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ظخسلظ البدثم  

َُدًى الجّىاٛ   مهازة ال٘الم،  ئطتراجُجُاثالٙلماث املُخاخُت:    

ئطتراجُجُاث حهلُم مهازة ال٘الم مً زالٛ ضىانت  َُدًى  يهدٍ هرا البدث ئلى 

انخٓدوا باللًت الجّىاٛ هي إلاطخجابت وممازطت الخىاضل بشٙل مباشس مما طمهىه وما 

الؿالْت واللهجت. الدزاطاث الخدلُلُت نلى ؾالب  مً هاخُت وصحُذ الهسبُت بشٙل حُد

ص اللًاث مهت حا2َطل  نلم الىُع  2018امج امل٘ثِ لخهلُم اللًت الهسبُت البره  مٖس

دم لخدلُل البُاهاث هى مىالها مالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت ماالهج. املىهج املظخس

جُجُاث ألاولى هي ٌشهد املهلم وجيخج هرا البدث زالر اطترا  .الىىعيو ىضُي الالخدلُل 

٘سز  ؿلب مً الؿالب مشاهدجه حُدا، ٍو َُدًى نً الحىاز بمىغىم مهحن فى الشاشت، ٍو

ىٓظم املهلم الؿالب  املهلم جلٚ املشاهدة زالر مساث. زم ًٓلدالؿالب الحىاز حمانت. ٍو

ؿلب املهلم مً ندة مجمىناث الخؿ طىهىن َُدًى مىه. ٍو بُٔ زىائُا لخؿبُٔ الحىاز ٍو

مازض و أمام الُطل.  شاهد الؿالب هظ الحىاز في الشاشت. ٍو الثاهُت هي ٌظخمو َو

الحىاز، ًٓسأ املهلم هظ الحىاز الري  الؿالب الحىاز مو أضدْائهم. زم اٖخماٛ ممازطت

ؿلب املهلم مً الؿالب ضىانت  ا. ٍو هؿي املهلم الؿالب هطا هثًر ا. َو ًخم جدىٍله هثًر

سطلىه  V-logالُُدًى  ؿبٔ هٍو . الثالثت هي ٌظخمو الؿالب هظ الحىاز نبر الشاشت. ٍو

ىٓظم الؿالب ئلى أزبو مجمىناث،  الؿالب الحىاز مو أضدْائهم بخىحُه مً املهلم. ٍو

ٗأشخاص  ومجمىنت واخدة  مسحهُحن ومجمىنت واخدة ٖمظخجىبحن،مجمىنخان 

يبُه للمهلمحن ٖمطىزًٍ. زم ًؿلب املهلم مً الؿالب مًادزة الُطل لطىانت َُدًى. بخ

  أن ًتهمىا بدىكُم الىْذ وجىكُم ألاوشؿت لدي الؿلبت لٙي ج٘ىن نملُت الخهلُم َهاال.

 .والخىزُٔ مً املالخكتوهدُجت البدث َهاال 
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 ٓدمتامل

ٙاز الرهىُت. اللًت فى ألاطاض هي ال٘الم.  ال٘الم لًت  مىؿىْت للخهبحر نً أَ

هخاحُت ألاولى في مجاٛ حهلُم اللًت ال٘الم هى املهازة إلا و . (79،2015 ;)السخمً

في الجامهاث واملهاهد يهخمىن بخهلُم اللًت الهسبُت اهخماما جاما.  هلمىن الهسبُت،امل

سون أن مهازة ال٘الم أهم املهازاث مً املهاز  بل مهازة ال٘خابت  ألازبهت اثٍو بهد الاطخمام ْو

هخبر ال٘الم ًَ مً الُىىن اللًت ألازبهت، و  جسحمت اللظان نما حهلمه هى  والٓساءة. َو

ٔ الاطخمام و الٓساءة وال٘خابت، و إلاوظان  هى مً الهالماث املمحزة لإلوظان َلِع نً ؾٍس

اللُل هى الطىث املشخمل نلى بهؼ ن ال٘الم هى اللُل و إلاَادة، و ٗل ضىث ٖالما، ل 

  املخٙلم. الحسوٍ، ٖما أن إلاَادة هي ما دلذ نلى مهجى مً املهاوي، نلى ألاْل في ذهً

ز، َالىاض از و ال٘باومهازة ال٘الم  هي مً أهم اليشاؽ اللًىي للطً. ( 105،1990 ;)نؿا

 ، أي أنهم ًخٙلمىن أٖثر مما ً٘خبىن والٓساءة ٌظخسدمىن ال٘الم أٖثر مً ال٘خاب

ٓسؤون     (10،2003 ;)الظُدٍو

ن الُىم ئطخسدم حمُو البشس في الهالم مً مظخىي ألاؾُاٛ واملساهٓح هرا

ص اللًاثوالبالًحن الخ٘ىىلىحُا، وزاضت الجّىاٛ،  البرهامج امل٘ثِ لخهلُم فى  ؾالب مٖس

حامهت مىالها مالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت  2مً ٗلُت التربُت َطل . اللًت الهسبُت 

ًبا في ماالهج أًػا  ال ٌظخؿُهىن أن ًىُطلىا به، لهه ًخم حمُو اخخُاحاث البشس جٍٓس

جب نلى املهلم أن ًخسر الجاهب إلاًجابي باطخسدامه فى مجاٛ لمجاٛ الخ٘ىى  ىحُا، ٍو

الخهلُم. ًسيب املهلم الجُد بالخأُٖد في أمثلُت ٗل مً حهلُمه، لن مػمىن الخهلُم هى 

وشاؽ حهلُمي ًٓىم به املهلم  للؿالب الرًً ًدزطىن مىاد مهُىت بأوشؿت حهلُمُت حُدة. 

املهلم في ئوشاء أوشؿت حهلُمُت مادًت مهُىت جُض ي  هبمهجى آزس، الخهلُم هى حهد ًبرل

 ئلى جدُٓٔ ألاهداٍ.

ٖما ْاٛ خمُد واصحابت" أن ئطخُادة الىطائل طخ٘ىن  حصجُو الؿالب فى نملُت 

الخهلُم وؾلب الهلم. وزخب الؿالب فى نملُت الخهلُم. وهره ألاخىاٛ طُ٘ىن الخهلُم 

ص    ،حُد حدا لخجرب ئهخمام الؿالب مجربا نىد الؿالب، اذن دوز  وطُلت الخهلُم  جٖس

 (Hamid; 2008, 170) الؿالب فى نملُت  حهلُمهم "



هل الؿالب أن  ٌظخمهىا مً اللُل والٙلماث ظٌ ومً زالٛ ضىانت َُدًى الجّىاٛ

ًم٘نهم مً الخ٘ساز نلى ما حشاء مما لم مً أهل اللًت ختى والحىازاث والىظ مباشسة 

 ٓىا مما ٌظمهىن. ؿهمىنها ختى ًجسبىن أن ًىًُ

حامهت مىالها مالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت اللًت الهسبُت في  حهلُمٗان 

ص اللًاث بالبرهامج امل٘ثِ لخهلُم اللًت الهسبُت، أوحبذ الؿالب الجدد أن  جىحد فى مٖس

ىٓظمًخهلمىا اللًت الهسبُت َُه طىت واخدة،  هرا البرهامج الؿالب في زالزت مظخىٍاث  ٍو

 همىاطبت بىدُجت الازخباز الخطيُُي، ومً أهداَواملخىطـ وإلابخدائي، املخٓدم  منها

ُت ْدزاث الؿالب في اللًت الهسبُت  مً املهازاث ألازبهت. ومهكم الؿالب مخسسحىن مً لتْر

املدزطت الثاهىٍت الح٘ىمُت واملدزطت املهىُت ولم ًدزطىا اللًت الهسبُت مً ْبل، ومنهم 

ٓت وال ًخٙلم  بمً ال ًٓسأ وال ً٘خ بالهسبُت. َلرلٚ للمهلمحن أن ٌهلمىا الؿالب بؿٍس

ذ وخحن  زأث . واطتراجُجُت الخهلُم املىاطبت لديهم الباخثت أن الخ٘ىىلىحُا مههم ٗل ْو

ختى ًدبىهه  زاضت الجّىاٛ، وحظخُُد الباخثت  به فى نملُت حهلُمهم اطتراجُجُت

جربىن  للًت ااملخسططحن ؾالب نهم لِع مً ل ضت مهازة ال٘المازاللًت الهسبُت  ٍو

 .الهسبُت

جىاْش الباخثت هىا نلى جددًد مهازة ال٘الم لنها  أهم مهازة لًىٍت في حهلُم 

اللًت، خُث جدم  الباخثت الؿالب في هره املهازة لالطخجابت وممازطت الخىاضل بشٙل 

ُت الؿالْت خمباشس مما طمهىه وما انخٓدوا باللًت الهسبُت بشٙل حُد وصحُذ  مً ها

نبر بهد ئطخسدام ئطتراجُجُاث حهلُم مهازة ال٘الم مً زالٛ ضىانت َُدًى  واللهجت

زؿىة الهامت التي ئطخسدمتهم الؿالب هي ٌشهد املهلم َُدًى نً الحىاز  الجّىاٛ،

٘سز املهلم جلٚ  ؿلب مً الؿالب مشاهدجه حُدا، ٍو بمىغىم مهحن فى الشاشت، ٍو

ىٓظم املهلم الؿالب زىائُا مً لاملشاهدة زالر مساث. زم ًٓ دالؿالب الحىاز حمانت. ٍو

طىهىن َُدًى مىه.  في حسجُالتهم  أزؿاء ًىحدوئذا هُع الجيع، زم جؿبُٔ الحىاز ٍو

 وإلازادة الٓىٍت مً املهلمً٘سزون مسة أزسي ختى ًخم الىؿٔ مً هاخُت الؿالْت واللهجت. 

خددزىن  اللًت اب هسبُت مً ٗلمت وحملت ختى لٓطد أم بًحر ْطد طىٍ ًىؿٓىن ٍو

 ُِٖ جؿبُٔ هيأما أطئلت هرا البدث  .انخادوا نلى اطخسدامها في الحُاة الُىمُت

البرهامج امل٘ثِ لخهلُم اللًت  بمهازة ال٘الم لؿال فى  املظخسدمت  هلُمالخئطتراجُجُت 

ص اللًاث في حامهت مىالها مالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت مً زالٛ  الهسبُت بمٖس

 . الجّىاٛنبر  ضىانت  َُدًى 



 جىحد فى الباخثت  اطتراجُجُاث حهلُم مهازة ال٘المواما البدث الري ًخهلٔ  ب

ئطتراجُجُاث حهلُم مهازة ال٘الم  لؿلبت ْظم حهلُم باملىغىم  2016 طىت نىدي أولُا 

 ئنمىخج البدث  . اللًت الهسبُت للمظخىي ألاٛو في حامهت ٖدًسي إلاطالمُت الح٘ىمُت

مسؿـ لخدُٓٔ أهداٍ ىاز حظخلصم ئنداد بسهامج مىاطب و جىمُت مهازة ال٘الم أو الح

ما ئطتراجُجُاث حهلُم مهازة أو مً أهداٍ دة مً أطع الحىاز الُهاٛ و مدددة مظخم

ال٘الم لبرهامج حهلُم اللًت الو زبُت امل٘ثِ زاضت مهازة ال٘الم للمظخىي ألاٛو بجامهت 

الخ٘ساز للطىث، الىضِ نً الطىزة، حهبحر نً الظ وز  يٖدًسي إلاطالمُت الح٘ىمُت ه

 .املدظلظلت، َ٘س و شواج و هاْش، لهب الجرد، و أوشؿت املىاْشت

 مًلٓد بدثذ خلُمت الظهدًت  الخ٘ىىلىحُا وأما مً هاخُت وطُلت الخهلُم

ص اللًاث حامهت مىالها مالٚ ئبساهُم ب البرهامج امل٘ثِ لخهلُم اللًت الهسبُت مٖس

-UPAYA MENUMBUHKAN SELFباملىغىم  مُت الح٘ىمُت ماالهجإلاطال 

CONFIDENCE BERBICARA BAHASA ARAB MAHASISWAMELALUI GRUP 

WHATSPP    زٓت الىُع حظخؿُو  أن البدثأن هي  هدُجت البدثزالضت مً و 2019طىت

ص مً هُع الؿالب  س وأما حصجُو املهلم مً هاخُت زازحُت بل هرا الدصجُو له أز أن جٖس

 ْىي لؿالب فى اطخسدام ُٖاءة مهازة ال٘الم.

بىطُلت حمهُت زاضت  م الخ٘ىىلىحُاائطخسدوهكسا مً هاخُت هُع الؿالب و 

ص اللًاثطدظهل ، واحظاب البرهامج امل٘ثِ لخهلُم اللًت الهسبُت حامهت   ؾالب مٖس

ت ُلخؿبُٔ واطخسدام اللًت الهسب مىالها مالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت ماالهج

 .طُ٘ىن الخهلُم مجربا نىد الؿالب و 

 إلاؾاز الىكسي 

ٓطد ئلى بؿالب لل لجُدةساءاث املظخسدمت إلجاخت الكسوٍ ائطتراجُجُت هي إلاح

ئطتراجُجُت نىد ضُِ البدس هي  (Hamdani; 2011,18) .خطٛى أيساع الخهلُم

 ;Djamarah).الخؿىؽ الهامت املخمظ٘ت لداء الهمل ْطدا ئلى هُل الًاًت املٓسزة

وأما ئطتراجُجُت فى نملُت الخهلُم َهي حهد ُُُٖت مسخازة إلاًطاٛ املهلىماث  (2006,15

في بِئت الخهلُم املهُىت خُث جدخىي نلى الطُت واملحخىي و جسجِب اليشاؾاث التي جدُذ 

مً٘ الٓٛى ئنها ألاهماؽ الهامت  (Hamdani; 2011,18) . .زبراث الخهلم ئلى الؿالب ٍو



لم و الؿالب في ئًجاد اليشاؽ الخهلُمي هدَا ئلى هُل ألايساع التي جم هلوشؿت امل

 (Djamarah; 2006, 5)بخهُُنها 

وحهٍس املهازة بأنها الظسنت والدْت وإلاحادة في نمل مً ألانماٛ  )الًالي;    

51،2003). 

ٙازهأفى  ال٘الم    ضل اللًت هى إلاباهت وإلاَطاح نما ًجٛى فى زاؾس إلاوظان مً أَ

.ً (. وال٘الم ئضؿالخا هى ًَ هٓل 200،2003)الدلُمي;  واملشانس مً خُث ًُهمه ألازٍس

ٙاز وآلزاء مً شحظ شانس الاملهخٓداث و  وألاخاطِع واملهلىماث واملهاٍز والخبراث وألاَ

ً  هٓال ًٓو مً املظخمو أو املظخٓبل أو املخاؾب مىْو الٓبٛى والُهم والخُانل  ئلى آزٍس

 (10،2003لبىدي; لوإلاطخجابت. )ا

َمهازة ال٘الم هي ال٘الم باطخمساز دون جىِْ مؿلىب ودون ج٘ساز للمُسداث بطىزة 

مخٓازبت مو اطخسدام الطىث املهبر.  والؿلبت أو الدازض نىدما ًخًٓ هره املهازة َاهه 

( .ً ; نلُانٌظخؿُو أن ًدٓٔ الهدٍ ألاطمى للًت وهى الٓدزة نلى الاجطاٛ باآلزٍس

45،2003) 

ملخددر: َمهازاث حيع ا مثال مً هاخُت دد مهازة ال٘الم جبها لهىامل مخهددةهجخ

الهمس الصمجي: َمهازة الطًاز في  هاخُت مًالرٖس في ال٘الم جسخلِ نً مهازاث ألاهثى، وأما 

ال٘الم جسخلِ نً مهازاث الشباب، و مهازاث الشباب جسخلِ نً مهازاث الشُىر 

ازاث املظخىٍاث الخهلُمُت و جسططها جسخلِ نً هوه٘را، و مً مظخىي الخهلُمي: َم

بهػها في ال٘الم، و منها الخبراث الثٓاَُت، و السضُد اللًىي, و ْسب مىغىم املخددر 

املخٙلم يحر ذلٚ مً نىامل  جسطظ املخٙلم، و داَهُت مىه، أو بهده نً مجاٛ

 (54. 1985)الىاْت، أزسي.

جىكُم، وئهما هى و دون جسجِب و أجخم دون مٓدماث  ئن ال٘الم لِع نملُت طهلت

 نملُت مىكمت جخم في زؿىاث ًمً٘ جىغُدها َُما ًلي:

الاطدثازة: ْبل أن ًخٙلم املخٙلم بأي ٖالم، البد أن ً٘ىن هىإ مثحر دازلي أو  ( أ

زازجي ًدَهه ئلى الخُ٘حر َُما طُطىيه و ٌهبر نىه، َمثال ْد ً٘ىن املثحر 

و ْد ً٘ىن املثحر بخأزحر و السغا بٓػائه. و اهُهاال دازلُا مثل الظسوز، 

اطدثازة زازحُت مثل السد نلى ٖالم، أو إلاحابت نً الظإاٛ، أو جىغُذ 

 .مهلىمت، أو زىزة نلى جطٍس مهحن، و ه٘را ج٘ىن بداًت ال٘الم



الخُ٘حر: إلاوظان الهاْل هى الري ًجهل لظاهه وزاء نٓله، َال ًىؿٔ ْبل أن  ( ب

د الخٙلم َُه، زم ًجمو ً، َُُ٘س في ألامس الري ٘حره هؿٓهًُ٘س أي ٌظبٔ جُ ٍس

ٙاز و ًسجبها ْبل أن ًىؿٔ بها.  ألاَ

ج (ضُايت ألالُاف: بهد الاطدثازة و الخُ٘حر ًأحي دوز ضُايت ألالُاف، َاهخٓاء 

ألالُاف مهم حدا، لن ألالُاف ْىالب للمهاوي،  وازخُاز اللُل املىاطب 

ٔ.  ضل املهجى للظامو مً أْسباللمهجى ًى   ؾٍس

د(  الىؿٔ: وهى املسخلت ألازحرة التي ال ًمً٘ السحىم َيها، َاللُل ئذا زسج مً  

وٍ مً خبه، َالىؿٔ الظلُم بازساج الحس اللظان أضبذ مدظىبا نلى ضا

ت والاشازة، و مسازحها، و جمثُل املهجى با الخىًُم الطىحي، هى املكهس لحٖس

ن الىؿٔ طلُما وواضحا، و الخازجي لهملُت ال٘الم، و مً هىا وحب أن ً٘ى 

 (94-93. 1992، نلُان ). زالُا مً ألازؿاء، و مهبرا نً املهاوي.

 أهداٍ مهازة ال٘الم 

حهد مهازة ال٘الم ئخدي مهازاث اللًىٍت ألاطاطُت، لن اللًت في ألاضل ال٘الم، 

د هبه ئلى ذلٚ ابً حجى مىر َجس الدزاطاث اللًىٍت الهسبُت خُث نٍس اللًت بأنها  ْو

سُت لبُٓت  "أضىاث ٌهبر بها ٗل ْىم نً أيساغهم" ٖما أن ال٘الم طابٔ مً هاخُت جاٍز

هخمد هره املهازة نلى هجاح  املهازاث اللًىٍت، َٓد نٍس إلاوظان ال٘الم مىر وشأة اللًت، َو

ٓت ًُهمها مً ٌظمهه ونلى جد٘مه في ْىاند  دزجه نلى هؿٔ أضىاث اللًت بؿٍس املخهلم ْو

الْت مً هال َيها  اطخسدامه ملهاوي مُسداتها. وهي حهخبر  َها وخظًاللًت وهدىها وضس 

لن املخددر ًسخاز مً الهبازاث واملُسداث والتراُٖب اللًىٍت ما ًىاطب  ألازسي  املهازاث

د الخهبحر ٙاز التى ًٍس   (75،2005)نبدهللا;  .ننها واملىِْ الري ًخم َُه الاجطاٛ اللًىي  ألاَ

ل٘الم   نامت نلى مظخىي البرهامج الخهلُمى املهحن،  أهداٍ حهلُم مهازة اومً 

ٖما لها أهداٍ زاضت جسجبـ نادة بالحطت الدزاطُت، ولٙل هىم مً هرًً الىىنحن 

لُم مهازة ال٘الم حه ضُايت لًىٍت جسخلِ نً ألازسي ونلى املهلم وهى ًطىى أهداَه نىد

  .أن ًمحز في الطُايت بحن هره ألاهداٍ

ُما ًلي ألاهداٍ    الهامت حهلُم مهازة ال٘الم: َو

 أن ًىؿٔ املخهلم أضىاث اللًت الهسبُت هؿٓا صحُدا(1



 . أن ًىؿٔ ألاضىاث املخجاوزة و املدشابهت (2

ٗاث الؿىٍلت. (3 ٗاث الٓطحرة والحس  . أن ًدٕز الُّس في الىؿٔ بحن الحس

ٙازه مظخسدما الطٌُ الىدىٍت املىاطبت(4 -157 ،1985 ;الىاْت).. أن ٌهبر أن أَ

158) 

 الجّىاٛنبر َُدًى 

سئي
َ
ل َمْسِئي( أو) امل ُِ ْسِج

َّ
جٓاهت ( video :بالالجُيُت( )حسجُل َُدًى) الُُدًى ح

ت. الُُدًى وطُلت ئل٘تروهُت لدسجُل جسجِب إلاشازاث إلال٘تروهُ ت لدشُ٘ل ضىز مخدٖس

ت والظمهُت.  ووسخ، والدشًُل، والبث، ونسع لىٓل الىطائـ البطٍس

ٛى إلاهترهذ ، املهسوٍ أًًػا باطم(VoC) الُُدًى نبر الجّىاٛ ئن    للُُدًى  بسوجٖى

ٛى ٌظخسدم ملهالجت جدَٔ الُُدًى (VoCIP) نبر الجّىاٛ ، هى مطؿلح زاص ببروجٖى

ٗامحرا ٛى ئهترهذ مثل املساْبت باطخسدام  َائٓت الىغىح نبر الجُل  (IP) بسوجٖى

الثالث/السابو وبشٙل ًُىّ الاجطاٛ نبر الجّىاٛ. ًخؿلب ئزطاٛ الُُدًى نبر الّجىاٛ جسمحز 

ٓت الىٓل نبر أي شب٘ت خصمت ّحىاٛ مثل وحسجُل خصم بُاهاث الُُدًى. وجٓ خطس ؾٍس

حُجاباًذ مً  5هاث ًبلٌ نلى خد ُْاس ي للبُا WiMax أو LTE أو HSPA أو EvDO جٓىُت

ت الج  .  ىاٛشٖس

)https://ar.wikipedia.org/wiki( 

ازتر َئت الُُدًى مً جبىٍب ْىالب وهي   وأما ضىانت  َُدًى نبر الجّىاٛ طهلت

هؿٔ أو مً هاخُت  مً   ، زم اطخمو إلاهخاج مىه وان جىحد ألازؿاءكهواخُواضىو الُُدًى 

الؿالْت واللهجت ًمً٘ الؿالب الخ٘ساز نلى ما حشاء مما لم ًُهمىنها ختى ًجسبىن أن 

 ٍخم الىؿٔ مً هاخُت الؿالْت واللهجت.و  ًىؿٓىا مما ٌظمهىن 

 مىهجُت البدث

وتستخذو انباحثت ،الىىعي و  يالىضُ املدزلالبدث حظخسدم الباخثت هرا 

انمشكز عهى معهوماث  تششح أن تحيث يشيذ انباحثانمذخم انوصفي 

ئطتراجُجُاث حهلُم مهازة ال٘الم وظامي وٌو  موضوع محذدعه كافيت ودقيقت 

انحصول عهى عمهيت ورنك مه أجم  مً زالٛ ضىانت  َُدًى نبر الجّىاٛ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


 انبياواث انكميت ألن انبياواث انمستخذمت فيً ٌي انمذخم انكميو .انمىتج

ئطتراجُجُاث حهلُم مهازة ال٘الم مً إستخذاو  نتحهيم يوضح مقذاس ٌزي انظاٌشة

ص اللًاث زالٛ ضىانت  َُدًى نبر الجّىاٛ   نلى ؾالب البرهامج امل٘ثِ لخهلُم اللًت بمٖس

 .الهسبُت الجامهت مىالها مالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت ماالهج

ا حمو البُاهاث هروالخىزُٔ. و  تالخكهرا البدث باملفي  حمو البُاهاث أطلىبٗان 

 .بالىضُيالبُاهاث  وجىحد، البدث بالخثلُث

  نسع البُاهاث

 َُدًى نبر الجّىاٛزالٛ ضىانت ًيخج هرا البدث بهؼ البُاهاث التي جخهلٔ 

ص اللًاث  مً املهلم فى  الؿالبل نوجُالدصجُو  البرهامج امل٘ثِ لخهلُم اللًت بمٖس

وئطتراجُجُاث  . وبهؼ بُاهاثهت مىالها مالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت ماالهجالجام

 زالٛ ضىانت َُدًى نبر الجّىاٛ.املظخسدمت فى حهلُم مهازة ال٘الم 

 ابداعيو بهؼ البُاهاث التي جخهلٔ زالٛ ضىانت َُدًى نبر الجّىاٛ لدصجُو  

ص اللًاث الجامهت مىالها  مً املهلم فى البرهامج امل٘ثِ لخهلُم وجُاٛؤ  الؿالب اللًت بمٖس

ع التى  هلم ْبل امل هطخهدجئمالٚ ئبساهُم إلاطالمُت الح٘ىمُت ماالهج َيها زؿت الخدَز

وباطخهدادها  .نملُت الخهلُم وفى نملُت الخهلُم وبهد نملُت الخهلُم نً مهازة ال٘الم

اث املظخسدمت فى مجربت فى نملُت الخهلُم. وأما بهؼ بُاهاث ئطتراجُجًُ٘ىن الؿالب 

 واللهجت الىؿٔحهلُم مهازة ال٘الم زالٛ ضىانت َُدًى نبر الجّىاٛ لها نالْت نً ؾالْت 

خددزىن  اللًت الهسبُت مً ٗلمت وحملت و   .فى الحىازٍىؿٓىن ٍو

ع فى ئطتراجُجُاث حهلُم مهازة ال٘الم زالٛ ضىانت َُدًى نبر  أما زؿت الخدَز

 الجّىاٛ منها:

 لُت الخهلُمأ. ألاوشؿت ْبل نم

 waضىانت مجمىنت  (1

دزل زئِع الُطل أنػاء أو أَساد الُطل( 2 ًُ 

 ( مىآَت هكام جىشَو الىْذ 3

 ( أنؿى املهلم مىغىم مادة الخهلُم4



 ( أنؿى املهلم جىبُه بأن ٌظخسدم الىْذ باحظً ما ًم5ً٘

 ألاوشؿت فى نملُت الخهلُم ب(

  ،سدمتها الباخثت في نملُت الخهلُماطتراجُجُاث التي اطخ زالرهرا البدث  وجيخج 

 :هي ىألاولت طتراجُجُإلا 

 شهد املهلم َُدًى نً الحىاز بمىغىم مهحن فى الشاشت،( 1ٌ

ؿلب مً الؿالب مشاهدجه حُدا،( 2  ٍو

٘سز املهلم جلٚ املشاهدة زالر مساث. (3  ٍو

 الؿالب الحىاز حمانت.  ًٓلد( 4

ىٓظم املهلم الؿالب زىائُا مً هُع الج( 5 طىهىن َُدًى ٍو يع، لخؿبُٔ الحىاز ٍو

  مىه.

ؿلب املهلم مً ندة مجمىناث الخؿبُٔ أمام الُطل.( 6  ٍو

 :هي ت الثاهُتطتراجُجإلا 

شاهد الؿالب هظ الحىاز في الشاشت.( 1  ٌظخمو َو

مازض الؿالب الحىاز مو أضدْائهم. (2  ٍو

 اٖخماٛ ممازطت  الحىاز،  (3

ا.ًٓسأ املهلم هظ الحىاز الري ًخم ج( 4  دىٍله هثًر

ا.  (5 هؿي املهلم الؿالب هطا هثًر  َو

ؿلب املهلم مً الؿالب ضىانت الُُدًى ( 6 سطلىن ئلى املهلم.  V-logٍو  ٍو

 هي ت الثالثتطتراجُجُإلا 

 ٌظخمو الؿالب هظ الحىاز نبر الشاشت. ( 1

 ًؿبٔ الؿالب الحىاز مو أضدْائهم بخىحُه مً املهلم.( 2



ٗأشخاص مسحهُحن  أزبو مجمىناث، الؿالب ئلى املهلم ًىٓظم( 3 ومجمىنخان 

 ومجمىنت واخدة ٖمظخجىبحن ، ومجمىنت واخدة ٖمطىزًٍ. 

 ًؿلب املهلم مً الؿالب مًادزة الُطل لطىانت َُدًى. (4

 :نملُت الخهلُمألازحرة فى ألاوشؿت  ج.

شاهدوا ٗل الىقُُت  ىاان ٌظخمه ب( ٌظخؿُو الؿال 1 زالٛ ضىانت َُدًى نبر َو

ظخؿُهىا ان ٌظئلىا مما الًىآَىن.  waمً مجمىنت  الجّىاٛ  َو

هؿى املهلم الخٓىٍم مً وقُُت الؿالب، أنؿى املهلم  فى  الهدًت للؿالب الجُدةَو

هؿى  املهلم الخصحُذ مً الىؿٔ واللهجت مً وقُُت الؿالب وحصّجو مهازة ٖالمهم. َو

 املهلم الؿالب الطخسدام اللًت الهسبُت ٗل ًىم.

ع، وفى هرا البد  ث طلبُاث ومىُُاث منها ج٘ىن الؿالب مجربت فى نملُت الخدَز

 ومً طلبُاجه منها اذا ال جىحد الشب٘ت فى الجىاٛ وال ٌظخؿُو ان ًُخذ الُُدًى مباشسة 

 

 الخالضت

م الخ٘ىىلىحُا، وزاضت الجّىاٛ، ائطخسد أن حظخيبـ الباخثت هرا البدث

ص اللًاثب لًت الهسبُت حامهت مىالها مالٚ ئبساهُم البرهامج امل٘ثِ لخهلُم ال  ؿالب مٖس

إلاطالمُت الح٘ىمُت ماالهج ال ٌظخؿُهىن أن ًىُطلىا به، لهه ًخم حمُو اخخُاحاث 

ًبا في مجاٛ الخ٘ىىلىحُا،الب زالٛ ضىانت   مهازة ال٘الم طتراجُجُتئ اطخسدامو  شس جٍٓس

فى ئطخسدام اللًت  نىد الؿالب اطُ٘ىن الخهلُم مجرب فى مجاٛ الخهلُم.  َُدًى الجّىاٛ

ص الؿالب الىدُجت،  مً مهازة ٖالمهم الهسبُت ٗان ًٖس  دامسطخباالجُدة  بالدلُل 

   .الجّىاٛ نبر  زالٛ ضىانت  َُدًى  مهازة ال٘الم طتراجُجُتئ
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