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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

، بشان نظام التعليم 0222لعام  02وفقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم 

الوطين، مت توضيح أن التعليم هو جهد واعي وخمطط خللق جو تعليمي وعملية تعلم 

بنشاط إمكاانهتم للحصول على قوة روحية دينية وضبط النفس  طلبةحبيث يطور ال

مل هناك ايف ع1والشخصية النبيلة واملهارات اليت حيتاجها نفسه واجملتمع واألمة والدولة.

أنواع  خمتلفة من املعرفة اليت يتم تدريسها. واحد منهم اللغة العربية وله دور مهم جدا. 

العربية إىل  اللغة العربية من مدّرس اللغةالعلوم بليغ تعليم اللغة العربية هي عملية ت

كما قال هللا تعاىل يف القرآن   0التالميذ إلفهامهم واستيعاهبم حنو اللغة العربية مع نشرها.

 :10/4الكرمي يف سورة اليوسف 

 .2ِإانا أَنْ زَلَناُه قُرآاَن َعَربِيًّا َلَعلاُكم َتعِقُلْونَ 
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Gema Risalah Press, 0222), h.022. 
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يف تعليم اللغة العربية، هناك أهداف جيب حتقيقها تشمل أربع مهارات، مثل 

 مهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.و مهارة االستماع 

ة تعليم حفظ القرآن وتعليم اللغة العربية هي مدرس طبقإحدى املدارس اليت ت

هولو سوجناي أواترا. تسعى هذه املدرسة إىل ختريج  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

خرجيني ليسوا انجحني فقط، ويتفوقون يف اجلوانب األكادميية ولكن أيضا يف اجلوانب 

، ولديهم  إلجنازو  رآين مؤهلنيغري األكادميية، ابإلضافة إىل ختريج خرجيني من اجليل الق

، وقادرون على حتقيق أنفسهم يف احلياة اجملتمعية على أساس اإلميان الكرمية خالقأ

هولو سوجناي  4والتقوى. هذا يتوافق مع رؤية مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

واترا، هولو سوجناي أ 4أواترا. نتيجة مع مديرة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 لبةطُمدّرسة هندية احلسىن املاجستري. قال : " أان كمدرسة أحاول حتسني مهارات ال

يف حفظ القرآن من خالل حماولة توفري التوجيه والتدريب الذي ميكن ابلطبع أن يكون 

وم خرجيو حفظ القرآن فيما بعد سوف يق انمجم يف املستقبل من خالل عقد بر مفيدا هل

هولو سوجناي أواترا ختريج خرجيني ابرعني يف  4المية احلكومية مدرسة املتوسطة اإلس

حفظ القرآن". مع عقد الربانمج، سيكون له ابلتأكيد أتثري إجيايب على تعلم اللغة 

ة العربية ، هي مدرسة اللغالسرجاانالعربية. كنتيجة ملقابلة مع مدرسة مجيلة الرشيدة 

جدا مع برانمج حفظ القرآن،  أشكر: "0201وهي مدرسة احلفظ القرآن أيضا للعام 
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الصف السابع( يف تعلم اللغة (، وخاصة للمبتدئني طلبةالذي له أتثري إجيايب على ال

 قل هذا أيضا يف مقابلة مع مدرس مزّكىيمت  العربية، وخاصة يف مهارة القراءة".

ول م، وهو مدرس حفظ القرآن اآلن: " أان متحمس جدا هلذا الربانمج. من املألسرجاانا

يف املستقبل أنه من األسهل حفظ القرآن، ورأيي أن هذا الربانمج  له أتثري   طلبةجيد ال

 كبري على تعلم اللغة العربية، خاصة مهارة القراءة ".

الستماع ا لتكون قادرا على كفاية مهارة القراءة، بدءآ من التعود على القراءة،

، القرآن. من خالل عقد هذا الربانمجوالقراءة ابللغة العربية. أحدها هو برانمج حفظ 

سهل مع ملهارة القراءة يف املواد العربية، حبيث ي طلبةيتم استخدامه كدعم يف كفاية ال

 التعود على قراءة النصوص العربية بطالقة.  طلبةهذا الربانمج  على ال

إىل جانب حفظ القرآن أمهية كثرية. كما مت إجراء البحث من قبل د. قال 

براهيم الشاين، أستاذ علم النفس جبامعة اإلمام بسعود اإلسالمية ابلرايض، شايل بن إ

دل يصاب ابخلرف، ويثقف ويزيد معرآن وحفظه يساعد يف الذاكرة، والأن: قراءة الق

الذكاء، ويزيد من اإلميان، وجيعل حننس نعلم علم الدين واملعرفة العاملية، ويصبح دليال 
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بول نفصال، وجيعل العقل صافيا، وهادان، ومن املقيف تفكري اليوم، ويصبح حمفزا م

 .4الكالم يف األماكن العامة، وحفظ القرآن دائما تستفيد وال ختسر أبدا

وأما وفقا لنظرية العناصر املتطبقة اليت طورها إ.إل. ثورندايك، وفقا ملا نقله 

ما هلحمبني سياح، فإن " االنتقال الفوسفي لن حيدث إال إذا كان هناك موضوعان 

 .5نفس العناصر". مثلك الطالب الذي يتقن الرايضيات سوف يتعلم اإلحصاء بسهولة

بناء على احلقائق املوجودة يف امليدان، وكذلك بناء على نتائج املالحظات 

لم الصف السابع، واليت يف تع طلبةواملقابالت السابقة، وجد أن هناك مشاكل من 

العربية،  وخاصة يف مهارة قراءة النصوص، يفصحونالاللغة العربية، ال يزال هناك الكثري 

 4وهذا واضح من نتائج االختبار عندما دخل املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

اءة القرآن. قر   اليفصحونالذين  طلبةهولو سوجناي أواترا. ال يزال هناك العديد من ال

 هذا ما عقد أخريًا برانمج حفظ القرآن.

اهلدف من عقد هذا الربانمج، ألن القرآن وتعلم اللغة العربية هلما نفس 

وعان ، واليت إذا كان املوضإ.إل. ثورندايكالعناصر، واستنادا إىل النظرية اليت طورها 

حيتواين على نفس العناصر، فسيكون هلما أتثري إجيايب على بعضهما البعض. إذا كان 

                                                           
4 Romdoni Massul, Metode Cepat Menghafal dan Memahami Ayat-Ayat Suci Al-

Qur’an:Temukan Kedamaian Kalbumu dengan Menyelami Samudra Kitab Suci, (Yogyakarta: Lafal 

Indonesia, 0214), h. 02-22. 
5 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 0222), h.122. 
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يف  القرآن( فسيكون لديهم تلقئيا قدرات أفضلفصيحون حفظ القرآن )قراءة  طلبةال

تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهارة قراءة النص العريب. وهذا هو السبب الرئيسي 

واخللفية إلجراء هذا البحث، وهو هل املشكالت اليت مل تتم اإلجابة عليها وإثبات 

 وجود أثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة.

اله، حتفز الباحثة أخريا إلجراء هذا البحث، ورفع عنواان، بناء على الوصف أع

 يفأثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع ”وهو، 

 هولو سوجناي أواترا كاليمنتان اجلنوبية". 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة 

 أسئلة البحث .ب

 :يف هذا البحث هي استنادا إىل خلفية البحث، أن املشكلة الرئيسية

سالمية املتوسطة اإليف مدرسة كيف كفاءة طلبة الصف السابع يف حفظ القرآن  .1

 هولو سوجناي أواترا ؟ 4احلكومية 

سالمية املتوسطة اإليف مدرسة كيف كفاءة طلبة الصف السابع يف مهارة القراءة  .0

 هولو سوجناي أواترا ؟ 4احلكومية 

 يفكيف آثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع  .2

 ؟ هولو سوجناي أواترا 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة 
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 ج. أهداف البحث

 سئلة البحث، فإن أهداف هذا البحث هي حتديدة ما يلي:أبناء على 

طة اإلسالمية املتوسيف مدرسة ملعرفة كفاءة طلبة الصف السابع يف حفظ القرآن  .1

 هولو سوجناي أواترا. 4احلكومية 

طة اإلسالمية املتوسيف مدرسة ملعرفة كفاءة طلبة الصف السابع يف مهارة القراءة   .0

 هولو سوجناي أواترا.  4احلكومية 

 يفملعرفة آثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع  .2

 هولو سوجناي أواترا. 4كومية املتوسطة اإلسالمية احلمدرسة 

 أمهية البحثد. 

 ونتائج هذا البحث ومن املتوقع أن تكون مفيدة من أجل: 

 أمهية النظرية .1

يساهم هذا البحث، يؤمل أهنا ستوفر مدخال أو معلومات واعتبارًا يف 

عملية التدريس وأنشطة التعلم أن هناك أتثريًا بني حفظ القرآن على كفاية مهارة 

القراءة  ة املهر ا طلبةالقراءة، واإلضافة إىل كنوز املكتبة. خاصة فيما يتعلق حبالة 

 القادرين على قراءة القرآن.
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 العمليةأمهية  .0

األمهية العملية من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرا على توفري املعرفة 

 واملسامهات لألطراف التالية:

الصف  لبةط، توفري املعرفة املعلومات عن احلقائق اليت يواجهها الباحثونال (أ

املتوسطة درسة يف مالسابع فيما مبادة حفظ القرآن ومهارة القراءة وارتبتباطهما 

 هولو سوجناي أواترا كاليمنتان اجلنوبية. 4مية احلكومية اإلسال

لة يف حماو  ، من املتوقع أن يوفر هذا البحث معلومات ومدخالتاملدارس  (ب

حتسني تعلم اللغة العربية،وخاصة مهارة القراءة ويف حماولة حتسني القدرة على 

 الميةاملتوسطة اإلسيف مدرسة  طلبةالصف السابع من  طلبةحفظ القرآن ل

 هولو سوجناي أواترا كاليمنتان اجلنوبية. 4احلكومية 

 ر املوضوعاه. أسباب اختي

مشاكل  ثة تعترب أن هناكحوضوع هذا البحث هو أن الباسبب اختيار الباحثة مل .1

ذين ال طلبةمل تتم اإلجابة عليها يف هذا البحث. وهي اكتشاف بعض ال

آن يف جود برانمج حفظ القر مهارة قراءة النص ابللغة العربية. أاثء و  اليفصحون

املدرسة. من الناحية النظرية، وفقا ل إ.أل ثورندايك، إذا كانت هناك أجه تشابه 
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يف العناصر يف درسني، فسيكون هلا أتثري إجيايب على املتغريات األخرى. لذلك 

ئيسي ألخذ هذا املوضوع. إذا مل يتم إجراء هذا البحث، فلن ر هذا هو السبب ال

( على كفاية  xظ القرآن )متغري فمج حربانهناك أتثريا كبريا ل ف الناس أنيعر 

وهذا ما يوضح أم هذا البحث مهم كما ذكران سابقا  .( y مهارة القراءة )متغري

 أعاله. 2يف أسئلة البحث رقم 

هذا املوضوع مت حبثه ابلفعل، ولكن تريد الباحثة تطويرها مرة أخرى من منظور  .0

هذا الربانمج هو الوحيد يف منطقة سوجناي فندان، خمتلف. وبشكل فريد، فإن 

الفرعية على مستوى املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية، وابلتحديد يف مدرسة 

هولو سوجناي أواترا منبع هنر الشمال فقط.  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

حث بابإلضافة إىل ذلك، كان سبب قيام الباحثة هبذا البحث هو شعورهم أبن ال

 .الباحثة هنا الستكمال هذا البحث السابق مل يكتمل، لذلك كانت

 و. التحديد اإلجرائي

ويهدف التعريف العملي للمفهوم إىل تيسري فهم العنوان أعاله، وجتنب سوء 

 فهم العنوان، وينبغي تعريفه من الناحية التشغيلية من العنوان أعاله، يعين :
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َظ حفظ القرآن أتيت كلمة التحفيظ من  .1 ُظ حيَُ  -اللغة العربية من َحفا  .6حَتِْفْيظًا –فِّ

وتعين احملافظة على القرآن وحفظه أو بذل جهود متواصلة ومتكررة الستيعاب القرآن 

يف الذهن عن قصد ووعي وجدية حىت يتذكره دائًما، حىت يتمكن من ذلك. يعرب 

 عنها ابحلفظ عن ظهر قلب. 

ابع هو نشاط حفظ القرآن لطلبة الصف الس واملقصود حبفظ القرآن يف هذا البحث

يف حفظ القرآن.  مت قياس حفظ القرآن يف هذا البحث  22وهو يركز على اجلزء 

القراءة  ومالءمة ،املخراج، والنعومة فصيحون،تقييم  اختبارات املباشرة من خالل

 سيللعام الدرا الفردي مقدار احلفظ خالل الفصل الدراسيو مع قواعد التجويد 

، مت اختباره يف الفصل الدراسي الزوجي للعام الدراسي 0201/0200

0200/0202. 

كفاية مهارة القراءة هي القدرة على التعرف على حمتوايت شيء مكتوب وفهمه  .0

 من خالل تالوته واستيعات عن ظهر قلب.

يف  لبةطواملقصد مبهارة القراءة يف هذا البحث هو املهارة اليت جيب أن يكتسبها ال

 0201/0200قراءة اجلهرية مبواد للفصل الدراسي الزوجي للعام الدراسي ال

مصدرها الكتب املدرسية للصف السابع.مت قياس مهارة القراءة يف هذا البحث من 

                                                           
2 Ahmad Warson Munawir, Almunawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1222), h.022. 



12 
 

ودقة  على القراءة الزهرية، طلبةخالل اختبارات املباشرة من خالل تقييم  قدرة ال

لفصيح اق احلروف وفقا للمخراج واطقراءة النصوص العربية مع القراءة الصحيحة ون

 يف قراءة النصوص العربية.

 ز. الدراسات السابقة

اسم الباحث  رقم
 أو الباحثة

موضوع 
 البحث

 املساوة اإلختالف نوع ونتيجة البحث

ريسناوايت  .1
 ابساريبو

أثر حفظ 
القرآن 

 ى تعلمعل
االنضباط 

وإجناز 
 يف طلبةال

درسة ملا
 اإلبتدائية

العامة 
  حممدية

 سوراناتن
 يوجياكارات

تظهر النتائج أن هناك 
أتثرا كبريا بني حفظ 

ى تعلم القرآن عل
يف  ةطلباالنضباط وإجناز ال

اإلبتدائية العامة درسة ملا
 سوراناتن  حممدية

إن حماولة يوجياكارات، 
 أتديب التعلم هي التعود

 ،على السلوك اإلجيايب
أحدها هو عادة حفظ 
القرآن. إن طريقة حفظ 

آن اليت تتم بشكل القر 
مستمر ومتكرر ميكن أن 

اد تؤثر على طريقة تعلم املو 
، فإن لذلكاألخرى. 

تعلم االنضباط  yمتغري 

 طلبةوإجناز ال

 xمتغري 

حفظ 

 القرآن
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عملية حفظ القرآن هي 
 طلبةأيًضا مترين لل

 .7للرتكيز
حممد هيكل،  .0

 حممد بريتياان
وأجوس 

 سياريفودين

أثر حفظ 
القرآن 

على 
 إلجنازا

التعليمي 
للرتبية 

الدينية 
اإلسالمية 

وخصائص 
 طلبة

 مدرسة
املتوسطة 

العامة 
اإلسالمية 

 املتكاملة
اهلداية 

صف 
الثامن 

تظهر نتائج هذا البحث 
ن موضوع حفظ القرآ

والذي له أتثر كبري على 
ن مي للديالتعلي إلجنازا

ية الديناإلسالمي وتربية 
خصائص و  ،إلسالميةا

خلفية البحث هذا  .طلبة
البحث إىل وجود  العديد 
الدراسات اليت  تشري إىل 
أتثري حفظ القرآن على 
اإلجناز التعليمي، وحفظ 
القرآن سيستفيد دائما 

هدف ي ولن خيسر أبدا.
هذا البحث بشكل عام 

استكشاف معلومات إىل 
حول ما إذا كان هناك 

 أتثري حلفظ القرآن على  أم
 إجناز التعليميال على 

 اإلجناز yمتغري 

نية التعليمي للرتبية الدي

اإلسالمية وخصائص 

 طلبة

 xمتغري 

حفظ 

 القرآن

                                                           
2 Risnawati Pasaribu, Pengaruh Hafalan Al-Qur’an terhadap Kedisiplinan Belajar dan 

Prestasi Belajar Pada Siswa SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta, Jurnal Bimbingan dan 

Konseling, program pasca sarjana magister studi islam Universitas Muammadiyah Yogyakarta, G-

COUNS Vol.0 No.0 Tahun 0212. 
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لعام ل
الدراسي 

0217-
0218. 

رتبية الدينية اإلسالمية ال
لدى  طلبةخصائس و 

 .8الثامن

العالقة  ة.فيفي لطفي .2
بني حفظ 

 القرآن
 إجناز على

تعلم 
القرآن 

احلديث 
 يف طلبةل

مدرسة 
املتوسطة 

اإلسالمية 
السوكرية 
 اتجنريانج.

هتدف هذا البحث إىل 
هناك حتديد ما إذا كانت 

لى ععالقة بني حفظ القرآن
 إجناز تعلم القرآن احلديث

وسطة املتيف مدرسة  طلبةل
اإلسالمية السوكرية 
اتجنريانج. تظهر نتائج 
البحث أن التحصيل 
الدراسي للطالب يف 
موضوعات القرآن النبوي 
بعد املرور ابألنشطة أو 
القرآن يف فئة جيدة مع 

 .9حتصيل عايل

تعلم  إجنازو  yمتغري 

 ةطلبالقرآن احلديث ل

 xمتغري 

حفظ 

 القرآن

. االختالف مع Yمتغري مث الفرق بني ذلك البحث وهذا البحث منا أهنا يف 

األروحة اليت سيقوم هبا الباحثة يف تركيز البحث واملوضوع البحث. حمور البحث يف 

                                                           
2 Muhammad Haekal, M Priyatna, dan Agus Syarifudin, Pengaruh Hafalan Al-Qur’an 

Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) IT Al-Hidayah kelas VIII Taun Ajaran 0212-0212. Junal Prosiding Al-Hidayah 

Pendidikan Agama Islam Sekola Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hdayah Bogor, 0212. 
9  Fifi Lutfiyah, Hubungan antara Hafalan Al-Qur’an dengan Prestasi Belajar Al-Qur’an 

Hadits siswa MTs Asy-Syukriyyaah Cipondoh Tangerang, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 0211). 
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البحث األول إىل الثالث هو تعلم االنضباط وإجناز الطالب، التحصيل التعليمي للرتبية 

. ويف الوقت ةطلبو وحتصيل تعلم القرآن احلديث ل طلبةالدينية اإلسالمية وخصائص 

نفسه، فإن تركيز البحث على األطروحة اليت يدرسها الباحثة يف كفاية مهارة القراءة. 

 طلبةدائية، اإلبتيف مدرسة  طلبةالدراسات الثالثة أعاله هي، املوضوعات املوجودة يف 

وسطة اإلسالمية املتيف مدرسة  طلبةاهلداية املتوسة العامة اإلسالمية املتكاملة و يف مدرسة 

 لبةطالسوكرية اتجنريانج.يف حني أن الوصف الذي سيفعله الباحثة يف هذا املوضوع هو 

 هولو سوجناي أواترا. 4اإلسالمية احلكومية املتوسطة يف مدرسة الصف السابع 

أما نتائج البحث :اختبار كفاية مهارة القراءة حتتوى على: أثر حفظ القرآن 

. ونتيجة املقابلة مجيع %70 على كفاية مهارة القراءة  لدى طلبة الصف السابع مبعدل

ابستخدام  مالطلبة ومدرسة اللغة العربية ومدرس حفظ القرآن يقولون شعر مسرور بتعلي

 هذه الربانمج حفظ القرآن.

 ز. املسّلمات األساسية وفرضية البحث 

مات األساسية هذا البحث مت إجراء هذا البحث يف مدرسة املتوسطة مسلّ 

هولو سوجناي أواترا.حيث خصص الباحثة طلبة الصف السابع   4اإلسالمية احلكومية 
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ا م الباحث متغريين مهكمجتمع وعينة حسب العنوان احملدد سلفا لذلك استخد

 ابملؤشرات التالية: yو  xمتغريي 

. مؤشرات حفظ القرآن هي الطالقة يف  yيؤثر على متغري  xحفظ القرآن كمتغري  .1

حفظ القرآن، واملخراج، ومطابقة القراءة لقواعد التجويد، والفسحة )الطالقة يف 

 22ابختبار مباشر ابلشكل. حفظ جزء الطالقة  طلبةحفظ آايت القرآن( عال ال

 ..0201/0200)جزء عم( خالل الفصل الدراسي الزوجي من العام الدراسي 

.مؤشرات كفاية مهارة القراءة  xواليت تتأثر ابملتغري  yكفاية مهارة القراءة كمتغري  .0

على القراءة اجلهرية، ودقة قراءة النصوص العربية مع القراءات  طلبةهي قدرة ال

الصحيحة ونطق احلروف وفقا للمخراج والطالقة يف قراءة النصوص العربية اليت 

يتم إجرائها عن طريق االختبارات املباشرة من خالل قراءة النصوص العربية على 

راسي من العام اجل الكتب املدرسية الصف السابع خالل الفصل الدراسي الزوجي

0201/0200. 

 وفرضية البحث هذ البحث، يصوغ الباحثة الفرضية التالية:
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: ال يوجد أثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى (H2)فرضية صفرية  -1

هولو سوجناي  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرسة طلبة الصف السابع 

 .أواترا كاليمنتان اجلنوبية

:توجد أتثر حفظ القرآن على كفاية مهارة القراءة لدى  (Ha)ديلة فرضية الب  -0

هولو سوجناي  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرسة طلبة الصف السابع 

 .أواترا كاليمنتان اجلنوبية

 ح. هيكل البحث

ليكون هذا البحث منظما، قسمته الباحثة إىل مخس أبواب،ولكل ابب 

 بعضا، فهي كما يلي:مباحث خاصة مرتبطة بعضها 

يستوعب هذا الباب هي خلفية البحث، أسئلة البحث،  :الباب األول

أهداف البحث، أمهية البحث، أسباب اختيار املوضوع، 

التحديد اإلجرائي، الدراسات السابقة، املسّلمات األساسية 

 وفرضية البحث وهيكل البحث.

يستوعب هذا الباب هي تعريف حفظ القرآن )فهم احلفظ،  :الباب الثاين

فهم القرآن، فهم حفظ القرآن، قانون حفظ القرآن، ، نية 
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حفظ القرآن، شروط حفظ القرآن، أمهية حفظ القرآن وطرق 

حفظ القرآن( ومث فهم اللغة العربية ومهارة القراءة)فهم املهارة، 

اف م القراءة، أهدفهم القراءة، فهم مهارة القراءة، أمهية تعلي

تعليم القراءة، أنواع القراءة وصعوابت تعلم مهارة القراءة( 

 ونطاق العقل.

يستوعب هذا الباب هي نوع ومدخل البحث، تصميم  :الباب الثالث
البحث، موضوع البحث، متغري البحث جمتمع البحث وعينته، 

 ياساتتصميم القالبياانت ومصادرها، أساليب مجع البياانت،
 ب حتليل البياانت.وأسلو 

يستوعب هذا الباب هي حملة عن ميدان البحث تقدمي البياانت  :الباب الرابع
 وحتليل البياانت وتفسريها.

 يستوعب هذا الباب هي خالصة البحث وتوصيات البحث. :الباب اخلامس


