
 

 

 ول الباب األ
 مقدمة 

  خلفية البحث .أ

اليت اللغة  العربية هي  ذلك   اللغة  املسلُمْون،  هبا  والشعر  القرآن أبن يهتم  واحلديث 

وإذا نتحّدث  واحلديث فأّّنما للمسلمني دليالن. إذا نتحّدث عن القرآن والنثر الشهري.

اللغة واألدب  تطّورا سريعا.  يتطّوران  فأّّنما  والنثر  الشعر  أشكال   عن  شيئان خمزوانن ىف 

 (. 5ص.  1919الشعر والنثر ينتجها العقُل واخلياُل )مصطفى، 

 نقلل  اللغة  ستخدامإ  للبشر  ميكن.  عظيمة  م قيّ   ذات   اإلنسانية  الثقافة  جةُ نتي  اللغةُ 

  اللغة  تنمو  لذلك .  اآلخرين  إىل  والتفاعل  للتواصل  والعواطف  واألفكار  واألغراض  الرغبات 

 (.38 :2003 ،خري)  الناس حياة  من خمتلفة جوانب يف

مها:  مهّمان،  عنصران  النثري  األديب  العمل  عنصر  1 يف  و(  عنصر 2داخلي   )

النثَر مباشرة. . خارجي تبين  النثر عناصٌر  النثر فالداخليُّ يف  عناصٌر خارج   واخلارجّي ىف 

 األعمال األدبية تؤثر بشكل غري مباشر على شكل من عمل أديب يف شكل الرواية. 

  ، Wellek and Warren)   ّيةدايلكتيك  االثنني  بني  العالقةو .  اللغة   منتجات   أحدُ   األدبُ 

.  ةاثنويّ   إشارة   كنظام  واألدب   ةأساسي  إشارة  نظامُ   اللغة  أن  يعين   مما  ،(218 :1990



 

 

 األدب  وتسمى لألشياء البشرية  املفاهيمية  التفسريات  إلدراك  أولية كبياانت   اللغة ُتستخدم

 العمل   يُفهم  لن،  لذلك (.  Teeuw ،  1984: 99)  اللغة  على  اعتمادها  بسبب  اثنوية  عالمة

 اللغوية الوسائط خالل من إال األديب

 النصّ   أن  القول  ميكنو .  مجالية  قيمة  ذات   اإلبداع  خالل  من    يف األساساألدبُ   نشأ

 هذه  يقدم  الذي  الشخص  على  املعايري  تلك   تعتمد.  معايري  بعدة  يفي  عندما  أدبً   يكون

  فك  وهي،  جوانب  ثالثة  على  حيتوي  إذا  أدب   أّن شيا هو  قولال   ميكن،  ذلك   ومع.  املعايري

  العناصر   خالل  من  املتعة   توفري)   Delectare  واملرح ،  (للقارئ  ما  شيء  إعطاء)  Decode  الشفرة

 (.4: 2000، فاين( )القراءة إبداع حتريك  ميكن)  Movere والتحرك، (اجلمالية

 بعبارات .  ةَ األدبيّ   األعمالَ   الالحقة    التطورات   يف  املختلفةُ   األدبيةُ   املنتجاتُ   ىتسمّ 

  خيال   وصف  فهو،  األديب  العمل  حيث  من.  لغة  شكل  يف  بشري  تعبري  هو  األدب ،  بسيطة

  يتم   واليت  البشرية   بحلياة  املتعلقة  املشاكل  حول  واملعتقدات   واخللفيات   املواقف   على  حيتوي

 (. 61: 2003) برادوبو قصص شكل يف عنها التعبري

يف حي اجلمالية القدمي مبدينة   1911ديسمرب  11ولد جنيب حمفوظ عبد العزيز يف 

)عوض،   جتارية  عائلة  من  الدنيا  املتوسطة  الطبقة  من  مسلمة  أسرة  يف  يعيش  القاهرة. 

(. كان األصغر بني سبعة أطفال وأربع شقيقات وشقيقني. عندما كان يف السادسة 2000



 

 

جديد يف حي العباسية، وهو حي حديث يف مشال   من عمره، انتقلت عائلته إىل منزل

القاهرة ) ( ألنه كان يعاين يف طفولته من مرض من نوع الصرع Munthe  ،2000شرق 

 أجربه على البقاء دائًما يف البيت.

  احملاور   حلالة  وفًقا  والتعبريات   االختبارات   مالءمة  مدى  يناقش  الذي  البالغة   فروع  أحد

  كيفيةَ   درس بهي  علمٌ   املعاين  علم  أن(  2016)  القوي  فوال  يقول.  املعاينعلم    هو  وظروفه

  أيضا   وهناك.  الظروف  على  بناءً   املرغوب   املعىن  أو  للمعىن  وفًقا  العربية  اجلمل  مناذج  بناء

 واملقصود،  ذلك   وحنو  النكرية  أو  املعرفة  أو  التخري  أو  كالتقدمي،  العربية  اجلملة  بنموذج  املقصود

 ميكن، املعرفة هبذه. النفي أو الشك  أو معلومة وجود عدم حالة  أي، اخلطبة حالة بلدولة

 كانت   سواء  معروفة  اجلملة  وستكون،  بدقة  مرتبة ،  والظروف  للحالة  وفًقا  اجلمل  على  العثور

 (.21 :2004، حفين)  سيئة أو  جيدة

 ميكن  ال  كلمةٌ   اإلنشاء  أنّ   اجلرجاين  رأى .  عن الكالم اإلنشائيّ   املعاين  علم  يناقش

 الكالم   أن  أيضاً   يقال  مث.  وقوعها  عدم   أو  وقوعها  أو،  خطأها  أو  صحتها  من  التأكد

 اجلرمي   علي)   خطأ  أو  صوابً   فيها  املتحدث   على  يُطلق  أن  ميكن  ال  مجلة  هو  اإلنصائي

 (.246: ت ، عثمان ومصطفى



 

 

 الكلمات   تعين  بلتعريف  الطلبّ اإلنشاء  .  مجلة االستقهام  هو   اإلنشاء  كالم  أنواع  أحد

الطلّب    يطالب   ال .  الكذب   وال  احلقيقة  إىل  حتتاج  ال  اليت  نطق   عند  بلنجاحاإلنشاء 

 .اجلملة تنفيس وقت يف حيدث  مل شيء حدوث  تتطلب مجلة  هو الكالم هذا. الكلمات 

عام   يف  فقط  األساسي  التعليم  إكمال  على  قادرًا  حمفوظ كان   1925جنيب 

(Munthe  ،2000  املدارس يف  القرآن  تالوة  لتعلم  املراهقة  إىل  الطفولة  من  تستخدم   .)

(، وال يرتبط تعليمه الثانوي كثريًا بلرتبية األدبية. ُأجر َي توجيه  Hadiputro  ،2001الدينية )

الطالب يف املدرسة إلتقان اللغة والثقافة العربية. ومع ذلك، لديه القدرة على إتقان الفرنسية 

واإلجنليزية، لغيت األعمال اخليالية اليت قرأها عندما كان صغريًا جًدا. يف هذا املستوى، كتب  

وترجم هذه األعمال فقط إىل اللغة العربية. وعلى الرغم من أنه تلقى األدب الكالسيكي،  

الذي كان يفتقر إىل اخليال، سواء من حيث املواد أو يف طرق التدريس، إال أنه ال يزال  

(. أصبح  Munthe  ،2000إنشاء وإهلام الشعر والقصص البوليسية اليت أحبها كثريًا.    حياول

مهتًما أبن يصبح مؤلًفا بعد قراءة مناجم امللك سليمان، وهو كتاب مغامرة بقلم إتش رايدر  

 (.Hadiputro ،2001هاغارد )

،  1930يف عام    يف جامعة فؤاد األول )جامعة القاهرة حالًيا( درس جنيب حمفوظ  

(. يف هذه اجلامعة،  2000وهي جامعة علمانية، يف القاهرة ختصص يف الفلسفة )عوض،  

(. حصل على شهادة يف  Munthe  ،2000تُلقى احملاضرات بللغتني الفرنسية واإلجنليزية )



 

 

، التحق بربانمج املاجستري يف الفلسفة، وكان  1934الفلسفة بعد أربع سنوات. يف عام  

(. لتمويل استكمال  2000اجلمال يف الفلسفة اإلسالمية )عوض،    عنوان رسالته مفهوم

الفلسفة  أبطروحة يف  القاهرة. خترج  جامعة  إدارة  املاجستري، عمل سكرتريًا يف  دراسات 

 (.2000اجلمالية بتوجيه من الشيخ مصطفى عبد الرازق )منت، 

جنيب   1988مريامار هي رواية كتبها الكاتب املصري احلائز على جائزة نوبل عام  

حمفوظ. حتكي هذه الرواية قصة امرأة تدعى زهرة تعمل يف نزل امسه مريامار. التقى يف النزل 

ولكل منهم اهتمامات ومعاملة  ،  بلعديد من الضيوف الذكور من خمتلف األعمار واملهن

خمتلفة لزهرة. تعاين زهرة من الظلم اجلندري يف النزل. تستخدم هذه الدراسة النقد األديب 

النسوي ملناقشة املشاكل يف الرواية. الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة النوعية.  

يهدف البحث يف هذه األطروحة إىل حتديد صورة املرأة من خالل مظاهر عدم املساواة  

بني اجلنسني واألفكار النسوية الواردة يف الرواية. إن مظاهر الظلم اجلندري الذي تعاين منه  

قدمتها  الشخصيا اليت  النسوية  األفكار  والعنف.  النمطية  والصور  التبعية  األنثوية هي  ت 

وللمرأة حرية التعبري  ، الشخصيات النسائية هي أن النساء لديهن الفرصة لتحقيق أنفسهن

وللنساء احلق يف اختيار شريك  ،  وللمرأة القدرة على العيش بشكل مستقل،  عن آرائها

لتعليم لتحسني حياهتن. جودة احلياة. أما بلنسبة للعالقة مع والنساء حباجة إىل ا،  احلياة



 

 

على ،  االستفهام حتتوي  اليت  اجلملة  عناصر  من  العديد  هناك  أن  الباحثة  وجدت  فقد 

 ومنها: ، االستفهام

 الشعر يستخدم. الشعر ذلك   يف مبا الكثرية التعبريات  يف عادةً  اإلنشاء الطلبّ  ظهري

  بإلضافة .  للقصيدة  املستمع   أو   للقارئ  عميقة   رسالة   أو  معىن  لنقل  االستقهاممجلة    عادة

 .القصيدة إىل مجالًيا  انطباًعا سيضيف الشعر يف اإلنشاء الطلبّ  فإن، ذلك  إىل

من مجل وهذا مثال  .  معنّيٌ   أو غرضٌ   تعبريٌ   رواية مرياماريف    للكلمات جيب أن يكون  

 االستفهام:

ْيءُ ب َْعَد   زَوَاَل اْلصَّْيِف؟ َأَتَِ

 حليل نوع اإلستفهام 

تسّمى الكلمُة السابقُة بجلملة اإلستفهامّية وهي الكلمة اليت تستخدم إحدى أدوات 

اإلستفهام. وجد الباحُث الكلمَة السابقَة يف رواية اللون اآلخر إلحسان عبد القّدوس يف  

  ا يف حقيقتهوهو  اهلمزة  و  . أداة اإلستفهام املستخَدمة يف الكلمة السابقة ه10الصفحة  

. فنوع اإلستفهام يف الكلمة السابقة طلب للفهم، وهذه اهلمزة هي أصل أدوات االستفهام

 . "اهلمزة " هو اإلستفهام أبداة 

 



 

 

 حتليل معىن اإلستفهام 

الّنسبة بني الثوبة أو النفي. ومن البيان  دراك وهو إتصديٌق أّما معىن الكلمة الّسابقة 

)ال خيرج عن  حقيقيٌّ  الّسالقة، يستنتج الباحُث أنَّ معىن اإلستفهام الكلمة الّسابقة وهو  

 وظيفته اإلصلّية(. 

 حتديد البحث .ب

ثت الباح  دراس  ة رّكُز  البحث  هذا  الطلّب    ةً يف  اإلنشاء  االستفهام يفمن  رواية    وهي 

املعاين.    لنجيب حمفوظ  مريامار علم  دراسة  هلذ إبستخدام  البياانت،  إىل حتليل    ه ستنادا 

 :حتديد البحث كما يلي الرسالة

  ؟لنجيب حمفوظ مرياماريف رواية  أدوات االستفهام الواردة ما .1

  ؟لنجيب حمفوظ مرياماريف رواية  االستفهام معاين ما .2

 أهداف البحث .ج

السابقة، فتهدف هذا البحث إىل اإلجابة عن هذه األسئلة  ستنادا إىل املشكالت إ

 بلطرق التالية: 

 .لنجيب حمفوظ مرياماريف رواية  أدوات االستفهام الواردة معرفة .1



 

 

 .لنجيب حمفوظ مرياماريف رواية  االستفهام معاين معرفة .2

 فوائد البحث  . د

 النظرية. فوائد هذا البحث نوعان، مها: الفوائد العملية والفوائد ل

 الفوائد النظرية .1

، لنجيب حمفوظ  مرياماريف رواية  فهم اإلنشاء الطلّب    تطبيق معرفة الباحث يف (أ

 البالغية.  اإلنشاء الطلب والدراسات  وخاصة العلوم اللغوية املتعلقة بنظرايت 

  اإلنشاء الطلب. خاصة بنظرية زايدة معرفة البالغة وفهمها ىف علم املعاين (ب 

 العمليةالفوائد  .2

 .اإلنشاء الطلب خاصة بعلم املعاين، زايدة اللغوايت لعشاق اللغة املتعلقة (أ

للمجتمع (ب  التفكري  يف  تعميق    مسامهة  يف  اهتمام  هلم  الذين  لألكادمييني 

 . الروايةاإلنشاء الطلب وتطبيقها على  اللغوايت، خاصة بنظرايت 

الشهادة   (ج للحصول على  البحُث مفعوالً  للعلوم اإلنسانية كان هذا  اجلامعية 

(S. Hum و العربية  اللغة  بقسم  اآلدأ(  بكلية  اإلنسانية، ا دهبا،  والعلوم  ب 

 بجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن جونونج جايت بندونج. 



 

 

 الدراسات السابقة .ه

لتأييد هذا البحث، عثر الباحُث على البحوث السابقة. أما البحوث السابقة اليت 

 يف حتليل األعمال األدبية َفم ْن أمّهها:  رواية مريامارأْو  دراسة علم املعايناستخدمْت 

كالم اإلنشاء الطليّب يف نّص حاروت بعنوان    الرسالة(  2020)  حمّمد ديو رينالدي .1

أمحد   لعلي  دراسة  بكثريوماروت  العربّية  ، قسماملعاين  علم :  كلية  ب،  اأدهبو   اللغة 

  جونونج   سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة  

مل للشيخ برهان  ايف كتاب تعليم املتع  األمر. يصف هذا البحث مجلة  2020عام  

 شابُه ت  هلذه الرسالة .  علم املعاينّ يف    اإلنشاء الطّلبّ الدين الزرنوجي بستخدام دراسة  

البحث   موضوع  الفرق برسالة الباحث يف استخداممن حيث نظرية البحث. أما  

 .مل للشيخ برهان الدين الزرنوجي اتعليم املتعكتاب   وهو

:  االستفهام يف رواية رينة لنوال السعداويبعنوان    الرسالة(  2020)  عمر علي حمّرم .2

سوانن  ، جامعة  واللغةكلية اآلداب  ب،  اأدهبو   اللغة العربّية  ، قسماملعاين  علم دراسة  

من حيث نظرية    تشابُه  هلذه الرسالة.  2020عام    سوراباي   اإلسالمية احلكومية  أمبيل

رواية رينة لنوال   البحث وهو  موضوع  الفرق برسالة الباحث يف استخدامالبحث. أما  

 . السعداوي



 

 

اهلداية .3 نور  مشهور،  سوجياان،  العلمّية(  2020)  نبيال  الصراع بعنوان    املقالة 

النفس   علم: دراسة  يف رواية مريامار لنجيب حمفوظالداخلّي للشخصّية الرائيسّية  

جامعة  األدبّ  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  فااتح، كلية  احلكومية   رادين   اإلسالمية 

العلميةهلذه  .  2020عام    فاليمبانج  أما  موضوعمن حيث    تشابُه  املقالة  الفرق  . 

 . دراسة علم النفس األديبّ  يوه نظريّة البحث برسالة الباحث يف استخدام

لنجيب   األدب النسوي يف نقد  بعنوان    الرسالة(  2018)  ألفة ألفّية .4 رواية مريامار 

بنيويّة.:  حمفوظ عام    احلكومية  فجاجارانجامعة    دراسة  هلذه  .  2018جونونج 

حيث    تشابُه   الرسالة أما  موضوعمن  استخدام.  يف  الباحث  برسالة  نظريّة    الفرق 

 . دراسة بنيويّة البحث وهي

فريساانندا .5 مريامار   يف   النساءصورة  بعنوان    الرسالة(  2018)  فضليك  رواية 

حمفوظ النسويّ دراسة  :  لنجيب  األدب  عام   احلكومية  غاجاه مادا ، جامعة  نقد 

الرسالة  .2018 حيث    تشابُه  هلذه  أما  موضوعمن  يف .  الباحث  برسالة  الفرق 

 . دراسة نقد األدب النسويّ  نظريّة البحث وهي استخدام

أمتاجا .6 دوي  الدين  النوصيّفة بعنوان    الرسالة(  2019)   قمر  النصوصّية  التحليل 

هلذه    .حتليلية وصفّيةدراسة  :  رواية مريامار لنجيب حمفوظ  يف   للشخص الرائيس



 

 

حيث    تشابُه   الرسالة أما  موضوعمن  استخدام.  يف  الباحث  برسالة  نظريّة    الفرق 

 دراسة حتليلي البحث وهي

 الفكري  اإلطار . و

  الفروق   ووضوح  مجال  التقاط  يف  والدقة  العقلي  الوضوح  على  يعتمد  علمي    نظامٌ   البالغة

 تشكيل  يف  الرئيسية  العاصمة  هي  البالغة  دراسة  عادة.  اإلنرتنت  مواقع  خمتلف  بني  الغامضة

 (.6، 1994 امني. )اخلفية املواهب بعض وإحياء التابعي األدب 

  بيان  بديع.  املعاين، علم علم، بيان علم: وهي دراسات  ثالث  إىل البالغة علم ينقسم

، والتعبريات ،  اجلميلة  األساليب  من  متنوعة   جمموعة  مع  فهم  عن  والكشف  إعداد  يف  هو فن

  علم  قبل  أمهية  األكثر  اجلزء  هو  علم املعاين  أن  حني  يف(.  25،  1982 وّهب)  واحملررين

  ضبط   على  قادرين  نكون  أن  إىل  العلم  هذا  يقودان.  البالغة  علم  دراسة  يف  بديع  وعلم  العلوم

  وبلتال (  اهلل  مبتقادة  الكالم  مثّبت)  التحدث   عند  املوقفأو    السياق  إرشاد  مع  املتحدث 

 للظروف   وفًقا،  خمتلفة  ظروف  يف  اللغوية  املهارات   حتديد  كيفية  على  التأكيد   يتم  العلم  هذا  يف

 (.23، 2007 الدين وحيد)  املتغرية

 املتعلقة   اجلوانب  املعاين والبديع( عن  )علم  البالغة  علم  يف  األخرية  الدراسة  انقشت

  احملسنة   العلم   هذا  يفحص،  أخرى  بعبارة . أو  واملعىن  الفاز  حيث  من  سواء،  اللغة  جبمال

  مجيلة   لتكون  واملعاين  الكلمات   جتميل  يف  العلم  هذا  وظيفة  تتمثل.  املعناوية  واحملسنة  الالفظية



 

 

 البالغة   علم  يف  املوجودة  الثالثة  الدراسة  ت جماال(.  97،  2012  إزان)  لالهتمام  ومثرية

  العلم   هذا  دراسة  جمال  يشمل.  املعاين  علم  دورة  هي  البحث  هذا  يف  كنهج  تستخدم  واليت

، ومساواة،  وإجاز ،  وحزف،  وزكري،  وقشر،  وفشل،  وصال،  كالم  وأهداف،  وأنواعه  كالم

 (. 12، 2007 الدين زين) وإتناب 

 ذكر  عند  ممكن  غري  مطلوب   شيء  حدوث   تعيق  اليت  الكلمات   هو   إنشاء الطاليب

(.  418،  1991 دايب ) الطاليب إنشاء طلب  غري  أخرى  كلمة  هيالطاليب    غريو ،  التوجيه

 النداءو ،  التمنّ ،  اإلستفهام،  u، النهيعمار  وهيالطاليب   اإلنشاء  فئات   تشمل  اليت  كالم

 (. 104، 2007 زين الدين)

من  أتيت اإلستفهام  مصدر ،  العربية  اللغة  كلمة  ما  وهو  وهو  اإلستفهام   يعين  من 

  هذه  جذر حيصل. بوضوح وفهمها   فهمها  يعين مما ، هو فهيمة  الكلمة  جذر . االستحضار

. تسأل  أن  وظائفها  بني   من  واليت،  الكلمة   بداية  يف  وات  خطيئة،  إضايف  محزة  على  الكلمة

 )طلب الفهم(. التفسري هو طلب اللغة اإلستفهام حسب  يعين  فهذا، وبلتال

 هذه   السؤال  مجلة  عن  التعبري  ميكن.  سابقا  معروف  غري  شيء  ملعرفة  دليلٌ   اإلستفهام   

 (. 2007:106، )وحي الديناإلستفهام   عدالة تسمى استفهام كلمة  خالل من

 : يلي كما  هي الفكر هلذا البحث إطار  يف املفاهيم أما خرائط

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم البحث .ز

لتسهيل  منهجي  بشكل  املكتوبة  البحوث  يف  املناقشة  تكوين  هو  البحث  تنظيم 

أبكملها حبيث تكون أكثر تنظيما واتساقا. ونظمت الكتابة يف هذه الدراسة    البحثصياغة  

 ، وهي:األبواب يف فصول الفصل، اليت تتالف يف جمموعها من مخسه 

ة لعقليه كله اهن ويسكب العريض  األساساليت هي    ةاألول، حيتوي علي مقدم الباب 

الوصف يبدا مع خلفيه املشكلة اليت   الرسالة يف سياق واضح والصلبة. علي أساس هذه  

` 

ةأعمال  األدبيّ  

ة ثر املْسرحيْ  الّشعر النَّ

 علم البالغة

 علم البيان علم املعاين علم البديع

 الإلنشاء غري الطلبّ 
Thalabi 

 الإلنشاء الطلبّ 

داء متين  اإلستفهام ّني األمر  النّ

 معىن اإلستفهام أدوات اإلستفهم

َن  َأّنَّ  َكْم  َأي   َف  َأْيَن  َأايَّ  غري حقيقّي  حقيقّي  أَ  َهلْ  َمْن  َما َمَت  َكيْ
 

 العالقة غري مباشرة

العالقة غري مباشرة   
     



 

 

، وكيف املوضوع. مع حمله من  الرسالةيتم تلخيصها فيه حول ما هو السبب الختيار عنوان  

هو . وعالوة علي ذلك، وملزيد من الوضوح، ذكر أيضا ما  الرسالةاملادة ميكن القبض علي  

وعالوة علي   الغرض من البحث وان الفائدة من الدراسة قد استعرضت نظراي أو عمليا. 

ذلك، ولكي ال حيدث ذلك، فان هناك أيضا نتائج خمتلفه للبحوث السابقة اليت سكبت 

األول يبدو انه يصف حمتوايت اطروحه مجيعا    البابيف استعراض املكتبة. وهكذا، يف هذا  

واحده   والثالثة  ولكن يف  الثانية  للفصول  التوجيهي  املبدا  ليكون  الصلبة  والوحدة  املدجمة 

 والرابعة واخلامسة.

حتليل   كنظريّةالثاين، حيتوي علي األساس النظري لنظرية النظرايت املستخدمة    الباب 

 . األمر والّنداءعلي  علم املعايناملتعلقة بدراسة 

م الكشف عنها علي أمل ما هو ي يتذالثالث، حيتوي علي منهج البحث ال  الباب 

مصدر البياانت البحثية، وأنواع البياانت البحثية، وتقنيات مجع البياانت، وحتليل البياانت.  

 رايت تطويره كان فيما بعد يف الكتابة علم تصنيف. 

   .الذاتية ملؤّلف الكتاب  ةسري ل ل تهومناقش  البحث حتليلحيتوي علي   ،الرابع الباب 

اخلامس، هو االستنتاج الذي يتضمن البحث الذي مت القيام به، واالقرتاحات الفصل  

 . والتوصيات 


