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 الباب ألاّول 

 مقدمة

 

  بحثخلفية ال .أ 

ٌظخخدمها املجخمؼ لالجطاٌ أو الخػازف ، (حػظفي)ي ضىحاللؿت هظام زمص 

ػمير ال، و قخال ولا  دبولا ت حظىوالخطسفاث ال ُبؿال مالىال بمدادزت أو لل بُجهم

ٌّ غلى  و طىءه تخظى)ًدٌ غلى الطفت و الظلىن  الري جُدال موالىال  الشػبي ًد

  .(غلى اليظب

لخػبير في ىغت مً إلاشازاث ٌظخخدمها الىاض مجم يلؿت هال“ غبد املجُد كاٌ

في  وطُلت هي اللؿت أخسي، بػبازة و. الػىاؾف، والسؾباثو ، املشاغس غً لافياز، و

ً ًمىً التي الجملت بيُت خالٌ مً لاهداف أو لافياز لىضفا   ."فهمها لآلخٍس

دا  والثلافُت الاحخماغُتالظُيىلىحُت وهسة االلؿت هي الظ" غىد أهِع فٍس

ت غلى مػان ، جخيىن مً السمىش املمداولها التى جمىًالبُىلىحُت  ؾيرو  دخٍى

ً في الاجطاٌ   .." وإلاوظان كاوز غلى الخفاغلى مؼ الاخٍس

ٌ  اللسآن أن للمظلمين و هى خاضت متمه هي لؿت الػسبُت اللؿت  الػسبُت باللؿت هص

الحدًث الري هى جفظير  وهرلً  .للمظلمين تزئِظ تخاحالػسبُت و  ( 2   عًىو)

 .اللسآن باللؿت الػسبُت

غىد لؿت زطمُت  و أضبدذ لؿت دولُت في الػالم، أضبدذاللؿت الػسبُت آلان 

مها اللؿت الػسبُت (PBB).   لامم املخددة
ّ
يىن حػل بدأ ًلخفذ ئلحها الىاض ٍو

  .أمسغسوزّي  

الظلىن  مً الخىُف غملُت الخػلم نئ" (۹٨١  2بسلى )و ( ٩١٨ 2  طىُنر )كاٌ 

 جماٍزً في املىدظبت الخبرة غً واطخلس وظبُا حؿُير غملُت اللؿت حػلم فان .الخلدمُت

 "البِئت جفاغل أو
. 
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مؼ  .لؿت لام بػد زاهُت لؿت ًطبذ .أحىبُت لؿت الػسبُت اللؿت نئ ئهدوهِظُا، في و

م اللؿت الثاهُت ضػب
ّ
 .أن حػل

الاخسة حػتر بأنها ضػبت غىد ؾير  اللؿاث لاحىبُت بيناللؿت الػسبُت  واهذ

ولىجها اصحذ لؿت مهمت للمظلمين في ئهدوهِظُا ًداحت ئال الخفاغل . الىاؾلتي بها

وخاضت لؤلبُاٌ أو لاؾفاٌ في . اللسآن و الحدًث الىىي  مؼ هخاب دًجهم الػظُم،

ها لىُل مػسفت حدًدة مفُدة في إلاطالمُت كدئخخاحىا ئلح الابخدائُتاملدزطت 

 .خُاتهم

 مثل الػسبُت، اللؿت حػلم لبدء ئلصامُت املفسداث ًطبذ الػسبُت، اللؿت ولخػلم

.  الػسبُت اللؿت حػلم لخبظُـ خؿىاث ئخدي هى املفسداث خفظ. أخسي  لؿاث حػلم

 املػلمىن ًدخاج لرلً، .بظهىلت وظُانها ًمىً ًدفظها، التي املفسداث لاخُان

 بظهىلت، وجرهسها الػسبُت املفسداث خفظ بدُث فاجً، لُدفظ مفسداث تجلىُ

 غالم مً الىلُؼ .الساخت و لالػاب غالم لديهم  الابخدائُت املدازض ألؾفاٌ خاضت

ت التي املدازض
ّ
ؿ  .حامدة الخػلم أوشؿت ججػل املػلدة، بؤلهداف البالؿىن  خ 

 ٌ لى  مثيرة و مخػت الصحُذ ًيىن الخػلُم ٌظاًس و فاجً التي لػبت" طُدىى ٍو

البدىر  ًظهس بػؼ. مً املمىً ختى واخخباز، الخػلُم حػصش  ، والخػل لالهخمام

 غلى. التي أحٍسذ مإخسا غلى الدماؽ البشسي هخائج الفخت في مجاٌ الخػلم والدماؽ

 غملُت أن ،The Every Day Geniusفي  ،(Peter Kline) وكاٌ فتر ولين املثاٌ طبُل

 ظسف مً خالت في املسء ًيىن  غىدما للؿاًت فػالت ميان جأخر أن ًمىً الخػلم

١".مخػت
 

 ٌ  التي   الفلسة ٩  املادة   الفطل ٠٠١  طىت ٩  زكم الالئدت الحيىمت وجلى

 وجدفيز وجددًا، مخػت، امللهم، الخفاغلُت، في الخػلُمُت الىخداث في الخػلم غملُت“

 ومىذ وإلابداع، للمبادزة وافُت مظاخت وجىفير بيشاؽ املشازهت غلى املخػلمين

 أطاض وهى " .للمخػلمين والىفس ي البدوي وهمىهم واملطالح، املىاهب مؼ الاطخلالٌ

 (PAKEM) ومخػت وفػالت وخالكت وشؿت التي الخػلم جىظُم ئلى بداحت املػلمين أن

.  
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 اللؿت حػلم في لاؾفاٌ الاهخمام غدم بظبب الػىىان ثاز فلد اخخ تباخثال أما

 .الطػبواهذ الػسبُت لديهم لؿت . الػسبُت

 ئطالمُت ابخدائُت مدزطت .زم، مدغىمت بأطلىب الخػلم مؼ املداغساث وزجابت

 اللؿت ًجػل مما الخاضت املدازض ئخدي في مىظف هى ،”ئوظان أوجما“ مخياملت

  الػسبُت
 
 شدًدة جصاٌ ال لاطالُب اطخخدام ذلً، ومؼ .واملت فئت في هدزض ئلصامُا

 
 
 ما هثيرا خُث ئلى، جفخلس جصاٌ أغؿُذ التي املفسداث في فهم ولرلً. وزجِبت حدا

  .املفسداث غد أكل بهمان بها ألن الؿالب، هيس ى

 لجػل خطُطا مطممت أخد مً واخدة اليلماث بالطىز  مؿابلت أطلىب

ادة أن خُث لالهخمام مثيرة الخػلم بالطىز  اليلماث بمؿابلت .املفسداث ئجلان ٍش

 أن بِىما .الىكذ هفع في وجددر واللساءة، الاطخماع، مهازاث بين هجمؼ أن وظخؿُؼ

  املفسداث ًخرهسون لاؾفاٌ ججػلها والطىز  الطىز  ًدبىن  لاؾفاٌ
 
 .حُدا اطخخداما

 املىاضفاث فهم بظهىلت للؿالب ًمىً الطىز  باطخخدام السجِبت الىخابت غً ًخخلف

 .املدددة للمفسداث املخخلفت

 

 مشكلة البحث .ب 

  :في هرا البدث خّددث الباخثت املظائل آلاجُت

لؿالب الفطل الثالث  بالطىز  الػسبُتيلماث لػبت مؿابلت ال تجلىُ هُف . 

بىؿٌى للفطل  ”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت الابخدائُت باملدزطت

ُت و جؿبُلُت2 م ٩ ٠ /2 ٠ الدزاس ي لاٌو الػام الدزاس ي   ؟.دزاطت ججٍس

لؿالب الفطل  بالطىز  الػسبُتيلماث لػبت مؿابلت ال تجلىُفػالُت هُف  . 

بىؿٌى  ”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت الابخدائُت الثالث باملدزطت

ُت و 2 م ٩ ٠ /2 ٠ للفطل الدزاس ي لاٌو الػام الدزاس ي  دزاطت ججٍس

 ؟ .جؿبُلُت

ع بين املفسداث ئجلان أهمُت في الفسق  ما .   باطخخدام الػسبُت املفسداث جدَز

 الطىز؟ وطائـ اطخخدام وبدون  الطىز  وطائـ

 

 داف البحثأه .ج 

 2هي البدث هرا في اجدلُله ًمىً التي هدفلا  أما
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لؿالب الفطل الثالث  بالطىز  الػسبُتيلماث لػبت مؿابلت ال تجلىُ مػسفت . 

بىؿٌى للفطل  ”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت الابخدائُت باملدزطت

ُت و جؿبُلُت2 م ٩ ٠ /2 ٠ الدزاس ي لاٌو الػام الدزاس ي   .دزاطت ججٍس

 لؿالب الفطل بالطىز  الػسبُتيلماث لػبت مؿابلت ال تجلىُفػالُت  مػسفت . 

بىؿٌى  ”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت الابخدائُت الثالث باملدزطت

ُت و 2 م ٩ ٠ /2 ٠ للفطل الدزاس ي لاٌو الػام الدزاس ي  دزاطت ججٍس

 .جؿبُلُت

ع بين املفسداث ئجلان أهمُت في الفسق  ملػسفت .   الػسبُت املفسداث جدَز

 .الطىز  وطائـ اطخخدام وبدون  الطىز  وطائـ باطخخدام

 

 ثالبح فىائد .د 

 2و مً فىلئد البدث هي كظمان 

ت  .   2الفائدة الىظٍس

ادة ، بالطىز  الػسبُتيلماث لػبت مؿابلت ال تجلىُفػالُت  غً ػلىماثامل ٍش

س أطاطا خيىن ل  .ينالالخل الباخثين لخؿٍى

 الفىائدة جؿبُلُت . 

  ( أ
ّ
 .الػسبُت خفظ املفسداثو  مي الفهف لدظهُلا 2 ب للؿال

 .في جؿبُم ؾسق الخػلُم املىاطبت مػسفت حدًدة ئغؿاء 2 للمدزطين  ( ب

 ال ئمياهُت2 ت زطللمد ( ث
ّ
 جلىُت خؿبُمب الخػلُم غملُت في ئغافُت مػازف سخىف

 .ليلماثب الطىز  مؿابلت لػبت

 

 الدراسة املكتبية . ه

ئّن هرا املىغىع الري هخبخه الباخثت لِع مىغىغا حدًدا غلى إلاؾالق 

 2الىثيرة غً هرا املىغىع مجها ما ًلي في هرا الحاٌ و كد هخبذ السطائل 

ولُت الػلىم الؿالبت في  (Izzatil Muna) نىامل ةغص  الري هخبتهاأوال، البدث 

فػالُت لػبت اللؿت "بػىىان    ۰  في طمازان الحىمُهسبُت ومػلمت الاطالمي ج

ت اللؿت الػسبُت في ( ضىدوق لاشُاء) ُّ غلى هخائج الخػلم املخػلمين مادة دزاط

ت لاٌو  للفطل الدزاس ي  طُمازاهجالفطل السابػت مدزطت ابخدائُت الخىزٍٍس
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 "  ۰   ٠ الثاوي الػام الدزاس ي 
 لػبت اللؿتفي هرا البدث ٌشسح   

 .اللؿت الػسبُت في الخػلم فػالت ًخأهد  ضىدوق لاشُاء

لت في الظابلت مً البدث البدث هرا فسق  و بِىما  أن هرا. الخػلم ؾٍس

ئجلان  لتركُت ليلماثبامؿابلت الطىز  لػبت جلىُاث البدث ٌظخخدمذ

 .املفسداث الػسبُت

( Vera Sherli Ferlinna)فيرا شيرلي فسلُىا  الري هخبتها، البدث ُاالثاه

طنن  الحىمُه اللؿت الػسبُت حامػت إلاطالمُت مكظم حػلُ الؿالبت في

فػالُت اطخخدام ضىزة وطائل الطىزة الثابخت "بػىىان    ۰ والُجاؾا 

الػسبُت ؾالب الفطل الثامً في املدزطت الدًيُت لؿت لتركُت ئجلان املفسداث 

 "١ ۰   ۰ مػاٍزف مىدزاحا باهجازهُجازا حىا وطـ الدزس ي 
 افي هر  

لتركُت  فػالتًخأهد ام ضىزة وطائل الطىزة الثابخت البدث ٌشسح اطخخد

 .الػسبُت اللؿتئجلان املفسداث 

 الظابلىن  الباخثىن  ظخخدمٌ. ىطائلال في ن ى ًي الظابم مً البدث الفسق و 

مؿابلت الطىز  هرا البدث حظخخدم الباخثت و في ،بدثهم في زابخت ضىزة

 .ليلماثبا

 Anggi Mutiara) طىاحيطاز  مىجُازا أهجي الري هخبتها البدث ،ثاالثال

Saraswati )والفً اللؿت ولُت لاحىبي ولادب الُاباهُت اللؿت كظم الؿالبت في 

 لتركُت مسجبـ اليلمت لػبت فػالُت" بػىىان ١ ٠  طُمازاهج الحىمُه حامػت في

 ".ماحالهجزطمُت لاولى  الدًيُت املدزطت الؿالب املفسداث هظسا اللدزة
في    

 اللدزة لتركُت فػالتًخأهد  مسجبـ اليلمت لػبت جؿبُلاث ًىضحهرا البدث 

 .املفسداث جرهس غلى
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 ثالبد ٌظخخدم .وطائل هى في اطخخدث الظابلت، بدثالمً  الفسق 

و في هرا البدث ٌظخخخم  .لتركُه ًفهم املفساداث مسجبـ اليلمت لػبت الظابلت

 .ئجلان املفسداث لتركُت ليلماثبامؿابلت الطىز  وطائل

 

 همجتمع البحث و عين . و

 مً الخػمُم مجخمؼ البدث هى مىؿلت( ١   ٠٠2 2 )  (Sugiono)سجُان

 زم لدزاطتها الباخثىن  خددها مػُىت وخطائظ ضفاث لها مىغىغاث/  وائىاث

   .اطخيخاحاث اطخخالص
هرلً مجخمؼ البدث في هرا البدث الؿالب فطل  

 .”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت الابخدائُت مدزطتالثالث 

ن الفطل أ    .ظ مً مجخمؼ البدثهطف غدد وخطائغُىت البدث هى 

 الباخث ، فأخر”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت الابخدائُتالثالث مدزطت 

ٌ  واخد  .مً الفطى

بي جلىُاث لػبت مؿابلت ًىني الفطل ًخػلم باطخخدام  الفطل الخجٍس

 املخياملت إلاطالمُت الابخدائُت مدزطت C الثالث هى الفطلو . الطىز باليلماث

هى الفطل ال ٌظخخدم مػاملت و ًخػلم  املساكبالفطل أن  .”ئوظان أوجما“

لت جدَزع جللُدي  إلاطالمُت الابخدائُت مدزطت B الثالث و هى الفطل .بؿٍس

 .”ئوظان أوجما“ املخياملت

 

 البحثنظام .ي
و هرا البدث . املشيلت جىاطب الؿسع البدثت في هرا البدث ًىاكش

 2 ابىابًىلظم ئلى خمظت 

 

هرا الفطل ٌشسح خلفُت املشيلت، جأهُد الاضؿالح، . ملدمت2 الباب لاٌو 

، و هظام الدزاطت املىخبُت، أطئلت البدث، أهداف البدث، فىائد البدث

 السطىماث مً طلظلت جىفير ئلى الفطل هرا يهدف .كائمت املساحؼالبدث، و 

 .البدث لهرا لاولُت
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 ٌشسح طىف الفطل هرا فيهرا الفطل ٌشسة . إلاؾاز الىظسي 2 الباب الثاوي 

 املجالث البدث الػلمي، مثل مخخلفت مطادز مً املظخمد إلاؾاز الىظسي 

س الػلمُت، س لاوزاق، املدزطُت، الىخب الػلمُت، الخلاٍز  .وؾيرها الىدواث، جلاٍز

 مثل املىكؼ الجؿسافي ، ئوظان أوجاما الابخدائُتاملدزطت خالت وهرلً شسح 

وهرلً زؤٍت وزطالت هره  البيُت الخدخُت، و املسافم الهُيل الخىظُمي،

 .املدزطت

 

لػبت  تجلىُ فػالُت ٌشسح الفطل هرا في. مىهجُت البدث2 الباب الثالث 

 الابخدائُت لؿالب الفطل الثالث باملدزطت بالطىز  الػسبُتيلماث مؿابلت ال

بىؿٌى للفطل الدزاس ي لاٌو الػام  ”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت

ُت و جؿبُلُت2 م ٩ ٠ /2 ٠ الدزاس ي   .دزاطت ججٍس

 

لػبت  تجلىُ تجلىُ تالبدث فُه ئحاباث غً غملُهدُجت 2 الباب السابؼ 

 الابخدائُت لؿالب الفطل الثالث باملدزطت بالطىز  الػسبُتيلماث مؿابلت ال

بىؿٌى للفطل الدزاس ي لاٌو الػام  ”ئوظان أوجما“ املخياملت إلاطالمُت

ُت و جؿبُلُت2 م ٩ ٠ /2 ٠ الدزاس ي   .دزاطت ججٍس

 

دخىي الخالضاث والطخيخاج مً هرا البدث، . الخاجمت2 الباب الخامع  ٍو

 .و هرالً الاكتراخاث و ولمت الاخخخام
 


