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 ةنُانطف أحذث انرسبئم انعهمية في مجبل

 عرض أ. ٌىبء عبذ انعبطي عببس                                                     

 كبير ببحخيه بمركز تُحيق َبحُث أدة انطفم

 مبجستير:ان ئمرسب

فاػهٛح تؼط أشكال أدب انطفم فٙ ذؽغٍٛ صٕسج انزاخ ػُذ األغفال  عىُان انرسبنة:

 .لح انؽشكٛحرٔ٘ اإلػا

 .1212 تبريخ انىشر:

كهٛح  - أعرار األدب انًغشؼٙ ٔانذساعاخ انشؼثٛح - كًال انذٍٚ ؼغٍٛ يؽًذأ.د. إشراف: 

ٔانمائى تأػًال  ،أعرار انرشتٛح انؽشكٛح -إتشاْٛى صكٙ انصأ٘ أ.د. ٔ انرشتٛح نهطفٕنح انًثكشج،

 - ق ػثادج أؼًذ انُكالٔ٘شٕ د.ٔظايؼح يطشٔغ،  - ػًٛذ كهٛح انرشتٛح نهطفٕنح انًثكشج

 ظايؼح يطشٔغ. – لغى انؼهٕو األعاعٛح -يذسط أدب انطفم 

 .يٛاس أؼًذ ػثذ انعٕاد يؽًذ انببحخة:اسم 

 .تؽس نهؽصٕل ػهٗ دسظح انًاظغرٛش انذرجة انعهمية:

 .ظايؼح يطشٔغ انجبمعة:

 .كهٛح انرشتٛح نهطفٕنح انًثكشج انكهية أَ انمعٍذ:

 .عٛحلغى انؼهٕو األعا انقسم:

عؼد انذساعح نًؼشفح أشش اعرخذاو تؼط أشكال أدب  َمستخهص نً: ،أٌمية انبحج

ٔانكشف ػٍ يذٖ فؼانٛح  ،انطفم فٙ ذؽغٍٛ صٕسج انزاخ نذٖ األغفال رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح

انثشَايط انمائى ػهٗ تؼط أشكال أدب انطفم فٙ ذؽغٍٛ صٕسج انزاخ نذٖ األغفال رٔ٘ 

ػهٗ يذٖ اعرًشاسٚح ْزا انثشَايط فٙ ذؽغٍٛ صٕسج انزاخ نذٖ اإلػالح انؽشكٛح، ٔانٕلٕف 

 األغفال رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح تؼذ ذٕلف انثشَايط تصالشح أشٓش.

انًرشددٍٚ  ،غثمد انثاؼصح دساعرٓا ػهٗ ػُٛح يٍ األغفال يٍ رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح

ذساعٙ انصاَٙ خالل انفصم ان ،نشػاٚح رٔ٘ اإلػالح تًؽافظح يطشٔغ "يٍ ؼمُا"ػهٗ ظًؼٛح 

ٔاْرًد  ،و، ٔاػرًذخ انذساعح ػهٗ انًُٓط شثّ انرعشٚث1222/1212ٙنهؼاو انذساعٙ 

يٍ  ،انثاؼصح تذساعح انرغٛٛش انؽادز فٙ صٕسج انزاخ ػُذ األغفال رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح
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انُشاغ انرًصٛهٙ(، ٔأغاَٙ األغفال، ٔخالل تؼط أشكال أدب انطفم )لصص األغفال، 

 انرطثٛماخ انصالشح. ٔٚؽغة انفشق تٍٛ

ذة ذٕصهد انذساعح إنٗ ٔظٕد فشٔق راخ دالنح إؼصائٛح تٍٛ يرٕعطٙ س   أٌم انىتبئج:

ٔانثؼذ٘، ػهٗ انًمٛاط انًصٕس  ،انمثهٙ :دسظاخ األغفال رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح فٙ انمٛاعٍٛ

 نصٕسج انزاخ نألغفال رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح، نصانػ انمٛاط انثؼذ٘.

ظشاء انًضٚذ يٍ انذساعاخ انًرصهح تأدب انطفم نرًُٛح يخرهف ٔأٔصد انذساعح تإ

انعٕاَة انعغًٛح ٔاالظرًاػٛح ٔانُفغٛح ػُذ األغفال رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح، ٔإظشاء دساعح 

غٕنٛح ذررثغ أشش انثشَايط فٙ ذؽغٍٛ صٕسج انزاخ ػُذ األغفال رٔ٘ اإلػالح انؽشكٛح ػهٗ 

ائًح ػهٗ األشكال انًخرهفح ألدب انطفم فٙ ذؽغٍٛ انًذٖ انثؼٛذ، ٔدساعح أشش انثشايط انم

صٕسج انزاخ ػُذ األغفال األعٕٚاء، ٔػُذ األغفال رٔ٘ اإلػالاخ األخشٖ، كًا أٔصد 

تانرٕعغ فٙ اعرخذاو األَشطح انمائًح ػهٗ أدب انطفم تأشكانّ انًخرهفح يغ األغفال تشكم 

 ػاو، ٔيغ األغفال رٔ٘ اإلػالاخ تصٕسج خاصح.
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 ٙذذسٚظ انؼهٕو ػهٗ انرؽصٛم انًؼشف ٙف ٙأشش اعرخذاو انًذخم انعًانعىُان انرسبنة: 

 ٙ.ترذائنذٖ ذاليٛز انصف انشاتغ اال ٘ٔذًُٛح انرفكٛش انثصش

 .ـ2442ْ –و  1212 تبريخ انىشر:

كهٛح  - أعرار انًُاْط ٔغشق ذذسٚظ انؼهٕو -ٙ أ.د. ؼُاٌ يصطفٗ أؼًذ رك إشراف:

أعرار انًُاْط ٔغشق ذذسٚظ  - ؼافظ ٙػصًاٌ ػثذ انشاظ أ.د.ٔ، ْاضظايؼح عٕ -انرشتٛح

 .ظايؼح عْٕاض –انؼهٕو انًرفشؽ كهٛح انرشتٛح 

 ػهٕو تًؼٓذ ؼغاو انذٍٚ االترذائٙيؼهًح  - صفاء يؽًذ يؽًٕد تكش ْٛكم:  سم انببحخة:ا

  .تإداسج ظُٓٛح األصْشٚح

 .تؽس نهؽصٕل ػهٗ دسظح انًاظغرٛش انذرجة انعهمية:

 ظايؼح عْٕاض. جبمعة:ان

 كهٛح انرشتٛح. انكهية أَ انمعٍذ:

 رذسٚظ.انلغى انًُاْط ٔغشق انقسم: 

 أٌمية انبحج َمستخهص نً

 ي:تحذدت مشكهة انبحج فيمب يه

 .ٙيادج انؼهٕو نهصف انشاتغ االترذائ ٙف ٙظؼف يغرٕٖ انرؽصٛم انًؼشف -

 .ٙذائنذٖ ذاليٛز انصف انشاتغ االتر ٘اَخفاض يغرٕٖ انرفكٛش انثصش -

ذذسٚظ انؼهٕو ػهٗ  ٙف ٙإنٗ ذؼشف أشش اعرخذاو انًذخم انعًان ْٙذف انثؽس انؽان

، ٙنذٖ ذاليٛز انصف انشاتغ االترذائ ٘ٔذًُٛح يٓاساخ انرفكٛش انثصش ٙانرؽصٛم انًؼشف

انمائى  ٙٔذى اعرخذاو انًُٓط شثّ انرعشٚث ،انثؽس ٙٔنرؽمٛك ْزا انٓذف ذى اخرٛاس يعًٕػر

 ،ذعشٚثٛح إؼذاًْا :عاخ انرعشٚثٛح انمثهٛح ٔانثؼذٚح يٍ خالل يعًٕػرٍٛػهٗ ذصًٛى انًؼان

انٕؼذج دسط أفشادْا َفظ  ،خشٖ ظاتطحٔاأل ،ٙا نهًذخم انعًاندسط أفشادْا انٕؼذج ٔفم  

 ا نطشٚمح انرذسٚظ.انًخراسج ٔفم  

 وتبئج انبحج:

( تٍٛ يغرٕٖ دسظاخ ذاليٛز 2020ٔظٕد فشق دال إؼصائٛ ا ػُذ يغرٕٖ )ـ 

ٔدسظاخ  ،ٙتاعرخذاو انًذخم انعًان (انكائُاخ انؽٛح)دسعد ٔؼذج  ٙعًٕػح انرعشٚثٛح انرانً
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 ٘انرطثٛك انثؼذ ٙدسعد َفظ انٕؼذج تانطشٚمح انًؼرادج ف ٙذاليٛز انًعًٕػح انعاتطح انر

 نصانػ انًعًٕػح انرعشٚثٛح. ،يادج انؼهٕو ٙف ٘الخرٛاس انرفكٛش انثصش

دسظاخ ذاليٛز  ٙ( تٍٛ يرٕعط2020رٕٖ )ٔظٕد فشق دال إؼصائٛ ا ػُذ يغـ 

ٔدسظاخ  ،ٙتاعرخذاو انًذخم انعًان (انكائُاخ انؽٛح)دسعد ٔؼذج  ٙانًعًٕػح انرعشٚثٛح انر

 ٘انرطثٛك انثؼذ ٙدسعد َفظ انٕؼذج تانطشٚمح انًؼرادج ف ٙذاليٛز انًعًٕػح انعاتطح انر

 نصانػ انًعًٕػح انرعشٚثٛح. ،يادج انؼهٕو ٙف ٘الخرثاس انرفكٛش انثصش

ذًُٛح  ٙذذسٚظ ٔؼذج انكائُاخ انؽٛح ف ٙف ٙشش العرخذاو انًذخم انعًانأٔظٕد 

 .ٙترذائنراليٛز انصف انشاتغ اال ٘انرفكٛش انثصش

 انكهمبت انمفتبحية: 

 .٘انرفكٛش انثصش – ٙانًذخم انعًان
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نصالتح انُفغٛح ٔانًغاَذج االظرًاػٛح نذٖ ٔػاللرّ تكم يٍ ا ،غٛاب األب عىُان انرسبنة:

 كهُٛٛكٛح".إ –"دساعح عٛكٕيرشٚح  ٙػُٛح يٍ ذاليٛز انؽهمح انصاَٛح يٍ انرؼهٛى األعاع

 .و1212 تبريخ انىشر:

 - كهٛح انرشتٛحت أعرار انصؽح انُفغٛح -ٕٚعف ػثذ انصثٕس ػثذ هللا صانػ  أ.د إشراف:

 - كهٛح انرشتٛحتيذسط انصؽح انُفغٛح  - ٙارنٔائم أؼًذ عهًٛاٌ انش د.ٔ، ظايؼح عْٕاض

 .ظايؼح عْٕاض

  .يؼهى كًٛٛاء تإداسج ظشظا انرؼهًٛٛح - تشاْٛىإأيٍٛ يؽًذ أيٍٛ  انببحج:اسم 

 .تؽس نهؽصٕل ػهٗ دسظح انًاظغرٛش انذرجة انعهمية:

 ظايؼح عْٕاض.انجبمعة: 

 كهٛح انرشتٛح.انكهية أَ انمعٍذ: 

 انصؽح انُفغٛح.انقسم: 

 انبحج َمستخهص نً أٌمية

ْذفد انذساعح إنٗ انرؼشف ػهٗ ػاللح غٛاب األب تًغرٕٖ انصالتح انُفغٛح 

ٔذكَٕد ػُٛح انذساعح  ٙ،ٔانًغاَذج االظرًاػٛح نذٖ األتُاء تانؽهمح انصاَٛح يٍ انرؼهٛى األعاع

ا ٔذهًٛز442يٍ ) ، ح( ع21ُ - 24أػًاسْى ) ٙ،تانؽهمح انصاَٛح يٍ انرؼهٛى األعاع ج( ذهًٛز 

ٔيمٛاط انًغاَذج  ،يمٛاط انصالتح انُفغٛح )إػذاد انثاؼس( ٙٔذًصهد أدٔاخ انذساعح ف

 (  TAT( ٔاخرثاسذفٓى ) 1224ػثذ انًمصٕد  ٙٔأياَ ٙ،االظرًاػٛح )إػذاد: أعًاء انغشع

ٔٔظٕد  ،ٔظٕد ػاللح اسذثاغٛح دانح تٍٛ انصالتح انُفغٛح ٔانًغاَذج االظرًاػٛح انىتبئج:

نًرغٛش ؼانح األب  ٖٔانًغاَذج االظرًاػٛح ذؼض ،انصالتح انُفغٛح :٘غٛشير ٙفشٔق دانح ف

ٔانًغاَذج االظرًاػٛح  ،انصالتح انُفغٛح ٙاألب، ٔٔظٕد فشٔق دانح ف ٘نصانػ األتُاء فالذ

األب تانٕفاج، ٔػذو ٔظٕد فشٔق ذؼضٖ نًرغٛش انعُظ  ٙنغثة غٛاب األب نصانػ غائث ٖذؼض

 ٙكهُٛٛكٔفًٛا ٚرؼهك تُرائط انفشض اإل .تح انُفغٛح نصانػ اإلَازتؼذ االنرضاو يٍ انصال ٙإال ف

ظٕء انرشاز  ٙفمذ ظاءخ يرغمح يغ انُرائط انغٛكٕيرشٚح انًزكٕسج، ٔذى يُالشح انُرائط ف

 ْزا انًٕظٕع، تاإلظافح نهخثشاخ ٔانشٕاْذ انٕٛيٛح. ٙانغاتك ف ٙكهُٛٛكٔاإل ٘انغٛكٕيرش
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 دكتُراي رسبنة

: (عهًٛاٌأتٕ ػثذ انؽًٛذ )لصص األغفال ػُذ  ًٙعايٍٛ انرشتٕٚح فان عىُان انرسبنة:

 دساعح ذؽهٛهٛح.

 و.1212تبريخ انىشر: 

ظايؼح  -أعرار أصٕل انرشتٛح انًرفشؽ تكهٛح انرشتٛح  - إتشاْٛى ػطٕج يؽًذأ.د.  إشراف:

ظايؼح  -اإلداسج انرشتٕٚح تكهٛح انرشتٛح أعرار  ـ ػثذ ستّ ؼغٍٛ ٙػهأ.د. ٔ، انًُصٕسج

 .انًُصٕسج

 الء ػثذ انشؼًٍ انُمٛة. آ انببحخة:اسم 

  ذكرٕساِ.تؽس نهؽصٕل ػهٗ دسظح انانذرجة انعهمية: 

 ظايؼح انًُصٕسج. انجبمعة:

 كهٛح انرشتٛح. انكهية أَ انمعٍذ: 

 أصٕل انرشتٛح.   نقسم: ا

أتٕ ػثذ انؽًٛذ )ذؽأل ذهك انذساعح يؼشفح انذكرٕس أٌمية انبحج َمستخهص نً: 

ٔكٛف اعرطاع ذؽٕٚم ْزا انفكش تأعهٕب ُٚاعة انطفم ٔانًشاْك يٍ خالل  (،عهًٛاٌ

ٚؼشف  انمشد انزكٗ ال)ٔ ،(كُٕصظضٚشج انثُائٍٛ)، (ظضٚشج انثُائٍٛ) :لصصّ انرشتٕٚح انصالشح

أْى انًفاْٛى ٔانًثادئ  ٔرنك يٍ خالل اإلظاتح ػٍ انرغاؤالخ انرانٛح: يا ،(انؽغاب

انعٕاَة  ٙف (عهًٛاٌأتٕ ػثذ انؽًٛذ )ًهد ػهٛٓا كراتاخ د. اشرانرٙ ٔانرٕظٓاخ انرشتٕٚح 

 (عهًٛاٌأتٕ ػثذ انؽًٛذ )ٔكٛف اشرًهد لصص د.  ،؟انغٛاعٛح ٔااللرصادٚح ٔاالظرًاػٛح

نطفم؟ ػهٗ ذهك انًفاْٛى ٔانًثادئ ٔانرٕظٓاخ انرشتٕٚح تأعهٕب ٚرُاعة يغ إَمشائٛح ا

 :انتبنيانىحُ  فقذ جبءت فصُنٍب عهى َنإلجببة عه أسئهة انذراسة

أْذاف انذساعح، ٔيشكهح انذساعح، ٔٚرعًٍ انًمذيح، اعح: إلغاس انؼاو نهذسانفصم األَل: ا

انذساعاخ انغاتمح انؼشتٛح ٔيصطهؽاخ انذساعح، ٔيُٓط انذساعح، ٔأًْٛح انذساعح، ٔ

  .ٔاألظُثٛح
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صم كٛف ٔػشض ْزا انف ٘،، َشأذّ ٔذطٕسِ انفكش(عهًٛاٌأتٕ ػثذ انؽًٛذ )انفصم انخبوى: 

يغ اعرخشاض ٔػشض ألْى  ،، ٔرنك نصهرٓا انمٕٚح تانذساعح(عهًٛاٌأتٕ ػثذ انؽًٛذ )َشأ 

  .ذهك انكرة ٙانًعايٍٛ انرشتٕٚح انًرعًُح ف

: ٔٚشرًم ْزا (عهًٛاٌأتٕ ػثذ انؽًٛذ )ذؽهٛم يؽرٕٖ لصص األغفال ػُذ  انفصم انخبنج:

ظضٚشج ) :انصالشح ّا لصصاشرًهد ػهٛٓ ٙانفصم ػشض ألْى انًفاْٛى ٔانًعايٍٛ انر

ا  ،(كُٕصظضٚشج انثُائٍٛ)، (انثُائٍٛ   (.ٚؼشف انؽغاب انمشد انزكٗ ال)ٔأخٛش 

يؼٕلاذّ، ٔآنٛاذّ، ٔيُطهماذّ، ٔأْذافّ، ٔفهغفرّ، ٔانُرائط ٔانرصٕس ٔانًمرشغ،  انفصم انرابع:

 أشاسذٓا انذساعح.  ٙٔيرطهثاذّ، كًا ػشض أْى انثؽٕز ٔانذساعاخ انًمرشؼح انر


