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 الباب ألاّول 

 املقدمة

 

 التمهيد للمشكلة  1.1

 وىن اإلاعلمالعىصس ألاَم في هظام الخعلُم. عسوف أّن اإلاعلم َى مهما َى 

طاض الري به ألاأ اإلاسجىصأ فهى عً الخعلُم، طاطُت ئذا ما جددزىا السهحزة ألاأَى 

أاإلادزطت.أو في اإلاعهد  طىاء أجخم العملُت الخعلُمُت والتربىٍت 

، اصؼالح لىظُفت، وملام( ئّن اإلاعلم َى .55ص.  ،2..5كاٌ صابس )

ظا هفظه ىّسضومهىت لشخص ً الخعلُم مً خالٌ الخفاعل في مجاٌ  جىَس

 هوملام ٍودوزأ ت اإلاعلموظُف جيىنأمىهجُا. فلرلً وأ ،وزطمُا ،جسهُبُا ،الدزاس ي

أحدا. تمهم

ت. مىسموأ تفي فىسة التربُت ؤلاطالمُت مدترمللد واهذ مجزلت اإلاعلم 

بحن مجخمعه عالُت وزفُعت حدا، فهى العالم، الىزع، الصالح  هفمياهخ

 جدلُم العلم الري ًملىها اإلاعلم.  ىو هي جدٌ علواإلاصلح، وذو ئطىة خظىت. 

أ(2، ص. 51.2هائم (

 جىفُر ً، فلرلً
 
س الخعلُم، خاصت  في جؼٍى

 
 زئِظُا

 
أخر اإلاعلم دوزا

ا  ظاعد اإلاعلم أًظ   خالمُرعلى هجاح الالخعلُم السطمي في اإلادزطت. َو
 
، خاصت

 الخعلُمُت العملُت هجاحخعلم بعملُت الخعلم. واإلاعلم َى عىصس أهثر جأزحرا في ماً

أُدة. جال هاوهخائج
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مظاَمت خعلُم دون حىدة ال دظحنحهد مظاَمت هبحرة لخاَم أي لً ٌظ

فهى صاخب الدوز  ،ماإلاعل ىظدىد ئلحجىدة الخعلُم ف ،ي والفاطلاإلانه اإلاعلم

أ(.2، ص.  511٢، . )مىلِظاألاطاض فيها

س كدزاجه لرلً، ًلصم مً منهي ًدخاج ئلى معُاز  فهى. ومهازاجه اإلاعلم جؼٍى

 ، والالشمت لىجاح العملُت الخعلُمُت علُم واإلاىادئًجاد اطتراجُجُاث الخخالٌ 

أٍ على الخعلم باإلحتهاد.جالمُرشجع ح

علمحن ً اإلاع 5112عام  ١.حمهىزٍت ئهدوهِظُا زكم  لاهىنأوفلا ل

ً مياهت مهىُت في مظخىي الخعلُم  همإهد أنجالتي ( 5ًت )( آ.، فصل )واإلاداطٍس

لت  ألاطاس ي والخعلُم الثاهىي والخعلُم في مسخلت الؼفىلت اإلابىسة على ػٍس

 
 
اإلانهي َى  ( أن اإلاعلم ١ًت )آللاهىن. هما جىضح لالخعلُم السطمي اإلاىظف وفلا

ص ( حعمل  ل.ًت )( آ5هما جلصد في فصل ) ًملً مظئىلُت على واحاباجه، خعٍص

أالعامل لخدظحن حىدة الخعلُم الىػني.وألخعلم لدوزٍ هعامل هسامت اإلاعلم وأ

لفاإلاعلم  ًلاض مً خالٌ مهازاجه وكدزاجه الخعلُمُت التي ًدظم بها  اإلاَإ

( على 2ص.  ،511٢  (ىزيزأهد هما اد أو اإلاىهج. طىاء في اإلاىأفي صفه الدزاس ي، 

ل َى ًملً دوزا زئِظُااإلاعل أّنأ أ.اإلاجى في عملُت الخعلُم م اإلاَإ

أغساض  واإلاعلم اإلانهي ٌظاَم في جىفُر مىهج الخعلُم الىػني وجدلُم

س  ،الىػً ذي وأ ،باهلل عص وحلمإمىحن لُصبدىا الخالمُر  كدزاثوهي جؼٍى

أودًملساػُت ومظإولت. مظخللتوأ مبدعتوأ كادزةوأ مؼلعتوأ تحصوأ هبُلتصفاث 

الري  لجُدااإلاسبي واإلادزب  اإلاعلم اإلانهي َى اإلاعلم ًبدو لىا بىطىح أّنأ

 علم َى لِع الري لدًهاإلا وأاإلاسبي فمجاالجه. في  هفِظتخبرة غىُت وأًملً 
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ُاث اإلاخخلفت  وأطالُب أن ًخلً ؤلاطتراح لهبل البد  ،فدظب الخعلُم السطمي

داجيىجسوم. ٌعلمها تيال ىاد الدزاطتأطع الخعلُم ومالخعلُم وأ  ،51.2 ،)طفٍس

أ.(01ص. 

م ىهللا حعال بّحنهما   :22.ًت طىزة ألاوعام آ في اللسآن الىٍس     

                      

           أ

. ىالعدٌ والسخمت مً هللا حعال ىجدٌ عل اإلاروىزةآلاًت  والجدًس بالرهس أّنأ

م بأّنأو  ىخسا. أمس هللا حعالالعهد والىعُد ًأجُا وال ًإأ هللا ًىرز و ًإهد بلىله الىٍس

عملىن الىاحباثًدملىن االرًً  لىمكل ً ؛ملسو هيلع هللا ىلصالىبي  ا إلاظئىلت َو ، )شهاب .حُد 

أ(.٢00، ص.  5115

أأوأ
ّ
هللا أزدف بتهدًد آخس شدًد  ( أّنأ١12ص.   ،511٢الصخُلي )د ه

م ًا مدمد بلىلً: اطخمسوا علأي أخ )كل ًلىم اعملىا(ووعُد أهُد فلاٌ:  ى بَر

لخىم وخالخىم التي أ فأها مظخمس  ،َدي ىهخم عليها ئن هىخم جظىىن أهىم علػٍس

لتي وأ ىعل   :55.-.5.ة َىد آًت زأىأفي ط ىهلىله حعال ،منهجيػٍس   

                       أ

جمىىىم مً  علىًدخمل وحهحن: اعملىا مياهخىم(  )اعملىا على والجملت

حهخىم وخالىم التي  أو اعملىا على ،وئمياهىم ،اطخؼاعخىم وأكص ى ،أمسهم

هفسهم  واإلاعني: ازبخىا على ،هتي التي أها عليهاميا ئوي عامل على ،أهخم عليها
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ص.  ،511٢ ،)الصخُلي مصابسجىم. ي، فاوي زابذ على ؤلاطالم وعلىوعداوجىم ل

أ(١12

ٌ األاعم خبحن لىا أّنأف (مياهخىم اعملىا علىالجملت )أّما اإلالصىد مً 

ًجب علُىا أن  ،ا الشخص. في زأي ؤلاطالمالتي ًملىهواللدزة  الىفاءةٌعمل ب

اإلاعلمحن  أّنأ مً شً فيما وأ ،البُان الظابم ئطافت ئلى ،وعمل ول ألاعماٌ مهىُا

ً على ختىىا بمهىُت وهفاءة ًيبغي أن ٌعمل ئحساء واحباتهم بشيل  ًيىهىا كادٍز

م طىزة الصمس آًت  أهد هللا حعالى ،صحُذ. لرا : 2٢في اللسآن الىٍس     

                أ

: كل ًلىمي أي ملسو هيلع هللا ىلصلىا أّن هللا أمس الىبي  حنبجوالخفظحر مً آلاًت اإلاروىزة 

زم اعمل  ،معي مجخمع في ٌعِشىنأ الرًً وألاشخاص واللبائل ألاكازب

د ما باطخمساز  زم ومىكف الحُاة التي علمها هللا، واللدزاث للظسوف وفلا جٍس

أ(.52١ .ص ،5115 شهاب،. )حعسف طىف ما ًىما

أ: ملسو هيلع هللا ىلصد كاٌ الىبي مدّمأ ًِ ُد ْب
َىا ُمَدمَّ

َ
ز ٌذ ح َخدَّ ُْ لَ

ُ
َىا ف

َ
ز ٌَ َخدَّ ا

َ
ِنْي  ِطَىاٍن ك

َ
ز و خدَّ

أ ًِ ُم ْب
ُْ
َِ ْىِرزِأ ِئْبَسا

ُ
أ اإلا ًِ ُد ْب

َىا ُمَدمَّ
َ
ز ٌَ َخدَّ ا

َ
ِنْي  ك

َ
ز ٌَ َخدَّ ا

َ
ٍذ ك ُْ لَ

ُ
ِبْيأف

َ
ِنْي  أ

َ
ز ٌَ َخدَّ ا

َ
ٌُ ك َ

ال َِ

أ ًِ ٌَأ ْب ا
َ
 ك

َ
َسة َسٍْ َُ ِبْي 

َ
ًْ أ َظاٍز َع ٌَ  ًِ اِء ْب

َ
ًْ َعؼ َم ِفْي  َعِلّيِ َع

َّ
ِه َوَطل ُْ ى هللُا َعلَ

َّ
ِبيُّ َصل الىَّ

ى هللُا 
َّ
ٌُ هللِا َصل ى َزُطْى َمض َ

َ
 ف

ُ
اَعت ٌَ َمَتي الظَّ َلا

َ
ْعَساِبيٌّ ف

َ
ٍُ أ َلْىَم َحاَء

ْ
 ال

ُ
ر َدّدِ ًُ َمْجِلٍع 

ًُأ َم 
َّ
ِه َوَطل ُْ ٌَ َبْعُظُهْم َعلَ ا

َ
ٌَ َوك ا

َ
ٍَ َما ك ِس

َ
ى

َ
ٌَ ف ا

َ
َلْىِم َطِمَع َما ك

ْ
ٌَ َبْعُع ال َلا

َ
 ف

ُ
ر َدّدِ

ا 
َ
ه
َ
ا أ ََ  ٌَ ا

َ
اَعِت ك ًِ الظَّ اِئُل َع ٍُ الظَّ َزا

ُ
ًَ أ ًْ ٌَ أَ ا

َ
ُه ك

َ
ث ًْ ى َخِد ض َ

َ
ا ك

َ
ى ئذ ْظَمْع َختَّ ٌَ ْم 

َ
َبْل ل

ا َزُطأ ٌَأًَ أ ْى
َ
 ف

ُ
ت

َ
َماه

َ
َعْذ ألا ِ

ُّ ا ُط
َ
ِاذ

َ
ٌَ ف ا

َ
ٌَ هللِا ك ا

َ
 ئَطاَعُتَها ك

َ
ف ُْ َ

ٌَ ه ا
َ
 ك

َ
اَعت َخِظْس الظَّ

ْ
اه
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. )زواٍ البخازي(
َ
اَعت َخِظْس الظَّ

ْ
اه

َ
ِلِه ف َْ َ

ْحِر  أ
َ
ى غ

َ
ْمُس ِئل

َ ْ
َد ألا ا ُوّطِ

َ
 ،٢٢٢. )البخازي، .ئذ

أ(.5ص. 

اع أّنأ ،في الحلُلت ُّ  ، وهياإلاخخلفت الشإون ىفُعج ألاماهت َى ط

 . فاإلالصىد مً ذلًغحر أَلها ئلى تفاإلاخخل وألاعماٌ ،العدالت ،الخالفت ،اللُادة

 هاٌغفلزّم  بأماهت الشخص لّمأُخأَا. ئذا ئحساء ًلدزون علىالأالرًً  َىالبُان 

أ .أًظا ألاماهتغفلت  فيمعه  نأُيىهىأظف (هالىاض ئلُ طُدبع بِىما)

ً ألاخالق اإلادمىدة ليي ًدصل أن ًمل لائدالبد لل ،مً البُان الظابم

ها فُيىن ئذا وان اللائد الًملى اللاهخحن. ولىًالشعىب الصالححن وأ على

أ    .(٢٢ص.  ،ٌ ١.2.م/ ٢٢2. ،و عاهدًً. )ًىطف الىابُل الشعىب غافلحن

الًىمل الحصٌى فالري ًملىه  العلم ال ًىافمئذا وان اإلاعلم  ،ًلفلر

أ .اإلادزطت في مً عملُت حعلُم اللغت العسبُت

خعلُم الالري ًلصم أن جؼىزٍ مإطظت  اإلانهي اإلاعلم ،ُان الظابملبلوفلا 

ة الشخصُت، ءىفاال الرًً ًمليىنأَى اإلاعلمىن  (LPTKالعاملحن في الخعلُم )وأ

اللغت  علم، ًجب أن ًيىن ماإلاهىُت. لرلًة ءىفاالة ؤلاحخماعُت، وأءىفاالوأ

أ.م اللغت العسبُتُل الخغُحر في حعلالعسبُت عام

 على جىفُر عملُت الخعلباإلطافت ئلى ذلً، ًجب أن 
 
م ًُيىن اإلاعلم كادزا

 .، ص51.2وآخسون،  س الخعلُم. )عبد السخمًبأخظً ماًمىً حهدا لخؼٍى

وىن الشسغ اإلاعحن في معلم اللغت  مً (. وإلزجياب وظُفخه حُدا، البد١١

أالعسبُت، مثل الىفاءة اإلاهىُت.
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م. وبالخالي ُالخعلجىفُر بسامج ي ف اٍثأهفاء ىاأن ًملياإلاعلمحن  علىًجب 

م في ُجدلُم أَداف الخعلعلى ت اإلاعلم َى أخد العىامل التي جإزس ئفان هفا

 هفاءة اإلاعلم واإلاعسفت واإلاهازاثبىاء  على َرٍ البُاهاث، ًمىً جفظحر  اإلادزطت.

 لىه اإلاعلم في جىفُر مهىخه.تي جظهس بشيل طلىن ذوي ومظإوٌ ًمواإلاىاكف ال

أ(  ١٢، ص. 51.2 هىفىلي،)

زالزت  همهىخه علمإلاا وظائفأّن ( 0ص.  ،51.٢)عثمان  زأي بشيل عام،

ع أكظام ب. الخعلُم ٌعني ئطخمساز ، وهي الخعلُم والخدَز كُم الحُاة والخدٍز

ا َس ا؛ والخدَزوجؼٍى َس ب ع ٌعني ئطخمساز اإلاعسفت وجؼٍى س ؛ والخدٍز ٌعني جؼٍى

أ .خالمُراإلاهازاث لحُاة ال

اهؼى وحهاد خىفُر الىاحباث واإلاظإولُاث اإلاروىزة، كاٌ ل ،لرلً طٍى

 خسفاهُتزاث وهفاءاث معُىت هجصء مً لداإلاعلم مؼلىب ل ئّنأ( 2 .، ص51.2)

أاإلاعلم.

ؼلب منهنحعلممه ًُ الث اإلاعلمحنوفلا  علُمخمً ال ىاخمىىأن ً م،  . إلاَإ

اهؼى وحهاد )م. ُوىن اللدزاث اإلاهىُت في مجاٌ الخعل حنٌظخدب في ول معلم طٍى

أ(.١ .، ص51.2

أو  حنمسبُ ىأ، طىاء في أن ًيىهمباتهفي أداء واح حن، فان هجاح اإلاعلملرلً

التههثحرا بالخغُحر في اإلاجخمع ًخأزس  ،حنعامل . ال ًمىً لغحر متهئاوهفا ممَإ

لحناإلا أأن ًصبدىا معلمحن هاجححن. هىُحنو اإلا َإ

ؼلب وىن اإلامع ذلًوأ ًُ الث،  في هفع معلمي اللغت  اإلاهىُتث ئاوالىفا َإ

معُاز الىفاءة  ئجلان، وأمىاد اللغت العسبُتئجلان العسبُت، وهي هما جلي؛ 
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س  لت مبخىسة وئبداعُت، وجؼٍى س اإلاىاد الخعلُمُت بؼٍس والىفاءاث ألاطاطُت، وجؼٍى

لت مظخمسة مً خالٌ الخبصس. )  ٢.زكم  الىػىُت التربُت وشازة هظاماإلاهىُت بؼٍس

أ.(5110مً 

 هي اللدزة على  ءاثخدي الىفائ
 
ئجلان اإلاهىُت التي جؼالب اإلاعلم غالبا

ىاد زة على اخخُاز اإلاىهج وعسض اإلاواللد ،واطعا ومعملا الدزاطُت اإلاىاد

س عملُت الخعلُم والخعلم. الدزاطُت لتًجب أن ًخلً اإلاعلم ال في جؼٍى  وأ ؼٍس

 ًىحد أي بُان أّنأ ا البعع. الأمألنهما ًدعمان بعظه دزاطُتاإلاىاد ال ئجلان

لت دزاطُتهج أَم مً ئجلان اإلاىاد الئجلان اإلاى ، أو عىظه. ئذا أجلً اإلاعلم ػٍس

، فان ما طىف ًددر َى أن اإلاعلم دزاطُتم فلؽ دون ئجلان اإلاىاد الُالخعل

 ًلىم بعمل ال 
 
، 5110أطسا،  وأ. )طىمُاحي خالمُرًمىً أن ًخعلمها الًفُد فائدة

أ.(٢2ص. 

أ
ُ
لتدخاج الج ٌظهالن ئحساء  هما، ألنفي الخعلُم الدزاطُت وئجلان اإلاىاد ؼٍس

لت الخعل . الىظس م اإلاعحنُأشياٌ الخعلم جؼابم ُعملُت الخعلُم والخعلم. ول ػٍس

لت  بخلً الخعلم. فظال عً  ىاطبتَى جدلُم ألاَداف واإلام ُالخعلفي اخخُاز ػٍس

مهُرٍ خؼىزالخعلُم وجىفل علمم اإلاُذلً، جخؼلب عملُت الخعل أ.وجلٍى

ًجب أن ًيىن كادزا  نهياإلاعلم اإلا ّنأئ( 05، ص. 5110عصان  ) هما كاٌ

لت الخعلُم تلصحابها وعسط الدزاطُت على ئجلان اإلاىاد وي ٌظهل أن  وػٍس

خلنها حُدا ممخعا. خالمُرًلبلها ال دزهها ٍو أٍو

اإلاثحرة  دزاطُتعسض اإلاىاد ال ّنأالٌغسب عً بالىا أ باإلطافت ئلى ذلً،

 دزاطُتم. عسض اإلاىاد الٍىأزىاء الخل خالمُرى هخائج حعلم الًإزس جأزحرا هبحرا عل
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وهرلً ئعؼاء الدزحت  للخعلم. الخالمُر جدفحزأ ىئل برشٍو سغبتال جلبً مخعتاإلا

باألزكام مً خالٌ الاخخبازاث ًدفص الؼالب على جدظحن أوشؼت الخعلم. 

أ(..5١، ص. 5110أطسا،  وأ)طىمُاحي 

ا في أن ًؼبم علىألاأ ثلمً اإلاوأ ، ًجب أن ًيىن معلم اللغت العسبُت ماَس 

ا،  ا، وحعلُم  ؼبم أطالُبا، واطتراجُجُاث، ومىاهجا مخخلفت، وفىىه  وأن ًخخاز ٍو

ىطائل الخعلُمُت، واإلاهازاث في جىفُر الم ظخخدَاإلاىاطبت، وأ دزاطُتاإلاىاد ال

را ٌعني اإلاهازة في جىفُر اإلاىاهج الدزاطُت، ٌعني  عملُت الخعلُم والخعلم، َو

 علُمفي عملُت الخ( SPوخدة الخعلُم )وأ (SAPوخدة بسامج الخعلُم )جؼبُم 

ىرا اإلاهازاث في خالمُروالخعلم في الفصل لل  عملُت جاخاثهإلاعسفت ٍم ىأخلال، َو

أ .مُعلخال

الباخث، وحد الباخث أن بعع معلمي  كام بها تيال اإلاالخظتوبىاء  على 

ىاد ى مُماهي لم ًيىهىا مخلىحن علشدزطت العالُت بمدًىت اإلالعسبُت في اللغت ا

 ىلخلدًمها ئل لغت العسبُتاد الىأموامال، خُث لم ٌعمم اإلاعلمىن  العسبُتاللغت 

دخاج ئلخالمُرال م الىطائل الخىىىلىحُت في واطخخداألاطالُب  جدظحن ى، ٍو

لت اإلاىاطبت واطخخدام الخىىىلىحُا في عملُت حعلعلُمالخ م اللغت ُ، ألن الؼٍس

أالعسبُت ال جصاٌ هاكصت.

وان خماض الخالمُر في اشتران حعلُم اللغت العسبُت كلُال.  وفىق ذلً،

رٍ الحاٌ جإزس في ىطائل ال اللغت العسبُت في صىاعت يعلمإلاىعي الاهخفاض  َو

ً  على اللىة لديها الخعلُمُت ىطائلال أّنأمع  .ُتالخعلُم  الخالمُر خماضجدٍس

أ.العسبُت اللغتفي حعلم  سخحنف ًيىهىا ختى
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البُاهاث مً الىشازة الدًيُت  ئطافت ئلى ،اإلاىحىدة واإلاشىالث ألاخسيأ

الث اإلاعلم. وفلا ز معُاالًإدون بمدًىت شُماهي أّن معلمي اللغت العسبُت  مَإ

دث  ،رلًل
ّ
أااصَأهلل بها َمأ ُت التيالتربُت والثلاف الشإون وشازةللد أه

َ
 ا وآخسونو

الث ( أّن .25ص.  ،51.0) و  (under qualification)اإلاعلم دون اإلاعُاز مَإ

الثزم ال ًىاطب اإلاعلم ل (low compotencies)  هلصان الىفاءة التربُت و  لمَإ

هُفُت  اهخفاض وولها جدٌ على (mismatched)التي علمها  الدزاطُت اإلاادة

أالتربُت.

الث أن ًمليىا  ًجب أّن معلمي اللغت العسبُت ًبدوأ ومما طبم بُاهه مَإ

 و التي علمها لحصٌى هُفُت التربُت الجُدة الدزاطُت لمادةل تاإلاىاطب التربُت

أ.الخالمُرمً  ألاعلى خعلمالهخائج 

أ ًّ جحناللخالمُر و الخعلُم لي أّن هخائج ف وما مً ش   خديهي ئ الجُدة خٍس

ا في الخعلُم.  في ئللاء اإلاىاد الدزاطُت جاخاث اإلاعلمه مً ماثعالأ  أو غحَر

ت هفائت اإلاعلم وإلاعسفت وأ جحن في جدظحن حىدةزٍؤ َرا البدث ًسهص  فاّنأ الخٍس

جحن لتركُت إلاعلمي اللغت العسبُت اإلاهىُت الىفائت جدلُل على . على حىدة الخٍس

 معلَمأ حعلوأمشىالث اإلاروىزة فلا للوأث دكّسز الباخث ئحساء الب  َرا ألاطاض،

ت  في العسبُت اللغت أ  .ومىكعه البدث مىطىعشُماهي ه 5اإلادزطت العالُت اإلاصدٍز

أ

أ

أ
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 املشكلة وصياغتها تحديد 1.1

 تحديد املشكلة 1.1.1

أ، في البُان الظابماإلاشسوخت  شىالثمً اإلا
ُ
 شىالثاإلا دددج

هاًجاد إلأ اإلاهمت
ّ
فهي هما جلي: لم ًخلً معلم اللغت  شيلذ. أما جلً اإلاخل

 خالمُرال مال واطعا ومخعملا، وهلصان خماضالعسبُت اإلاىاد العسبُت وا

الىطائل  صىاعتت، واهخفاض وعي اإلاعلمحن في اللغت العسبُمادة في حعلم 

الثإلا اإلاىافلت اللغت العسبُت غحرأ علميالخعلُمُت، وم  . في مداولتاإلاعلم َإ

التي طىف جدلل وهي هما  شىالث، خدد الباخث اإلاشىالثجسهحز جلً اإلا

 الخالي:

 غة املشكلةاصي 1.1.1

اللغت العسبُت في أجخؼُؽ حعلُم في  معلملل مهىُتهُف هفاءة  ..5.5..

ت  عالُتلدزطت ااإلا أُماهي؟ش5اإلاصدٍز

حعلُم اللغت العسبُت في جىفُر في  علمللم مهىُتهُف هفاءة  5.5.5..

ت  العالُتدزطت اإلا أُماهي؟ش5اإلاصدٍز

م حعلُم اللغت العسبُت في في  علمللم مهىُتهُف هفاءة  5.5.2.. جلٍى

ت  العالُتدزطت اإلا أُماهي؟ش5اإلاصدٍز

هُف العىامل الداعمت والعىامل اإلاعسكلت إلاعلم اللغت العسبُت  ١.5.5..

جحن في جدظحن حىدة ت العالُت اإلادزطت في  الخٍس  5اإلاصدٍز

أُماهي؟ش

أ
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 أهداف البحث 1.1

 َدافألاأأما  اصت.خيىن أَداف البدث ئلى أَداف عامت وأَداف خج

اللغت العسبُت  ىفائت اإلاهىُت إلاعلمال فلىُل الخصىز عً مً َرا البدث تالعام

جحن لخدظحن ت  حىدة الخٍس  ،وغحر ذلً .شُماهي 5في اإلادزطت العالُت اإلاصدٍز

ٌأ شامالشسخا  الباخث شسحٌ  ختى ،الخعلُم فيللمعلمحن  اإلاهىُت الىفاءة خى

أ .اإلاهىُحن اإلاعلمحن حساءاثئ على ًيىهىا مىفرًً

 مهىُتهفاءة  معسفت فهي البدث لهرا الخاصتَداف للأ أما باليظبت

م ،ٍجىفُروأ ،الخعلُم اللغت العسبُت جخؼُؽ في علمللم العىامل ه وأوجلٍى

جحنحىدة في جدظحن  اإلاعسكلت إلاعلم اللغت العسبُت الداعمت و  اإلادزطت في  الخٍس

ت العالُت  أ.ُماهيش 5اإلاصدٍز

 فوائد البحث 1.4

ت أو  ًسحى الباخث مً هخائج البدث أن حعؼي مظاَمت وفىائد ئما هظٍس

واإلاىفعت  وؤلاعاهت ةخث مً َرا البدث أن ٌعؼي اإلاظاعدًسحى الباعملُت. 

العالُت  الطُما في اإلادزطت حىدة التربُت جدظحنفي  صاخب اإلاصلحتلجمُع 

ت  اللغت أن ًلىي الفىسة لخىمُت علم   ،شُماهي. فظال عً ذلً 5اإلاصدٍز

وأن ٌعؼي أًظا الىمىذج الجدًد على ول  ،بصفت خاصتها العسبُت وحعلُم

م وأن ًصبذ َرا البدث  ش يء بفىسة حعلُم اللغت العسبُت في اللسآن الىٍس

أمفُدا وهافعا للبدىر آلاجُت.

ٌعؼي علما هافعا للمجخمع  مً َرا البدث أههف وأما فىائد عملُت

ادة معسفتهم وجىمُتهم وجوالخالمُر في  لمهم أًظا عً حعلم هخائج حع دظحنٍش
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أ وأن ٌعؼي ،اللغت العسبُت
 
 هاكتراخاث الخعلُمُت البرامج ومىفري نإلاىظمح فائدة

ت ألاوشؼت في ٍس  اإلاهىُت الىفاءة على الخغلب فيبخاصت  ،مُالخعل لبرامج الخؼٍى

ت  العسبُت اللغت إلاعلم اإلاىخفظت . شُماهي 5في اإلادزطت العالُت اإلاصدٍز

 واإلاعلمحن للمإطظاث هاكتراخاث َرا البدث فىائد فان ذلً، ئلى باإلطافت

ٌ امثجدلم باألأ مُحعلجيىن عملُت  ختى منها ول أدواز جىفُر في واللساء بوالؼالأ

أ .اإلادددة للَداف وفلاوأ

 هيكل تنظيم الرسالة1.5

وللحصٌى على الدظهُل والفهم الشامل، ًسجب الباخث َُيل جىظُم 

أالسطالت ئلى خمظت أبىاب، وهي:

صُاغت مشيلت  الخمهُد مشيلت البدث، مًجخيىن  ،اإلالدمت: ٌ  الباب ألاوأ

َُيل جىظُم وأ فىائد البدث البدث،أَداف  البدث،

أالسطالت.

: الىفاءة اإلاعلم، وهي حعٍسف هفائاث جخيىن مً ،تهظٍس: دزاطت   الباب الثاوي 

 ،والىفاءة ؤلاحخماعُت ،والىفاءة الشخصُت ،تربىٍتال

 آداب عامت ًخخص بها اإلاعلم في هفظهزم  ،والىفاءة اإلاهىُت

معُاز هفاءة وأ العلُا دازضاإلا في العسبُت اللغت مُحعلوأ

جحن  حعلم جدفحز لخدظحن حهىدوهخائج حعلم الخالمُر وأ الخٍس

الث اإلاعلم ،ومعىكاث الخعلُم ،الخالمُر والبدىر  ،ومَإ

أالظابلت
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لت البدث ًخيىن مً: ،مىهج البدث :   الباب الثالث  ،البدث ىكعموأ ،ػٍس

 ُاثوجلى ،وأداة البدث ،اثدز البُاهاومص ،جصمُم البدثوأ

أ، وجلىُت صحت البُاهاث.هاجدلُل جلىُتوأ ،حمع البُاهاث

اهخائج البدث وأ:      الباب السابع أجفظحَر

أوؤلاكتراخاث  : الخالصاث الباب الخامع

أاإلاساحع

أمخاإلاالأ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ


