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 الباب ألاول 

 مقدمة

 أ. ثمهيد املشكلة

ت التيو خد العىاضس الضس أإن  ًلصم أن ًفهمها اإلادزض في هظام  ٍز

م.  ى إخدي الطسق التي ًلىم بها اإلادزض إلاعسفت حعلُم اللغت العسبُت هي الخلٍى َو

م َى ملُاض و  هخابج الخعلُم في عملُت الخعلم والخعلُم. جلدًس. فأما الخلٍى

اإلالُاض فهى ملازهت ش يء بلُاض وأما الخلدًس فهى أخر كساز ش يء بملداز الخحر أو 

يىهخى الشس    (.Arikunto  ،2102  :3)أٍز

ًلصم للمدزض أن ٌظعى في معسفت هدُجت عملُت الخعلم والخعلُم التي 

را مً ألامىز  ت ألهه آلت إلاعسفت كام بها في الظابم. َو مدي عملُت  أيب الضسوٍز

إمياهُاث الخالمُر.  ىميالخعلم والخعلُم التي كام بها اإلادزض حظخطُع أن ج

م، ف وبهرا حىدة عملُت الخعلم والخعلُم.  جأخس و  جلدم ُعسفباطخخدام الخلٍى

ظهأًضا، وعسف العُىب اإلاىحىد  خل   علُىا لة في عملُت الخعلم والخعلُم َو

را  م ٌعخبر بأهه مً ألامىز عنى أن ٌاإلاشيلت أخظً خلها في اإلاظخلبل. َو الخلٍى

ت والاطتراجُجُ م جخعلم بمطالحالضسوٍز دزض عامت مً اإلا ت ألن هدُجت الخلٍى

Smith(2117  :01-00 )   وكاٌ طمُذ والخالمُر والىالدًً والحيىمت واإلاجخمع. 

م ًلعب دوزا َاما في التربُت عامت وفي عملُت الخعلم والخعلُم  إن أَمُت الخلٍى

مىا هخابج حعلم الخالمُر لألَداف  خاضت. ًسجى اإلادزطىن واإلادازض أن ًلى 

علم وإلاعسفت إهجاش الخالمُر وإخباٍز إلاظاعدة الخالمُر في الخ و هياإلاخخلفت، 

 للىالدًً.

م الجُدة، فُيبغي  م لللحطٌى على هخابج الخلٍى عملُت الخلٍى

. توعملُ توحعاوهُ تومىضىعُ ُتوشمىل ٍتالاَخمام باإلابادا الخالُت، وهي اطخمساز 

م الخعلم )أ( أن جخطط خطلولرلً، ًيبغي  جىضح  مخخلفت ختى ىطاعملُت جلٍى

م اللدزة واإلاادة م. وهرلً جىضح أدواث الخلٍى جفظحر  و  التي جلام بالخلٍى

و يىن مً عىاضس عملُت الخعلم والخعلُم الداخلُت؛ )حـ( جأن  و هدُجخه؛ )ب(
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م مىضىعُت،  ظخخدم أدواث مخخلفت شاملت؛ حأن  و لخيىن هدُجت عملُت الخلٍى

م أن تخابع بجأن  و )د( بادا بمهخم اإلاالخلت. إضافت إلى ذلً، ًلصم لعملُت الخلٍى

 ُتوالاجطالُت والخماطى تالفعالُ ُتواإلاىاحهت إلى مهازة الحُاة والخعلمالاجدادًت 

ُ   ًتوالخمُحز  تت والتربٍىُوالشمىل  (.Arifin  ،2101  :4ت )عازفحنواإلاظؤول

م ال بد أن ًيىن  مً ألازآء الظابلت، حظخخلظ الباخثت أن الخلٍى

م حمُع ما مىاطبا.  عملُا ختى ٌظخخدمه اإلاعلم فى جلٍى الخالمُر عً مهازتهم جلٍى

م مىضىعُا، باَخمام اإلابادا اإلاعُىت. فُه اطخخدام  أن ًيىن خاضل الخلٍى

بعض ألادواث. بىاء على الىاكعُت الظاَسة فى مُدان الخعلُم، جظهس بعض 

م حعلُم اللغت العسبُت، منها جللُدًت اطخخدام أداة  اإلاشىالث اإلاخعللت بأداة جلٍى

م وك لت الخىىع أو الاخخالف، ختى ججعل جلً اإلاشيلت الخالمُر فى كلت الخلٍى

الاحتهاد )اإلاالٌ( أثىاء إكامت الاخخباز. فى العهد الحدًث آلان، لم جىحد أداة 

ت، ختى كد ًلىم اإلاعلم  م اللغت العسبُت حشخمل على بعض اإلاهازاث اللغٍى جلٍى

لت اإلا م والطٍس م باالخخباز مسازا باطخخدام أداة الخلٍى خالفت. واطخخدام أداة جلٍى

اللغت العسبُت لم ًيىن خال لغش الخالمُر فى الاخخباز، ختى ال ًدزج اإلاعلم 

ج مىضىعي. كد جطبذ ألاداة غحر فعالُت بظبب عادة اطخخدام كسطاض  بخدٍز

م العادة لم جلطس أوكاث اإلاعلم فى ؤلاعداد وإكامت الاخخباز  الاخخباز. أداة الخلٍى

م الخفاعلُت، هما َى وهي لم حظخخدم خ حر جىىىلىحُا )ال جىحد أداة الخلٍى

م الخفاعلُت  اإلاعسوف أن فى حعلُم اللغاث ألاحىبُت ألاخسي اطخخدام أداة الخلٍى

 الفعالُت واإلاثالُت(

م العادًت ججعل  مً اإلاهم أن بعض اإلاشىالث والبُان عً أداة الخلٍى

د الباخثت أن ًبد ت فى خصن وخىف شدًد، وجٍس
َ
ث عً خلها. إذا واهذ َرٍ الباخث

اإلاشىالث ال جبدث فىحدث الخظازة فى الخعلُم، منها وحىد شعىز اإلاالٌ عىد 

حمُع الخالمُر فى حعلُم اللغت العسبُت وكلت احتهادَم فى الخعلُم. هما َى 

م  اإلاعسوف أن حعلُم اللغاث ألاحىبُت ألاخسي كد اطخخدم أدواث الخلٍى

م اللغت العسبُت غحر مخخلفت فى حمع  الخفاعلُت اإلاخخلفت. وإذا واهذ أداة جلٍى
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ت العسبُت ووان  الىطىص العسبُت إلى أطهل الىظ ولبعض اإلاهازاث اللغٍى

م  الاخخباز ًدخاج إلى الخىساز فخافذ الباخثت أن ًيىن اإلاعلم مخىظال فى جلٍى

م اللغت العسبُت لحرف  مهازاث الخالمُر فى اللغت العسبُت. لى ال جىحد أداة جلٍى

عملُت الغش فيان الخالمُر الجاَلىن ٌغشىن إلى الخالمُر العاإلاىن. ولً ًدزج 

ج مىضىعي. إن واهذ الباخثت ال يهخم إلى جلً الحالت فيان زاضُا  اإلاعلم بخدٍز

على أن ًيىن الخالمُر شازكحن فى اإلاظخلبل. وإذا وان الاخخباز ًدخاج إلى 

عالم أو البِئت، ألن اللسطاض اطخخدام اللسطاض دابما فيان الاخخباز ًفظد ال

م اللغت العسبُت التى جلطس  أضله مً ألاشجاز.إذا ما بدث اإلاعلم عً أداة جلٍى

على أوكاث اإلاعلم فى إعداد وإكامت الاخخباز فخافذ الباخثت أن ًيىن اإلاعلمىن 

مخىظلحن فى جفخِش إحابت الاخخباز بظبب هثرة اإلاهماث أو الىاحباث. وإذا واهذ 

م اللغت العسبُت ؤلابداعُت باطخخدام جىىىلىحُا  الباخثت ال  ججد أداة جلٍى

فأضبذ حعلُم اللغت العسبُت مترووا بخعلُم اللغاث ألاحىبُت ألاخسي. واعلم أن 

العهد الحدًث آلان ال ًجخيب عً دوز جىىىلىحُا. وجسي الباخثت أن فى اللغاث 

د الباخثت أن ًطىع أداة ألاحىبُت ألاخسي  اخخبازاث جفاعلُت. إضافت إلى ذلً، جٍس

اث ا م هأنها خل للمشىالث الظابلت. وجدزض الباخثت بعض الىظٍس إلاخعللت الخلٍى

 .بالخىىىلىحُا فى الخعلُم

( في 2101  :75)  Watson-Davisدافع-زأي واحظىن  الباخثتجد ج

 هخابه الري عبر أن إخدي اطتراجُجُاث الخعلُم اإلابخىسة باطخخدام الخىىىلىجي.

( أن الىطُلت مً الىطابل التى فيها 2115 : 044)Surtikanti ىزجىىتى ط ثذهس و 

هفاءة عظُمت، اإلاظخخدمت فى عملُت الخعلُم هي اطخخدام جىىىلىحُا 

الحاطىبت. مً الىاضح أن الحاطىبت وطُلت جبلُغ اإلاعلىماث واإلاعسفت وىطُلت 

 جىٌى اطخجابت الخالمُر.

أن بسهامج الحاطىبت  فُه:  ،  بماالحاطىبتو َىا آلازاء خٌى بسهامج 

عت ومخىاطبت ووثُلت ختى جدل اإلاشيلت والطعىبت  حعمل مىظمت وطَس

(. اطخخدام الخىىىلىحُا واإلاعلىماث Suwarto  ،2101 : 201 - 200)طىزجى
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ج )فً دًس لُىدًً  م والخدٍز فى  Van der Lindenٌظاعد اإلاعلم فى إكامت الخلٍى

ج الحاطىبت الري ًطىزَا اإلاطىع مدلُا (. بسهامSuwarto  ،2101 : 200طىزجى

فى  Linacre  أطهل إلجمام الحاحت اإلادلُت مً البرهامج الري ُضىع مدترفا )لجرججى

(. ال بد للمعلم والخالمُر أن ٌظخخدمىا Suwarto  ،2101 : 200طىزجى

 : Suwarto  ،2101فى طىزجى Jahya Umar بسامجُاث الحاطىبت )ححي عمس

200) 

جلدًما عللُت وعلمُت  دزاطُت اجي التربىي مىادًلدم الخىىىلى 

ىضح مفاَُم اإلاىاد الدزاطُت ومبادئها  وهظامُت ظاعد ٍو ظخطُع أن ًىمل َو َو

وهرلً، ًطاخب اإلادزض في جدلُم عملُت الخعلم والخعلُم الفعالُت وكضاًاَا. 

الخىىىلىجي ومً اإلاهم أن  واإلاىخجت مىاطبت إلى مطالب الخالمُر وخاحاتهم.

زن باللدزة كى بىي ٌظخفاد مطدز الخعلم وجلدم اإلاىاد حرابا وال طُما إذا التر 

 (.Agustin  ،2100  :012واإلاهازة في اطخفادجه )أغىطخحن

اطخخدام الحاطىبت وىطُلت حعلُمُت وجىظُم الخعلُم كلُل. 

اطخخدامها فى إهُدوهِظُا ًلع فى مجاٌ ضُم. اإلاترون فى اطخخدام الحاطىبت  

از مهمت عً كساز جىمُت الخعلُم فى إهدوهِظُا. هما هخب فى َى خبر مً أخب

ىدظ ، الزجلاء الخلدم، هدخاج 2114-2112  (Renstra Depdiknas)دًفدهىاض ساٍز

ىخب اطخخدامها فى اإلاىهج  ًُ إلى اطخخدام الحاطىبت فى مجاٌ الخعلُم، ختى 

  (.Munir ، 2112 : 2الدزاس ي وىطُلت حعلُمُت فى عملُت الخعلُم الخفاعلُت )مىحر

و العلبت مً عىاكف جىمُت الىطابل الخفاعلُت فى إهدوهِظُا هي كلت اطدُعاب 

 Thomas اإلاعلم على جىىىلىحُا فى جىمُت الىطابل الخفاعلُت، )طىمع أغىهج 

Agungفى طىطُلىاحىSusilowati  ،2117 : 261) 

لى إ السأًحن الاثىحن الظابلحن عً الخىىىلىجي في مجاٌ التربُتفُدفع 

م التي حظخخدم الخىىىلىجي خاضت الحاطىب. كاٌ  جىظُم أدواث الخلٍى

ىا اطخخدام الحاطىب في عملُت الخعلم والخعلُم ( إن 2112  :214)  Wenaٍو

 فعالُت عملُت الخعلم والخعلُم وجسكُت إهجاش الخالمُر. علىًؤثس 
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اث ٌعبر أن الخعلُم باطخخدام هما كد عسفىا أن  َىان هظٍس

ظخطُع أن ًدفع الخالمُر س علحاطىب ًؤثا لى بِئت الخعلم اإلامخعت والفعالُت َو

م التي حظخخدم  الباخثتبدث جإلى الخعلم.  في شبىت دولُت عً أدواث الخلٍى

م التي  الحاطىب. ظهس أن ال ًىحد أداواث جدخىي على ألاطئلت العسبُت. الخلٍى

م للمىاد الدزاطُت ألاخسي هثحرة مً ولىً، َىان  اضُت أدواث الخلٍى ، مثل: الٍس

ت اء واللغت ؤلاهجلحًز همدزض اللغت العسبُت، إلااذا ال وغحر ذلً. فلرلً،  وفحًز

م حعلُم اللغت العسبُت لُيىن مخلدما وال جخأخٍس الدزوض  هخطىز أدواث جلٍى

 ألاخسي.

د ج ألن هثحر  ٍتالثاهى دزطت اإلالىم بالبدث في مظخىي جأن  الباخثتٍس

را  هىٍتالثامً الخالمُر في اإلادزطت  الرًً ًمُلىن إلى حعلم اللغت العسبُت. َو

حامعت ٌعسف مً هثرة الخالمُر الرًً ًدخلىن إلى شعبت اللغت العسبُت في 

ت د ج. إذن، إهدوهِظُا التربٍى داٌو لُيىن الخالمُر في اإلادزطت جأن  الباخثتٍس

ت ٌظخىعبىن اللغت العسبُت بفهم حُد ليي إذا ًىاضلىن دزاطتهم إلى  الثاهٍى

رٍ مداولت  شعبت اللغت العسبُت، فال ًخعلمىن اللغت العسبُت مً البداًت. َو

لت حعل ألاطئلت العسبُت في مظخىي اإلادزطت  الباخثت الخفاعلُت.  الثاهىٍتهي بطٍس

خدزبىن اللغت العسبُت  م، ًيىن الخالمُر ًخعلمىن ٍو ًسجى بىحىد َرٍ أداة الخلٍى

 ممخعت خماطت.

دم الحاطىبت فى طُاق وخالت غحر إذا أزاد الخلمُر أن ٌظخخ

،  Noviariهىفُازي  و  Putraصحُدت، فشعس بفابدة كلُت أثىاء اطخخدامها )فىجس

ت الحيىمُت ذلً فال  (. مً زأيهما644 : 2103  00باخثت جخخاز مدزطت الثاهٍى

 باهدوهج إلادل البدث.

تالإخدي اإلادازض باهدوهج  00 الحيىمُت الثاهىٍتإن مدزطت   ثاهٍى

م، كد التي  اطخخدمذ الخىىىلىجي في حعلُم اللغت العسبُت. وفي مجاٌ الخلٍى

م التي جأطع  اطخخدام على ٌظخخدم اإلادزطىن في َرٍ اإلادزطت أداة الخلٍى

 إما مً خالٌ الحاطىب وإما مً خالٌ الجىالت. Edmodoوهي الشبىت الدولُت 
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خخدام أداة اطبز اخخبالا  علد كدباهدوهج  00 الحيىمُت الثاهىٍتمدزطت ألن 

م التي جأطع  د تالشبىت الدولُت، ف علىالخلٍى ججٍسب ألاطئلت التي ان  الباخثتًر

 جأطع إلى الىطابل اإلاخعددة في َرٍ اإلادزطت.

تمدزطت لىم باإلالابلت مع مدزض اللغت العسبُت في جبعد أن   الثاهٍى

البُاهاث أن اإلاشىالث الظابلت  على الباخثتدطل ج، باهدوهج 00 الحيىمُت

لبل مدزض اللغت  م الري ٌظخخدم وزكت ألاطئلت ٍو ججسي في مجاٌ الخلٍى

العسبُت َرا البدث ألهه ٌشعس بأن مطسف ألاطئلت الري ًدطل علُه َرا 

م اللغت العسبُت.  البدث ٌظخطُع اطخفادٍ لعملُت جلٍى

،  Putri dkkو آخسون )فى فىجسي   Sukmadinataذهس طىهمادهخا

س َما عملُت أو خطىاث فى جىمُت ؤلاهخاج ( أن البدث و 42-51 : 2103 الخطٍى

الجدًد أو جىمُل ؤلاهخاج الظابلت، فيها مظئىلُت الطاوع. ذلً ؤلاهخاج كد ال 

ًيىن أداة شدًدة هدى الىخاب والخىحُه وآلت مظاعدة حعلُمُت فى الفطل أو 

ل البُاهاث والخعلُم فى الفطل  ىان أداة خفُفت هدى الحاطىبت لخدٍى اإلاعمل، َو

م والخىظُم  باث وؤلاشساف والخلٍى فى الىخببت أو اإلاعمل أو هامىذج الخعلُم والخدٍز

 وغحر ذلً.

م التي جأطع  الىطابل اإلاخعددة هي مطسف  علىإن َرٍ أداة الخلٍى

حرابا وحشخمل على مهازاث اللغت العسبُت. ومهازة اللغت  اإلاخخلفت وجلدم ألاطئلت

لت هي مهازة الاطخماع ومهازة اللساءة العسبُت التي ٌشخمل عليها مطسف ألاطئ

وفهم اإلالسوء وفهم اللىاعد العسبُت. وإلاهازة الىالم ومهازة الىخابت ال ٌشخمل عليها 

م َرٍ اإلاهازة ًلصم أن ٌعلد مباشسة. وأخحرا،  َرا مطسف ألاطئلت ألن عملُت جلٍى

م حظخطُع أن جللل ختى حعالج اإلاشىالث الظابلت . ًسجى أن َرٍ أداة الخلٍى

بأن َرا البدث جلصم إكامخه ألهه هثحر ما ًخعلم بخلدم حعلُم اللغت  الباخثتشعس ح

 العسبُت في اإلاظخلبل.
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 صياغة املشكلة و ثحديد املشكلةب. 

  ثحديد املشكلة .0

 :الظابم، ًددد أن مظابل في َرا البدث هيجمهُد اإلاشيلت اعخمادا على 

م حعلُم اللغت العسبُت جيىن  (أ  جللُدًت )كلت جىىع( ختى ال  أداة جلٍى

م(  ًدتهد الخالمُر فى إكامت الاخخباز )الخلٍى

م حعلُم اللغت العسبُت لم جيىن شاملت )حشخمل على بعض  (ب  أداة جلٍى

ت العسبُت(  اإلاهازاث اللغٍى

م حعلُم اللغت العسبُت لم جلطس غش الخالمُر ختى لم  (ج  أداة جلٍى

 ًلدز اإلاعلم على ؤلاهخاج باإلاىضىعي.

م حعلُم اللغت العسبُت لم جيىن فعالُت ألهه ًدخاج إلى  (د  أداة جلٍى

 هثرة اطخخدام اللسطاض

م حعلُم اللغت العسبُت لم جلطس أوكاث اإلاعلم )جخفُف  (ٌ  أداة جلٍى

م الخعلُم(  واحباث اإلاعلم فى جلٍى

م حعلُم  (و  م حعلُم اللغت العسبُت متروهت مً أداة جلٍى أداة جلٍى

 بُت ألاخسي )بدون جىىىلىحُا(.اللغاث ألاحى

 صياغة املشكلة .2

 هما ًلي: ضُاغت اإلاشيلت، فُيىن  جددًد اإلاشيلتبعد 

م اللغت العسبُت في  اولُتهُف جيىن دزاطت  (أ  مدزطت عً أداة جلٍى

ت العامتال هظسا إلى مجاٌ أماهت الخالمُر باهدوهج  00 الحيىمُت ثاهٍى

م ودوز في  حابت ألاطئلتخماطتهم في إضدكهم و  و  الاخخباز وإهجاَش

م والدظهُالث في جىفُر  م وفعالُت الخلٍى اإلادزض في جىفُر الخلٍى

م؟  الخلٍى

س هُف ًيىن جىظُم  (ب  م اللغت العسبُت التي جو جطٍى طع ؤ أداة جلٍى

 ؟Wondershare Quiz Creatorاطخخدام بالىطابل اإلاخعددة  على
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م (ج  ب أداة جلٍى اللغت العسبُت التي  هُف جيىن عملُت وهدُجت ججٍس

 Wondershare Quizلى الىطابل اإلاخعددة باطخخدام عطع أج

Creator؟ 

م التي ج (د  لى الىطابل عطع ؤ هُف ًيىن أثس جطبُم أداة الخلٍى

لى مجاٌ أماهت ع Wondershare Quiz Creatorاإلاخعددة باطخخدام 

م ودو  حابت ألاطئلت فيالخالمُر وخماطتهم في إ ز الاخخباز وإهجاَش

م والدظهُالث في جىفُر  م وفعالُت الخلٍى اإلادزض في جىفُر الخلٍى

م؟  الخلٍى
 

 ج. أهداف البحث

 ألاَداف العامت .0

س  م ألاَداف العامت مً َرا البدث هي إلاعسفت مفهىم جطٍى أدواث جلٍى

ع اللغت العسبُت اإلاؤطظت بالىطابل اإلاخعددة باطخخدام  جدَز

Wondershare Quiz Creator 

 الخاضت فألاَدا .2

 إلاعسفت:في َرا البدث هي الخاضت فاألَداف 

م اللغت العسبُت في اولُت دزاطت  (أ  تمدزطت العً أداة جلٍى  ثاهٍى

هظسا إلى مجاٌ أماهت الخالمُر وخماطتهم في باهدوهج  00 الحيىمُت

م وفعالُت  م ودوز اإلادزض في جىفُر الخلٍى إهماٌ الاخخباز وإهجاَش

م والدظهُالث في ج مالخلٍى  ىفُر الخلٍى

س جىظُم  (ب  م اللغت العسبُت التي جو جطٍى لى عطع ؤ أداة جلٍى

 Wondershare Quiz Creator الىطابل اإلاخعددة واطخخدام

م اللغت العسبُت التي ج (ج  ب أداة جلٍى لى عطع ؤ عملُت وهدُجت ججٍس

 Wondershare Quiz Creatorالىطابل اإلاخعددة باطخخدام 

م التي جأثس جطبُم أداة الخ (د  لى الىطابل اإلاخعددة عطع ؤ لٍى

أماهت لى مجاٌ ع Wondershare Quiz Creatorباطخخدام 
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م ودوز  حابت ألاطئلت فيالخالمُر وخماطتهم في إ الاخخباز وإهجاَش

م والدظهُالث في جىفُر  م وفعالُت الخلٍى اإلادزض في جىفُر الخلٍى

م  الخلٍى

 

 البحثومنافع د ئفوا .د 

 فىابد البدث .0

 فىابد َرا البدث هي: ومً

ت ألاوادًمُتال (أ   فىابد الىظٍس

في  طهامفي جىمُت العلىم اإلاعسفُت منها الا  الاطهاموهي في طبُل 

ادة اإلاعلىماث لىمى حعلُم اللغت العسبُت. البدث إعطاء ألافياز  و ٍش

سجى أن ً اث حظاعد على همى العلىم اإلاعسفُت ثر ٍو ي مفاَُم وهظٍس

م في حعلُم اللغت العسب س ُت خاضت التي جخعلم بمجاٌ الخلٍى و جطٍى

م.  أشياٌ الخلٍى

 عُتالفىابد العملُت الىاك (ب 

وهي حظخطُع أن حعبر الطىز ؤلاحسابُت واإلاىلىشت والىاكعُت 

الاكتراخاث اإلافُدة وجيىن هخابج البدث عملُت ومداولت في إعطاء 

 لىمى حعلُم اللغت العسبُت في طبُل معالجت اإلاشىالث في مجاٌ

ت في  م ختى ًيىن َرا البدث ًفُد في خل اإلاشىالث الجاٍز الخلٍى

م اللغت العسبُت ومظاعدة على جلدم اللغت العسبُت في  عملُت جلٍى

 مجاٌ التربُت.

 

 

 

 مىافع البدث .2
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ًسجى أن هخابج َرا البدث ٌظخطُع أن جفُد مباشسة واهذ أو غحر 

 مباشسة لجمُع ألافساد، منهم:

 للمدزض (أ 

ا م لخيىن غحر السجِب.ًيىن ٍش  دة اإلاطادز في جىمُت أداة الخلٍى

 للخالمُر (ب 

م ومُىلهم وحهىدَم في  إحابت ٌظاعد الخالمُر على جسكُت إهجاَش

 الاخخباز. ألاطئلت في

 للمدزطت (ج 

م  إن َرٍ هخابج البدث حظخخدم هئخدي ألافياز في جىفُر جلٍى

 مُراللغت العسبُت في مداولت جىمُت حىدة مهازة الخال 

 

 نظام الرسالة  .ه 

: ملدمت  الباب ألاٌو

جددًد اإلاشيلت و ضُاغت و  إلاشيلتاجمهُد َرا الباب ًدخىي على 

هظام  فىابد البدث ومىافع البدث و و أَداف البدثو  اإلاشيلت

 .السطالت

 إلايطار النظري الباب الثاني: 

َراالباب ٌشسح اطاض الخفىحر اإلاخعلم بالبدث، ألاطاض الخفىحر 

خاج اإلاللخى  ادطٌى والبدث اللدًم اإلاخعلم بهرفُر البدث، الى 

 البدث

 البحث طريقة :الباب الثالث

لت  مىكع البدث، و معطى اإلاعلىماث، و العُىت، حشسح  البدثطٍس

ف الدشغُلُت، أداة  مىهج البدث، خطىاث البدث و جطمُمه، حعٍس

أداة   البدث، جلىُاث جدلُل البُاهاث،و ؤلاحساءاث في البدث و جىمُت

 الخلُُم معخمدا على الىطابط اإلاخعددة.
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 نتائج البحث و ثفسيرها :الباب الرابع

و البدث  ،اولُت دزاطتالباب ًبدث هخابج البدث، منها هدُجت  َرا

س   جطبُم ؤلاهخاج. جأثحر  ، وؤلاهخاججطٍى

 النتائج والاقتراحات :الباب الخامس

خاالباب ٌشمل هخابج البدث والاكتراخاث اطخخد َرا ج مً بام الى 

 البدث  هدُجت َرا

  


