد ٔاسخخقص أفكاس انمظت اإلخباسات

" حٕجذ فوشٔق راث دالنوت احظوائيت بويٍ يبًوٕعخٗ انذساسوت فوي بٜ ل لُٔإ س ػ٠ِ ٗض لُلسع لُخةص 
اسخيعاب انسشد ٔاسخخقص أفكاس انمظت اإلخباسات بواخخقف دسجوت حٕظيوف حمُيواث انٕسويظ فوي حشوكيم 

٣ٝٞػيش لُزيدٍٝ لُتية٢ُ ٗتيةئذ لاتريةة لُليسع ػِي٠ انًخطظ انعواو نهًضوًٌٕ اإلخبواسٖ يحوم انخبشبوت " 
 لُ٘ضٞ لُتة٢ُ 

 ( 2) ردٍٝ ةهْ  
نًعُٕات انفشٔق بيٍ يبًٕعخٗ انخبشبوت فوي انموذسة عهوٗ اسوخيعاب انسوشد ٔاسوخخقص  test -Tاخخباس 

 أفكاس انمظت اإلخباسات
 ٗٞع لُ٘ض      

 لُٔإ س 
لُٞاةئؾ –ٓزٔٞػا " لُ٘ض لُلةئن 
ه٤ٔا  لُٔزٔٞػا لُؼةبطا لُٔتؼد و "

 )ت(
 ةرةت 
 لُضس٣ا

ٓستٟٞ 
 لُٔؼ٣ٞ٘ا

لُودةو ػ٠ِ 
 0.198 58 1.302 لاٗضسلف لُٔتٞاؾ لُؼد  لاٗضسلف لُٔتٞاؾ لُؼد لات٤ؼةب لُسس  

                                           
55 Eduardo Vidal – Abarca , ( 2991) , Important information in Expository Prose : The Role Of awareness Of 

Textual Structure and of The Skill in Ranking Idea in Text , (In) , Bernadette Van Hout- Wolters , Wolfgang 

Schnotz ( Ed), Text Comprehension and Learning from Text , Swets & Zeitlinger B.V., Amsterdam / Lisse , Pp 

59-91 

 
، ) القاىرة : كلية اإلعالم ، جامعة  مها عبد اجمليد ، استخدامات اجلمهور املصري للصحف اليومية على شبكة اإلنرتنت : دراسة حتليلة و ميدانية ، رسالة ماجستري غري منشورة 34

  338 – 308، ص ص  2004القاىرة ( ، 
35 Angelika , Storrer , (2002) , Coherence in text and hypertext , preprint , ( http:// www.hytex.info 
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ٝلاتخوص 
 كٌةة لُ٘ض 
 30 15.3068 49.666 30 لُخرسٟ

55.733 
 

20.4128 
 

 
٣تؼييش ػييدّ ٝرييٞ  كييسٝم  لُييا لصظييةئ٤ة بيي٤ٖ لُٔزٔييٞػت٤ٖ )لألُٝيي٠ ٓزٔٞػييا  T-test ٓييٖ اييوٍ لاترييةة

لُٞا٤ؾ ٝلُٔزٔٞػا لُخة٤ٗا "لُٔزٔٞػا لُؼةبطا " ٝلُت٢ ا تٞظيق تو٤٘يةت لُٔؼٕٔٞ لُ ١ ٣ٞظق تو٤٘ةت 
ٝ  1.302لُٞا٤ؾ (  ك٢ لُودةو ػ٠ِ لات٤ؼةب لُسس  ٝ لاتخوص  كٌةة لُوظيا لبارةة٣يا ألٕ ه٤ٔيا ت = 

ٝػِيي٠ لُييسؿْ ٓييٖ ػييدّ ٝرييٞ   اُييا لصظييةئ٤ة بيي٤ٖ  0.198ٛيي ٙ لُو٤ٔييا ؿ٤ييس  لُييا ػ٘ييد ٓسييتٟٞ ٓؼ٣ٞ٘ييا  
 ٕ لُٔتٞاييؾ لُضسييةب٢ ُِٔزٔٞػييا لُخة٤ٗييا " لُٔزٔٞػييا لُؼييةبطا "  ػِيي٠ ٓييٖ لُٔتٞاييؾ  لُٔزٔييٞػت٤ٖ ئا

لُضسةب٢ ُِٔزٔٞػا لأل٠ُٝ " لُت٢ تٞظق تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ  ص٤ج ٣رِؾ ٓتٞاؾ  ةرةت لُٔزٔٞػيا لُخة٤ٗيا  = 
 ُِٔزٔٞػا لأل٠ُٝ  .  49.66ك٢ ٓوةبَ  55.73

ُٔؼٕٔٞ لُٔ٘شٞة ػ٠ِ  رٌا لبٗتسٗ  كيإ كٌيسو  ٕ ك٢ صةُا ل Angelika 36ُٝتلس٤س ٛ ٙ لُ٘ت٤زا ، تش٤س
لُواط٤ا لُت٢ تت٤ضٜة تو٤٘ا لُٜة٣ستٌس  تزؼَ لُٔخطيؾ لُؼيةّ ُِٔؼئٕٞ ؿ٤يس ٓضيد  لُٔؼيةُْ ٝؿ٤يس حةبي  . 
كةُوةةٟء ٛٞ لُ ١ ٣يتضٌْ كي٢ ب٘يةء ٛي ل ل٤ٌُٜيَ ٣ٝختيةة لُٞصيدلت لُٔؼِٞٓةت٤يا  ٕٝ لُتو٤يد بتست٤ي  ٝتسِسيَ 

ُِوظا لبارةة٣ا  ٝٛ ل لألاِٞب ك٢ لُؼيسع ا ٣ضوين كٌيسو لُتسِسيَ لُيدا٢ُ  لألكٌةة  لاَ ل٤ٌَُٜ لُر٘ةئ٢
ألكٌةة لُٔؼٕٔٞ لُخرس١ ٝلُت٢ ٣تْ ػِي٠  اةايٜة تشي٤ٌَ لُر٤٘يا لُسيس ٣ا  لايَ لُوظيا لبارةة٣يا ٝلُوةئٔيٚ 
 ػ٠ِ  ًس ٝهةئغ ٓتتة٤ُا  ٝ ٓت لٓ٘ٚ . ٖٝٓ ٛ٘ة ٣ٌٖٔ لُوٍٞ ئٕ كٌسو لُواط٤ا كي٢ ػيسع لُوظيا لبارةة٣يا
تلتوس ُؼ٘ظس لُتسِسَ لُسلبؾ بي٤ٖ  كٌيةة لُضيدث ٝ بةُتية٢ُ تيإحس ٛي ٙ لُطس٣ويا ػِي٠ ٤ًل٤يا تٌي٣ٖٞ لُويةةٟء 
ُِٔؼ٠٘ لُؼةّ ك٢ لُوظا ٝلاتخوص  كٌةةٙ لُسئ٤سي٤ا كؼيدّ لُخريةت كي٢ ل٤ٌُٜيَ لُر٘يةئ٢ لٗؼٌيس بشيٌَ ايِر٢ 

دةتيٚ ػِي٠ تضد٣يد  كٌيةة لُوظيا ػ٠ِ هدةو لُوةةٟء ػ٠ِ لات٤ؼةب لُتسِسَ لُوةئْ كي٢ ب٤٘يا لُسيس  ٝبةُتية٢ُ ه
ٖٝٓ حْ هدةتٚ ػ٠ِ كٜٜٔة ٝتٌي٣ٖٞ تظيٞة كٌيس١ ُِٔؼ٘ي٠ ٣تٔةحيَ ٓيغ لُٔخطيؾ لُؼيةّ ُ كٌيةة لُسئ٤سي٤ا كي٢ 

 لُٔؼٕٔٞ .
 انًؤشش انثانث / انحظيهت انهغٕات 

" حٕجذ فشٔق راث دالنت احظائيت بيٍ يبًٕعخٗ انذساست في ٗض لُلسع لُخةص بٜ ل لُٔإ س ػ٠ِ 
غٕات  باخخقف دسجت حٕظيف حمُياث انٕسيظ في حشكيم انًخطظ انعاو نهًضًٌٕ اإلخباسٖ انحظيهت انهه

 ٣ٝٞػش لُزدٍٝ لُتة٢ُ ٗتةئذ لاترةة ٛ ل لُلسع . يحم انخبشبت " 
 

 ( 3) ردٍٝ ةهْ 
 نًعُٕات انفشٔق بيٍ يبًٕعخٗ انخبشبت في انحظيهت انهغٕات test -Tاخخباس 
 ٗٞع لُ٘ض 

 لُٔإ س
لُٞاةئؾ –لةئن ٓزٔٞػا " لُ٘ض لُ

ه٤ٔا  لُٔزٔٞػا لُؼةبطا لُٔتؼد و "
 )ت(

 ةرةت 
 لُضس٣ا

ٓستٟٞ 
 لُٔؼ٣ٞ٘ا 

 لُضظ٤ِا لُِـ٣ٞا 
 لاٗضسلف لُٔتٞاؾ لُؼد  لاٗضسلف لُٔتٞاؾ لُؼد 

3.676 58 0.001 
30 8.866 3.277 30 11.933 3.1832 

 

                                           
36 Angelika , Storrer , (2002) , Coherence in text and hypertext , preprint , ( http:// www.hytex.info 
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ٔٞػت٤ٖ ك٢ لُضظ٤ِا لُِـ٣ٞا ألٕ ه٤ٔا ٣تؼش ٝرٞ  كسٝم  لُا لصظةئ٤ة ب٤ٖ لُٔز T-test ٖٓ اوٍ لاترةة
ًٔة ٣تؼش ٖٓ لُزدٍٝ  ٕ لُداُا لبصظةئ٤ا   0.001ٝ ٛ ٙ لُو٤ٔا  لُا ػ٘د ٓستٟٞ ٓؼ٣ٞ٘ا  3.676ت = 

ب٤ٖ لُٔزٔٞػت٤ٖ ًةٗ  ك٢ طةُش لُٔزٔٞػا لُخة٤ٗا " لُٔزٔٞػيا لُؼيةبطا "ص٤يج ًيةٕ لُٔتٞايؾ لُضسيةب٢ 
لأل٠ُٝ " ٢ٛٝ ٓزٔٞػا لُٔؼٕٔٞ لُ ١ ٣ٞظق تو٤٘ةت  ُِٔزٔٞػا 8.866ك٢ ٓوةبَ  11.933ُٜة ٣سة١ٝ 

لُٞا٤ؾ . ٓٔة ٣دٍ بٞػٞس ػ٠ِ  ٕ لُٔزٔٞػا لُخة٤ٗا ) لُٔزٔٞػا لُؼةبطا( ت٤ٔ ت كي٢ لُضظي٤ِا لُِـ٣ٞيا 
ػٖ لُٔزٔٞػا لألُٝي٠ ) ٓزٔٞػيا لُٔؼئٕٞ لُي ١ ٣ٞظيق تو٤٘يةت لُٞاي٤ؾ  ( ٝٓٔية ايرن ٣ٌٔيٖ لُويٍٞ  ٕ 

٣ٝستس ييد بييٚ ُتؼ ٣يي  هدةتييٚ ػِيي٠ كٜييْ  اات لُٔلييس لت ٝبييدٕٝ  لُوييةةٟء ٣ٞظييق لُسيي٤ةم ل٤ٌُِٜيي٢ ُِيي٘ض
ٝػٞس ٛ ل لُس٤ةم ل٠ٌِ٤ُٜ ٝلُٔخطؾ لُؼةّ ُِٔؼٕٔٞ بةبػةكا ئ٠ُ ػيدّ حرةتيٚ ٣ويٞ  ئُي٠ ٓية ٣ؼيسف  باايْ 
لُوظٞة لُٔؼِٞٓةت٢ لُ ١ ٣إ ١ ئ٠ُ لُتؼسس ك٢ تؼسف لُٔلس لت ٝتضد٣د ٓؼ٘ةٛة ٝ ٓخَ ٛي ل لألٓيس ا ٣ؼ٤ين 

 ُي بإٔ    Samulelsئ٢ ٌُٖٝ ٣شٞش  ٣ؼة ػ٤ِٔا لُتدكن ك٢ لُتل٤ٌس ُدٟ لُوةةٟء ٝ تلسس كوؾ لُلْٜ لُوسل
ٝرٞ  ٤ٌَٛ حةب  ُِٔؼٕٔٞ ٣ٌٔيٖ ُِويةةٟء  ٕ ٣تؼيسف ػ٤ِيٚ ٣ٝضيد ٙ  ط ٣زؼيَ ُيدٟ لُويةةٟء لُويدةو ػِي٠ 

لُي٘ض  تؼسف لٌُِٔةت بشٌَ تِوةئ٢ ٝبةُتية٢ُ تٌيٕٞ لُطةهيا لبايت٤ؼةب٤ا ُِويةةٟء كي٢ ًةٓيَ ًلةءتٜية ُتلسي٤س
 ٝتضو٤ن لُلْٜ . 

 (4) ردٍٝ ةهْ 
نًعُٕات انفشٔق بيٍ يبًٕعخٗ انذساست في يبًم يؤششاث انًخطظ انبُائي نهُض  test -Tاخخباس 

 انخبشٖ 
 ٗٞع لُ٘ض 

 لُٔإ س
لُٞاةئؾ –ٓزٔٞػا " لُ٘ض لُلةئن 
ه٤ٔا  لُٔزٔٞػا لُؼةبطا لُٔتؼد و "

 )ت(
 ةرةت 
 لُضس٣ا

ٓستٟٞ 
 لُٔؼ٣ٞ٘ا 

ٓإ سلت 
لُر٘ةئ٢  لُٔخطؾ

 ُِ٘ض لُخرسٟ 

 لاٗضسلف لُٔتٞاؾ لُؼد  لاٗضسلف لُٔتٞاؾ لُؼد 
1.831 58 0.072 30 72.533 18.269 30 82.733 24.441 

 
٣تؼيش ػيدّ ٝريٞ  كيسٝم  لُيا لصظيةئ٤ة بي٤ٖ لُٔزٔيٞػت٤ٖ كي٢ ٓزٔيَ ٓإ يسلت  T-test ٖٓ اوٍ لاترةة

 0.072ٝ ٛ ٙ لُو٤ٔا  لُا ػ٘د ٓسيتٟٞ ٓؼ٣ٞ٘يا  1.831لُٔخطؾ لُر٘ةئ٢ ُِوظا لبارةة٣ا ط ألٕ ه٤ٔا ت = 
ٝػ٠ِ لُسؿْ ٖٓ ػدّ ٝريٞ  كيسٝم  لُيا لصظيةئ٤ة بي٤ٖ لُٔزٔيٞػت٤ٖ  ئا  ٕ لُٔتٞايؾ لُضسيةب٢ ُِٔزٔٞػيا 
لُؼييةبطا  ًةٗيي   ػِيي٠ ٓييٖ لُٔتٞاييؾ لُضسييةب٢ ُِٔزٔٞػييا لُتزس٣ر٤ييا ٝلُتيي٠ تؼسػيي  ُٔؼيئٕٞ لارييةةٟ 

 82.7ص٤ج ٗزد  ٕ ٓتٞاؾ  ةرةت لُٔزٔٞػا لُؼيةبطا =  ٣ٞظق تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ ك٢ ب٘ةء ٓخططٚ لُؼةّ 
 ُِٔزٔٞػا لُتزس٣ر٤ا )ٓزٔٞػا تو٤٘ةت لُٞا٤ؾ (  .  72.5ك٢ ٓوةبَ 

  ٔ بزنك ححمك ْزِ انُخائج عذو طذق انفشع انشئيسي  في ْزِ انذساست
ُت٢ ٝل  Ala & Jos (1992 ) 37تختِق ٗتةئذ ٓوةةٗةت لُلسع لُسئ٤س٢ ُٜ ٙ لُدةلاا ٓغ ٗتةئذ  ةلاا

 ًدت ػ٠ِ  ٕ هٞو لُ٘ض لُواط٢ ٝتو٤٘ا لُٜة٣رستٌس  ك٢  ػْ ػ٤ِٔا لُلْٜ ٓوةةٗا بةُ٘ض لُخط٢ 

                                           
Liner  –), Hyper Media and Knowledge Acquisition from Non 1992Samarapungavan , Jos Beishuizen ,( Ala

37

Expository text ,( In) , Bernadette Van Hout- Wolters , Wolfgang Schnotz ( Ed), Text Comprehension and 

Learning from Text , Swets & Zeitlinger B.V., Amsterdam / Lisse , Pp53-6   
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 Mary & Mark  2001 38لُتو٤ِد١ ٝك٢ لُٞه  ٗلسٚ تتسن ٗتةئذ ٓوةةٗةت لُلسع لُسئ٤س٢ ٓغ  ةلاا
  ٝلُت٢ ت٘ةُٝ  ػوها ٤ٌَٛ لُ٘ض ٝٗٔؾ تظلضٚ ك٢ ب٤إلا لُٜة٣رستٌس  بتضون لُلْٜ لُوسلئ٢ .

لُلٞة٣ا  39ٝئ ل ةرؼ٘ة ُِتلس٤سلت لُت٢ اسر  بٜة لُدةلاةت لُسةبوا ك٢ ٛ ل لبؽةة ٗزد  ٕ ؽر٤ؼا لُٞا٤ِا
ٝرٞ    Hyper Textتلسع  اة٤ُ  ب٘ةء ٝٗٔة د ُؼسع لُ٘ض ٓختِلا ص٤ج تت٤ش تو٤٘ا لُٜة٣رستٌس  
 د كٌس١ ُِ٘ض ُ٘ٔٞ ٤ٛ40ٌَ ػةّ  ٝ ٓخطؾ ػةّ ُِٔؼٕٔٞ لبٌُتس٢ٗٝ ٣تْ ػ٠ِ  اةاٚ ت٣ٌٖٞ لُوةةٟء

ًٌَ " تظٞة  ٢٘ٛ ُِٔضتٟٞ لُلٌس١ ُٔزَٔ لُٔؼٕٔٞ ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛ ل ل٤ٌَُٜ لُؼةّ لاْ اس٣طا لُوظا 
 ٝ Story Boarding  اوٍ ٛ ٙ لُخس٣طا ٣تْ تز ئا لُوظا ٝػسع كوسلتٚ ًٔة ٣تؼش ٖٓ اوُٜة ٖٓ ٝ

٤ا ك٢ لُر٘ةء ٝلُؼسع ٣ٝؼ ز  اة٤ُ  لاتخدلّ لُؼ٘ة٣ٖٝ لُسئ٤س٤ا ٝلُلسػ٤ا ٣ٝتٞلءّ  ُي ٓغ كٌسو لُواط
 ٕ ٛ ل لُ٘ٔؾ ٖٓ لُوسلءو ٣وَِ   Mary & Markٛ ل ل٤ٌَُٜ ٖٓ ٗٔؾ لُوسلءو لُتظلض٤ا ٝلُت٢  حر   ةلاا 

بشٌَ ػةّ ٖٓ ٓؼدٍ لُلْٜ لُوسلئ٢ لُٔتضون.   كةُر٤إلا لُلٞة٣ا بٔة تشِٔٚ ٖٓ لٌٓةٗةت ت٘ؼٌس بشٌَ ٓرة س 
، ئ٠ُ  ٕ  Eveland & Dunwoodyلُس٤ةم تش٤س  ةلاا  ػ٠ِ آ٤ُةت ت٣ٌٖٞ لُٔضتٟٞ لُٔ٘شٞة، ٝك٢ ٛ ل

، ٣خِن ٗظٞص ا اط٤ا  ةبٔة تشزغ لُوةةٟء ػ٠ِ   Hyperlinksلصتٞلء لُ٘ض ػ٠ِ ٝطوت كةئوا 
ٗٔؾ لُتظلش لاٗتوةئ٢ ُِٔضتٟٞ ٝٛ ل بةُترؼ٤ا هد ٣إ ٟ ألٕ ٣لود لُوةةٟء لاؽوع ػ٠ِ ٓؼِٞٓةت رٞٛس٣ا 

ٝا ٣ٌٖٔ كْٜ لُضدث بدٕٝ لاؽوع ػ٤ِٜة ٝ ُي بؼٌس لُر٘ةء تظرش بشٌَ ٓرة س ك٢ طِ  لُٔٞػٞع 
 41لُخط٠ ٝٛ ل لُزةٗ  ٛٞ  صد لُزٞلٗ  لُسِر٤ا ُتو٤٘ا لُٜة٣رس٤ُ٘ي
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