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ىفيىمجلظىدراداتىموصلوظىذروطىالنذر
 اخرى. جمالتجيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف  -1
 يف جملة دراسات موصلية الترسل اىل التحكيم.االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر  -2
البحث الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث، ويقبل منه، يرسل عرب النظػاـ نسهػه اىل  كمني ػ   -3

اثنػػ  علػػى األقػػل. ويف ضػػاؿ النػػرورل  كػػن ثرسػػاله اىل أ وػػر مػػن  كمني ػػ . ويتشػػذ القػػرار الن ػػا   بنشػػر 
أغلبيػػة احملك ػػ . ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احملك ػػ . واجمللػػة  ػػا ا ػػق يف البحػػث عالعت ػػاد علػػى رأي 

 تعديل األحباث املرسلة الي ا. وقبوؿ النشر أو الرفض.
يهتطيع الباضث االعرتاض على رأي احملك   بشرط تقدمي الػدليل. ويػدرس اػذا االعػرتاض، وااا  انػ   -4

 ضرورل، أرسل البحث اىل  كمني   آخرين.
ىالكتابظ:ذروطى
 :زبطيط الصسحة 

( وجيب أف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري Microsoft Wordجيب أف تكتب األحباث على برانمج )
 التالية:
 .A4طوؿ الصسحة: ع ودي  -1
 .سم  2,5ا اشية العليا وا اشية الهسلى :  -2
 سم. 3ا اشية الي ىن وا اشية اليهرى:  -3
 Traditional Arabicنوع اخلط )عللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع اخلط ) -5
 .14ضجم خط النص العادي يف املنت :  -6
 .18العنواف علعربية:  -7
 .16العنواف عالنكليزية:  -8
 .لألحباث العربية 13ا واش  الهسلية  -9

 رنوانىالبحثى:

 .ينبغ  اف يكوف عنواف البحث عللغت  العربية واالنكليزية 
  قبل العنواف عللغة االنكليزية.جيب ترؾ سطر واضد فارغ 
 .جيب اف يكوف العنواف يف وسط الهطر 
 .)جيب اف تكتب  ل ضروفه  بريل عللوف الغامق )الساضم 
 (.0ين )و مهافة التباعد ب  العنا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمىالباحثىورنوانه:

 كليزية.يكتب رب  عنواف البحث: اسم الباضث، درجته العل ية، مكاف ع له فقط عللغت  العربية واالن 
 :الملخص

  ل ػػة، ويوضػع امللشػص يف بدايػػة   250-200جيػب اف يكػوف ملشػػص البحػث عللغتػ  العربيػػة واالنكليزيػة مػن 
 البحث.

 .يرتؾ فراغ سطر واضد قبل عنواف امللشص سواء أ اف عللغة العربية اـ عللغة االنكليزية 
 .تكوف  ل ة )امللشص( يف بداية الهطر 

 الكلماتىالمغتاحوظى:

  ل ات مستاضية.  5-3اف تهتشدـ يف البحث جيب  
 .  يكتب تر يب )الكل ات املستاضية( عرينًا اىل الي 
 ( 14تكتب الكل ات املستاضية حبجم خط.) 
 .توضع فاصلة ).( ب  الكل ات املستاضية 
 توضع ).( بعد الكل ة االخريل من الكل ات املستاضية. 

 المدخل:ىى

 البحث، ونطاقه، ومقارعته ، ومن جه. جيب أف يبدأ البحث دبدخل يتن ن: ادؼ 
 .يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تل  صسحة امللشص 
 (14كوف  ل ة )املدخل( يف وسط الهطر، وتكتب خبط )غامق( ضج ه )ت 

 نّصىالبحث:

 ( يكتب خبطTraditional Arabic.) 
  :14ضجم اخلط 
 (0( وبعد الك )6لبداية )كوف املهافة ب  الهطور واضدل، ويكوف التباعد يف ات. 

 الطناوونىالغرروظ:

 .ًتكتب العناوين السرعية اىل الي   ضصرا 
  16ضجم اخلط يف العناوين السرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدسىالمطبػظىفيىادتخدامىالخرائطىواألذكالىوالجداول:

 .  الرتقيم اآليل للشرا ط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
 امسه فوقه، واإلضالة اىل املصدر الذي ُأخذ منه ثاا  اف مأخوااً مػن  توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث، و تابة

 مصدر.
 الشػػػػكل )..(( عللػػػػوف االسػػػػود السحػػػػم )الغػػػػامق(، وتكتػػػػب 1، اخلريطػػػػة 1يكتػػػػب عنػػػػواف مػػػػا سػػػػبق )ا ػػػػدوؿ ،

 التوضيحات الالضقة خبط ما ل يف الوسط.

 االقتباداتىواالحاالت:

 دراسػػات م( وصػػلية( نظػػاـ االضالػػة نظػػاـ )يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػةAPA-6  األمريكػػ )
 ضصرايً.

 المصادر:

 ( يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف  تابة املصادر نظاـAPA) 
 .يتح ل الباضووف مهؤولية صحة املصادر 
 .جيب التسريق ب  املالضظات واملراجع 
  البحػث حبهػب ترتيبػه يف مػنت ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث )تػرقيم آيل(. ويوضػع الػرقم يف  ايػة

 البحث.
 خصوصواتىأخرى:

  صسحة تش ل املالضظات، ا داوؿ،األشكاؿ، اخلرا ط، واملصادر. 20جيب أال يتجاوز البحث 

 .لغات البحث املعت دل يف اجمللة: اللغة العربية ، اللغة االنكليزية 

 ل الباضػػػػث مهػػػػػؤولية ذبػػػػب يف األحبػػػػاث املرسػػػػلة اىل اجمللػػػػة مراعػػػػال قواعػػػػػد اللغػػػػة. ولػػػػذلك يتح ػػػػ
 املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.

  )ضقػػػوؽ فليػػػث األحبػػػاث املرسػػػلة اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية( تعػػػود اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية
 وز استشدام ا دوف االضالة الي ا.والجيوز نشراا، وطبع ا يف مكاف آخر، والجي

 :يرسل البحث  اماًل على الربيد االلكرتوين التايل 

E-Mail:mosul.studies@gmail.com 
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 11/1/2221: اتريخ قبول النشر  2/9/2222اتريخ استالم البحث: 

 
 خصائص الخطاب الدردي الموجه لألطفال في الموصل

Characteristics of the narrative discourse 
directed to children in Mosul 

 علي احمد محمد العبيديأ.م.د. 
/ قدم الدرادات االدبية والتوثيق/ مركز درادات الموصل

 جامعة الموصل
 عربي حديثاالختصاص الدقيق: ادب 

A. Professor Dr. Ali Ahmed Mohammed Al-

Ubaidi 

Department of literary studies and 

Documentation 

University of Mosul / Mosul Studies Center 
Specialization: Arabic Modern Art 
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 ملخص البحث:
مستتوتهو الكيبببتو لالئاليةبتو  لتع الئنالتر الت  هتروي الترالي ئيت  ا  تاي    يشتغل اخلطاب السردي يف

لهتتم ئحمل   وولفو لبغو للتمثبل اللفظ  للح  . رالدة مظاىره لأونبتو  لمستوتهو الداللبو. لهتتم ىذه الدراسو 
 تاوو األدوبو يف ايولل.ئل شف  ن خصايص اخلطاب السردي ايوجو لألطفال  لع  بنو من ىذا النوع من ال 

Abstract 

Narrative discourse, at its structural and relational levels, works on 

elements which connecting tale-teller with the narrative text, and it 

concerns the discourse  as a form of the pronunciative representation 

for the discourse. It also pinpointed its aspects, structures, and 

semantic levels. This study focuses on disclosing narrative discourse 

properties that targeting the children age-group       . 

 ايةدمو:
 ملوجو لألطفال. مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث يف الكشف عن خصائص اخلطاب السردي ا .
 كيفية تصوير القاص ألنساق القيم  يف اخلطاب السردي املوجو لألطفال.  ىدف البحث: .
أمهية البحث:  التعرف على التشكالت اجلمالية والفنية يف اخلطاب السردي املوجو لألطفال، مبا حتملو من قيم ودالالت  .

 متعددة.
 تشكل البحث من:

 االطفال.التمهيد: مفاىيم نظرية ألدب  -
 جتليات اخلطاب السردي يف قصص األطفال. املبحث األول: -
 القيم يف اخلطاب السردي لقصص األطفال. املبحث الثاين: -
 اخلادتة: -
 ىوامش البحث ومصادره: -

 التمهبد: مفاىبم نظريو ألدب األطفال. .
ىن خطبقدددة دددددودة مدددن القدددراد يعدددد أدب األطفدددال جدددألدبا مدددن األدب خعمومدددو وتمدددل خصائصدددو و دددفاتو، إال أندددو يعددد       

فحسددو وىددم األطفددال، وىددو وإن ا ددتفاد مددن الفنددون السددردية والر ددوم وفددن التصددوير واأل ددكال التو دديحية، إال أنددو تمددل 
مضموًنب مغايراب  واد  يغ أب لوب املقالة أو أب لوب القصة أو األنشدودة أو اككايدة، ويعدد مبدا تويدو مدن قصدص وأ دعار 

تدداب أو ةلددة أو  ددريع مسددموع أو مشدداىد ميدانيددة لتنميددة قدددرات األطفددال علددى ا خددداع واالختكددار وحكددا ت يف  دديغة ك
لديهم، فضالب عن أندو و ديع منا دو يف اجلاندو ال خدوي للتعلديم وتنميدة القددرات السىنيدة وا دتقرار اجلواندو النفسدية لدد  
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الطمددوح للمسددتقبل وي ىلددو ليكددون إنسدداًنب إ اخيبددا يف الطفددل، إي يتدديط للطفددل الشددعور للر ددا والثقددة للددنف  وحددو اكيدداة و 
 (. 5 ص1997زلي اجملتمع)

وتتنوع األنواع األدخية اليت يُعرض فيها أدب األطفال، إال أن القصة حتتل املكانة املرموقة مدن خده ىدسه األ دكال 
، إي أتخس القصة خُلو الطفل حده السردية؛ وقد خرىنت الدرا ات على جناعة القصة يف توجيو الطفل أدخيبا وفكر ب وترخ و ب

ُيسددرد لددو أحدددا ها أو حدده تالمدد  أًنملددو  ددفحارا امللوهنددة ويقددرأ  ددطورىا، وتبقددى نفسددو متلهفددة عليهددا، إي أنددو منددس نعومددة 
أظفاره يتلهف لسماع اهلدىدات واألًن يد، وحكا ت األم اليت تنشدىا وتقرؤىا على أمساعو، فينشأ دبداب للسدرد واككايدة 
ٍم ويف خعض األحيان من  ا، ليطرق لهبا خعفوية وَنه والقصة، إي ي  و يف وجدانو، وللتايل يظل يف  وق لسماع القصة أخدب

ا عددن (71 ص1997)اهلبتت  خددالل مددا يتلقدداه مددن التوعيددة والتشدد يع  . وقددد  ددد الطفددل يف القصددة فضددادات رحبددة خعيدددب
دىددا، فرفددرف  رةب  ندداح خيالددو او خي ددات وأ منددة ُتشددبع ريفباتددو النفسددية يف  ددلطة األخددوين واملدر ددة والبي ددة الدديت يتددنف  أجوا

اللعو والغناد واملرح، وقد يتقمص أدوار الشخصيات القصصية اليت ت اد  لو أمام ًنظريو ليحقق ياتو. ويت ول يف ةتمع 
. إي حتملددو أحددداث القصددة او (7 ص1974)شتتحاهواكيددواًنت ليتعددرف علددى طبيعددة حتركهددا وحيارددا ويهعتددُ  مددن حكا رددا

دددا وجترخددةب. وقدددد تسدددتوعو القصددة املعدددارف  يعهدددا، إيا ا دددتطاع  عددواخ خياليدددة وعلميدددة فينهددل مدددن معينهدددا ويددألداد  قافدددة وعلمب
لاثب إليدو كدل مدا يرفدع مدن ر ديده  -الطفدل -الكاتو أن يوظف اللغة واألدوات السردية خعناية ودقة كبرين لي سب املتلقي

لتعبري ومما  علو فرداب  دو ب ًنفعبدا جملتمعدو، قدادربا علدى أن تتدد أبفدراد ةتمعدو علدى اُ د  انسدانية وترخويدة  دامية اللغوي وا
ددا علددى العدداخ دون أن ينبهددر أمددام الثقافددات  وأن يواكددو العدداخ يف ةددال العلددوم وا داب وأن يبقددى متمسددكبا مبورو ددو، منفتحب

 .(64 ص2211)امسا بل الوافدة
أدب األطفال جألداب أو نوعاب من األدب يقددهم لألطفدال ويراعدى فيدو مسدتو  إدراكهدم، وقددرارم اال دتيعاخية، يعدُّ 

ويكون يلد يف  يع األنواع األدخيهة اليت تكتو هلم، من قصص ومسرحيهات وأ عار، ويعرهفو نعمان اهلييت على أنهو "عرض 
 .(141")وريغش  د.ت  صللحياة ختصوير وتعبر متميهألين

كما قلنا فإن أدب األطفال ىو كل ما يكتو لف ة األطفال والشباب من مو وعات جتسهبم وحتظى لىتمامهم، 
ويتم و عها يف األمكنة املخصهصة هلم كاألقسام واملكتبات،  من املصنهفات اليت تعنديهم وتعدىن لنشدغاالرم، وىدو أدب خ 

الف ة العمرية من مرحلة الطفولة، حّته مرحلة املراىقة، فهسه املرحلدة يكتو جلميع ف ات اجملتمع، خل اختص خف ة معيهنة ىي 
دددي عقلدددو ويصدددقل معرفتدددو، ويغدددر  فيدددو الصهدددفات اكميددددة،  ىدددي مرحلدددة مهمدددة يف حيددداة ا نسدددان، إي تتددداج فيهدددا إو مدددا ينمه

لصهددفحة البيضدداد يكتددو فيهددا واألخددالق النبيلددة، وىددو يف ىددسه املرحلددة يكددون جدداىألاب ال ددتقبال أي فكددرة تقدددهم إليددو، ألنهددو كا
ا نسدان مددا يشدداد، فمنددس أن يولددد الطفددل إو أن يبلددغ مرحلددة املراىقددة يكددون ااجددة إو إر ددادات ونصددائط تسدداعده يف خندداد 

 (.142-141وريغش د.ت ص خصيهتو وتنميهة أفكاره)
 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية علمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0442شوال -2120 آيار ،(85العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(4) 

 خصايصو:
القيهام للكتاخدة هلدم، وتتمثدل  ألدب الطفل خصائص دتيهأله عن ا داب األخر  و و مراعاة ىسه اخلصائص عند  

 (. 136 ص1993أووالرضا يف )
 مراعاة إدراكارم ومراحل أعمارىم. -
 مراعاة األلفاظ املوجههة إليهم. -
 مراعاة املبا رة يف طرح األفكار؛ ألنه الطفل لي  لديو إدراك معريف كاٍف ليفسهر تلد ا تادات والرهمو . -

 ددديطا ترخدددو   يتددديط الفدددرص أمدددام األطفدددال ملعرفدددة ا جدددالت عمدددا يطدددرأ يف  يلدددتهم ومدددا وأدب األطفدددال "خو دددفو و          
يصدددادفونو يف واقعهددددم مددددن أ دددد لة وا تفسدددارات وددددداوالت اال تكشدددداف وا ددددتخدام اخليدددال وتقبهددددل اخلدددد ات اجلديدددددة الدددديت 

ر ها على الطفل دتا يبا مع قددرة (. وميكننا القول أبن ىسا الفن يقوم ختصوير األفكار وع68الشارلين د.ت صيردفها")
ا تيعاخو وإدراكو، إي يكون يلد يف قالو علمدي مدتقن، يقدف الطفدل أمامدو وينهدل مندو ا جاخدة عدن كدل مدا علدق يف يىندو 

 من امور حياتية أو وجدانية.
   أىدافو:
ومددددددددن خينهددددددددا: عندددددددددما نتأمهددددددددل النهصددددددددوص األدخيهددددددددة املوجههددددددددة او األطفددددددددال جندددددددددىا حتمددددددددل  لددددددددة مددددددددن األىددددددددداف،       

 .(62 ص1976)ا ديدي 
 مساعدة الطفل أن يعيش خ ات ا خرين. وخسلد تتهسع خ اتو الشهخصيهة وتتعمهق.  -
 إ حة الفر ة لو ليشارك ختعاطف وجهات نظر ا خرين جتاه املشكالت و عولت اكياة.  - 

ى هبددسه التهعريفددات واخلصددائص واألىددداف إو وخندداد علددى مددا تقهدددم تلددص إو نتي ددة مفادىددا:  أنه أدب األطفددال يسددع    
"تنميهة مهارات القرادة والكتاخة عندىم، وتألويدىم خثروة لغوية فصيحة تغد  مدن  درورم وخد ارم اخلا هدة، وتنمدو ىدسه الثدروة 

 داليبهم (. وتتطدور خدسلد معدرفتهم اللغويهدة وترتقدي أ137 بتد، د.ت صواخل ات مع منو أعمارىم ومراحلهم وقرادارم")
 التهعبريهة يف  ّت اجملاالت.

يف الواقدددع يعدددد أدب األطفدددال "أداة تعليميهدددة وترخويهدددة، يواكدددو املنددداى  الدرا ددديهة، خدددل يرتقدددي للطفدددل او مسدددتو ت         
أفضدددددل، ألنهدددددو هاطدددددو وجداندددددو وعقلدددددو فينطلدددددق خيالدددددو إو  فددددداق املسدددددتقبل مدددددألوداب مبعلومدددددات ومهدددددارات وخددددد ات كثدددددرة 

 (، ويسهم كثراب يف خناد  خصيهتو واألخس خيده ليكون كياًنب مثقفاب يا خلفيهة معرفيهة.127 ص1989حنورة )ومتنوعة"
 ايبحث األلل: جتلبات اخلطاب السردي يف قصص األطفال.

يستدعي اكديث عن اخلطاب ألي نص  ردي مهما كان نوعو )رواية، قصة، قصة قصرة.( اكديث عن البنية 
وتعددد البنيددة السددرديهة مددن أىددمه البُددىن املكونهددة للخطدداب القصصددي، كوَنددا جتمددع خدده طيارددا عالقددات العنا ددر السددردية للددنص. 

الفنيهددة املشددكلهة هلددسا اخلطدداب خبعضددها، وقددد عقدددت لدرا ددة ىددسه البنيددة جهددود مكثهفددة انصددبهت حددول أدب الرا دددين. ويف 
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او الطفددل، وتتمثددل الدرا ددة التطبيقيددة املنصددبهة علددى عيهنددة مددن داولددة لتمييددأل خصو ددية ىددسه البنيددة يف إطددار القصددة املوجهددة 
 قصص األطفال عند ةموعة من كتاب أدب األطفال يف املو ل.

ولقد اىتم ُكتهاُب القصة أبحداث قصصهم، وأولوىا عناية خا ة تفوق ما أولوه لبقية عنا ر القصة، إي جادت 
وفرىدا يف اكددث، واملتمثلدة يف الو دوح والبسداطة واالمتداع، وامدتالك أيفلبية قصصدهم متما دية مدع الشدروط الفنيدة الواجدو ت

اكدددث لصددفيت ا قندداع والصدددق الفدد  أي تصددديق الطفددل ألحددداث القصددة او حدددمب التلددب  واالندددماج، ومبددا  عددل مهمددة 
و وإدراك الكاتددو ألدب االطفددال  دداقة و ددعبة، أ ددعو ممددا يتصددورىا خعضددهم، ألن الكاتددو متلددألم ل ددتخدام لغددة تتنا دد

االطفددال وأخيلددتهم، ومراعدداة مراحددل منددوىم، للو ددول او األىددداف ال خويددة والفنيددة واجلماليددة خصددورة ممتعددة، وقددد لددوح  أن 
القا هه يف خداية نتاجهما األديب خ يثقلوا قصصهم أبحداث مفصلة و ائدة ال أمهية هلا، خدل كاندت أيفلدو قصصدهم تعتمدد 

 مرتبطة فيما خينها ع  تنا ق يف  ياقها النصيه.حداثب واحداب أو ةموعة أحداث 
 السبتاق النص :

يقصددد للسددياق النصددي تلدددد املكددوًنت الدديت تتضددمنها القصدددة القصددرة جددداب، مددن مثدددل: مكددون األحددداث، ومكدددون       
قصص  الشخصيات، ومكون الفضاد، ومكون الرؤية، ومكون اللغة واأل لوب. فعلى مستو   ورة املو وع، تتسم مثالب 

طالل حسن خبعدىا ا نساين واألخالقي وال خوي واجلمايل... لسا، فهو يددعو يف قصصدو إو قديم ترخويدة عمليدة وواقعيدة يف 
نفسية الطفل، كالعمل اجلاد، واملثاخرة، ودبة ا خر، واح ام الغر، ويرفض مثالب التواكل والكسل والتهاون واخلمول، ويبدو 

 لالنملو(:)دودلب يلد جلياب يف قصة 
 ما ألغرىا"

 مث رفئت رأسها اىل دودلب  لأضافت  لما أيربىا.
 لقوهلا: أهنا حتمل حبو قمح  لقد حصلت  لبها ونفسها.

فبتأثر دودلب و الم أمو ليةرر أن يةوم ئلطباد السم و ونفسو  ألنو مل يئد لغرياً أل ئستطا تو الةبام وذلك 
 لوحده.

مو  يتمتئان وتنالل أشهع غداء هنالاله يف حباهتما  ليان ألذ ما يف الغداء مس و لوئد الظهر وةلبل  جلس دودلب لأ
 .(7 ص1996)حسن "سلمون  ليبف ال  لى  السم و ال  الطادىا دودلب البوم ونفسو

مددن  وقدد تضددمنت ىددسه القصدة القصددرة ةموعددة مددن القديم اكميدددة والفضددائل ا نسددانية ال خويدة واألخالقيددة الرفيعددة،        
مثل: الدعوة إو العمدل اجلداد، ونبدس التهداون والكسدل والتماطدل والتسدويف، والنصدط لالختعداد عدن اكسدد واكقدد، واكدث 

الدديت دعددا فيهددا القدداص او  ددرورة  االلتددألام ختأديددة )الشتتمئو( علددى اكددو والصددداقة واألخددوة وا نسددانية، كمددا يبدددو يف قصددة 
لددة ) نوخددة( مثدداالب علددى االلتددألام، فقددد دتكنددت مددن أتديددة واجبهددا مبسدداعدة الشددمعة الواجددو وعدددم أتجيلددو، متخددساب مددن الطف

 خنفسها واليت ياخت من أجل العلم.
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 زنووو  انين مشئو  اضبئبين  لأجنزي لاجبك... -"
 لهبدلء  لضئتين زنووو فوق الطاللو  لاحننت  لع دفكىا.

 لةد أجنزت لاجيب -
 آه  لةد انتهت الشمئو... -

 ان أجاىد أن أرى مالحمها ا لوة...فةلت  لأ
ال حتزين ت  زيزيت  فلةد اضأٌت لِك حىت أجنزت لاجبك  لأان سئبدة ألين مثلك أجنزت  -

 .(12 ص1979لاجيب")حسن 
 وتنتهي القصة خبادتة تعليمية وترخوية ىادفة، يات مغأل  أخالقي يتمثل يف اكث على العمل اجلاد واملفيد.      

ائمداب االختددداد مددن البدايدة يف عددرض املو ددوع، خدل يسدد جع أو يسددتبق األحدداث خطريقددة يتالعددو ويلتدألم الكاتددو د
فيهددا للددألمن يف القصددة ليخلددق خددسلد عنصددر تشددويق جددراد املفارقددة السددردية ممددا يددوحي للمتلقددي أبن ىدددف املفارقددة ىددسا ىددو 

 َنايتها قفلة  اخرة ومفارقة:ىدف  ايل خنائي يف النصوص السردية. وإليكم قصة أخر  خدايتها حد ية، و 
ودتثل ىسه القصة أمنويجاب وا حاب للمفارقة السردية، إي تدور يف ةملها حول حاد ة فقدان )مو دان غدًا(: قصة
 ددن وب( خطددل القصددة، وكيددف أن علددى الكبددار أن يألرعددوا األمددل يف نفددو  الصددغار للتطلددع  ددو املسددتقبل، ل) ددديق عأليددأل 

القصة اليت ال تت او  الصفحته، إال أَنا تعد أمنويجاب وا حاب من منايج املفارقة السردية اليت وعلى الريفم من قلة  فحات 
وظفهددا)طالل حسددن( يف كثددر مددن قصصددو إي يتالعددو فيهددا للددألمن علددى املسددتو  املكتددوب ليدد ك للقددارئ اكريددة يف إعددادة 

ملفارقية اليت دتتلكها نصو و القصصية، وال  ديما ىدسه ترتيو الألمن القصصي يف يىنو، مما  عل القارئ مأ وراب لخلا ية ا
 القصة.

االطددار (. ميثددل ىددسا الددألمن اكا ددر 39 ص1995حستتن ) " متتري يومتتان لستتنأيوب ال وهبتتين  لمتتن يلومتتو "
وىددو فهددم  ددرعان مددا ينقلدددو  -  رة  ددن وب للددراوي -الددسي يهيددق للقددارئ الفهددم األويل للحدددث املنطقددي املتكددرر يوميددداب 

خطريقة ا  جاعية او الألمن املا ي ليكشف عن انقطاع الأل رة للرجوع او ىسا الألمن السي  م يف مسرتو فقدان  ديق 
  ن وب العأليأل، كما يبدو يف النص:

 (.39 ص1995من السهل أن يفةد سنأياب يف  مره لاحداً من أ ز ألدقايو")حسن  " لبس
فالفعل)يفقد( يف النص وإن جاد خصيغة  املضارع، إال أن السياق السي جاد فيو ىو  ياق ا  جاعي. ويرجدع  

  .لقاقم لو قيل يومهلكدث او املا ي ، ليعلل  بو انقطاع   رة  ن وب السي أ ر فيو فقدانو لصديقو جراد اف ا  ا
وقدد  ددهد اال دتهالل يف القصددة خنددادب مفارقيداب ا دد جاعياب وا ددحاب جدراد قفددأل الدراوي خدده  مندده، مهدا الددألمن املا ددي 
والألمن اكا ر، فضالب عن املستقبل السي أ بط خعد روايدة الدراوي ما دياب  خدر، إي يقدول الدراوي يف القصدة وىدو السدن اب 

 اجلده:
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و متويئاً  لع  صاي  مل أجده يف الببت  لقالت أمو: لةد خرج منذ الفأير لمسحت لوئد أتم قصده" 
 (.39 ص1995دمئتها لأضافت انين قلةو  ال ي اد ويل شبئاً")حسن 

نلحددد  أن الظدددرف الألماين)خعدددد أ م( يشدددر يف الظددداىر أبن اكدددديث مددد طرت يف إطدددار املسدددتقبل، إال أندددو مسدددتقبل 
) ن وب(  ديقو، لكنو ميثل يف وقت الروي ما ياب، إي انتهدت القصدة ادد ها و ماَندا، ومدره  للنسبة للألمن السي فقد فيو

عليهدا الدألمن لتصدبط قصدة يسدردىا السدن اب اجلدد، وىدسا مددا يضدعنا إ اد خلخلدة منطقيدة ملفهدوم الدألمن يف القصدة ممدا  علنددا 
 نتوىم  علمب اكا ر ما ياب واملا ي حا راب.

 السباق الذىين:
ال مصدراب من املصادر اليت يستقي منها القاص أفكاره إي يل دأُ او اختيدار فكدرة القصدة لالعتمداد علدى يعد اخلي

خيالددو الوا ددع، فيقددوم خنسدد  األحددداث حددول الفكددرة، فددإيا كددان يسددتخدم اخليددال االختكدداري واالخددداعي يف عمليددة االخددداع 
ىسا ا لولب لت سيد عنا رىا الفنية، ألن الوقائع واألحداث  والكتاخة، فاخليال ىو و يلة المتصاص األطفال للثقافة، ويعد

واألفكددار واملفدداىيم ىددي اددد يارددا ميتددة، إال أن اخليددال يبعددث فيهددا الفاعليددة ودتنحهددا أخعدداداب فنيددة جديدددة. وقددد خددر  يف يلددد 
الديت توجدو  )التوفري(كقصة  القاص )عبد االلو رؤوف( السي ا تقى فكرة قصتو من خي ة الطفل اليت تتمثل لأل رة واملدر ة

 الطفل او طريقة التوفر يف كل  يد.
 "لقفت الست سلمع لى  متسك ودفاهر االنشاء لتةول لنا:

 امسئوا ت ألالد: أهئرفون من ىو أفضل من يتب موضو اً  ن التوفري يف درس االنشاء 
يوضوع... يما أهنا يتبتو لنفذهو يف انتظرلا.. سأخربيم أان ونفس ... إن لديةت م مسراء ى  أفضل من يتب يف ا

 الوقت نفسو.
 سألنا وصوت لاحد: ليبف ىذا ت ست سلمع 

ألن مسراء يتبت ايوضوع  لع لجه  لرق الدفك وئ س اجلمبع الذين يتبوا لفحو لهريوا الصفحو االخرى" 
 (.83 ص1993)رؤلف 

 السبتاق اللغوي: -
ل مرجعيدددة  تلفددة ومتنوعدددة  دددياقياب ودالليدداب، إي تضدددر حقدددل يسددتخدم ُكتهددداب قصددص األطفدددال لغدددة طفوليددة يات حقدددو 

السات، وحقل الواقع، وحقل الطبيعة، وحقدل القديم، وحقدل الدوطن، وحقدل ال خيدة، وحقدل السدخرية، وحقدل األ در، وحقدل 
، وحقدل الغراخدة، وحقدل الطفولدة. ومدن الضدروري أن تكدون لغدة الدنص األديب املوجدو او األ طفدال  دهلة اكرية، وحقدل اكمبلدممب

ووا دحة ومفهومددة، وتفيدد القصددة املوجهدة للطفددل مدن اللغددة أ دوا ب ومفددردات وتراكيدو يف حتقيددق أىددافها العامددة واخلا ددة، 
ومنها إ راُد الثروة اللغوية للطفل ودتكينو من اللغة قرادة وكتاخة وحتداثب. فهدي تنمدي يف الطفدل الر ديد املعدريف واللغدوي ودتكندو 
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دددا  يف نفسدددو. فاألطفدددال ااجدددة او القدددرادة واال دددتمتاع خلغدددة يفنيدددة، ألن اللغدددة ىدددي معيدددنهم لتطدددوير قامو دددهم مدددن التعبدددر عمه
 وخ رم اللغوية.

إن الكتاخدددة األدخيدددة لألطفدددال  تسدددتدعي ا دددتخدام ا دددلوب ميتدددا  للشدددفافية والو دددوح واالمتددداع، ليدددتمكن مدددن ايصدددال 
ه وا دحاب علدى  دبيل عندد القداص ) ىدر ر دام( الدسي دتيهدأل ا دلوخو يف املعلومة إليهم خطريقة  حيحة و ليمة. وىسا مدا جندد

) تامل خداية نتاجو القصصي مبيل وا ط او ا طالة واكرص على ا تخدام املفردة البسيطة. ويت لى يلدد وا دحاب يف قصدة
 :اليت  عى فيها او التفصيل دون م ر يسكرالغاوو( 

نئها هلذا الغرض  لجاء هبا اىل مغارهو  أطلق ضح و  البو لفوزه مث "الطاد الثئلب يوماً أروع دجاجات وشب و ل
 .(32 ص1979رسام ) ىزي يده  يف اهلواء لقال: ست ون ىذه للبمو  ظبمو ألتم يثرية"

إال أن ا دددلوب القددداص قدددد تغدددر فيمدددا خعدددد، إي اختعدددد عدددن ا دددلوب السدددرد املطدددول وأخدددس يسدددتخدم اجملدددا  اللغدددوي 
 يف ةاميعو القصصية االخر ، مثل )الغيمة املرحة( و)جنمة حتو الصباح( و)األرنو اكاخ(. املبسع، وىسا ما وجدًنه

كما اعتمد خعض ُكتهاب القصة يف اختداد قصصدهم علدى اجلمدل االمسيدة لسدهولتها علدى فهدم الطفدل، واعتمددوا علدى اجلملدة 
 يف قصة )يف  ود القمر( إي نقرأُ:الفعلية، فضالب عن يلد جند ا تخدامهم أل لوب اجملا  واال تعارة، كما 
 (.7 ص1993" أطل الةمر من وني األشأيار" )حسن 
 ايبحث الثاين: الةبم يف اخلطاب السردي لةصص األطفال.

تعرف القيمة أبَنا: كل ما يتميأل خو الشيد من  فات جتعلو مستحقاب للتقدير كثراب أو قليالب، فإن كدان مسدتحقاب 
 واجلمال كانت قيمتو مطلقة، وإن كان مستحقاب للتقدير من أجل يفرض متعٍه كالواثئق التارهية للتقدير خساتو كاكق واخلر

(، وتعد  القديم عدن ةموعدة مدن األعدراف والدنظم 1212 ص2 ج1982لتلببا والو ائل التعليمية، كانت قيمة إ افية)
ملغدر ت والتحدد ت الديت تدواجههم يف حيدارم. اليت حتدد  لوك واجتاىات األطفال يف حيارم ليتمكنوا خو اطتها مواجهدة ا

 (. 22 ص1983اوراىبم فإيا كان األدب خوجو عام "ىو الكا ف اكاف  للقيم الثاختة عند ا نسان واألمة")
والخد من جتلي القيم أبنسداقها املتعدددة يف أدب األطفدال، وينبغدي أن تكدون مدن األىدداف املنشدودة لكدل كاتدو 

ساب يف قصص األطفال؛ ألَنا نسي  القصة وليست األر ية اليت ير م عليها، فتشرب الكاتو للقيمة "تظل القيم ىدفاب رئي
 و أن يظهر يف  نا  القصة، ويف كل خيع من خيوطها؛ والقيم من املرونة وااللتحام وال اخع إي تظهر أبكثر من وجو مع 

أن يضدحى خقيمدة اثنويدة تكريسداب للقيمدة األ ا دية، والقديم  يفرىا من القديم، علدى أن تظدل ىنداك القديم األ ا دية، وال  دو 
(. فضالب عن تعدد القيم من دينية، 33 ص2229قنالي متحولة يف مفهومها، ويف أ اليو تطبيقها من  من إو  خر")

ره، وعندئددس واجتماعيددة، ووطنيددة، ق القدديم اجلماليددة، الدديت جتعددل نوعدداب مددن األلفددة خدده الطفددل والعدداخ مددن حولددو يف  ددّت مظدداى
يسددتمتع الطفددل لجلمددال وين ددسب إليددو فيددنعك  علددى  ددلوكو وانطباعاتددو الشخصددية وحين ددس تقددو  القدديم، وتصددبط عنصددراب 
مشدد كاب لعديددد مددن القدديم، والدديت ال تعددرف اال ددتقرار أو األمددن إال يف وجددود مظلددة أدخيددات القدديم البنددادة الدديت تقدددم للطفددل، 
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أن تكدون  در ة خكدل فكدرة وخيدال، ومتعدة وإاثرة وتشدويق وفائددة، جتعدل مدن الطفدل  وعلى وجو التحديد )القصة( على  رط
متألًنب يف  خصيتو، إ اخياب يف ةتمعو، دباب لكل القيم السامية ويف مقدمتها القديم ال خويدة والدينيدة،  داعياب خكدل  ددق  دو 

 حتقيق وتر ي  القيم ا  اخية االخر .
ب املقدددم األطفددال وإن كددان مددن ال يراىددا  ددو  و دديلة  قافيددة، يفددر أن الواقددع وقددد جددادت القصددة يف طليعددة األد

ي كد أَنا وعاد لنشر الثقافدة إلديهم مبدا حتملدو مدن حقدائق  رهيدة وعلميدة وإنسدانية متنوعدة، وخيداالت و دور، وقديم وأفكدار. 
ددددداب، وأن يددتم يلددد يف إطددار فدد   وعندددما تطددرح القصددة فكددرة أو تعدداأ مو ددوعاب أو تسددرد أحدددااثب، فإنددو ينبغددي أن يكددون

 يدل، متنا دق العنا در واألجدألاد  دواد مددن ًنحيدة البنداد الفد ، أو مدن اتسداق العنا ددر وملفهدا، مبدا حتدوي مدن  خصدديات 
دوريدة واثنويددة، وأمكنددة تضديف للطفددل معرفددة جغرافيدة، وأ منددة تو ددع مددن  قافتدو التارهيددة، خغددض النظدر عددن تصددور الكاتددو 

ألمان املرتبع لهلدف التعليمي واألديب، والنظر لدورىا الف  يف قصص األطفال، وتعد القديم اجلماليدة واملتعدة مدن للمكان وال
 أىم معاير جناح قصة الطفل، ألن ىدفها إدخال السرور والبه ة إليو وإ باع  حاجاتو والتنفي  عن مكبو تو.

م اخلُُلقيددة الفا ددلة وخشخصدديات قصصددية تتحددرك خدده ويسددعى ُكتدداب القصددة املوجهددة لألطفددال او تبصددرىم للقددي
 طور القصة لت دي دورىا االخالقي البطويل  الدسي رمسدو القداص خكدل دقدة وجنداح، ولعدل مدن القديم االخالقيدة العاليدة الديت 

قتتبس لشتتأيرة تتصدددر أولددو ت عصددرًن الددراىن، ىددي )الصدددق، األمانددة، العدددل، الشدد اعة، وحددو العمددل( كمددا يف قصددة)
( الدديت حتفدددأل الطفددل علدددى إجنددا  مددا لديدددو مددن األعمددال مدددع  اكتسدداب اخلددد ة يف اجملددال الددسي يددد دي عملددو فيدددو، إي الالربهةتت

تتحدث القصة عن طفل أجنأل عمالب ختنظيفو اكديقة فمنحتو الش رة أك  خرتقالة حتملها مكافأة لو على العمل الدسي قدام 
 خو خكل مهارة وإتقان.

ديت  رأت ورهةالو يبرية وبدي  فاوتسمت لسألتين:)يبدل أنك مل هضأير( " ل ندما  ادت ام  من وبت ج
 قلت: لياذا أضأير..  ينت أ مل يف ا ديةو..
 نظرت أم  حوهلا  فرأت ا ديةو نظبفو..

اوتسمت لقبلتين. لشأيرة الربهةال يانت سئبدة.. لى  هنظر اىل)الربهةالو ال  أىدهتا يل!(" 
 (.5 ص1981)حسن 

( وىي من القصص اليت تطرح فكرة تعليم ىديو حمكمو تساعد على حو العمل قصة)ومن القصص اليت
األطفال ىوا ت جديدة وًنفعة تفيدىم مستقبالب، من مثل ىدية)لعبة امليكانو( اليت تلقاىا الطفل)خسام( من خالو، واليت  

 كانت  بباب يف تعلمو مهنة امليكانيد فيما خعد. 
حىت اىتز رأسو  مث قال: أال هتذير ت خايل  ندما ينت يف اخلامسو  قدمت يل " لضحك وسام مرة اخرى       

 (.17 ص1983ىديو ى  )لئبو ايب انو( مبناسبو  بد مبالدي  لمنذ ذلك الوقت ألبحت أحب ايب انو" )رسام 
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ا عددداب  كسلد أتيت القيم األخالقية والوعظية  يف طليعة األفكدار الديت حفلدت هبدا قصدص االطفدال، إي كر دت هلد
كبراب من النمايج القصصية وإن ظلدت دددودة خ ختدرج عدن نطداق التحلدي للسدمات ال خويدة السدليمة الديت تددعو او حدو 
العمدددل واحددد ام ا خدددرين ويفدددر يلدددد مدددن الصدددفات االخدددر ، وقدددد اختلدددف  التعبدددر عدددن تلدددد لخدددتالف الت دددارب وتبددداين 

 مستو ت الكتاب وخ ارم وقدرارم التخييلية.
 نتايج البحث:

اعتمددد اخلطدداب السددردي املوجددو او األطفددال علددى قصددص اكيددوان يفالبدداب، مقارنددة لألنددواع االخددر ، ويلددد العتمادىددا  -
 على الصور اكسية اليت تع  عن األفكار البسيطة اخلالية من التعقيد.

التوجيهيدة والسيا دية، وتكداد تكدون حفل اخلطاب السردي املوجو او األطفال خعديد من القيم ال خويدة واالجتماعيدة و  -
 ىي السمة البار ة عند كتاب القصة يف املو ل.

َحهمبددل اخلطدداب السددردي املوجددو او  األطفددال قيمدداب  اليددة تددنم عددن وعددي الُكتدداب يف معاجلددة املو ددوعات يات العالقددة  -
مريدددة لألطفددددال الددديت تسددددتقبُل لىتمامدددات ووعدددي املتلقددددي املوجدددو إليدددو الددددنص، ومالدمتدددو مضدددموًنب وا ددددلولب للف دددات الع

 اخلطاب.
خ يكددن اهلدددف مددن اخلطدداب السدددردي املوجددو او األطفددال للتسددلية فحسددو، وإمندددا  ددعى او تو دديع خيدداهلم، وجعلدددو  -

 متنفساب لطاقارم، فضالب عن تألويدىم لملعلومات املعرفية والعلمية وال خوية. 
 ايصادر لايراجع:

 . اهلي ة املصرية العامة للكتاب. القاىرة. لبطولة يف قصص األطفالالبطل وا(. 1983اخراىيم، نبيلة ) -1
 . دار النشر. عمهان.النص األديب لألطفال أىدافو ومصادره ومساتو(. 1993أخو الر ا،  عد) -2
 ، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر.3. طاملرجع يف أدب األطفال(. 2111امساعيل، دمحم حسن) -3
، م  سددة الر ددالة للطباعددة والنشددر والتو يددع، دمشددق، 2. طاألطفددال أىدافددو ومساتددوأدب خددريغش، دمحم حسددن)د.ت(.  -4

  ور .
 . مكتبة األجنلو املصرية، القاىرة، مصر.يف أدب األطفال(. 1976اكديدي، علي) -5
 . كتاب ا امة الشهري، دمشق.حكا ت قي  و ينو(. 1983حسن، طالل) -6
 فال، خغداد.. دار  قافة األطمغامرات  ن وب(. 1995دددددد ) -7
 . احتاد الكتاب العرب، دمشق.من يوق  الشم (. 1993دددددد ) -8
 . السلسلة القصصية، دار  قافة األطفال، خغداد.أين يىبت الشم (.1985ر ام،  ىر) -9
 . السلسلة القصصية، دار  قافة األطفال، خغداد.األرنو اكاخ(. 1997ددددد ) -11
 قصصية، دار  قافة األطفال، خغداد.. السلسلة الالغيمة املرحة(. 1995دددد  )  -11
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 . السلسلة القصصية، دار  قافة األطفال، خغداد.أ د البحار(. 1981رؤوف، عبد االلو) -12
 ، الشركة العرخية للنشر والتو يع، القاىرة، مصر.4. طأدب الطفولة أ ولو ومفاىيمو(. 1997 لع، اَحد) -13
 كتاب مصر.. احتاد  درا ات يف أدب األطفالالشاروين، يعقوب)د.ت(.  -14
 ، الدار املصرية اللبنانية، القاىرة، مصر.4.طأدب الطفل العريب درا ات واوث(. 1994 حاتو، حسن) -15
 ، دار الكتاب العريب، خروت، لبنان.1. طقصص األطفال أ وهلا الفنية روادىاعبد هللا، دمحم حسن)د.ت(.  -16
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 ادللّخص
لرئيسة للحدث والشخصيات والزمن، لذا حيتّل ادلكاف موقعًا متميزًا يف ترتيب عناصر النص الروائي بوصفو احلاضنة ا     

فهو ادلكّوف األوؿ من مكوانت الفضاء السردي مع الزمن السردي والرؤية السردية، ورواية )سلتل يف مقهى( للروائي علي 
 يفحسُت زينل تشتغل على ادلكاف ادلرجعي )مدينة ادلوصل( وتستثمره استثمارًا سرداًي كبَتاً، وتطرح الرواية عنصر ادلكاف 

قصة حب كبَتة بُت شخصية )رأفت( وشخصية )دالؿ(، تنمو ىذه القصة يف احلاضنة ادلكانية اخلاصة جبامعة ادلوصل  
كوهنا فضاء مركزاي من أفضية مدينة )ادلوصل(، وتنتهي ىذه القصة هناية فاجعة حُت تصارح دالؿ حبيبها وزوجها )رأفت( 

بو مع شخص يدعى )لؤي(، وحُت مل يستطع )رأفت( تقّبل ىذا ادلوضوع أبهنا كانت على عالقة عابرة وفاشلة قبل معرفتها 
وبفعل عوامل نفسية عديدة زبّص شخصيتو انتهى إىل اجلنوف، فصار ىو ادلختل يف مقهى بعد أف التقاه صديقو )وائل( 

 أهنا رواية مكانية ابمتياز. وىو حبالة مزرية يرثى ذلا، تبدأ الرواية ابدلكاف وتنتهي ابدلكاف دبا جيعل البحث ينظر إليها على
 الكلمات ادلفتاحية: ادلوصل/الفضاء الروائي/صباليات/ادلكاف/الرواية/السرد.

Abstract: 

       The place occupies a privileged position in arranging the elements of 

the fictional text, as it is the main incubator for the event, characters and 

time, so it is the first component of the narrative space components with the 

narrative time and narrative vision, and the novel (a defective in a café) by 

novelist Ay Hussein Zainal works on the reference place (the city of 

Mosul) and invests it as an investment A great narrative, and through the 

place element, the novel presents a great love story between the character 

(Raafat) and the character (Dalal). This story grows in the spatial incubator 

of the University of Mosul as it is a central space in the shores of the city of 

(Mosul), and this story ends tragically when she tells her lover Dalal And 

her husband (Raafat) was that she had a fleeting and unsuccessful 

relationship before her acquaintance with him with a person called (Loay), 

and when (Raafat) could not accept this matter and due to many 

psychological factors related to his personality, he ended up crazy, so he 

became the psychopath in a cafe after he met his friend (Wael) It is in a 

deplorable and miserable condition, the novel begins with the place and 

ends in the place, which makes the research look upon it as a spatial novel 

par excellence. 

Key words: conductor / fictional space / aesthetics / place / fiction / 

narration. 
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 مدخل: )ادلوصل( ىوية ادلكاف وعالمتو
العنصر التشكيلي األوؿ للفضاء السردي وىو )القاعدة ادلادية األوىل اليت ينهض عليها يوصف عنصر ادلكاف أبنو       

ص  ،ٜٚٛٔالنص، ويستوعب حداًث وشخصية وزمناً، والشاشة ادلشهدية العاكسة واجملسدة حلركتو وفاعليتو()العويف، 
ومالزلو وعالماتو، وذلك ألنو  (، فال ديكن للفضاء السردي أف يتكّوف من دوف أف يربز عنصر ادلكاف بكل قوتوٜٗٔ

الوسط السردي الذي يتصف بطبيعة خارجيِة أجزائِو ووضوحها، إذ يتحدد فيو )موضع أو زلل ادراكاتنا وىو حيتوي... 
على كل اإلمدادات ادلتناىية، وأنو نظاـ تساوؽ األشياء يف الوجود ومعيتها احلضورية يف تالصق وشلارسة وذباور 

(، تعطي للمكاف القيمة ادلطلوبة داخل كياف الفضاء العاـ للنص ٕٔٛ-ٕٓٛ، ص ٜٗٛٔ ، ٕ٘ٓٓدمحم، وتقارف()
 السردي فهو دبثابة العمود الفقري للنص األديب.

يتشكل ادلكاف على ىذا النحو ابستقالؿ نسيب ووجود اثبت وراسخ، وادللمح ادلميز لو ىو الوحدة ادلتكاملة للخواص       
(، فهو العنصر األوؿ الذي يشارؾ الزمن ٜٕص  ، ٜٛٛٔا مع األشياء األخرى )النصَت،اليت يرتبط معها ويتفاعل هب

والرؤية وعناصر التشكيل األخرى، ألّف ادلكاف يف ىذا السياؽ جيسد )احلاضنة االستيعابية واإلطار العاـ الذي تتحرؾ فيو 
لى ىذا العنصر ما داـ فعل احلكي ىو الشخصيات وتتفاعل معو، وأي نص مهما كاف جنسو األديب، ال بد أف يتوافر ع
(، ٜٕٕ، ص ٕٛٓٓعبيد، والبيايت، )األساس الذي ينطلق منو ويعود إليو ويتمظهر من خاللو وبوساطة آلياتو وقوانينو(

وىو يف العمل الروائي يكوف على درجة عالية من التأثَت وادلرونة والتفاعل وادلشاركة، حبيث ال ديكن للرواية أو ألي نص 
 أف يشكل فضاءه األديب من دوف حضور فاعل للمكاف. أديب 
يؤدي ادلكاف على ىذا األساس دوراً كبَتاً وابلغ األمهية يف عملية اإلبداع عموماً، ألف النص األديب ال بد لو من وعاء       

عنصر  (، ومن غَت ىذا الوعاء تبقى العناصر كلها سائبة بال رابط فتفقدٕٔص  ، ٜٜٚٔبغدادي،)حيتضن أحداثو
 التماسك شلا يؤثر ذلك سلبياً على وحدة النص األديب.

يدخل ادلكاف يف األعماؿ الروائية بوصفو عنصرًا أصياًل من عناصر البناء السردي إذ ال ديكن االستغناء عنو مطلقاً،       
وادلكاف قد يكوف  فهو عنصر مركزي أساسي يتعالق مع الزمن ويتفاعل مع الرؤية السردية كي يكّوف الفضاء السردي،

مرجعية واقعية ويعتمد على خياؿ الروائي يف صناعتو وتشييده، وقد يكوف ادلكاف الروائي  ةمكااًن متخياًل ال عالقة لو أبي
مرتبطًا دبرجعية واقعية معروفة يف مدينة بعينها، إذ صلد كثَتا من مدف العامل ادلعروفة واقعيا حاضرة بقوة يف رواايت عادلية 

لعّل مدينة )القاىرة( مثاًل ىي ادلكاف الدائم يف كل رواايت صليب زلفوظ، ومثلها بَتوت ودمشق وبغداد وعّماف شهَتة، و 
 وتونس وديب وسائر ادلدف العربية واألجنبية اليت تعتمد على ىوية الروائي.

العراؽ على ضلو عاـ،  كانت مدينة ادلوصل مسرحا سرداي لكثَت من روائيي مدينة ادلوصل على ضلو خاص وروائيي      
فهي مدينة مركزية يف العراؽ وشهدت على مّر التاريخ أحدااًث مهمة جعلت منها مدينة سردية ابمتياز، ونتناوؿ يف ىذا 

للروائي علي حسُت زينل أحد روائيي زلافظة نينوى، كانت مدينة  (ٜٕٔٓزينل، )البحث رواية عنواهنا )سلتّل يف مقهى(
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كا ي ألحداثها على أكثر من صعيد، وشكلت فضاًء روائياً استوعبت فيو ادلكاف ادلرجعي وتفاصيلو )ادلوصل( ىي ادلسرح ادل
وجزئياتو مع الزمن ادلرتبط ابدلكاف، فضاًل عن الرؤية اليت تسهم يف بناء الفضاء من خالؿ تفاعلها ادلستمر مع ادلكاف 

مل  إذركية الشخصيات الرئيسة على مسرح احلدث، حباية والزمن السرديُت، حبيث ديكن استيعاب الفضاء ادلديٍت يف الرو 
زبرج أحداث الرواية عن ىذا الفضاء ادلكا ي بشكلو احملوري الكبَت، دبعٌت أف الرواية يف فصوذلا األوىل كانت ذبري أحداثها 

لروائي ادلغلق يف ريف مدينة ادلوصل، مث ما لبثت بعد أف تطورت حركة الشخصيات أف صارت مدينة ادلوصل ىي ادلكاف ا
 على األحداث وتفاصيلها ورلرايهتا.

 تقدـ الرواية رلموعة كبَتة من الشخصيات لكن الشخصيات األساسية ىي شخصية )رأفت( وشخصية )دالؿ(      
أّف طبيعة األمساء اليت اختارىا الروائي لشخصيات ىذه الرواية تتالءـ مع الفضاء  دوشخصية )وائل( وشخصية )لؤي(، وصل

ايف العاـ لألمساء ادلتداولة يف مدينة )ادلوصل(، حيث تكثر ىذه األمساء فيها على ضلو واسع وكثيف دبا جيعل الفضاء الثق
الروائي حاواًي للمستلزمات السردية بشكل منوذجي، فاختيار ادلكاف الروائي ينبغي أف ال يتوقف عند حدود اسم ادلدينة 

دلكّملة، وىو ما فعلو الروائي ىنا على ضلو متكامل تقريبًا يف العناية حبيثيات فقط بل كل ما يتعلق بتفاصيلها الرؤيوية ا
 ادلكاف وقدرتو على ضبل الرؤية السردية.

تظهر ادلدينة يف الرواية إبحدى صفاهتا الكثَتة ادلعروفة شعبيًا على نطاؽ واسع وىي )مدينة احلدابء( نسبة إىل منارة      
يشتهر ىذا اجلامع دبنارتِو احملدَّبة ضلو الشرؽ، وىي اجلزء الوحيد ادلتبقي يف مكانو من البناء احلدابء يف )جامع النوري( إذ 

، وأييت ذكرىا على لساف األصلي، عادة ما تقرف كلمة احلدابء مع ادلوصل وتعد ادلنارة أحد أبرز اآلاثر التارخيية يف ادلدينة
 الراوي الذايت يف الرواية:

بقااي األمل كي أزمع ادلضي مشيًا صوب الشرؽ اآلمن، وقتما توقفْت إحدى  )وكنُت على وشك أْف أفقدَ 
السيارات صدفة فأقلَّتٍت بعد فًتة وجيزة إىل أقرب مكاف، وكنت أمسع السائق خياطب مْن معو قائاًل: إفَّ 

 (ٔٔ، صٜٕٔٓزينل، ) حركًة للتمرد ىا قد بدأت تعمُّ مدينة احلدابء.(
ذه الصفة اليت اشتهرت هبا ادلدينة، وخيضع الفضاء الروائي اخلاص هبما يظهر يف ىذه الرواية  وؿيظهر ادلكاف ادلوصل أ     

دبدينة ادلوصل ألحداث الرواية من خالؿ فعالية شخصياهتا الرئيسة، اليت تتحّدث عن قصة احلب بُت شخصية )رأفت( 
دلدينة ىو الفضاء األرحب ذلذه القصة اليت وشخصية )دالؿ( يف رحاب جامعة ادلوصل، حيث يكوف الفضاء اجلامعي يف ا

التقى فيها )رأفت( مع )دالؿ( ونشأت بينهما قصة حب، حيث ادلكاف حيّرض على ىذه ادلشاعر اإلنسانية اجلميلة، وقد 
 انتهت ابلزواج يف هناية ادلطاؼ مع كّل ما سبقها من مشاكل حاولت إعاقة الوصوؿ إىل ىذه النهاية السعيدة.

ر ادلدينة يف الرواية بصفة )مدينة احلدابء( دينحها فضاء سرداًي واسعًا على ادلستوى العالمي، فمنارة احلدابء إّف ظهو      
ىي العالمة األبرز يف ادلدينة حبكم أهنا تبدو دلن يراىا وكأهنا زلدودبة، وىي صفة رافقتها وأصبحت جزءًا من فضائها 

واحلضارة والدين وغَتىا من ادلعا ي، دبا جيعلها تكتسب ىوية خاصة هبا  ادلكا ي ادلديٍت على ضلو واسع مقًتف ابلتاريخ
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تضاؼ إىل أمسائها وصفاهتا األخرى، فهناؾ الكثَت من الصفات واألمساء اليت عرفت هبا مدينة ادلوصل قدديا وحديثا 
 بوصفها من ادلدف العربية القددية.

)احلدابء( على ضلو يتوافق مع ىوية احلدث الروائي احلاصل فيها،  قد يكوف الروائي اختار ىذه الصفة اخلاصة للمدينة     
حيث تنتهي حياة )رأفت( مع )دالؿ( هناية مأساوية تستجيب لعنواف الرواية )سلتل يف مقهى(، وما ىذا ادلختل سوى 

ة عابثة امسها عالقة عابرة ال قيمة ذلا بُت )دالؿ( وشخصيبوجود شخصية )رأفت( بعد أف يعيش شكوكاً قاتلة حُت عرؼ 
)لؤي(، وعلى الرغم من أف )دالؿ( ىي اليت اعًتفت لزوجها وحبيبها )رافت( هبذه العالقة العابرة قبل أف تتتعرؼ على 
َرضي( فاهنار وانتهى إىل رجل سلتل بعد أف ترؾ زوجتو وحياتو 

َ
)رأفت(، غَت أّف )رأفت( مل يستطع ربّمل الضغط النفسي )ادل

 كلها.
اة شخصية )رأفت( أشبو هبذه احلدابء ادلائلة يف مسَتة حياتو مع حبيبتو وزوجتو )دالؿ(، قامت على يعٍت أف حي      

أسس صحيحة لكنها انتهت هناية مأساوية فاجعة، ىذا إذا أردان أف نربط بُت صفة مدينة ادلوصل )احلدابء( وبُت طبيعة 
، دبا أّف ادلدينة ىي ادلسرح الفعلي اليت جرت على أرضها كل احلياة والتجربة اليت عاشتها ىذه الشخصية الرئيسة يف الرواية

 أحداث الرواية من البداية إىل النهاية.
تتحرؾ شخصية )رأفت( يف ىذا اجملاؿ بداللة شخصية )دالؿ( وىي تضغط على ادلكاف كي يشكل ىويتو وينتج      

نائو داخل رؤية سردية تتفاعل فيها الشخصيات مع داللتو وعالمتو، دبا يؤسس للفضاء السردي الذي تشتغل الرواية على ب
 األمكنة:

)يف اليـو التايل قصد )رأفت( ادلكتبة العامة من جديد، وأثناء دخولو قاعة ادلطالعة ألقى نظرة طويلة مسح 
هبا ادلكاف طواًل وعرضًا فلْم جيد ما يبحث عنها. فارأتى اجللوس يف زاوية غَت مشغولة واضعًا كتبو على 

ة بشيء من الضجر، وكاف ابستطاعتو من خالذلا مراقبة الباب عن كثب. كانت يف السماء غيـو الطاول
سلملية خالية من ادلطر، ورؤوس الورود مشرئبة من احلديقة اجلانبية تُباف ابلكاد عرب فتحات الستائر 

 (ٕٓ، صٜٕٔٓزينل، ) العمودية، إذ كانت النوافذ إىل اخلارج متعددًة وواسعة.(
ربوز الوحدات ادلكانية بظهر صورة مكانية خاصة ىي )ادلكتبة العامة(كي تكوف مسرحًا سرداًي روائيًا للحكاية ت      

ة اجلانبية/فتحات الستائر قادلكّونة لفضائو )قاعة ادلطالعة/ادلكاف طوال وعرضا/زاوية غَت مشغولة/ الطاولة/الباب/احلدي
ة تؤثث ادلكاف دبا يصلح لوالدة احلكاية ادلنشودة، وىي كلها زبضع العمودية/النوافذ(، وىي تفاصيل وجزئيات مكاني

لبحث شخصية )رأفت( عن شخصية حبيبتو )دالؿ(، فيقـو رأفت دبعاينة ادلكاف ومسح تفاصيلو ومكوانتو بدقة ليصل 
 أخَتا إىل مبتغاه.

شخصية احلبيبة )دالؿ( أف رباوؿ شخصية )رأفت( يف مشهد مكا ي آخر من مشاىد التفاعل ادلكا ي احليوي مع     
 تتحرى األمكنة وتفاصيلها بشمولية أكثر وسعة أمشل:
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(3:) 

)كانت ىناؾ ثُػلَّة من الطالب والطالبات حييطوف ابدلظلة القرميدية جبوار تقاطع الصناعة، وآخروف يتنزىوف 
فرعي شبََّة مْن  مكملُت بعضهم بعضًا ابحلكاايت الشيَّقة والنكات اجلديدة أو حىت ادلنحلَّة. ويف الشارع ال

كاف بصحبة فتاة قد تشربت وجنتاىا حبمرة خفيفة، ومها ينسجاف على ما يبدو حكاية عذبة، ويرسياف 
 اللبنات األوىل آلصرة قيد اإلنشاء.كاف ذلك ربت شجرة مكتظة ابألوراؽ والظالؿ والعصافَت.

 بعد جولة قصَتة قالت )دالؿ(:
 ُت موعد ااحماضرات  حييف ىذا ادلكاف اجلميل ريثما  أال ديكن أْف نتَّخذ قسطاً من الراحة ىنا

وكانت ادلصطبُة حجرًا ابردًا معرضًا للهواء الطلق شلَّا دعا )رأفت( لتناوؿ بعض من قطع الكارتوف وفرشها 
 يف ادلكاف، وقاؿ بلطف: 

كأَّنَّا أصبحت فكرة سديدة، وخاصَّة ربت ىذه الشجرة ابلذات اليت سبقت وأْف امتلكناىا ابدلشاعر يومًا، و 
ُمْلكاً لنا منذ أْف أحسَّْت بنا عشَّاقًا ضلتمي هبا، وضلن االثناف ننطق معًا وللوىلة األوىل أبحلى كلمة كانت ذلا 

 (ٕٗ، ٜٕٔٓزينل، )صدًى يف أرجاء الكوف.( 
لو، إذ يبدأ تتحرؾ رغبة الوصف ادلكا ي على احمليط الذي يرصد حركة الطالب والطالبات حوؿ ادلكاف ويف داخ       

ادلشهد هبذه اللقطة )كانت ىناؾ ثُػلَّة من الطالب والطالبات حييطوف ابدلظلة القرميدية جبوار تقاطع الصناعة، وآخروف 
يتنزىوف مكملُت بعضهم بعضًا ابحلكاايت الشيَّقة والنكات اجلديدة أو حىت ادلنحلَّة.(، حيث تتسلط كامَتا الراوي عن 

فاصيلو ادلكانية ادلعرّبة عن ىوية معينة وعالمة معينة تنتمي للفضاء اجلامعي اخلاص، وىو فضاء بُعد لتصوير ىذا ادلشهد بت
صبيل يوفر لقصة حب )رأفت ودالؿ( مناخًا صاحلاً، يسهم يف تطوير الفكرة على مستوى العالمة السردية اليت ينبغي أف 

 تظهر يف ىذا اإلطار.
ائي السردي ضلواً رومانسياً أيضاً مشبعا ابلعالمات والدالالت اجلميلة حلياة ادلكاف ينحو ادلشهد الثا ي من ادلنظر الرو        

)ويف الشارع الفرعي شبََّة مْن كاف بصحبة فتاة قد تشربت وجنتاىا حبمرة خفيفة، ومها ينسجاف على ما يبدو حكاية عذبة، 
ألوراؽ والظالؿ والعصافَت.(،على ضلو جيعل ويرسياف اللبنات األوىل آلصرة قيد اإلنشاء.كاف ذلك ربت شجرة مكتظة اب

الفضاء السردي مستعدًا لقبوؿ اخلطاب الذي ينوي الراوي تسجيلو يف قلب ادلكاف، ودبا خيدـ فكرة بناء ىوية خاصة 
 للمكاف اجلامعي بوصفو جوىراً مكانيا أساسيا )بعد جولة قصَتة قالت )دالؿ(:أال ديكن أْف نتَّخذ قسطاً من الراحة ىنا يف

 يشرع احلوار بُت الشخصيتُت الرئيستُت ابلظهور. إذىذا ادلكاف اجلميل ريثما ربُت موعد احملاضرات؟(، 
فتبدأ دالؿ احلديث ادلكا ي الذي يشغلها هبذه الصورة، مث حياوؿ رأفت أف جيعل ادلكاف مناسباً ذلما )وكانت ادلصطبةُ       

رأفت( لتناوؿ بعض من قطع الكارتوف وفرشها يف ادلكاف،(، كي جييب على حجرًا ابردًا معرضًا للهواء الطلق شلَّا دعا )
تساؤؿ دالؿ وىو سَتة ادلكاف وسَتهتما فيو حيث يكتسب ادلكاف ىويتو من خالؿ اترخيهما فيو)وقاؿ بلطف: فكرة 

ا أصبح ت ُمْلكًا لنا منذ أْف سديدة، وخاصَّة ربت ىذه الشجرة ابلذات اليت سبقت وأْف امتلكناىا ابدلشاعر يوماً، وكأمنَّ
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أحسَّْت بنا عشَّاقًا ضلتمي هبا، وضلن االثناف ننطق معًا وللوىلة األوىل أبحلى كلمة كانت ذلا صدًى يف أرجاء الكوف.(، 
ا أصبحت ُمْلكاً/عشَّاقًا ضلتمي  والسيما أف عنصر ادلكاف بقيمتو الفضائية يربز يف )الشجرة/امتلكناىا ابدلشاعر يوماً/كأمنَّ

ضلن االثناف/أحلى كلمة/ذلا صدى يف أرجاء الكوف(، إذ احتشد ادلكاف ابدلشاعر واكتسب ىويتو هبذه الصفة وما هبا/
 تنطوي عليو من وعود سردية قابلة يف مستقبل ادلنت السردي.

 شخصية )رأفت(: ادلكاف والرؤية
صية )مساحة ذات أبعاد ىندسية: وطبوغرافية يعّد ادلكاف على مستوى الرؤية الفضائية اجملردة يف درجة عالقتو ابلشخ      

، ويتكوف من مواد، وال ربدد ادلادة خبصائصها الفيزيقية فحسب، بل ىو نظاـ من العالقات  ربكمها ادلقاييس واحلجـو
، ص ٜٙٛٔعثماف، )اجملردة فيستخرج من األشياء ادللموسة بقدر ما ُيستمد من التجريد الذىٍت أو اجلهد الذىٍت اجملرد(

، فهو على ىذا النحو ال يُقاس دبا ينطوي عليو من ىذه األبعاد الرايضية واحلسابية بل دبا يكّونو من رؤية يف رلاؿ (ٙٚ
السرد، فهو يف رلاؿ النص السردي يكتسب معٌت جديدًا خارج مفهـو ادلساحة الطوبوغرافية، وىذا ادلعٌت ىو ادلعٌت 

 السردي ادلطلوب داخل فضاء السرد الروائي.
إذ إّف عالقة ادلكاف ابحلدث السردي عالقة تالـز وربايث وتفاعل، أي أّف)الصلة بُت ادلكاف واألحداث تالزمية؛ إذ        

ال نتصور النظر إىل األحداث دبعزؿ عن األمكنة اليت تدور فيها... وانطالقًا من ربديد العالقة بُت ىذين العنصرين ديكن 
لى تطور احلكاية بُت البداية والنهاية، وىكذا تتشابك األجزاء لتعرض لنا وحدة النظر إىل الشخصيات من حيث الداللة ع

(، اليت ربظى أبعلى درجات التماسك والصَتورة السردية ادلعربة عن تفاىم العناصر ٕٓ، ص ٜ٘ٛٔزعفراف، )النص(
 وتفاعلها ضلو إنتاج النّص ادلمكن.

خللفية ادلناسبة لألحداث فحسب، وإمنا بوصفو عنصرًا حكائيًا قائماً ال أتيت أمهية ادلكاف يف النص الروائي بوصفو ا     
، ص ٕ٘ٓٓعزاـ، )بذاتو يشكل اللبنة األوىل يف مفهـو الفضاء، فضاًل عن العناصر الفنية األخرى ادلكونة للسرد الروائي

نة لو، ألف ادلكاف يُعٌت بو يف دبا جيعل الرؤية السردية للمكاف زبتلف من بيئة إىل أخرى حبسب طبيعة الثقافة ادلكوّ ، (٘ٙ
ىاؿ، )كل ثقافة على ضلو سلتلف ومغاير، وأف كل ثقافة مهيأة الحتواء أماكن سلتلفة وتتضمن مراتب متباينة من األمكنة

 ( ، فال بّد إذاً من استقباؿ األمكنة الروائية دبقياس ثقافة الفضاء النصّي دبرجعياتو ادلتنوعة.ٜٖ، ص ٜٜٚٔ
نو ثقافة ليشمل العالقات بُت األمكنة والشخصيات واألحداث وىو فوقها كلها ليصبح نوعًا من أل لذا يتسع ادلكاف
( ، ومن بُت كل ىذه العناصر السردية التشكيلية يظل ادلكاف العنصر الفاعل ٜٕ، ص ٜٜٓٔحبراوي، )اإليقاع ادلنظم ذلا

(، ألّف ٜٙالنابلسي، ص)ا يدفع أبفعاذلاإىل األماـ دائماً األبرز يف تكوين الشخصية، أيخذ منها ويعطيها، ويرتبط حبركتها دب
ادلكاف على ىذا النحو ىو الذي يصيغ )ادلالمح العامة للشخصية وسبيزىا عن غَتىا حيث األمكنة تنتج شخصياهتا 

يف  ادلتمايزة ادلختلفة: الشخصية الصحراوية، اجلبلية، ادلدنية... حيث كل منها تناصب اآلخر، االختالؼ والتمايز
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(، وعلى ىذا األساس تتكوف الرؤية اليت تعطي ٗٓٔ، ص ٕٓٓٓحسُت، )ادلستوايت اجلسدية والنفسية واالجتماعية(
 للشخصية مناخها السردي ادلناسب كي تقـو بدورىا الفاعل يف طبقات احلدث الروائي.

سلتّل يف مقهى( ألهنا )واية ربتّل شخصية )رأفت( بكينونتها ادلكانية اخلاصة القسم األكرب من مساحة السرد يف ر 
الشخصية احملورية اليت ذبري حوذلا األحداث واألمكنة كلها تقريباً، من بداية عتبة العنواف وحىت هناية الرواية حيث تضيع 
ىذه الشخصية يف خضّم عدـ قدرهتا على وعي احلالة واستيعاب صورهتا، وىي تبدأ بداية رومانسية وصفية يصور فيها 

 لشخصية يف سبثالهتا ادلكانية داخل فضاء مدينة ادلوصل:الراوي ىذه ا
)كاف رذاذ ادلطُر الناعم ينزؿ بتأٍف، وكانت السماء ملبَّدًة بسحب متجانسة، ما لبث أف احتشدت بعض 
قطراتو على زجاج النافذة، وراحت تتدافع أو تتحد مع بعضها لتشكِّل بلورات تنحدر يف رلاٍر شبو 

تتعثر قلياًل مثَّ ذبري بشكل متعّرِج. وكانت نظرات )رأفت( زبًتقها إىل حيث  مستقيمة، وأحيااًن كانت
ملتقى الشارع الفرعي ادلبتل، إذ يزداد دلعااًن بينما ينحٍت يف هنايتو البعيدة. وكأف ىناؾ أمرًا ما، حداًث روحياً 

 على وشك الوقوع. وراح خياطب نفسو أبمل: 
طر، وىذه اجلادَّة اليت أمامي مضاءة ابلبلل واحليوية، وخلف ذاؾ الشوارع ادلنداة معبَّقة برائحة ادل»

ادلنعطف البعيد شيء ما شرع يتكوَّف هبدوء، وراح جيذبٍت، ويشدَّين إليو كالسحر منذ أسابيع عدَّة. ال أدري 
بل التثبُّت من إْف كانت شبََّة بدايٌة ذلذا الشعور الناشئ أـ ال، عليَّ إذف التأيّنِ يف اخلطوات وعدـ التسرُّع ق

ا قد  ىذا األمر، فالبداايت ىي منعطفات خطَتة للزمن يف حياة الناس يتطلَّب توخي الدقَّة واحلذر، ألهنَّ
وبعد عبور حافلة الطالب اليت كاف ىو أحد ركاهبا تقاطع اجملموعة الثقافية « . تكوف ذات شأف عظيم

،  ٜٕٔٓزينل،  )(ُت الصابرين يف زوااي دكاكينهم الصغَتةالغاصَّة ابلبشر، والعرابت وااحماؿ التجارية والبقَّال
 (ٜٖص

ىذه الصورة السردية تلتقط حركة الشخصية يف حّيز مكا ي داخل منطقة شديدة احلركة قرب جامعة ادلوصل تسّمى      
إىل منطقة دائمة  )اجملموعة الثقافية(، اليت تضّم كليات جامعة ادلوصل يف مدينة جامعية كبَتة أسهمت يف ربويل ادلنطقة

 احلركة ومتجوىرة مكانياً، وفيها نشاط اجتماعي وثقايف كبَت جداً.
ودبا أّف الفضاء ىو فضاء جامعي أكادديي فال بّد أف تكوف )القراءة( دبعناىا الثقايف والرؤيوي ىي جوىر ىذا ادلكاف      

ورؤايه الفضائية داخل الفضاء السردي العاـ للمكاف وأداتو األوىل واألبرز ثقافياً، على النحو الذي يؤّلف رؤية ادلكاف 
الثقايف، فتظهر داخل اىتمامات الشخصية الروائية مناخات ثقافية وفكرية متعددة ذبعل من الرؤية السردية رؤية انفذة 

لدور ادلوكل لو يف وفاعلة ومنِتجة، ربكي مناذج من قراءاتو اليت يطور هبا فكره وسلوكو ورؤيتو للحياة، ويكوف مؤىال للقياـ اب
 تفاصيل الرواية وأحداثها وعالقاهتا:
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)أمَّا يف أوقات الفراغ فكاف يكرِّسها للتجواؿ دبفرده يف األجزاء غَت ادلكتظة من احلدائق الرحبة، أو 
ينضوي بُت الزىور الفاتنة متنقالًً بينها كالنحلة ذبتذبو تلك ادلصاطب احلجرية األنيقة، ليغرؽ يف ال هنائية 

 أمالت وأحالـ اليقظة.الت
 وخاطب نفسو قائاًل وىو يهمُّ الدخوؿ إىل ادلكتبة ادلركزية:

يف األسبوع ادلنصـر سبق وأْف قضيت وقتًا شلتعًا مع )سيسيليا( إحدى بطالت رواية )السأـ( أللربتو »
ئع ألبدًأ مع زخات ادلطر مورافيا، إَّنَّا أجواء ىذا اليـو تعدُّ مغرية جدًا حلثِّي على قراءاٍت أشد هنماً، يـو را

لفيكتور ىوجو، وأقدر « عماؿ البحر»حكاية )جيليات( لعلٍَّت أتعرؼ على ذلك الفىت ادلتفاين يف رواية 
 (ٛٗ، صٜٕٔٓزينل، )«( حجم تضحيتو، وكيف كانت؛ كما استهوتٍت كثَتاً خالؿ مقدمتها ادلختصرة

ف رؤية الشخصية دبعناىا الفاعل يف فضاء السرد الروائي، وىي إّف ىذه الطبقة من طبقات ادلنت السردي للرواية تكشّ      
تدعم حضور الشخصية يف جانبها الثقايف اخلاص بتكوين الشخصية الثقافية، وال شك يف أف سرد ادلقروءات اليت 

دبزيد  اضطلعت هبا الشخصية تفتح مساراّ آخر يف السرد، من أجل إضافة حكاايت جديدة تغّذي احلكاية األصل وسبّوهنا
من احلكي والسرد، لكن الشخصية الرئيسة تبقى ذات حراؾ قوي يف دائرة السرد وىي تشّغل كل احلواس ادلتاحة، لتؤكد 

 حضورىا ادلميز يف طبقات الرواية ومساحاهتا ادلمكنة حىت يتطور احلدث الروائي يف ادلسار اجلوىري األساس:
يتناقشن ربت الشرفات زَلْميات من البلل ديضغن  )كانت عيناه تبحثاف عنها بُت حشد الطالبات وىنَّ 

اللباف، أو خيطْوَف يف ادلمرات وعلى األرصفة ذات األلواف القرميدية الالمعة، ويبَدْوَف ىادائت مشرقات  
كاحلمائم، وأحيااًن كاف ُيسمع فوؽ ادلصاطب ادلستطيلة مهٌس من الكالـ. كاف يبحث عن تلك الفتاة 

اف قد إلتقاىا ابلصدفة قبل فًتة وجيزة، مرَّة بشكل خاطف قرب منزذلم الراقي ذي ابلتذاذ وذلفة، واليت ك
ا طالبُة كلية تدرس  الطابقُت، حُت تبادال سويًة ابتسامات اإلعجاب دوف أيِّ كالـ، ومرَّة اثنية دلَّا علم أبهنَّ

 اإلنسانيات يف اجلامعة ذاهتا. حُت قاؿ ذلا بشفاه مرذبفة:
   أأنت طالبة جامعية -

 فأجابت إبجياز:
 أجل  -
 حسناً يف أيِّ رلاؿ -
 (ٙ٘، صٜٕٔٓزينل، )اآلداب( -

أنتجت فعالية البحث ىذا التعارؼ الذي وفّر للشخصية معرفة موجزة عن اآلخر األنثى )طالبة جامعية(، على النحو 
بّد من متابعتو وتطوير  الذي تتحوؿ فيو ىذه الشخصية األنثوية اجلديدة يف حياة شخصية )رأفت( حداًث جديدًا ال

مسَتتو، حبيث صارت اذلّم والشغل الشاغل حبثاً عن انفذة جديدة يف احلياة ديكن أف يشرؽ منها حلن احلب، والسيما أف 
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ادلكاف أصبح معروفاً وزلصوراً يف بقعة ميدانية ىي )كلية اآلداب( اليت ذلا حضور ابرز يف ىذا اجملاؿ، وبوسعو البحث عنها 
 ىذا احليز ادلكا ي احملدود ابسم الكلية )اآلداب(: مىت تشاء يف

)مْل حيالفو احلظ ذلك النهار، ومْل يتح لو برؤيتها يف ادلكتبة، شلَّا حدا بو إىل اختصار ااحماضرات األخَتة 
ليتسٌت لو التفتيش عنها يف أماكن أخرى. فذىب إىل اندي الطلبة لعلَّها تتواجد ىناؾ. وكاف الطالب 

همكُت حيتسوف ادلشروابت الغازية والشاي وبعض العصائر ادلعلَّبة، أو يتناولوف وجبات سريعة والطالبات من
مثل الفطائر احلارَّة وسط تبادؿ لألحاديث الشيِّقة واالبتسامات بوجوٍه مشرقة ابلتفاؤؿ، ومنهم مْن يتوقف 

 (ٓٙ، صٜٕٔٓزينل، ) عن ادلضغ قليالً إذا ما كاف شبَّة خرٌب ىاـ من أحدىم.(
تستثمر شخصية )رأفت( كل األمكنة )ادلكتبة/اندي الطلبة( للبحث عن احلبيبة اليت صارت جزءًا أصياًل وفاعاًل من      

ادلكاف وفيو، وصار ادلكاف على ىذا النحو ىو ادلساحة اليت تؤّلف طبيعة الرؤية السردية اليت ربّرؾ فضاء احلدث، ويف 
د يف سياؽ تشكيل الرؤية السردية العامة، ي احلدث وتغذيو دبزيد من احلكي والسر مقابل ىذه األمكنة اجلامعية اليت ربتو 

تظهر أمكنة أخرى خارج ىذا الفضاء اجلامعي ذلا أتثَت عميق يف سليلة الشخصية ادلوصلية على ضلو عاـ، وشخصيات 
 إذالرواية على ضلو خاص، إذ تروي شخصية )وائل( حركتها يف ىذه األمكنة بعد الغياب ادلأساوي للصديق )رأفت( 

 مكنة ضمن رؤية جديدة يف مسَتة احلدث الروائي ادلركزي، فيما يتعّلق دبصَت شخصية )رأفت(:تتحّرؾ ىذه األ
)اجتزُت سينما ضبورايب دبسافة قليلة ووجلت إحدى ادلقاىي الصغَتة، كاف صاحب ادلقهى بدينًا بصدريتو 

اديو كطاووس البيضاء منهمكًا بعملو مع أابريق الشاي يردد بصوت خافت ويدندف ما كاف يغٌت يف الر 
ي ذي الطابقُت. جلسُت يف الزاوية  أبيض، وقد أصبح لونو ورداًي من حرارة ادلشعل، ومن السماور الفضِّ
األخَتة أقرأ يف كتاب: )األايـ( للمؤلف العريب الكبَت طو حسُت. كاف جيلس إىل جانيب شاٌب يرتدي ثياابً 

قد شبع نومًا يف الليلة الفائتة، أيخذه النعاس كلُّ مرَّة، مغربَّة لعامل بناء بعينُت ضبراوين يبدو أنَّو مل يكن 
فينحٍت برأسو للحظات مثَّ يعتدؿ، وحيدِّؽ حولو مثَّ يعود إىل وضع الًتاخي رلدداً، وىكذا كاف يقاـو ذلك 
دبشقَّة ليبقى يقظاً. ويف اجلهة الثانية كاف شبَّة رجٌل كهل سبأل فمو أسناف معدنية ال يكفُّ عن الضحك 

لثرثرة، ال يستطيع االمتناع عن االلتفات ديينًا ومشااًل مستجداًي االنتباه واجملاملة من اآلخرين. احتسيُت  وا
كأسًا من الشاي وكاف لذيذًا فطلبُت أخرى. ويف ىذه األثناء، كاف رجل فارع الطوؿ بشعره اجملعَّد وحليتو 

مدخل ادلقهى. كاف رلنواًن جاء ليشرب الشاي الكثَّة ومالبسو الرثَّة جيرُّ خلفو أمسااًل قذرة ليقف يف 
ويستعطي. وريثما رفع الكأس إىل شفتيو أصبح نظره مستقيمًا سبامًا يف عيٍتَّ. فكرُت للحظات بلغة الذاكرة 

 واستنجدُت هبا، وعرفتو للتو، فرحت أاندي أبعلى صويت مبهواتً فاقداً صوايب كأنٍَّت ُلدغُت: 
مسع ندائي حىت بلغٍت، وكنت أحًتؽ شوقاً ألْف أحضنو بعنف إالَّ أفَّ خشييت  )رأفت(! فتقدـ يف احلاؿ ريثما

من اآلخرين حالت دوف ذلك، فأجلستو إىل جانيب بوداعة رغم اتِّساخو ابلعرؽ ورائحتو الكريهة، وكانت 
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ىذا ألمر مريب! أعُت احلاضرين زبًتقنا ابستغراب وكأَّنَّا كانوا متَّفقُت على أْف خياطبوا أنفسهم ابلقوؿ: إفَّ 
منا على أننا من رجاؿ ادلباحث. وقلت خبفوت لئال يسمعنا الناس والدموع تًتقرؽ يف عيٍت: ا أهتُِّ  وردبَّ

 _ ىل حقاً أنت )رأفت(، جاري العزيز  
فأجاب دوف أْف تتأثر ذاكرتو بلوثة اجلنوف، كرجل عاقل أرتضى لنفسو أْف يغيب عن اجملتمع وديارس عزلتو 

 قة معيَّنة، ويعيش أكثر أنواع الوحدِة تعاسًة:الذىنية بطري
 _ أجل، وأنت )وائل( أليس كذلك   

مثَّ صبدان يف جلودان وتسمرَّت نظراتنا يف األعُت، وكأفَّ الزمن قد توقف للحظات، كانت اللحظاُت حامسًة 
ا مقتبسة من انر اجلحيم، وأحسب أيّنِ سقطُت من شاىق نفسي، وبت مذى وال من ىوؿ مريعة حقًا كأهنَّ

 احلالة ال أميِّز األشياء وقلت بتأٍس كبَت وكم أسفٍت أْف أراه هبذا الشكل:
 (ٚٙ، ص ٜٕٔٓزينل، ) _ آه اي )رأفت( دلاذا أصبحَت ىكذا  ماذا دىاؾ (

ْحَرؽ( السردي اجلوىري يف فضاء      
َ
السرد  يعّد ىذا ادلشهد يف ىذا السياؽ ادلشهد األكثر مأساوية يف الرواية، وىو )ادل

الروائي عموماً، ففي ىذا ادلكاف )ادلقهى( يعثر )وائل( بطريقة ادلصادفة عن صديقو ادلختفي )رأفت( وقد بلغ حالة يرثى 
ذلا، وىنا تتماثل الرؤية السردية لالكتماؿ عن طريق حصوؿ الربىنة السردية على فرضية العنواف )سلتل يف مقهى(، ليكوف 

كلتو الغَتة حُت اعًتفت لو )دالؿ( بعالقتها السابقة العابرة مع )لؤي(، ومل يتمّكن من ىذا ادلختل ىو )رأفت( بعد أف أ
استيعاب ىذه القضية وأودت بو إىل حافة اجلنوف واالختالؿ العقلي يف معادلة تفّسر ضحالة فكر شخصية )رأفت(، وردبا 

 ياة جعلتو ىشاً فكرايً هبذه الدرجة.يكوف فشلو يف إهناء الدراسة اجلامعية فضاًل عن إخفاقاتو األخرى يف احل
ديثل ىذا ادلشهد الصورة الرؤيوية اليت صاحبت ذبربة شخصية )رأفت( يف خضم ىذه التجربة اإلشكالية يف حياتو مع 
)دالؿ(، حيث انكسرت شخصية )رأفت( انكسارا مدّواي ومل يتمّكن من احتواء األزمة العاطفية على بساطتها، ألّف خزين 

من العذاابت واخلسائر والفقداانت ال يسمح ذلا أف تتعامل حضارايً من قوة التأثَت النفسية الضاغطة على  ىذه الشخصية
رؤية الشخصية، فاهنارت ىذا االهنيار ادلدوّي الذي جعل الصديق )وائل( يتعّرؼ على شخصية صديقو )رأفت( يف ىذا 

 الوضع ادلزري الذي ال شفاء منو.
)لؤي( مفقودة أو غامضة يف فضاء الرؤية السردية للرواية، حيث اكتشفت شخصية )وائل(  ومل تبق حلقة شخصية      

إثر دخوذلا السجن يف قضية ملّفقة يعثر من خالذلا على سجُت حيّل لغز ىذه احللقة، إذ يتعّرؼ )وائل( على )لؤي( الذي 
حبقو، لكّن األمور تسَت ضلو هناايهتا اليت تذىب يروي لو قصتو مع )دالؿ( مث خيربه )وائل( دبصَت )رأفت( جرّاء ما اقًتفو 

ابذباه بقاء احلاؿ على ما ىو عليو حبيث تبقى شخصية )رأفت( داخل دائرة عنواف الرواية )سلتل يف مقهى(، وحُت خيرج 
وّقف )وائل( من السجن بعد أايـ من اعتقالو الغريب بعض الشيء يشعر أبف الرؤية السردية للرواية قد توقفت، وىذا الت
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يشَت إىل توّقف شخصية )رأفت( عند حدود صفة )سلتل( يف ادلكاف الضّيق احملدود )مقهى(، نكراتف ذاىبتاف ضلو اجملهوؿ 
 )سلتل/مقهى( لتشعر شخصية )وائل( وىي شخصية مراِقبة للحدث ومشاركة فيو أبهنا بال حوؿ وال قوة:

اٍؿ على )وائل( ابمسو، وذلك إلطالؽ سراحو، وبعد أايـ معدودة، ومع إطاللة الصباح، نودَي بصوتٍ ع)» 
فغادر القاعة حزيناً، وخرج من بّواَبة السجن الرئيسة إىل النور منفردًا دوف أْف حيمل معو رسالًة أو وصيًة 

 (ٛٚ، صٜٕٔٓزينل، ) «(من أحد
تعّد دبثابة «( الًة أو وصيًة من أحدإذ إّف صبلة )وخرج من بّواَبة السجن الرئيسة إىل النور منفرداً دوف أْف حيمل معو رس      

إسداؿ الستارة على مسرحية احلدث، وحسم الرؤية السردية يف الرواية قدر تعّلق األمر ابحلدث اخلاص ابلشخصية الرئيسة 
)رأفت(، وىي تنتهي ىذه النهاية بسبب وساوس تعرّب عن ىشاشة الشخصية وضعف تكوينها الثقايف واحلضاري، وقد 

 ض نفسي كاف أكرب من قدرهتا على تفّهم ادلوقف والتعامل الطبيعي معو.تكوف ضحية دلر 
 الفضاء الروائي وسردنة األمكنة ااحملّية

يرتبط ادلكاف ابحلدث ارتباطًا وثيقًا على مستوى تشكيل الفضاء السردي يف الرواية، فحيث ال توجد أحداث ال      
السردي ال ديكن أف حيدث يف فراغ إذ ال بّد من حضور  ألّف احلدث، (ٖٖ، ص ٜٜٛٔعلي، )ديكن أف توجد أمكنة

األمكنة قبل التفكَت ابألحداث، ومن ىنا تنشأ الداللة بعد ادلكاف واحلدث ويستحيل على وفق ىذه الرؤية تفريغ احلدث 
ناؾ وحُت يفقد احلدث داللتو لن يكوف ى، (ٕٕٓ، ص ٜٛٛٔالنعيمي، )من سياقو ادلكا ي ألنو سيعٍت فقداان لداللتو

 نص وال رؤية وال فضاء سردي مطلقاً.
( حيث ال ٜ، ص ٕٓٔٓديثل ادلكاف يف ىذا السياؽ األرضية اليت تشيد عليها جزئيات العمل الروائي كلو)النصَت،        

ديكن النظر إىل النص الروائي بال مكاف، ومن خالؿ ادلكاف تتشكل الرؤية أواًل ومن مث يتشكل الفضاء دبعية الزمن 
ي، غَت أف ىذه األمكنة اليت تعود بشكل كلي يف رواية )سلتّل يف مقهى( إىل مرجعيات واقعية زبص مدينة )ادلوصل( السرد

حصراً، ال ربضر يف ميداف السرد الروائي دبنطقها اجلغرايف التقليدي ادلعروؼ، بل زبضع لطاقة سردنة تسهم فيها عناصر 
فيها، وتعطي لكل مكاف لو مرجعية واقعية معروفة لوانً جديدًا آخر داخل  التشكيل السردي ادلكّونة لفضاء السرد الروائي

 فضاء السرد الروائي الذي يتحرؾ سرداي على أساسو.
يتحوؿ ادلكاف داخل النص الروائي إىل مكاف آخر غَت ادلكاف الواقعي سباماً، إذ إّف)العالمات اجلغرافية والطبوغرافية       

ية كبَتة ألف وظيفتها تنحصر يف ربديد ادلكاف فحسب، وإمنا األمر ادلهم خبصوص ادلكاف يف النص الفٍت ليست بذي أمه
( وتلك إسًتاتيجية القاص يف تفتيت ادلكاف الواقعي/الثقايف، Refractionىو تعريضو آلليات االنزايح واالنكسار )

( اليت يتمظهر ادلكاف Roetic functionوامتصاصو وإنتاجو بصورة متغايرة حىت تتحقق الوظيفة الشعرية اجلمالية )
من اخلطاب النصي بنكهة خاصة ومتميزة كنتاج مركب لتشابك )األبعاد البنيوية/ الداللية/ الرمزية/ األيديولوجية( فضالً 

شعرية ادلكاف يف الرواية اجلديدة، )عن البعد اجلغرايف الذي يعمل على تنظيم خياؿ القارئ وترتيب معطيات تصوره(
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(، فادلكاف الروائي من دوف غَته يثَت لدى الشخصية إحساسًا ابدلواطنة وإحساسًا آخر ابحمللية حىت ٗٓٔ، صٕٓٓٓ
كي يتحوؿ إىل عنصر جوىري ، (ٜٕإشكالية ادلكاف يف النص األديب ، ص )لتحسبو الكياف الذي ال حيدث شيء بدونو

 يف العمل يستحيل االستغناء عنو مطلقاً. وأساس
اء الروائي على مستوى التعامل مع ادلكاف من دوف أف ربصل سردنة لألمكنة احمللية والتفاصيل ال يتحقق الفض      

ادلكانية اجلزئية، فادلكاف الكبَت ىو رلموعة أمكنة صغَتة، وادلكاف الصغَت ال قيمة حلساسيتو ادلكانية من غَت تفاصيل سبأل 
جرى سردنتها يف ىذه الرواية وتدوين صورهتا واترخيها وحضورىا يف  ادلكاف بطاقتها، ولعّل من ادلالمح ادلكانية الفارقة اليت

الرواية ىو ما يسّمى )اجلسر العتيق(، بوصفو أقدـ جسر موجود يف ادلدينة )ادلوصل( ويسّمى أيضاً )اجلسر احلديدي( ألنو 
الرواية بػ)اجلسر ادلكَّبل( أقيم على دعامات حديدية كربى وبدنو اخلارجي كلو من احلديد أيضاً، وقد جاء وصفو يف ىذه 

 جاء على لساف الراوي الذايت: إذانطالقاً مع طبيعة سردنتو يف الرواية، 
)كنُت على شلشى الضيق للجسر العتيق الذي سبق وأْف سارت عليو سوابل غفَتة عرب أكثر من ثالثُت 

ن ويضيء، دلَّا تذكرت سنة خلت، أتلمس خشبة السياج ادلشبك، ابعثًا نظري إىل حيث ديتد النهر ادلتغض
ـ الثانوية، وكما لو كانت حركَة ادلياه ادلتموجة ىي اليت أاثرت ادلاضي القريب وحثَّت يفَّ الذكرى. ويف  أايَّ
الطرؼ اآلخر من النهر كانت سفينة صيد صغَتة منطلقًة ضلو الشماؿ تشق سطح ادلاء، وعلى متنها 

 (ٛٛ، صٜٕٔٓزينل، )ددية.( رجالف متقابالف، تبثُّ أحلاانً ألغاٍف شعبية ق
شبة وصف دقيق للحركة على اجلسر وحولو، حيث مّت وصفو بػ )اجلسر العتيق( بكل ما يف كلمة العتاقة من معٌت       

لغوي وشعيب واترخيي، وشبة صورة ربيط بو من )السياج ادلشّبك( إىل )النهر( وما فيو وحولو من لقطات صورية سبنح ادلكاف 
يث تستمر رواية اجلسر وأنسنتو وتشخيصو يف سياؽ سردي يسهم يف تشكيل الفضاء الروائي ادلنشود، فضاءه ومعناه، ح

 وىو خيتزف كثَتاً من احلكاايت وادلآسي واخليبات احملزنة:
)كاف اجلسر ادلكبَّل ابحلدائد والذي بدا يل ساكنًا دوف حراؾ ومْل يستطع شيئًا من األمر، فظلَّ معداًن ابرداً 

فتياًل. ويف األسفل مسعُت ارتطامًا ُمفجعًا يصفق سطح ادلاء بقوة، مثَّ صياحًا صباعيًا من احلناجر ال جيدي 
القريبة من ادلكاف، إذ كاف بعُض الشبَّاف متواجدين ىناؾ يتسلَّوف على رماؿ الساحل.وواصل ذلك الصياح 

اكريت، وكنت ما أزاؿ أطلب يطرؽ مسعي ويغرقٍت حبزف عميق والذي راح يًتسخ مقيتًا يف مكاف ما من ذ
 صلدًة من السماء: 

 (ٜٗ، صٜٕٔٓزينل، ) لقد كاف نداء صارخاً.(
إذ يصّور الراوي حالة انتحار تتكرر يف أحايُت كثَتة حُت أييت أحدىم ويلقي بنفسو من فوؽ اجلسر إىل النهر، إذ يستمّر 

برز من عالمات ادلدينة، وىو يروي لو حادثة انتحار  الراوي )وائل( يف حديثو عن سردايت اجلسر العتيق بوصفو العالمة األ
 كاف ىو شاىداً عليها وحاوؿ التدّخل دلنعها لكنو أخفق وترؾ ادلنتحر دلصَته ادلظلم اجملهوؿ:
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 )مثَّ تذكرت اجلسر العتيق وتلك احلادثة القاسية اليت وقعت أمامي وقلت بتنهيدة: 
ل أشهر أماـ انظري، ال بل جرت حبضوري  ال أدري أتعرؼ اي )رأفت( أفَّ فاجعة أخرى قد حدثت قب-

دلاذا أان ابلذات تصادفٍت أمور مأساوية كهذه  إذ أمسكُت ذات مرَّة برجٍل قد ذباوز الثالثُت من العمر، 
أنيق اذليئة رائع العضالت فوؽ شلشى اجلسر العتيق، كاف يرذبف غيظًا شلتلئاً بطاقٍة مدمِّرة عمياء عازمًا على 

وحاولت دبا أملك من وسائل اإلقناع على ربييده عن تلك النزعة اذلدَّامة، وعن ذاؾ الشبح  االنتحار.
الرابض خلف األمواج اذلائجة والذي كاف ينتظره ىناؾ يف ثنااي الدوَّامات ادلخروطية، وإبعاده عمَّا يفكر بو. 

بفظاظة ومل يستجب لدعويت  ولكٍتِّ ولألسف مْل أسبكَّن من ذلك، فلقد كاف مصرًا بشدَّة على أْف ديوت
اخلالصة. ويف حلظة مشؤومة سبكَّن من أْف خياطر وينًت من يدي بقفزة ىائلة أفقدتٍت رشدي، وطار يف اذلواء 

 وىو حياكي سقوطو بنظراٍت ملْ أر يف حيايت  مثيالً ذلا. 
 فقاطعٍت  )رأفت( قائالً بدىشة كبَتة:

  اي للهوؿ!! أغِرؽ  ىل مات غرقاً ىو اآلخر  -
ال أعلم ابلضبط ، إَّنَّا مسعت من بعض الشباف نداءات ربذير واستغاثة يف التحت، وحوؿ دعامات -

اجلسر الصامدة، ومل يتسن يل معرفة إْف كاف قد أُنقذ أـ ال  وىل ما زاؿ على قيد احلياة  ومْل يسعٍت أْف 
لذي كاف راقدًا يف طوارئ أاتبع احلادث، وذلك لتكليفي يف الوقت ذاتو دبتابعة حالة أحد أقرابئي ا

ا من ادلرّجح أْف يكوف على  ادلستشفى ينتظر مٍتِّ تربعًا ابلدـ؛ إذ كاف يتأرجح بُت ادلوت واحلياة. وأقوؿ ردبَّ
قيد احلياة. مْن يعلم  اي للمسكُت! لقد كاف زلمَّاًل هبمٍّ عظيم يريد أْف يتطهَّر ابالنتحار، ولكن ىيهات 

ا سوؼ لن تزداد إالَّ غرقًا يف اخلطااي الكربى، آه لكم أسبٌت رؤيتو اثنية! فلقد للروح أْف تتطهَّر ابلدماء! ! إهنَّ
 (ٜٓٔ، صٜٕٔٓزينل، ) أصبحُت صديقاً لو ابلسر خالؿ تلك الدقائق احلرجة الباىظة الثمن.(

فها حكاية خاصة إهنا حكاية تتشّظى من احلكاية األصل يف ىذه الرواية، وىذه احلكاية ديكن النظر إليها بوص      
ابجلسر قد تتكرر بُت أونة وأخرى، فطبيعة اجلسر واترخيو ووضعو الوجودي والسردي تغري ابالنتحار، وقصة ىذا الشاب 
الذي مل يتمّكن )وائل( من إقناعو ابلعدوؿ عن فكرة االنتحار ىو الوجو اآلخر من )رأفت(، على الرغم من أّف )رأفت( 

لو )وائل( حكايتو من الشاب ادلنتّحر، ومل تكن روايتها على ىذا النحو من قبل )وائل(  استهجن فكرة االنتحار حُت روى
 .حسبقود احلكاايت يف فضاء الرواية فة جديدة إىل عنيعبثية جملرد إضافة حكا

ذلذه ادلدينة،  إف ادلكاف )اجلسر العتيق( بوصفو تفصيال مركزاي من تفاصيل ادلدينة/ادلكاف ديثل اترخيًا مكانيًا وإنسانياً      
وال ديكن ألحد من أبناء ىذه ادلدينة إف مل تكن لو حكاية معينة مع اجلسر وىو أييت من اجلانب األدين منها كي يعرب ضلو 
اجلانب األيسر، أو ابلعكس، والسيما حُت كاف اجلسر وحيدًا يف ادلدينة، شبة طريقاف ضّيقاف لعبور ادلشاة على جانيب 

 بدقة،وال يوجد أحد من أبناء ادلدينة مل يعرب من فوقهما.اجلسر وصفهما الراوي 
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قضية االنتحار اليت تتكرر من فوؽ اجلسر إىل هنر دجلة فهي قضية اجتماعية تطرحها الراوية بقوة، وىي قضية  تطرح     
نها، لكنو مل يقذؼ تشبو انتحار )رأفت( من أجل القلق الذي أصابو جرّاء معرفة عالقة عابرة حلبيبتو )دالؿ( قبل زواجو م

بنفسو من أعلى اجلسر إىل النهر بل قذؼ هبا من قمة التوازف العقلي إىل االختالؿ، فصارت )ادلقهى( على ىذا النحو 
معادال موضوعيا مكانيا للجسر يف قضية االنتحار، بُت موت يف ادلوت عن طريق اجلسر وموت يف احلياة عن طريق ضياع 

 العقل يف ادلقهى.
ا تلبث أف تظهر أمكنة أخرى من أماكن جامعة ادلوصل وىي تعّج ابألماكن الصغَتة يف مدينة جامعية متكاملة، مّث م     

يرويها ادلكاف وترويها العواطف وادلشاعر ادلختلفة، وىذه  ةاحتضنت قصة احلب، مثلما احتضنت حكاايت أخرى كثَت 
 ال تنتهي:األماكن ساحة حرّة للحوارات واحلكاايت والقصص اليت تبدأ و 

)التقيُت يف ذلك الصباح بزمالئي ادلعدودين، يف ادلمرِّ الطويل الذي حياذي القسم والشارع الرئيسي 
مقابل احلديقة الغاصَّة ابلطلبة، كما كاف حيدث كلَّما سنحت لنا الفرصة؛ وجرى بيننا شطرًا من ادلناقشات 

، ٜٕٔٓزينل، )اجلدؿ وادلماراة الساخنة.(  االجتماعية، وكانت ااحماداثت اجلارية ال زبلو أحيااًن من
 (ٜٗٔص

فيظهر ادلكاف ىنا على ىذا الشكل وىذه الصورة )ادلمرِّ الطويل الذي حياذي القسم والشارع الرئيسي مقابل احلديقة      
 عميقة.الغاصَّة ابلطلبة(، شبة دقة يف وصف ادلمر الطويل الذي يشغل ادلكاف العاـ وديأله ابلتفاصيل اإلنسانية ال

تربز بعد ذلك تفاصيل مكانية أخرى خارجة من ىذا ادلكاف نفسو تتخّصب بدخوؿ شخصيتُت أخريُت حّيز السرد      
 ومها )منهل( و)أرلد(، ومها صديقاف ضبيماف لرأفت ووائل، يتحركاف على مساحة مكانية أخرى داخل ادلكاف العاـ اجلامع:

)منهل( و)أرلد( اتئهُت يف ُشعب النقاش، وأمضيُت بضع دقائق  )وانسحبُت أان بعد ذلك بفًتة وجيزة اتركاً 
يف احتساء قدح من الشاي وقوفًا أماـ اندي اآلداب قبل أْف أتوجو إىل قاعة ااحماضرات. وعلى حُت غرَّة 
احمُت من بعيد ربت شجرة الصنوبر طيفًا لشخصُت جالسُت، رحُت أأتملهما حلظة بتنبو واىتماـ، لقد كاان 

زينل، )تقاربُت، وشككت أبيّنِ عرفُت أحد العاشقُت، مثَّ ما لبثُت أْف وجلُت من ادلدخل الرئيسي.( رأسُت م
 (ٜٙٔ، صٜٕٔٓ

تظهر األمكنة اليت ربكي التفاصيل الصغَتة ىنا يف )اندي اآلداب( ويف )قاعة احملاضرات( ويف )شجرة الصنوبر(، وىي      
تحرؾ احلكاايت على بساطو وتكمل احلكاية الرئيسة وسبنحها مزيدًا من ادلعٌت تسهم يف بناء الفضاء ادلكا ي العاـ الذي ت

والداللة والقيمة. بعدىا تعود قضية االنتحار يف حكاية جديدة أخرى تقع يف تفصيل آخر من تفاصيل ادلكاف اجلامعي، 
صورة عنواف الرواية )سلتل ليكوف موضوع ادلوت على ىذه الطريقة من موضوعات ادلكاف وخصوصيتو على ضلو يتالءـ مع 

 يف مقهى(:
 



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ0442شوال -2120 آيار ،(85الطدد ) ،مجلظ درادات موصليظ

 

 
(4:) 

 )فانتبهت إىل حادثة جرت يف عمارة القسم الداخلي قائالً:
 أجل لديَّ الكثَت، أال مسعت عن قضية انتحار طالب  -

 فاستدار إيلَّ مبهواتً وقاؿ:
 انتحار! ال ملْ أمسع  هبا البتة ، فهذا أشدُّ األنباء إيالماً. أترجاؾ ىل يلَّ من تفاصيل  

قبل عدَّة أايـ ربديداً، كاف أحد الطالب ادلقيمُت ىناؾ يف الطابق الرابع من عمارة القسم الداخلي يتنزه 
لياًل يف شرفة غرفتو الصغَتة ادلطلَّة على أحد الشوارع الرئيسية؛ بينما كاف يدور نقاش حاد بُت زمالئو يف 

ادلقبلة. لقد كاف شااًب لطيفاً، وطالبًا يف الداخل حوؿ ادلسائل اليت زبص الدروس واالمتحاانت اجلارية و 
، وأبعادًا أخرى كانت ماثلًة يف  الصفوؼ ادلنتهية. مثَّ شوىد وىو يدخن التبغ وحيدؽ يف الفضاء والنجـو

 (ٓٛٔ، ص ٜٕٔٓزينل، ) ذىنو ادلتأمل.(
ة القسم الداخلي(، وىذه ربدث حكاية االنتحار يف مكاف يعّد من األماكن الرئيسة يف ادلكاف اجلامعي وىو )عمار     

العمارة توازي يف ارتفاعها ارتفاع اجلسر العتيق الذي جرت حادثة االنتحار السابقة من فوقو، دبا حيقق موازنة أخرى من 
 ادلوازانت احلدثية واحلكائية يف ىذه الرواية على ضلو يؤكد سباسكها احلكائي.

دلدينة يروي الصورة ادلكانية للجانب األدين فيما يسمى )ادلوصل ينتقل الراوي إىل فضاء مكا ي آخر من فضاءات ا      
القددية(، ألف اجلامعة وتفاصيلها ادلكانية اليت ىيمنت تقريبا على أحداث الرواية تقع يف اجلانب األيسر منها، فتربز ىنا 

 ميدانية:تفاصيل مكانية ضبيمة ذات صبغة اجتماعية زلّملة إبيقاع سردي أكثر حيوية ونشاطاً وحركة 
)بعد انتهاء اجلولة وعودتنا إىل قلب ادلدينة، زبطينا إىل شارع حلب لندخل مطعم )ألديري( للمأكوالت 
السريعة مثل الكبة والسندوتش وغَتىا، ذلك الشارع الشعيب الضيق الضَّاج ابحلركة والناس بسبب تنوعو 

َتة مثل مطعم الفرات القريب من سينما اجلميل يف سلتلف اجملاالت، دبا فيها من ادلطاعم الصغَتة والكب
، والذي اشتهر أبكلة قوزي الشاـ اللذيذة.. وكذلك زلالَّت السكافة واخليَّاطة وبيع اجلرزات  النجـو
واخلمور، إضافة إىل وجود عدد من احلاانت وادلقاىي، وإىل اليسار منها كاف يقع فرع ملهى السفراء 

 الشهَت. 
شارع اجلمهورية مع شارع العدالة، ملبيًا بذلك أغلب حاجات الزابئن  وكاف ىذا الشارع احليوي يربط

خصيصًا الرجاؿ منهم، ويف الوقت نفسو كاف خاليًا تقريبًا من العنصر النسائي إالَّ ما ندر. وبعد ذلك 
ا كاف انواًي الذىاب إىل كورنيش النهر ليس رح مضى )رأفت( إىل سبيلو مشااًل ابذباه ساحة صقور احلضر، ردبَّ

خبياالتو يف ادلياه اليت تلعق الرماؿ ليل هنار، يف حُت أزمعت أان التوجو صوب جادَّة الشباب العريقة ادلليئة 
 (ٕٜٔ، ص ٜٕٔٓزينل، ) ابحليوية والنشاط والضحك، وادلعروفة بشارع الدوَّاسة.(
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صل القددية( حيث تتحّوؿ احلكاية إىل يعّج ىذا ادلشهد ابلتفاصيل ادلكانية الشهَتة يف اجلانب األدين من ادلدينة )ادلو 
حكاية ادلكاف، وديكن رصد خريطة ادلكاف وتفاصيلها احمللّية هبذه الصورة )قلب ادلدينة/شارع حلب/مطعم )ألديري( 
للمأكوالت السريعة مثل الكبة والسندوتش وغَتىا/الشارع الشعيب الضيق الضَّاج ابحلركة والناس/ادلطاعم الصغَتة والكبَتة 

/زلالَّت السكافة واخليَّاطة وبيع اجلرزات واخلمور/احلاانت وادلقاىي/فرع ملهى مثل  مطعم الفرات القريب من سينما النجـو
السفراء الشهَت/شارع اجلمهورية مع شارع العدالة/ساحة صقور احلضر/ كورنيش النهر/بشارع الدوَّاسة.(، إهنا بال أدىن 

ابحلركة واحلياة يف ادلوصل القددية، وجاء عرضو السردي على ىذا النحو كي شك خريطة متكاملة ألشهر األمكنة الضاجة 
يؤسس لفضاء ادلكاف يف جانبيو ودينح الرواية بعداً مكانيًا أعمق، جيعل من مدينة )ادلوصل( فضاء روائيا صاحلا الستيعاب 

 احلدث السردي واحتواء ذبلياتو وسبثالتو العديدة.
اجلانب من ادلدينة خيص شخصية )رأفت( حُت كاف يبحث عن حّل دلشكلتو النفسية قبل وشبة تفصيل مكا ي آخر يف ىذا 

أف يصبح سلتاًل يف مقهى، أتى عليو الراوي بوصفو زلطة مهمة من زلطات الكشف عن احملتوى الثقايف واالجتماعي 
 والفكري ذلذه الشخصية:

 :)ذات هنار كاف يتخطى دبفرده يف شارع الفاروؽ حُت أردؼ قائالً 
وبعد أشهر من الصراع الذايت، مسعت ذات يـو أفَّ شبَّة منومًا مغناطيسيًا يعمل يف ادلدينة، وكانت فكرة أْف »

أقابلو تبدو مغرية وذات بريق غَت تقليدي، فتوجهت يف صباح اليـو التايل إذ صادؼ عطلة هناية األسبوع، 
واف. كاف قصرًا شرقيًا ذا جدراف مغلقة من ألتبع خبطى حثيثة ودوف علم زوجيت قاصدًا ادلكاف وحسب العن

 ، فُفتح يل من قبل صيبِّ متنعم بدين اجلسم قائالً:باب الذي كاف من الطراز العثمايناخلارج، رحُت أطرؽ ال
 (ٕٔٓ، ص ٜٕٔٓزينل، )تفضل فاألستاذ موجود.( 

ق احلكاية ابلدجل الذي يقـو بو بعض تتعلّ و فادلكاف ىو )شارع الفاروؽ( أحد األمكنة ادلهمة يف اجلانب األدين،      
األشخاص خلداع الناس أصحاب احلاجات الذين يتعلقوف بقّشة صغَتة، فيستغل ىؤالء الدجالوف حاجتهم كي يضحكوا 
عليهم وحيصلوا منهم على ادلاؿ، غَت أف وعي )رأفت( مل يسمح لو بتصديق ىذا ادلنّوـ ادلغناطيسي على الرغم من أنو جلأ 

لبث أف كشف أالعيبو وأكاذيبو لكن ذلك مل ينقذه من الوصوؿ إىل النهاية ادلفجعة اليت افًتضها عنواف الرواية إليو، إذ ما 
 وبرىنت عليو أمكنة ادلنت السردي.

 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ، ،.ٔادلركز الثقايف العريب، ط :الدار البيضاء  -بَتوت ،، بنية الشكل الروائي(ٜٜٓٔ)حسن ، حبراويػػ  ٔ
 .ٔالعدد  :رللة اجلديد، عّماف ،، جدلية احلضور بُت اإلنساف وادلكاف(ٜٛٛٔلسنة )حسن النعيمي، ػػ  ٕ
 .دار ادلعرفة اجلامعية، ، :، اإلسكندريةتيارات فلسفية معاصرة (،،ٜٗٛٔ)د. علي عبد دمحمػػ  ٖ
 ؤسسة العربية للدراسات والنشر ،.ادل :، صباليات ادلكاف يف الرواية العربية ، بَتوت  (ٜٜٗٔ) شاكر النابلسيػػ  ٗ
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 كتاب الرايض، ،.  :ٔط،، مطابع اليمامة، السعودية (ٕٓٓٓ)شعرية ادلكاف يف الرواية اجلديدةػػ ٘
 ، ٕٗرللة عماف، ، العدد  :صباليات ادلكاف الدمشقي أمانة عماف الكربى، عماف  (ٜٜٚٔ) شوقي بغدادي،ػػ ٙ
 ، ،.ٕدار صامد للنشر، ط:رسالة الغفراف، صفاقس  ادلكاف يف(ٜ٘ٛٔ )عبد الوىاب زعفراف،ػػ  ٚ
 بغداد،رللة األقالـ،.:، صباليات ادلكاف(ٜٙٛٔلسنة  ٕالعدد  ) اعتداؿ، عثماف ػػ  ٛ
 ،.ٔدار نوف للطباعة والنشر والتوزيع ، ط :، سلتل يف مقهى، ، ادلوصل(ٜٕٔٓ)علي حسُت زينلػػ  ٜ

 ،.ٜٖرللة عماف، ، العدد  :أمانة عّماف الكربى ،خيل السردي تشكيل الفضاء يف ادلت( ٜٜٛٔ) عواد علي،ػػ  ٓٔ
 ، ،.ٔدار احلوار، ط :الالذقية ،، صباليات التشكيل الروائي ( ٕٛٓٓ)دمحم صابر عبيد ود. سوسن البيايتػػػػ   ٔٔ 

 ارباد الكتاب العرب ،. ، دمشق :شعرية اخلطاب السردي(ٕ٘ٓٓ)دمحم عزاـ، ػػػ  ٕٔ
، ٔادلركز الثقايف العريب، ط :الدار البيضاء  ،مقاربة الواقع يف القصة القصَتة ادلغربية(ٜٚٛٔ)صليب العويف، ػػػ  ٖٔ
.، 

 ٖالعدداف بغداد: حوارايت ادلكاف، ترصبة طاىر عبد مسلم، رللة الثقافة األجنبية،  (، ٜٜٚٔ) ىاؿ، إدواردػػػ  ٗٔ
 . ٗو

 .، ٔدار الشؤوف الثقافية العامة، ط ، بغداد :ديبإشكالية ادلكاف يف النص األ( ٜٛٛٔ، )ايسُت النصَتػػػ  ٘ٔ
 ،.ٕدار نينوى، ط:الرواية وادلكاف، دمشق(ٕٓٔٓ )ايسُت النصَت،
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 11/1/9291: اتريخ قبول النشر  99/9/9292اتريخ استالم البحث: 

 تصمومىبرنامجىتربويىمدتندىالىىقوةىاألناى
ىلدىىطالباتىالمرحلةىاالردادوةىفيىمدونةىالموصل

Designing an educational program based on the 

power of the ego of preparatory school students 

in the city of Mosul  
 أ.ىد.ىندىىفتاحىالعباوجيىىىىىىىىىىىىى م.ىلبنىىهاذمىلطفيىالحنكاويىىىىى
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 :صلخادل
سل(لدرل61يهػػ ؼلبحث ػػ لبذللم ػػانمجلمػػند ال قػػ ا لبذللغػػ حتلبقدللح ػػنضلٓنلمػػثلاحػػبلغء ػػ لبحثء   ػػءفلمثاػػء ل 

(للظءئفلحل حتلبقدللهيل بح اظمجللبح  كجلابح لبفعللبالنفعءالت،لعانلمءتلبح فكًن،لبخ ثءرلبح بغع،ل جزللماظمجل8م طيل 
بالسػػػػػ ل،حم (،لبحع،غػػػػػ لابمل اػػػػػ علبالخػػػػػن،لبح كء ػػػػػ للعانػػػػػ لبحػػػػػ الؼ،لبالرب لل-بمل ػػػػػًنبت،لبح ظػػػػػءئفلباللم ن  مػػػػػ ل بح للءئمػػػػػ 
(لخثًنبً،للمضانا لعماػ ل02حبلمعناهلعلىلجمان ع ل نلبخلربب لبحثءحغلع دهجل لبال كءـ(،للمتل قءبلص ؽلبحربد اللا

(للمتلبجػػنب لْننمػػ ل0202ل-0262(لطءحثػػ ل ػػنلبح ػػفلبحنبمػػعلبالعػػ بدالول  ياػػ لبمل صػػ لحلعػػءـلبح ربسػػيل 02بحث ػػ ل 
ثلهػ ؼلبحث ػ للمتل(لدغملػ للذػ بلٓنلػ04ل-02بس ط،عم لحلربد العلىلعما لبحث  للبس  نؽلبح رسلبح ب  لحل طثمػثل 

لصمءغ لع دل نلبح  صمءتللبمللرت ءت.
 الكلمات ادلفتاحية: برانمج، قوة االان، طالبات، ادلرحلة االعدادية.

Abstract: 
The research aims to design an educational program based on the 

power of ego. For the purpose of achieving this aim, the two researchers 

have set (16) lessons covering (8) functions of ego power, which are 

(regulation and control of impulses and emotions, thinking processes, 

reality testing, reservation and regulation of stimuli, autonomous functions. 

(Spontaneity - independence), relationship with other topic, integration and 

opinions and judgments). The validity of the program was calculated by  

forwarding it to a group of (20) experts, and the research sample included 

(20) students from the fourth preparatory school in the city of Mosul for the 

academic year  

(2019-2020) and an exploratory experiment of the program was conducted 

on the research sample, and to apply one lesson  it takes(40-45) minutes, 

and in this way the research objective was achieved, and a number of 

recommendations and proposals were made. 

Key word: program, power of ego, students, preparatory stage. 

 مشكلة البحث:
لمق ان لبملشكل ل نلبملعطمءتلبالمم :

بفلغ حتلبالدلبابلكءن ل اخفض لْنع لبحفندليعءينلنل ءًلولكثحلابمهللبحقمطنحتلعلىلبحثمئ ،للنل ءلولبح عيلبملعنول
ل(600:ل0260بح اليع ؽلغ رمهلعلىل عءجل لبحض  طللبملشك،تلغًنلبملأح ف للبحعلثءت.ل ع انءف،ل

 لهػيلبحػيليقػه لهانهػءلّناثهػءتلبحثمئػ لب ػءلبقدلبحل يػ لفهػيلم انمػزلمك كػءلابتل ػ ركءتللباػ  لإفلبقدلبحضعمف
ل(504:ل6281للبغعم لابحاقث لحلعءدللبخلءرجي.ل عث بخلءحث،ل
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ملػػ دلبقدلبحضػػعمف لبذللبحفشػػ لولبحلمػػءـلّنهء هػػءللابح ػػءرللفػػلفلبالاػػطنبابتللبحعلػػ لبحافقػػم للسػػ  لبح كمػػفللهػػ بل
قدليا العنل ءلي عنضلحهلبحفػندل ػنلكثػ للم ػنيفلغػًنلكػءؼلحلطءغػ لبام يػ للبجلاقػم لبحػيلمػادالمػ لرهءلبذللبحفش لولب

ل(ل15:ل6281م ثم لبمنءطلسل كم لي عبلعلىلبحفندل عهءلبح كممفل عل طءحبلبامءحت.ل خمماننللعث ه،ل
 طلبحثمئمػػ للبح بفعمػػ للبالنفعءحمػػ للي  ػػفلأ ػػءلبابلكءنػػ لغػػ حتلبقدل نمفعػػ لفلكػػءلْنعػػ لبحفػػندلغػػءدربًلعلػػىل عءجلػػ لبحضػػ 

ابحض طلبحكءؼلعا لبح عء  ل علبالخػنينللملػثلهجلكػ حبليقػ طمعلبحفػندلاللبقدلبحل يػ ل ػنلبسػ خ بـلبملهػءربتللبحلػ ربتل
بحكء ا لح يهلأبغ ىلطءغ لممكا ،للٕنكاػهل ػنلبفليعانػ لولبطػءرلب ػرتبـلبحػ بتللول ػ لدلبالخػ،ؽلباضػءري للبالج انءعمػ ل

ل(600:ل0260 ع انءف،للحشخ م .لب
 امهية البحث:

م ثػػعلبةمػػ لغػػ حتلبقدل ػػنلفكػػنحتلبملشػػءك لبحكثػػًنحتلبحػػيلي عػػنضلوػػءلبالنقػػءفلول مءمػػهللبحػػيلٓن ػػءجلبذلل لػػ ؿل عماػػ ل
للمظهنله هلبملشءك لغءحثءًله هلبملشءك لمظهنلعا لبالشخءصلبح ينلح يهجلعجزلولبقدل بالنلصلولغ حتلبالد(.

ظهػػػػػنلبحعجػػػػػزلولغػػػػػ حتلبالدل ك كػػػػػجلاػػػػػعمف،لصػػػػػع ابتلولبخ ثػػػػػءرلبح بغػػػػػع،ل شػػػػػءك لولبحع،غػػػػػءتللميكػػػػػنلبفلي
بحشخ م لبللبحع،غءتلباانمانمػ ،لاػعفلب ػرتبـلبحػ بت،لعػ ـللجػ دله يػ ل  انءسػك ،لبهػ بؼلبامػءحتللغػًنلبح بغعمػ لبللغػًنل

لبمل قل ،لل شءك لبملءفللكفء حت(.
م لبحش ي حت،لع ـلبحقمطنحتلعلىلبحافس،لع ـلبحل رحتلعلىلماظمجلك حبلميكنلبفليظهنلنلصلغ حتلبقدلول بح فءع

ل(Bjorklund, 2000: p20)لبحع بطفلبللهت ئ لبح بتلعا لبحشع رلابحضمث(.
ل"غ حتلبقد"ل نل فءهمجلعلجلنفسلبحشخ م للم  ػفلابح ياء مػ لبمل عػ دحتلبالمعػءد،لغػ حتلبالدلدحمػ لعلػىل يع ل فهـ 

علػػىلٕنءسػػكهءللبمزبكػػءللمكء لهػػءلول ػػ لللغػػ رهتءلعلػػىللٓنانػػ لبحضػػ  ط.ل بامػػءينللبحشخ ػػم لبحقػػلانم لبحقػػ ي للبحػػيلمػػ ؿ
ل(41:ل0266ل قن،ل

مع لغ حتلبقدلّصانءـلبال ءفلا لبحعجزللبحلهنلقالبنقءفللم جههلحن ل زي ل نلبحعان للبالجنءزللٓنلمثلباله بؼل
 لح للبجمل انع،للفمجبلبفلنعان لدبئانءًلعلىلرفعلبملاش دحتللبحيلمعان لعلىلمل  هللبح الم لرهلياعكسلعلىلكض للمل ـلبح

ل(0:ل0261غ حتلبقدللبخنبجهءللامزلبح افم لبحفعليللبس  ،وءلولبالجنءزللٓنلمثلبحاجءحلبملق انن.ل بحشهءلاللفءطان ،ل
بملعنفمػ لل-لغ حتلبقدلوءلبمعءدلدبخ لبحافسللمٌنلبالشػخءصللماطػ العلػىلجمان عػ ل ػنلبحلػ ربتلبحافقػم لبح بخلمػ 

بحيلجيلثهءلبالفنبدلبذللمفءع،هتجل علبالخنينلل علبحثمئ لبالج انءعم ،للمعكػسلغػ حتلبالدلغػ ربتلبحشػخصلعلػىلل-لبح ج بنم 
بح كمفل،لبو ي لبمل انءسك ،بامل لبحشخ م للبحكفء حتلبح بمم للب رتبـلبح بت.للمشًنلغ حتلبقدلبيضءًلبذللبح   لبحعللم لعلىل

لملعنلف ل بابللبحعان (.بكءل  لف لولعثءرحتلفنلي لب
مشػان ل اشػنبتلغػ حتلبقدل بحكفػء حتلبحشخ ػم ،لبحشػع رلابوػ ؼ،لبحناػءلعػنلبامػءحت،لبحلػ رحتلعلػىلبحاشػءطلبوػءدؼل
   لبالسءسلبح لبلملازؿل ثينلجم بً.لم عجلغػ حتلبقدلبحفػندلعػربل نب ػ لبحاانػ لولبحقػعيلح  لمػثلبهػ بؼلبامػءحتللبال ػ،ـل
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ؼلبح ػػعث لبللخػػ،ؿلباللغػػءتلبملضػػطنم ،لمػػ فنلغػػ حتلبالدلحلفػػندلب قءسػػءًل  انءسػػكءلابحػػ بتللبحطان  ػػءت،للِنءصػػهلولبحظػػنلل
ل(Francis, 2010: p4)لم ضاننلغ ربتلبح كمف،للمزدبدل علمن لبحفندلولبحاضا(ل

فػػػأابلكءنػػػ لبقدلهػػػيلبحػػػ بتلبحػػػيلمكػػػ فلعلػػػىلبم ػػػءؿلابح بغػػػعلفػػػلفلغػػػ حتلبقدلمشػػػًنلبذللغػػػ حتلب قءسػػػاءلابحػػػ بتلبلل
اظنلولبح جهلدلفلبالحناء لبللبالرهءؽ،لبفلغ حتلبقدلهيلبحل حتللبحعزمي للبحلػ رحتلعلػىلبحطنيػثلالشػنبؾلبح بغػعلقالبحشخصلحل

شي لجن هلله بليقلطلبحض  لعلىلغ حتلبقدل   لبحل رحتلعلىلغث ؿل ءله ل  جػ دل لبسػ خ بـل هءربماػءلبملعنفمػ ،لبحقػل كم ،ل
لحتلبقدلبابًلهيلغ رماءلعلىلحعبلحعث لبامءحتللفلءًلالال ا امءتلمطن هءلعلماء.بحعءطفم ،للبحع،ئلم لحل عء  ل علاحبلفل ل

مشًنلغ حتلبقدلبيضءلبذللغ حتلبحشخ م لبح بخلم لبحيلن قء حلذءل نلخػ،ؿلبحضػ طللبال ثػءط،لبكػءلغػ حتلبقدلبحػيل
ل(Hall, 2010: p1)مقانحلحاءلابح عء  ل علبح بغعلدلفلبحنج علبذللبحمءتلبح فءعلبحطف حم .ل

(لبفلغ حتلبقدلمشًنلبذللبح  بفثل علبح بتلل علبجمل انعلفض،لعنلبخلل ل نلبالعنبضلبحع ءمم ل6280ينللكفءول 
لبال قءسلبالجيءيبلابحكفءايللبحناء،للغ حتلبقدلهيلبحلطبلبمللءم لحلع ءمم ل م لينللك ػًنل ػنلبحعلانػء لبفلهاػءؾل   ػً،ل

للػػػػعلولبحطػػػػنؼلبمللءمػػػػ لغطػػػػبلبحع ػػػػءمم ،للبحع ػػػػءمم لالمعػػػػينلبملػػػػنضلبحافقػػػػييلػػػػعلولب ػػػػ لبطنبفػػػػهلغطػػػػبلبقدلول ػػػػٌنلي
ل(80:ل6280 كفءو،ل

لبالغ  ػءدايتلبحافقػم لليعػينل قػءبلغػ حتلبقد،ل بفلبمل  رلبحنئمسل"حلػ حتلبللاػعفلبالد"لهػ لملنجػ علبذلل فهػـ 
هءلولبملكثػ تتلليضػػمعلمعضػػهءلولل ػنل لغػػ حتلبحشخ ػم ل،لفكػػ لفػػندلحلػنجلبذللبامػػءحتلمكانمػػ لةم ػ ل ػػنلبحطءغػ ليضػػمعلمعضػػ

بح فءعءت،لل ءمثلىل نلطءغ لمي  لبحل للبالملم لحألد،لفثل رل ءلمك فلكانم لبحطءغ لبحكثًنحت،لمك فلبالدلغ ي للغءدرحتلعلىل
بح  كجلولبملاظانءتلبحافقم ،ل مػ لمقػانحلب مػءدلابشػثءعلبحنغثػءتللمقػانحلب مػءدًلبخػنللابشػثءعلبملل ضػمءتلبالخ،غمػ ،ل

بحعكػػػسلعاػػػ  ءلمكػػػ فل"بحطءغػػػ لبحافقػػػم "لبمل ثلمػػػ لٓنػػػ لسػػػمطنحتلبقدلاػػػئمل لنفقػػػمءًلمكػػػ فلبقدلاػػػعمف للعػػػءجزحتلعػػػنلللعلػػػى
ل(22:ل6286بالنقجءـللبح اءغجل علبحعءملٌنلبح بخليل بو للبالدلبالعلى(للبح بغعلبخلءرجيلل  طلثءمه.ل خممانن،ل

 لنلبجيءممػ لبالنقػءف،للهكمػ لبال كءنمػءتللمزلغهػءل ػنلمع لغػ حتلبقدلع ػبلبامػءحتلبحافقػم للا رهػءلبحفعػءؿ،لل قػ
ل(8:ل0221 مزلبحك فلبذلل مزلبح  لثلولبح بغع.ل بحعزب،ل

ْنع لم غعءتلبحشخصلغػًنللبغعمػ لليال ػهءلبحفهػجلبحكػءؼ،لليثػ لللMichaelإفلغ حتلبقدلبحضعمف لكانءلينبهءل
 ػػػنلبملقػػػ لث لليقػػػ  نؽلابح فكػػػًنلبخلمػػػءرلل،لفلػػػ حتلبقدلْنعػػػ لبح بغػػػعلخممفػػػءًلابحاقػػػث لحػػػهلليلػػػ لبه انء ػػػهلابح بغػػػعلليػػػزدبدلخ فػػػهل

بحشخصليلث لبح بغعلكانءله للي عء  لليقمطنلعلمهللماانػ لغػ حتلبقدلح يػهل ػنلخػ،ؿلشػع رهلم بمػهللمطػ ينل هءربمػهللبحلػ رحتل
ل(Hall, 2000: p150) علىل عءجل لبال  ر.لل

حرتم يػ لبح بجػبلٓنػػ ي هءلابسػ اننبرللمط ينهػءلح لػ ل ءجػػءتلمعػ لبحػربب البحرتم يػ لب ػ للبحعاءصػػنلبحنئمقػم لحلعانلمػ لب
بجمل انػع،لعكػسلبحػربب البحرتم يػػ لولرمػعل نب ػ لبح علػمج،ل ءحػػ لبجمل انػعلل ػ للبح لػ ـلبحعلانػػيلباءصػ لعلػىل قػ  للبحع ػػنل

ب البحرتم يػػ لم بيػػ لبحلػػنفلباػػءداللبحعشػػنينلبج انػػعلبالخ  ءصػػم فلولبحشػػأفلبحرتمػػ الولبملػػ برسلعلػػىلاػػنلرحتلبفلملػػ لبحػػربل
بح ل ـلباءص لولمكا ح جمػءلبملعل  ػءتللبالم ػءؿ،لحػ حبلميكػنلبفليعػ لبحػربد البحرتمػ الجمان عػ لبخلػرببتللبملهػءربتللبحػيل
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م لرهءلمنكزلعلىلبمل علجلل ءجءمهللغ ربمهللخ ءئ هلبح بمم للعانلم لبح  بزفلمٌنلبمل علجللمٌنل ك دتلبحربد البالخنلللمٌنل
ربتللبحلمجلدبخ لبملاسقػ لبح علمانمػ لحلطلثػ لممػءليػادالبذللمنػ لبحشخ ػم لولج بنثهػءلكءفػ ،لبملعنفمػ ،لبح ج بنمػ ،لبملعنف للبملهء

ل(60:ل0221بملهءري لل عل ءلي فثل علباله بؼلبحرتم ي .ل بحقثي،ل
لوتتضح امهية البحث من

 لمان لبحق ي لبحلءدرحتلعلىلٓنان لبحض  ط.بةم لغ حتلبقدلم صفهءلب  ل نمكزبتلبح   لبحافقم للدحم لعلىلبحشخ م لبحق -6
 بملشك،تلبحيلمل دلبحمهءلبالدلبحضعمف لبمل ان ل لابحفش لولبحلمءـلابملهءـللابح ءرللمقثبلبالاطنبابتللبحعل لبحشخ م للس  لبح كمف. -0
 لءؿل نلبملنبهل لبح سطىلبذللبملنبهل لبمل أخنحتلل نلبملن ل لبالع بدي ل ن ل ل هان لحك كءل ن ل لبن لءحم لل هان لابحاقث لحلطءحثءتل نلبجلءنبلبحافقيلبن -5

 بحقءدس(.ل-بجلءنبلبالكءدمييل ن ل لبن لءؿل نلبح فلبحنبمعلبذللصف ؼلبعلىل بخلء س
 بةم لبحربب البحرتم ي لولماانم لج بنبلبحشخ م لبملخ لف . -0

 اثلثا: اهداف البحث
لح للطءحثءتلبملن ل لبالع بدي لول  يا لبمل ص (لليه ؼلبحث  لبذلل م انمجلمند المنم ال ق ا لبذللغ حتلبالد

 رابعا: حدود البحث
 بالع بدابحنبمعليل  نلبحث  لعلىلطءحثءتلبح فلاحلدود البشرية:  -1
 يل  نلبحث  لعلىل  برسلبالع بدي لبح ءمع لمل يا لبمل ص لَنءنثمهءل بالمينللباليقن(.احلدود ادلكانية:  -9
 (لل.0202ل-0262بح ربس لبح ثء م لحلعءـلبح ربسيل ليل  نلبحث  لعلىاحلدود الزمانية:  -3
 يل  نلبحث  لعلىلدربس ل   ًنل غ حتلبقد(ل.احلدود ادلعرفية:  -4

 Jerms Definitionخامسا: حتديد ادلصطلحات  
 الربانمج الرتبوي

لعنفهلك ل ن:ل
 (9223شحاتة وزينب ) -1

 حتلز امػ لاػ دحتلليعػ دلعلػىلبملػ علجلابح  قػنلجمان ع ل نلبالنشط للبملانءرسءتلبحعانلم لملءعػ لبلل جػنحتلبحاشػءطلملػ
لك حبلميكنلبفليك فلبحربد الجمان ع لبالنشط لبملاظان للبملرتبمط لبللباله بؼللفلءًلح،ئ  لبللخط ل شنلعلذ ؼلماانم ل

ل(10:ل0225 هءربتلبللي ضاننلسلقل ل نلبمللنربتلمنمثطلذ ؼلعءـلبللخمنجلكءئي.ل ش ءمهللزياب،ل
 9218الربزجني  -9

جمان ع ل نلبحػ رلسللبالنشػط لبملقػ لل لعػنلبملاػءهالبح ربسػم لبعػ هتءلبحثء  ػ للفػثلنظنيػ لاػ دحتلح ػنضلٓنلمػثلله 
ل(68:ل0268 بحربزجني،لله ؼلا دل قثلءًلبااء ل  حتلز ام لا دحت.

 :التعريف النظري للربانمج
فضً،لعنل  صللٕنءرينلبنهلجمان ع ل نلبالنشط للي ضاننلك لنشءطلبه بفءًلا دحتللدرلسءًلخءص لمك لنشءطل

ل  ا ع لعلانم للهءدف لولٓنلمثلبو ؼل نلبحربد ا.
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 :التعريف االجرائي للربانمج
ه لجمان ع ل نلبح رلسللبال  ل للبحفم ي بتلبح  ريثم للٕنءرينلاػ دحتلغء ػ لبحثء   ػءفلم  ػانمانهءلكهػ ؼلح  لمػثل

لبه بؼلبح رلسلبخلءص للابح ءرللٓنلمثلبو ؼلبحعءـلحلربد ا.
 Ego Strengthاألان  قوة

لعنفهءلك ل ن
 (1997كمال وابو شهدة ) -1

"هيلبمل ا عم لولبدربؾلبحعءدللبخلءرجيللبحقمطنحتلعلىلبجلهءزلبحث ينل معلجلبملشي،لبحك،ـ،لبحاظءف (للبحل رحتلعلىل
بح ػػ محلعلمػػهلم غػػعلبالخطػػء لبخلءرجمػػ للْناثهػػءللبحكفػػءحلاػػ هء،للبح  لػػبلعلػػىلبحللػػثللبحلػػ رحتلعلػػىلبخ ثػػءرلبح بغػػعللباكػػجل

ل(41:ل6221لع ـلبخل ؼل نلبحملفزبتلبحعزيزي ،لم للبحقمطنحتلعلمهءللبشثءعهءلم  رحتلبجيءمم ".ل كانءؿللبم لشه حت،ل
 (9229موسى واللحام ) -9

بكءلبحل رحتلعلىلبمل ءمنحتللبحاجءحللبح ف ؽللبٔنءالبحلنبربتللبالس ل،ؿللبح ل لابحافس،للبحرتي للع ـلبالس  ءرحتللع ـل
ل(1:ل0265 عل بفللبحا بج  ،لل ًنحتللبحع ب لل  بجه لبملشك،تللبالز ءت.بحشع رلابح

 (9227الشمريي ) -3
بح  بفػػثل ػػعلبحػػ بتلل ػػعلبجمل انػػعلعػػ،لحتلعلػػىلبخللػػ ل ػػنلبالغػػنبضلبحع ػػءمم للبال قػػءسلبالجيػػءيبلابحكفءيػػ للبحناػػء.ل

ل(012:ل0260 صءحل،ل
 (9292مجعية علم النفس االمريكية ) -4

ىلم بزفلفعءؿلمٌنلبح لبفعلبح بخلم لحله للبقدلبالعلىللبح بغعلبخلءرجيللابح ءرللفلفلبحفندلغ رحتلبقدلولبافءظلعل
لاللبقدلبحل يػػػػػػػػػػ لهػػػػػػػػػػػ لبحشػػػػػػػػػػػخصلبحلػػػػػػػػػػػءدرلعلػػػػػػػػػػىلٓنانػػػػػػػػػػػ لبال ثػػػػػػػػػػػءطللبح ػػػػػػػػػػػ منللهجمػػػػػػػػػػ لبالشػػػػػػػػػػػثءعللمعػػػػػػػػػػػ ي لبحنغثػػػػػػػػػػػءتل

لع ػػػػػػػػػػػػػءبلبالنقػػػػػػػػػػػػػءنم لعاػػػػػػػػػػػػػ لبحضػػػػػػػػػػػػػنلرحتلل ػػػػػػػػػػػػػ لبحازبعػػػػػػػػػػػػػءتلبح بخلمػػػػػػػػػػػػػ للبملشػػػػػػػػػػػػػءك لبحعءطفمػػػػػػػػػػػػػ لغثػػػػػػػػػػػػػ لبفلمػػػػػػػػػػػػػادالبذللبح
(American Psychological, 2020: p 95)ل

 التعريف النظري لقوة األان
غػ رحتلبحطءغػػ لبحافقػم لبالجيءممػػ لحػ للبحفػػندلعلػػىلٓنانػ لبح ػػعءبللبحضػ  طلبخلءرجمػػ ،لل  بجهػ لبحضػػ  طلبح بخلمػػ لل

حلمػػءـلابملهػػءـللبح بجثػػءتل بحػػ بت(،لل ػػ لبملشػػك،تلمرتكمػػزلللبغعمػػ ،للمنجمػػ لبحػػ بتلّنػػءلخلػػثلبح ػػ بزفلبحػػ بخليللبخلػػءرجي،للب
لم غ للمنكمز.

 التعريف االجرائي للباحثتان لقوة األان
ل.حلطءحثءتل نلخ،ؿلدرلسلبحربد البكءللجمان ع ل نلغ للبحطءغ لبحافقم لبالجيءمم لبحيلسم جلمل ميهءلكان فزبتل
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 وظائف قوة األان
 لح صفللدربس للظءئفلبقد،لبحيلمشك لمكمفءهتءلم ؿلحم م ح مم،ؾللز ،ؤهلبجله دلبحك ًنحتلللبحشء ل للبملاهجمل

ـلم ألمم،ؾلولدربس لطثمع لعانلم لبح  لم لبحافقيلمطنيل لْننيثم لاك   ل6248بح  م لبسءسءًلغ حتلبقدلبم  ب بل نلعءـل
لمعػ  لللظمفػ ل ػنلبقدل60عػنلغءئانػ ل ػنلل(NIMH)بسفنتلدربس هلبحث  مػ لبحػيلبجنبهػءلبملعهػ لبحػ طينلحل ػ  لبحعللمػ ل

اػػنلري للكءفمػػ لح صػػفلشخ ػػم لبحفػػندلبحلءئانػػ لعلػػىلخمطػػطل  ػػًنلح لمػػمجلنلػػءطلغػػ حتلبحشػػخصلبللملمػػمجلبملكءسػػبلبحع،جمػػ .ل
(Bellak, 1989, P: 270- 295) 

لغػ حتلبقدلي ضػاننللBellak  دلمم،ؾلل لظءئفلغ حتلبقدلولبح ظػءئفلبالسءسػم لبالممػ ل مػ لبلاػحلبفل فهػـ 
لذءلبحفندلولسثم لبشثءعلجمان علبح ظءئفلبحشع ري ل ل(56:ل0260 بم لشء  ،ل ءجءمهللٓنلمثلمكمفهللهيلكءح ءرلبحيليلـ 

 Reality Testingاختبار الواقع   -1
لله هلبح ظمف لمش ان لعلى:

 لمٌنل ءلياثعل نلدبخله.  بح فنغ لمٌنلبمل ًنبتلبخلءرجم للبمل ًنبتلبح بخلم لأالبح فنغ لمٌنل ءلي  رل نلخءرجلبحشخص -لأ
 بدربؾللمفقًنلبمل ًنبتلبحيلهيتل نلبحعءدللبخلءرجي.دغ للل -لب
لدغ للبدربؾللمنر لبح بغعلبح بخليلبللبرءاًلل ءليقانىلابحث ًنحت. -ج
 Judgmentاحلكم على األمور  -9

لله هلبح ظمف لم ضاننلباليت:
 بحل رحتلعلىلم غعلبحا ءئالبحمل انل لقالسل ؾليا البحفندلبحلمءـلمه،للاحبليشًنلبذللمع لبحاظن. -لأ

لمه،لأال  لل ءليػ ؿلعل  -لب مػهل  لل ءليعكقهلبحقل ؾلبحظءهنالباءدثل أالبح اللغعلفعً،(ل نللعيلبحشخصلابحا ءئالبحمل انل لح  نفهلغث لبفليلـ 
 سل ؾلبحفندلبحعلليل نلمع لبحاظن.

ل  للغ رحتلبحشخصلعلىلبفلجيع لسل كهل ،ئانءًلل اءسثءًلحلان غفلبح الجي لمهلنفقهلفمه. -ج
 عية العامل ودافعية الذاتاالحساس بواق -3

 Sense of Reality of the World and of the self. 
  عءيش لبحشخصلح،  بثلبخلءرجم لعلىلبكءلب  بثل لملم للبكءلٓن ثلولسمءؽللبغعيل أح ؼلابحاقث لحه. -لأ

 ابحاقث لحهللصءدرل اهلليا انيلبحمه.ل عءيش هلحقل كهلعلىلبنهل أح ؼلل-ب قءسلبحشخصلَنقانهلّنءليشانلهل نلبجزب لل ءلياديهل نللظءئف  -لب
 .ب قءسلبحشخصلمفندي هللمفندهللٕنمزهللب قءسهلم بمهللمل ميهلوء -ج
 التنظيم والتحكم يف الدوافع وادلشاعر واالندفاعات -4

 Regulalation and control of Drives, Affects and impulses 

لله هلمشًنلبذلل
 لبفعهللبن فءعءمهلل شءعنه.غ رحتلبحشخصلعلىلبح  كجلولبح عثًنلعنلد -لأ

 غ رمهلعلىلبح أجم للٓنان لبال ثءط. -لب
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 Object Relationالعالقة ابدلوضوع االخر   -5
للم ضاننل ءأييت:

 غ رحتلبحشخصلعلىلبفليق لث لبالخنينلليق جمبلوجلعلىلبكجلكمءدتل ق لل لعاهللغءئان لم بهتءللبكءلحمق لب   بدلح بمهله . -لأ
 ي حتلالمكنرللاللم أانلك ًنبًلابحع،غءتلبحل مي ل علبالشخءصلبملهانٌنلول مءمه.بحل رحتلعلىلبغء  لع،غءتلج  -لب
لٓنان لغمءبلبالفنبدلبحلنيثٌنلللٓنان ل ءلي علثلابحع،غءتل علبالخنينل نلغلثللب ثءط. -ج
 Thought processesعمليات التفكري  -6

للم ضاننل ءأييت:
 بح بكنحت،لبحرتكمز،لبالن ثءه -لأ

  علماءسبلدرج لبح فكًنلبجملندللبح فكًنلبحعمءينل علبمل غف.لبح ص ؿلبذلل فءهمجلعء  ،ل -لب
ل(8ل-1:ل6281اف ظ،ل)ماءسبلح  لبالم ءؿلابالخنينل نل م ل ءلٓنانلهل نلعانلمءتلبلحم للعانلمءتلةن ي .ل -ج
 Thought Processesالوظائف الدفاعية   -7

للل  للغ رهتءلعلىلبح  كجلولبح بخ للهيلمشان ل مكءنز ءتلبح فءعلبح،شع ري لللسءئ لبح فءعلبحافقم لبالخنل
لمطنيل لغًنل ع غ لح ظءئفلبقدلبالخنل.

 Stimulus Barrierحجز وتنظيم ادلثريات    -8
للم ضاننل ءلأييت

  قءسم لبحشخصلحلان ًنبتلبح ءدرحتل نل  حهلل نلدبخلهللبحيليق لثلهءلعنلطنيثل  بسهلبملخ لف . - أ
 م لحلانق  ايتلبملخ لف ل نلبالةرحتلباقم .بحل رحتلعلىلماظمجللمكء  لبالس جءابتلبحقل ك  - ب

 

 Autonomous Functioningالوظائف االوتونومية )التلقائية االستقاللية(  -9
للم ضاننله هلبح ظءئفل ءأييت:

 بانك (.ل-بالدربؾل-بح علجل-بح بكنحتل–بحل  لل-بالن ثءهل-بحقانعل-كفء حتلبالجهزحتلباللم ن  م لباللحم ل بحث ن -لأ
 باله انء ءتلبملخ لف (ل-بو ايتل-رلمٌنلبحعان لبحم  يل-بملهءربتلبملعل حتلبملك قث ل-بح ءن ي ل بمنءطلبحعءدبتلكفء حتلباللم ن  م لل -لب

 

 Mastery- Competenceالسيطرة والكفاءة   -12
 بحكفء حتلبحفعلم لولبح فءع ل علبحقمطنحتللبح أاًنلعلىلبحملمطلبخلءرجي. -لأ

 ب قءسلبحفندلّن للكفء مه.ل -لب
لحكفء حتلبالملم ل أ(للبال قءسلابحكفء حتل ب(.درج لبح ثءينلمٌنلب -ج
 Synthetic- Integrative Functioningالتكامل وعمل الوالف  -11

للم ضاننل ءأييت:
 بح  حمفلمٌنل ءليث لل  ثءياءلبلل  اءغضل نل  بغف،للغمج،لل شءعن،للبفكءر،للٕن ،تلدبخلم لعنلبح بت. -لأ

 بح  حمفللبح كء  لمٌنلبحفندللسل كهلبخلءرجي. -لب
 

   Adaptive Regression in the service of the Ego وص التكيفي يف خدمة األانالنك -19
للهيلعانلم لابتلشلٌن:

 بحل رحتلعلىلبرخء ل  حتلبدربؾلبخلءرجللك حبل  حتلبملاظ   لبملفه  م ،ل علزايدحتلبحل رحتلعلىلبح عيلابح بخ ل  ءغث لبحشع رللبح،شع ر(. -لأ
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 عانلمءتلباللحم لخللثلبشكءؿلل ل ؿلج ي حتلعنلطنيثلبح  حمفلبالم بعيبحل رحتلعلىلبس عانءؿلن ءئالبحاك صله بللبح -لب
ل(0ل-0:ل0261 بحنخءلا،ل

 دراسات سابقة
 قوة االان 

معػػ لبحث ػػ لل ػػنلغثػػ لبحثء   ػػءفللعلػػىل ػػ لعلانهانػػءلدللمع ػػنبلعلػػىلدربسػػءتلعنممػػ لبللبجاثمػػ لْننيثمػػ لسػػ للدربسػػ ل
لعنبغم للب  حتللعلىلبملن ل لبمل  سط للهي:

 (.9212د )دراسة امح -
 اثر اسلوب حل ادلشكالت يف تنمية قوة األان لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطة

بسػػ ه ف لبح ربسػػ لبح عػػنؼلعلػػىلباػػنلبسػػل بل ػػ لبملشػػك،تلولماانمػػ لغػػ حتلبقدلحػػ للطػػ،بلبملن لػػ لبمل  سػػط ل
طءحبل نلط،بلبح فل(ل02ٓن دتلبح ربس لعلىل  برسلبمل  سط لولاءفظ لدايذللملضء لمعل م للمك ن لبحعما ل نل 

(لطػػ،بلحكػػ لجمان عػػ ،لكانػػءلمثػػٌنل62بح ػػءينلبمل  سػػطل لمػػ زيعهجلمطنيلػػ لعشػػ بئم لبذللجمانػػ ع ٌنلاػػءمط للْننيثمػػ للم بغػػعل 
(للغ لبظهنتلبحا ءئال ءلأييتلالم ج لفنلؽلابتلدالح لب  ءئم لمٌنلرمبلدرجءتلبجملان ع ل6245 لمءسلغ حتلبقدل ابرلفل
حلثلػػيللبحثعػػ العلػػىل لمػػءسلغػػ حتلبقد،لهاػػءؾلفػػنلؽلابتلدالحػػ لب  ػػءئم لمػػٌنلرمػػبلدرجػػءتلبفػػنبدلبحضػػءمط لولبالخ ثػػءرينلب

بجملان عػػ لبح جنيثمػػ لولبالخ ثػػءرينلبحلثلػػيللبحثعػػ العلػػىل لمػػءسلغػػ حتلبقدلمعػػ لمطثمػػثلبسػػل بل ػػ لبملشػػك،تلم جػػ لفػػنلؽل
علػىل لمػءسلغػ حتلبقدلمعػ لمطثمػثلبسػل بل ػ للابتلدالح لب  ءئم لمٌنلرمبلدرجءتلبفنبدلبجملان ع ٌنلبح جنيثمػ للبحضػءمط 

لبملشك،تللح ءحللبجملان ع لبح جنيثم .
لبجنب بتلبحث  

 Population of the Resarchجمتمع البحث  -1

ه لجمان ع ل ا هم لبللغًنل ا هم ل نلبحعاءصنلبحمل دحتلسءملءللبحيلمنمكزلعلمهءلبمل، ظءتللٕن لػبلخءصػم لبلعػ حتل
ل(.028:ل0221بحعاءصنلبالخنلللبحيلجينالعلمهءلبحث  لبللبح ل ي بجننس،لخ ءئصل شرتك لعنلغًنهءل نل

يعػػ لٓن يػػػ لبجمل انػػعل ػػػنلبال ػػ رلبالسءسػػػم لولبحث ػػػ ثللبح ربسػػءتللمكػػػ فلبحعاءصػػنلاػػػ دحتلمشػػك للباػػػحلليهػػػ جل
باػػػهلبحثء ػػػ لم ربسػػػ هءللمعانػػػمجلن ػػػءئالبحث ػػػ لعلمهػػػء،للولاػػػ  لاحػػػبلفػػػلفلبجمل انػػػعلبالصػػػليلي  ػػػ دلمطثمعػػػ لبحث ػػػ للبغنل

ل(.522:ل0265 بحثقم ين،ل
 بدالبمل جػػ دينلولبملػ برسللبملخ لفػػ لبح ءمعػ لمل ياػػ للي كػ فلجم انػػعلبحث ػ ل ػػنلرمػعلطءحثػػءتلبح ػفلبحنبمػػعلبالعػ

بمل صػػ ل نكػػزلاءفظػػ لنماػػ ل،لَنءنثمهػػءلبالميػػنللباليقػػن،للغػػ ل  ػػل لبحثء  ػػ لعلػػىلبعػػ بدللبدػػء ل ػػ برسلبالع بديػػ للبعػػ بدل
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(لل0124بحطءحثػءتلدبخػػ ل  ياػ لبمل صػػ لبالملػغلعػػ دلبحطءحثػػءتلبحكلػيلحل ػػفلبحنبمػعلبالعػػ بدالول نكػزلاءفظػػ لنماػػ لل ل
ل*.*(0202-0262طءحث لحلعءـلبح ربسيل 

 Research Sampleعينة البحث  -9

ه لجمان ع لجزئم ل نلجم انعلبحث  ،للمم ل لحعاءصنلبجمل انعلبفض لٕن م لُنم لميكنلمعانمجلن ءئالملبلبحعما لعلىل
ءفلابس خ بـلبحطنيل ل(لغء  لبحثء   068:ل0260بجمل انعلابكانلهللعان لبس  الالتل  ؿل عءدللبجمل انعل عثءسللبخنلف،ل

بحعش بئم لولبخ ثءرلبحعما لبالس ط،عم لح طثمثلدرلسلبحربد الح نضل عنف لبح غ لبحكءؼلح ل ميلبح رسلللا حللس،س ل
ل(طءحث ل نلبع بدي لبملمقل فلحلثاءت.02بملءدحتلبمل ج دحتلدبخ لبح رلسلّنءلياءسبلبحطءحثءتل،بالمتلبخ مءر 

 تصميم الربانمج -3
د البطلع لبحثء   ءفلعلىلع دل نلبمل ءدرللبالدممءتلبحقءمل لبحيلبس فءدتل اهءلولم انمجلح نضلم انمجلبحربل

بحربد البحرتم البالبطلع ءلعلىلبحع ي ل نلبح ربسءتلبح جنيثم لبخلءص لّن ا عءتلعلجلبحافسللبمل ضانا لمنب المنم ي لجم حتل
دلبرهتلم ػانمجلمػند الي اءسػبل ػعلطءحثػءتلبملن لػ لبالع بديػ للّنءلبفلبحثء   ءفلدللْن بلمػنب الابتلع،غػ لّن اػ علغػ حتلبق

لكػءفللBelakلمع ل نبجع لبالدممءتللمعضللجهءتلبحاظنلبخلءص لّن ا علغ حتلبقدلمتلٓن ي للظءئفلغ حتلبقدل نلغث ل
لل  اػ علبحث ػ للبحػي8(للظمف للمع لبخ لبرب لبخلربب ل لبخ مءرل 60ع دهءل  اكػنتلسػءملءلل(للظءئفلفلػطلّنػءلي اءسػبم

لول ق خلصلبحث  لبالبع ان تلرمعلدرلسلبحربد العلىلملبلبح ظءئف..
 اوال: اخلطوات االجرائية للربانمج

 ٓن ي لعا بفلبحربد ا -6
 ٓن ي لبو ؼلبحعءـلحلربد ا -0
 ٓن ي لبو ؼلبخلءصلحلربد الله  -5

ل شػػءك لبامػػءحتللبحضػػ  طلبحافقػػم لبح بخلمػػ ل  قػػءع حتلبحطءحثػػءتلول عنفػػ لبةمػػ لغػػ حتلبقدلحػػ يهنلولبح عء ػػ ل ػػعلصػػع ابتل
 لبخلءرجم (.

 اثنيا: الفئة ادلستهدفة ابلربانمج
لمتلٓن ي لبحفئ لبملق ه ف لابحربد اللهنلطءحثءتلبح فلبحنبمعلبالع بدا.ل

 
 
 

                                           
بح ءدرل نلشعث لبحث  ثل0202\1\01(لم ءريخل522\66\66ثءتلبمل برسلبالع بدي لّن جبلبحك ءب ع دمتلبا  ؿلعلىلبع بدلطءح *

 لبح ربسءتلبحرتم ي .
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 اثلثا: الصفة االولية للربانمج الرتبوي
ء  لبحثء   ءفلابع بدلدرلسلبحربد ال م لمتلمع لبط،علبحثء   ءفلعلىلبالدممءتلبحقءمل لبمل علل لمل حتلبقدلغ

(للظمفػػػ ل ػػػنللظػػػءئفلغػػػ حتلبقدللبحػػػيل ػػػ دتل ػػػنلغثػػػ لبحثء   ػػػءفلحع،غ هػػػءلبحل يػػػ ل8(لدرسػػػءل  ا عػػػءًللفلػػػءًلؿ 61صػػػمءغ ل 
لّن ا علبحث  .

 رابعا: حمتوايت الربانمج الرتبوي
 الدروس:  -1

ءص لمك للظمف ل نللظءئفلغ حتلبقدلفض،ل(لدرسءًللغ لب   للك لدرسل ءدحتلعلانم لخ61ي ضاننلبحربد ال 
لعنلب   بئهءلأ  ل للغ  ءًللٕنءرينلح نضلٓنلمثلبه بؼلبحربد ا.للمضانا لبح رلسل ءلأييت:

 عا بفلبح رس. -6
 باله بؼلبخلءص للحك لدرسلع حتلبه بؼلٔن لفلعنلبه بؼلبح رسلبالخن. -0
 بحفامءتلبملق خ   ل  ،ل اءانحت/ل اءغش /ل...بخل(. -5
 ق خ   ل  ،ل باءس ب/لبحقث رحت/ل..بخل(.بح لامءتلبمل -0
 ا  للبح رسللي ضانن: -4
 :ل  ءمع لبح بجبلبحثميلبح البعطيلولبح رسلبحقءمثل علبعطء ل ل   لعنل  ا علبح رسلبجل ي .ادلقدمة -أ 
نلخءصػ لّن اػػ عل:لملػ ميل  اػ علبحػ رسلمشػػك ل ف ػ ل ػعلبسػ خ بـلبال  لػػ للبحل ػصل قػبل  اػ علبحػ رسلابالاػػءف لبذللبعطػء لٕنػءريالعرر ل -ب 

 بح رس.
 :لبعطء لبسئل لولكءي لبح رسللٓنلمثلباله بؼلبحيل  دتلولم بي لبح رس.التقومي البنائي -ج 
 :لبحلمءـلم كلمفلبحطءحثءتلمثعضلبح بجثءتلبحثم م لبحيلمقهجلولٓنلمثلبو ؼل نلبحربد ا.الواجب البييت -د 

ل

 الفيديوات  -9
 بتلبح  لمفمػ للبحرتفمهمػ لبحرتم يػ للبحػيلمػ عجلدرلسلبحػربد اللبملل  ػ لبرهتلبحثء   ءفلبحلمءـلم ل ميلمعضلبحفمػ ي

ل نلبالسءم حتلولعلجلبحافسللبح اانم لبحثشني للبملل   لولغاءحتلبحم مم ب.
 الدرس الرابع عشر
 ادارة تنظيم الوقت

 االهداف:
 بفلمعنؼلبحطءحثءتل عىنلبح غ . .6
 بفلمعنؼلبحطءحثءتلبدبرحتلبح غ . .0
تلمػػػػٌنلبال ػػػػ رلبحػػػػيلمقػػػػءع هءلعلػػػػىلماظػػػػمجللغ هػػػػءلبفلٕنمػػػػزلبحطءحثػػػػء .5

 لبال  رلبملعمل لح اظمجللغ هء.
لبفلمطثثلبحطءحثءتلخط بتلماظمجلبح غ . .0
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لاءانحت،ل اءغش ،لفم ي .للالفنيات ادلستخدمة:
ل ءس ب،لمند الم رلم يا ،لسث رحت،لبغ،ـل ل ن .للالتقنيات ادلستخدمة :

للمدة الدرس:
 حمتوى الدرس:
 ادلقدمة: 

لمع لبحطءحثءتلل نبجع لحل رسلبحقءمثلالرمثءطهلبح امثلابح رسلباءرل  ء
 العر :
للالوقت:

حمسلجمندلعلءربلم  نؾلبللبرغءـلمع ،للحكاهلب  بثلمشك ل مءماءلبحم  م للٓنػ دلملػبلبال ػ بثلبابل ػءلكػءفل
ل مءماءلمشك لعءـ.له بلبح غ لدفعءلأللال،للابح ءرللفلفلماظمجلبح غ للبدبرمهليع  ل نلبال  رلبملهان لو

لادارة الوقت:
بكػػػءلبحلمػػػءـلأب ػػػ رللبجثػػػ لعلػػػىللجههػػػءلبح ػػػ محللولبح غػػػ لبملاءسػػػبللبح ػػػ محللبفلبدبرحتلبح غػػػ لهػػػيلبح عثػػػًنلل

بال   لعنلبدبرحتلبح بتلمفءعلم لابالاءف لبذللبكءلمادالبذللبدبرحتلبحع ي ل نلبالعانءؿللبح بجثءتللكلانءلٓنكجلبحفندلوللغ ػهل
لءيبل   لعلىلبفض لبحا ءئا.لبنفعهلمشك لبجي

لاما عملية تنظيم الوقت:
ف عنؼلابكءلبس خ بـلبحفندلحل غ لبمل ءحلولمافم لرمعلبعانءحهللاحبلعنلطنيثللاعلخط للبه بؼلح  لملهءل

لعنلطنيثلبع بدلبجل بلؿللبحل بئجلبحيلٓن  العلىلبملهءـلبملنج لٓنلملهءلي  مءللبسث عمءللشهناي.
 لشكل الصحيح؟كيف تنظمي وقتِك اب

 وضع برانمج يوضح ما عليِك القيام به: -1
لابحشػك لبح ػػ محلبفلمضػعيلمػػند اليػ  يلٓنػػ دالمػػهل بهػجل ػػءلجيػبلبفلملػػ  يلمػهل ػػ لماج ػيلولماظػػمجللغ ػػب 
بملهءـلبح بجبلبحلمءـلذء،لرمثمهءلُنقبلبلح ي هءللصع م هء،للاعلبطءرلز ينلا دلحك ل هان ،للب نصيلعلػىلبالح ػزبـلذػ بل

ل  قعل نلبح غ لملانءرس لابغػيلبحربد  المشك لدغمث،لسمقءع له بلعلىلبٕنءـللبجثءمبلعلىلب قنللجهللسمك فلح يب 
لبحم  م . لبنشط ب 

 النوم واالستيقاظ بوقت اثبت: -9
للبالس ملءظللجيبلبفلمل ز يلذءل  لولبايـلبحعط لبالسث عم للبالجءزبتلبحقا ي ،ل جيبلبفلٓن دال  بعم لبحاـ 

(لصػثء ءًلسمقػءع ؾلهػ بلعلػىلبا ػ ؿل1(ل قءً لبالس ملءظلولٕنءـلبحقػءع ل 66ماء يلول  لدلبحقءع ل أاليفض لبفل
لبملزي ل نلبح غ لبح الميكنلبالس فءدحتل اه. لبملنيح،لكانءلبفلبالس ملءظلابكنبلميا ب  لعلىلكفءي بل نلبحاـ 

ل
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 ممارسة الرايضة صباحاً ومساءً  -3
،ل م ليفض لبخلػربب لممءرسػ لبحناياػ لولبح ػثءحلبحثػءكنلالم ل نلبفلٓن دالسءع ل عما لملانءرس ل بحنايا لك ليـ 

لالل لملانءرسػػ لبملهانػػءتلبحم  مػػ للبابلكاػػ   أالعلػػبلبالسػػ ملءظ،للغثػػ لم بيػػ لبحػػ هءبلبذللبمل رسػػ لفهػػيلٕنػػاحلبحاشػػءطلبحػػ،ـز
لبفلٕنءرسيلمعضلبح انءرينلبحث نم لبخلفمف ل قءً لغثػ لبحاػ ل لٕن لكيلبح غ لولبح ثءحلميكاب  ـلمقػءع ٌنلفهػيلسػرتيحلجقػ ؾ 

لبحعانمث. لعلىلبالس  نبؽلولبحاـ  للس قءع ؾ 
 البدء صباحاً ابلقيام ابلواجبات اليومية: -4

ل لطءحث ،لأـل  ظف ،لبللرم ل ازؿلابح أكم لهاءؾلكجلكثًنل نلبح بجثءتلبملقالح لعاهء،لحػ حبلنا ػ ب  س ب لبكا  
جليك فلولغان لنشءطهلل م ي هلولسػءعءتلبح ػثءحلبحثػءكن،للهػ بل ػءلبفلمث أال ثكنبًلولبحقءع لبح ءسع لصثء ءلالفلبجلق

ل يقءع لعلىلبجنءزهءلمقنع لكثًنحتلدلفلبفلمشعنالابح عبللبالرهءؽ،لكانءلبفلبالن هء ل نلمافمػ لبح بجثػءتلمقػنع لسمشػعنؾ 
لابحنب  للبحقعءدحت.

 حتديد مواعيد اثبتة لتناول الوجبات الرئيسية -5
م  لح اءلؿللجث لبالفطءرللبح  ب للبحعشء ل ءلرللغ رلبال كءفلبفلماءلرلللجثءتل نلبحضنلرالبفلمضعيل  بعم لة

للمثءدؿلبطنبؼلبا ي ل عهجللبح عنؼلعلىلأخنلبخثءرهجلفضػ،لعلػىلبفلماػءلؿلبح جثػءتلبحنئمقػم ل بحطعءـل علبفنبدلعءئل ب 
لابحطءغ لبح،ز  لملانءرس لبملهانءتلبحم  م لعلىلب قنللجه. لمي لجقانب 

 وقت:مضيعات ال
بحفػػنبغ:لهػػ لبح غػػ لبحػػ الميكػػنلح،نقػػءفلفمػػهلبخ مػػءرلبحاشػػءطلبحػػ الينيػػ لبفليعانلػػهللح،سػػفل عظاناػػءلنضػػمعهلدلفلبفل -6

لابحافػػعلكػػأفلٕنءرسػػيل للعلػػىلجم انعػػب  حنلػػثلأالغءئػػ حتلمػػهلحػػ بلعلمػػبلبفلٕنلئػػيللغػػ لفنبغػػبلابال ػػ رلبحػػيلمعػػ دلعلمػػب 
لبملفضل .  ه بايمب 

يػ رك فلبةمػ لبحػاعجللبملػزبايلبحػيليعمشػ فلذػءلممػءليػاانلسػلثءلعلػىل مػءهتجلل مػءحتلللبالةءؿ:له لبسل بلميءرسهلبحثعضلفػ، -0
ك ل نل  وج،لح بلٔنل يل ػنل مػءحتلبحف اػىلبحػيلمعمشػٌنلذػء،لل ػءلرللبفلملػ رالغمانػ لبح غػ للٓنانػ لبملقػالحم لبلل

لعلىلب قنل ءليك ف.  غ  يلأبدب لبح بجثءتلبملاءط لبحمب 
عانػػ لبحلمػػءـلمػػهلعلػػىلحنػػ لدغػػص،لأالمشػػك لغػػًنلكء ػػ ،للهػػ بل ػػءلي قػػثبلولبح غػػ علبسػػء حتلبحعانػػ :ليل ػػ لاسػػء حتلبح -5

ابملشػػءك للمضػػممعلبح غػػ لدلفلفءئػػ حتللم ػػ بذللبالايـلدلفلبفلٓنللػػيلبجنػػءز،لحػػ بلب نصػػيلعلػػىلهديػػ لبملهانػػءتلبملطل مػػ ل
لمشك لب رتبولح خ  نالبح غ للٓنلليلبحاجءح.   اب 

بجلػػ لللغػػ لبحلهػػ لفءالنقػػءفلمطثعػػهلخ ػػءجلحفقػػ  لرب ػػ لميػػءرسلذػػءله بايمػػهللبحعانػػ لولغػػًنللغ ػػه:لأالبخللػػطلمػػٌنللغػػ  -0
للب نصػػيلول ل ػػ لاللمقػػ اف الطءغػػ لجقػػانب  لولهديػػ لبعانءحػػب  لبالنشػػط لبحػػيلخثهػػءلحػػ بلالنضػػمعيللغػػ لرب  ػػب 

ل نلج ي .  بمللءم لعلىلبالس ان ءعلم غ لبالسرتب  ل  لمش ينلطءغ ب 
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 مثال:
كءن لمعءينللمش كيلبذلل  رس هءلعنللمعضلبال ػ رلبحػيلمعػءينل اهػءلبالكءنػ لملػ ؿ:لللعء ءًلل68سءرحتلف ءحتلمعاننل

،لاللبفع لشمئءًل فم بًللس للبح ،حت،لبشعنلبينلفءشل ،لاللبعػنؼل ػءابلبريػ ل بك للبشنبللبجلسلعلىلبالنرتنم لط بؿلبحمـ 
اللبعنؼلكمفلبرمبلبلحػ اييت،للبريػ لبفلل ءله له و؟للاللبعنؼل ءابلجيبلعليلبفلبفعلهلوله بلبحقن؟لبشعنلم ش  ،للل

بمػػ أل ػػنلبح ػػفنللباػػعلخطػػ ،للبريػػ لبفليكػػ فلرللدلرلفعػػءؿلولبجمل انػػعللبفمػػ لغػػًناللأكػػ فلدج ػػ للحكػػنلاللبعػػنؼلكمػػفل
لبحقثم لبذللاحب!لكمفلبصثحلنشمط ؟لكمفلبنظجل مءيتلللغيللبس  لهلولبشمء ل فم حت؟لكمفلبك فلدج  ؟

تلبح اظػػمجلبحػػ بيتلابةاػػءف لبذللباله انػػءـلابح غػػ للسػػءع هتءلم اػػعلخطػػ لي  مػػ لن ػػ  هءل  رسػػ هءلابمثػػءعلخطػػ ب
لةجنءزل ءلمفعلهل نلبعانءؿلل قبلبةم هء.

 خطوات تنظيم وقتِك:
ل نظج،لفكن،ل  دله فءً،لنف ،لغمج( لفمانءليليلمعضلبخلط بتلبحعء  لممكنلبفلم ثعمهءلقالطنيل لولماظمجللغ ب 

 لاللبسػػث عمءللمضػػعٌنلفمػػهلبلاًللبالهػػ بؼلبحضػػنلري ل  ػػ ،لبهػػ بؼلمطػػ ينلبحػػافسل ػػنلنظػػج:للبح اظػػمجلهاػػءلبفلمضػػعيلجػػ -6
 خ،ؿلدلربتلبحلنب حتلبللبه بؼلعءئلم لكءخلنلجلولر ل لبللبجلل سل علبحعءئل لحلالءشللبح   ث....لبخل(

لولهػ هلبامػءحتل  ػ ،لهػ ولبكانػءؿلبح ربسػ لبالع بديػ للب -0 حػ خ ؿلبذللبجلء عػ لفكن:لفكنالأبه بؼللبحاظنلولرسػءئلب 
 لبحكلم لبحيلمنغثٌنلفمهء....بخل(.

لوله هلبامءحتلفأن لغ لمكػ ينلأـلأللأخػ لفكػ لدلرلُنءجػ لبذللبعانػءؿلْنءهػهلفأسػنحتلُنءجػ ل -5 بنظن:لبنظنالبذللبدلبرؾ 
 بذللرعءي للُنءج لبذللبفلْنلقيل عهجلجلقءتلعءئلم .

لبفلمضعي -0 حك لدلرله ؼل عػٌنلفػثعضلبالدلبرلغػ لمػرتؾلملػ حتلل  داله فء:ل  داله فءلحك لدلرللحمسل نلبمللـز
  عما ل

للكػػ ينل ننػػ لبااػء لبح افمػػ لفلػػ لْنػ ينلفػػنصلدللٔنطػػنل -4 نفػ :للهاػػءل ػءلرللبفلمل ز ػػيلّنػػءللاػعيل ػػنلبهػػ بؼلولبسػث عب 
لدللياف لمشك لكء  .  مثءحبلبااء لبح خطمطلفءس  لمهءللاللٔنشيل نلبفلج لحب 

 بللبنظنالبذللج بنبلبح ل ًنلف  بركمهء.غمج:لولكءي لبالسث علغمانيلنفقل -1
 (1مترين)
/لبخ ػػػػءئيللاءاػػػػنلمقػػػػ يثلعػػػػنضلفمػػػػ ي ل ػػػػأخ ال ػػػػنلغاػػػػءحتلبحم ممػػػػ بلمعاػػػػ بفل دلرحتلبدبرحتلبح غػػػػ (لأ.ل اػػػػءفلرعػػػػ ل      

ل.بحمكرتلين
 (9مترين)

لبحثء   لاعطء ل لمنءاجلح اظمجلبح غ للمطلبل اهنلبخ مءرلب  لبحاانءاجل0س لـ 
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 : 1منوذج 
 ليومخطة ا
لبالسج:للللللللللللللللللللللللللللللللللبح ءريخ:

:  باله بؼلبحعء  لحلمـ 
ل ءلمتلبجنءزه:لللللللللللللللللللللللللل ءدللي جلبجنءزه:

ل ، ظءت
 

 :9منوذج 
 جدول تنظيم الوقت

Name:                                                 Section: 

Date:                                                   Teacher:    

لبن لغءدرلعلىلبح  كجلم غ بللبس  ،حهلجم ب
ل ، ظءمبلبحم  م :

ل-5ل-6
ل-0ل-0 ل

 
 :3منوذج 

 جدول تنظيم الوقت
: لبالسج:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبحمـ 
ل:للللللللللللللللللل ، ظ :للللللللللللللللللللللللللللللللللللبح ءريخ

لفرتحتلبحظهًنحتلفرتحتلبح ثءح
لل

لفرتحتلبملقء لفرتحتلبحع ن
لل
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 :4منوذج 
 جدول تنظيم الوقت

لبخلط لباللذل:
لبخلط لبح ءنم :
لبخلط لبح ءح  

لمالحظة:
لولك لمن اجل نله هلبحاانءاجلم لفلبمل، ظءتلبحم  م لل نل لميكابلبحع دحتلبحمهءلولج لؿلال ث

 البنائي التقومي
 عنولبح غ . -6
 عنولبدبرحتلبح غ . -0
  ءهيل ع غءتلماظمجلبح غ ؟ -5
ل ءلخط بتلماظمجلبح غ ؟ -0

 الواجب البييت: 
لسأكلفلبحطءحثءتلابخ مءرلب  لبحاانءاجلبحيلبعطم هنلولبح  ريبللبحلمءـلم اعلخط لح اظمجلبح غ لك بجبلممي.   
 :تصميم الربانمج -3

  ءفلعلىلع دل نلبمل ءدرللبالدممءتلبحقءمل للبحيلبفءدتل اهءلولم ػانمجلح نضلم انمجلبحربد البطلع لبحثء 
بحربد البحرتم البالبطلع ءلعلىلبحع ي ل نلبح ربسءتلبح جنيثم لبخلءص لّن ا عءتلعلجلبحافسللبمل ضانا لمنب المنم ي لجم حتل

مجلمػػػػند الي اءسػػػػبل ػػػػعلطءحثػػػػءتلبملن لػػػػ للّنػػػػءلبفلبحثء   ػػػػءفلدللْنػػػػ بلمػػػػنب الابتلع،غػػػػ لمل اػػػػ علغػػػػ حتلبالدلبرهتلبذللم ػػػػان
بالع بديػػ للمعػػ ل نبجعػػ لبالدممػػءتللمعػػػضللجهػػءتلبحاظػػنلبخلءصػػ لّن اػػ علغػػػ حتلبقدلمتلٓن يػػ للظػػءئفلغػػ حتلبقدل ػػنلغثػػػ ل

Belakللظءئفلفلطلّنءلياءسبل  ا علبحث  .8(للظمف للمع لبخ لبرب لبخلربب لمتلبخ مءرل 60لكءفلع دهءل ل) 
 صدق الربانمج

 الدروس -1
بع ان تلبحثء   ءفلبح  ؽلبحظءهنالول عنف ل  للص ؽلبحربد ا،لفعنضلبحربد الم م  هلباللحمػ لبمل ك نػ ل ػنل

(لدرسػػءًلعلػػىلجمان عػػ ل ػػنلبحملكانػػٌنلولبحرتممػػ للعلػػجلبحػػافسلحثمػػءفلبربئهػػجلول ػػ للصػػ، م لبحػػربد ال ػػنل مػػ لا ػػ لل61 
نلنػػػهل اءسػػػثءًلباػػػءف لبلل ػػػ ؼلأال ػػػنلبحػػػ رلسللغػػػ لبمػػػ للبحػػػ رلسللبمػػػ ب لبربئهػػػجلل ، ظػػػءهتجلولكػػػ لدرسللمعػػػ ي ل ءي

 بحملكان فل ، ظءهتجل  ؿلبح رلسللمتلبمل بفل لعلىلرمعلدرلسلبحربد ا.
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 الفيديوات -9
بع ان تلبحثء   ػءفلبح ػ ؽلبحظػءهنالول عنفػ ل ػ للصػ ؽلبحفمػ ي بتلبح  لمفمػ للبحرتم يػ لبملل  ػ ل ػنلغثػ لبسػءم حتلول     

شني لبالعنا له هلبحفم ي بتل ػعلبحػربد العلػىلجمان عػ لبحملكانػٌنلحثمػءفلبربئهػجلول ػ للصػ، م لعلجلبحافسللبح اانم لبحث
لبملءدحتلدبخ لبحفم ي لبالٕن لبمل بفل لعلىلرمعلبحفم ي بتل.

 التجربة االستطالعية للربانمج
حثػػءتل  ػػنلخػػءرجلبحعماػػ لبجػػنتلبحثء   ػػءفلْننمػػ لبسػػ ط،عم لم طثمػػثلدرسػػٌنل ػػنلدرلسلبحػػربد البحرتمػػ العلػػىلعشػػنحتلطء    

بالسءسم لحلربد ا(لبح ءي ل اهءلبح عنؼلعلىللا حلبحػ رلسلل ػ للملثػ لبحطءحثػءتلحلان اػ عللكػ حبلحضػثطلز ػنلبحػ رسل
لف ج تلبحثء   ءفلغث اًللكثًنبًلعا لبحطءحثءتلذ بلبمل ا ع،لله ف لْننم لبحربد البذلل

  عنف ل  لللا حلبح رلسللا  ايمهلابحاقث لحلطءحثءت. -6
  قءبلز نلبح طثمثلحك لدرسل نلدرلسلبحربد ا. -0
  عنف ل  للمفءع لبحطءحثءتللملثلهنلح رلسلبحربد ا. -5

ل(لدغمل .04ل-02ل نلخ،ؿلبح جنم لبالس ط،عم للج لبفلز نلمطثمثلبح رسلبح ب  ليق  نؽل 
 الصورة النهائية للربانمج

البهػ بفءًلعء ػ للخءصػ لل ل  ػ للعػنضلملف ػ ل(لدرسػءًللكػ لدرسلخ ػ ل61ي ك فلبحربد الم ػم  هلبحاهءئمػ ل ػنل 
لحلان ا علفضً،لعنلبحل صللبال  ل للبح انءرينللبح بجبلبحثمي،للذ بليك فلبحربد الصءاءًلحل طثمثللبح جنم .ل

 االستنتاجات:
ل نلخ،ؿلعان لبحثء   ءفلولصمءغ للم انمجلدرلسلبحربد النق ا ا

 الد.ابة كءفلصمءغ لدرلسلمق ا لبذلللظءئفلغ حتلب -6
لابة كءفلم ظمفلبح رلسلح اانم لج بنبلبخنلل نلبحشخ م . -0

 التوصيات:
 علىلبملقالحٌنلوللزبرحتلبحرتمم لبالس فءدحتل نلدرلسلبحربد الولبحعانلم لبحرتم ي . -6
علػػىلبملقػػالحٌنلولبمل ينيػػ لبحعء ػػ لحلرتممػػ لح كلمػػفل  رسػػءتلعلػػجلبحػػافسللبملنشػػ بتلبحرتمػػ ايتلدبخػػ لبملػػ برسلابعطػػء ل -0

 بحربد الحلطءحثءتللابح ءرللس ؼليظهنلبانله بلبحربد العلىلبح   لبحافقم لح يهن.لدرلس
 ادلقرتحات

 بجنب لدربس ل بانلمند المنم ال ق ا لبذللغ حتلبقدلولماانم لبح فكًنلبالجيءيب( -6
 بجنب لدربس ل بس خ بـلنفسلبحربد الولمنجم لبح بت( -0
 بحض  طلبحافقم .م ظمفلبحربد الباءرللم ربس لحل خفمفل نل -5
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 ادلصادر:
 ادلصادر العربية:

 (،ل  خ لبذللنظنايتلبحشخ م ،لدبرلباءرايلحلطثءع للبحاش،لبحطءئف.6226بجنلرت،لابرمنب،لمنر لمنلعث هللالمنلدحمجل  -6
 رالحػػ للطلثػػ ل(،لفءعلمػػ لمػػند المنمػػ ال قػػ ا لبذللنظنيػػ لمػػ ينلمػػ زبفلولماانمػػ لبح فكػػًنلبحملػػ0268بحربزجنػػي،لحملػػىلعلػػيلع انػػءفلعانػػن،ل  -0

 بملن ل لبالع بدي ،لرسءح ل ءجق ًنلولعلجلبحافسلبحرتم ا،لجء ع لمكني ػلكلم لبحرتمم .
(،لبحقػػػمطنحتللغػػػ حتلبالدلحػػػ لل  رسػػػيلبملن لػػػ لبالع بديػػػ ،لجملػػػ لبحث ػػػ ثلبحرتم يػػػ ل0266بامػػػءين،لصػػػربالمػػػندبفلل قػػػٌنلصػػػءحللصػػػثءح،ل  -5

لبحرتم ي للبحافقم .(،لجمل لبالنثءر،لكلم لبحرتمم52لبحافقم لبحع دل  لبالنقءنم لغقجلبحعلـ    لحلعلـ 
(لبح ب  يػػ للبحػػ بتللبجلقػػ ل ػػ لنكػػ فلمشػػنبًل02(،لبالسػػءسلولبحطػػبلبحافقػػي،ل لػػفلبالاػػطنبابتلبجلء عػػ ل 0261بحنخػػءلا،لخػػٍنل  -0

 .5201بحع دلل2(ل ، ظءتللمقءؤالتللعاءصن،لنشنحتلبالنقءفللبح ط رلبحقا ل6س ايًل 
 ،لبحلءهنحت.6(،ل عججلبمل طل ءتلبحرتم ي للبحافقم ،لبح برلبمل ني لبحلثاءنم ،لط0225جءرل ش ءم ،ل قنللزيابلبحا -4
(،لفعءحم لمند البرشءدال  ع دلبمل بخ لحنفعلغ حتلبقدلح للعما ل ػنل0261بحشهءلا،لشمانء لبحقعم لعثم للفءطان لدمحملبمح لمنيب،ل  -1

ل-501(،لص5(،لبجلػػز ل 64(،لبحعػػ دل 01كلمػػ لبحرتممػػ ،لجء عػػ لماهػػء،لجملػػ ل للبحطءحثػػءتلبملك ئثػػءتلمكلمػػ لبحرتممػػ ،لجء عػػ لبحثء ػػ ،لجملػػ 
516. 

 بالردف.ل-،لدبرلباء  لحلاشنللبح  زيع،لعانءف6(،لبملعججلبحعنيبلح   ي لبمل طل ءتلبحافقم ،لط0260صءحل،لعليلعث لبحن مجل  -1
لملػ ينلبحػ بتللبحقػػل ؾلبح  كمػ اللبحقػانءتلبحقػػ ي ل(،لبحللػثلبالج انػءعيللع،غ ػػهلملػ حتلبقدل0260ع انػءف،لزياػبلسػم لعث باانمػػ ،ل  -8

 (لبك  من.01لبح،س ي لح للعما ل نلبملنبهلٌنلم نايً،لجمل لكلم لبالدبب،لجء ع لس هءجلع دل 
(،لبح كء لبح ج بينللع،غ هلابالجيءمم لح للطلث لجء ع لبالغ ىلّن ءفظءتلغزحت،لجمل لبجلء ع ل0265عل بف،لنعانءتللزهًنلبحا بج  ل  -2

ل(،6، م لحل ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءتلبحرتم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للبحافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ،لبجمللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءداللبحعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلف،لبحعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دل بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.46ل-6 ص

(،لدربسػػ لملقػػ  للبالجيءممػػ لحػػ للبحطلثػػ لبجلػػء عمٌنلولبجلء عػػءتلبحفلقػػطمام لملطػػءعلغػػزحت،لجملػػ لجء عػػ ل0221بحفػػنب،لبدءعمػػ لصػػءحل،ل  -62
لبالنقءنم ،لجمل ل   (.6(لبحع دل 8بالزهنلم زحت،لسلقل لبحعلـ 

 ،ل ك ث لبالجنل لبمل ني .6(،لغمءسلغ حتلبقد،ل لمءسلبح اثالماجءحلع،جلبحافس،لط6280ءو،لع، لبح ين،ل كف -66
 (،ل ل   لولبح  لم لبحافقي،لمًنلت،لدبرلبحفكنلبحعنب.6221كانءؿللهىبللكانءؿلبم لشه حتل  -60
 (،لعلجلنفسلبقد،لنشنحتلبالنقءفللبح ط ر،لع دلبك  من.6281اف ظ،لرفع ل  -65
 (،لبملفءهمجلولعلجلبحافس،لبحلءهنحت،ل ك ث لبالجنل لبمل ني .6286ص،ح،ل لخممانن، -60
رسػػءح ل ءجقػػ ًنلل(،باػػنلبسػػل بل ػػ لبملشػػك،تلولماانمػػ لغػػ حتلبالدلحػػ للطػػ،بلبملن لػػ لبمل  سػػط ،0262بمحػػ ل،صػػفء لغءسػػجلعثػػ هللال  -64

 ،كلم لبحرتمم لبالصانعيل،جء ع لدايذل.
لبالنقػػػػءنم ل0221بمػػػػ لشػػػػنؼل،سػػػػعم لسػػػػثع فل لبجنػػػػنسل،  ريس،منرػػػػ لمػػػػ زينلصػػػػ نبلال،كانػػػػءؿ -61 (، اهجمػػػػ لبحث ػػػػ لبحعلانػػػػيلولبحعلػػػػـ 

 ،دبرلبحل ث لحلاشنل،بجلزبئن(.0،ط
للبالج انءعم للبالنقءنم ،ط0265بحثقم ينل،دمحملس يلج  -61  ،دبرلبحفكنلبحعنيبل،بحلءهنحت.6(،بسءسمءتلبحث  لبحعلانيلولبحعلـ 
،دبرلبملقػًنحتلحلاشػنللبح  زيػعل4  خ لبذلل اءهالبحث  لولبحرتمم للعلجلبحافسل،ط(،0260عثءسل،دمحملخلم ل،دمحملمكنلن ف للبخنلفل  -68

 لبحطثءع ،لعانءفلبالردف.
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 :ص خادلل
يهدف اابحثددىلاالاابف ددى استدد التدفمىاابفتددبل ابددفىااتحددداا ى تددداالسفاديددارااباددلاابىا دد ابت ددىسٌنااب ت دد ا

)ست د  ااواألديبالناابذكمراوالانثاوابف ى است ااب ىوقارالتفمىاابفتبل اوفقبًا فغًنيااجلنسا)ذكدمر اإانث اواب دى 
 ااببٍباواببحدالناكالااب ىسٌنااذااسف فتاابحب ثدالقيبساابفتدبل ا500أديب اوقفااحقاابحثىلاست اسيندالكمندالنا)

 افقىةاوقفاقبلتاحبتبباابافقاوابثحبتاوابف ييز.او  فاتطحيقاا قيبسا35 اوا كمنالنا)2017ا  فالناقحلا)قفاوي 
اأنااتحددداا ى تدددداال ب سفاديدددالدددناكددالااب ددىسٌنا)ست ددد  اأديب ايف ف ددمنادبتدددفمىاتيددفارالتدددفمىاو تددبباابددفرتبتاتحدددٌنل

ابفتبل اوكبنتااب ىوقادابداا ادبييبابادبااابدذكمر.اودابدداا ادبييبابادباالفغدًنااب دى ااقديباوقدفاقبلدتاابحب ثددا م د ا
اسفدالناابفمصيبتاوا قرت بت.

Abstract 

 This research aims to know the level of tolerance among some 

preparatory education  students for both males and females and to know 

also the discrepancies the level of tolerance according to some variables for 

scientific and literary branches.This research is also applied on a scale a 

sample, consisted of (500) students, and the researcher depends on a scale 

of  tolerance,  which is already prepared by (Qaddawy,2017), which 

consists of (35) items. She depends entirely upon truthfulness, steadfastness 

and prominence.  After applying this scale  and counting the marks, it is 

became clear  that preparatory education students from  both branches can 

have a good level of  tolerance and differences can also have a statistic 

significant in fovour of males, especially the literary branch. Finally, The 

researcher has made certain suggestions and recommendations.  

 اوال : مشكلة البحث
متثلاقي داابفتبل ااقتف بس ا ىورةالناابضىورايتااقسبسيدارا يبةااجملف  دبتا دبابدنالدنااجيرااةب يدداقسدي باا

راجمف دد الثددلااجملف دد ااب ىاقدد اابددذيايفكددمنالددنالكددمانتاواقتيددبتالف ددفدةااذايتدد لال هددم اابفتددبل ا ضددمر اراس ددقا
ا فنم ااجملف  بتااقنتبنيدارااابراابزلبناوا كبناوا ىا لاابفبرخييد.ابف ى دااقنتبنيداراصيغداتفنم ا

اناامهيددداابفتددبل ان الددنااىلبتددداالاازهددبرانددماز اانددًناوابددفرتيفالددنانددماز اابلددىاراابن ددمساو ددمالددناذبتيددبتا
بفتبل انماز ااندًناراابدذاتافهندناابنزسدااقنتبنيداانالقداتتكاابنزسداا نح ثدالنااب طىةاابل بفداابنقيدا او قفرالبايظهىاا

يط ئانماز اابلىارااقخىاوتك نااىلبتداابيناكمناانطهايادفرالدنااجل يد اواناابحلدىابيتدماالندز ٌناسندناواناكدلاوا دفا
ا7:2009)لنهمال ىضاالاانايتتكاهبذاااقذبب .ا)ل ت  
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لال نباراابىأياواب كدىاواقسدتمباابدذياوابفتبل ا حتباداي يناابفثىرالناابكىا يداواىلقفاوقحملااقخىاا رفتا
ي فقددف اراابف بلددلالدد ااىليددبةاولددباالاذبددكا اولددنا اابرت يددبا فطددمرااجملف دد اورقيددنا افببفتددبل ايحددفأاراا ضددبنااق اورا
ذيااب بيتداو ٌنااققبرباواقصفقبءا اودبباانااقنتبنايمبفاوين ماويرتسى اوأينساداخلا ذ اا ؤستبتافبناتتبحمنا مااب

ة تناينظماب ئداومينثناسضميدااجل بسداابيتاينف  اابيهبا اذبكاانااىلباسبا دا لىيدااسبسهباا مدةاوابفتدبل ا)سحدف  ا
 اوازهددددىتاابفراسددددبتاابتددددب قدارا ددددذاااجملددددبلااناابفتددددبل ا ددددىورةااتف بسيددددداباللددددماواجملف  ددددبتاا رفت ددددداا1989:15

 ددى استدد التددفمىاابفتددبل ابددفىاابطتحددداوحااخفيددبراا ى تدددااقسفاديدددا ابددذااوتددباستينددباابف2003)كفراسدددا)لبسدديتكم 
اامنمذتبابتفراسد.ا

ااثنيا : امهية البحث واحلاجة اليه
انا نبءااقنتبنااىلىاا فتبل اابذيايىفضاابف ابا طحي فناميثلاابغبيدداابكد ىابترت يدداولدناأتدلا ندبءا دذااقنتدبنااااااا

ال اابف تي يداوابرت ميدداوستد اخمفتدلاا تدفمايتاوا ىا دلا دفءاًالدنارايضااقا دبلاو د ااىلىاا فتبل افهناابتيبسبتاواب ا
اجلبل داحببتدالبسداالاتض ينهبا ىال ات ززاابفضبلناوابف ب ماوابفتبل اوابمائ ا ٌنااقفىاداك با ٌنااجل بسبتاواجملف  بتا

اىليدبةااقنتدبنيداوققدقاانتد بلهباوتنب  هدباوقيكدمنااست الب ينهبالناتحدبيناواخدفال ااحي د اوكدمرتاي درتضافيدناانايثدىي
ا 2007: 5سححبابالفرتاقاوابفنب ىاواباىا .ا)اىلبرث 

وانطالقدددبالدددناابمزي ددددااجلم ىيدددداوابغبيددددااىلقيقيددددابترت يددددارا ندددبءاابدددىوحااقنتدددبنيداا نب ضددددابكبفدددداا دددكبلااب ندددلاا
اقنتبرتاا  كنابت  ف  ا اتتًناابثقبفداابيم اابذبب ا نبءاثقبفداوابف اباوابقهىاوابفتتطاوس يباالااقنطالقااىلضبرياوا

ابتددال اوقدديماابفتددبل او دد انحددذااب نددلامتثددلااوبميددداانتددبنيداواتف بسيددداو ضددبريداقاددمىاتنددبدياهبددبااقلددماوتىفدد ا دد بر با
ابفبلدددا قي دددا ددذ اابرت يدددااىلكملددبتاوا نظ ددبتاابفينيددداواىلقمقيددداراخمفتددلاابحتددفاناواجملف  ددبتاوذبددكا نددبءاستدد اابقنبسدددا

ا2013: 169)واجير باراربقيقااقلبناوتىسيخااقلنااقتف بس اواسففالفن.ا)س ب د 
و باكبنتاابرت يدا  الافراابثقبفداولنح هباو  اابيتاتحينااب ىداتى ماياوست يباول ىفيب افضالاسناا ابدرااقخىىاا

برهببا او باكبنااب ىداك با دماا دنااجملف د اابدذياينف د اابيدناوي دي افيدنالناتثقيلاذا اووسبيلااقسال اوخ اتااىليبةاوذب
ايضبا ماا نااب بملاكبناق فالناتمسي الفاركناول برفناورؤيفناحبيىلاتف بوزالنطقدا فود ااجلغىافيدابفل لاابكدمناواب دبملا

نا دبلتداوسب يدداا طدب اواق  دبداوقدفاواقنتبناوذبكالناخاللااب ال اوابتيبسدبتاوانطدطاابف تي يدداوابرت ميدداابديتاتكدما
تبءاراا فىافقىاتااسالناا حبدئاباللماا فثفةا لهناابفتبل ااناابف تيماراجمبلاابفتبل اةباانايتفهف القبولدا
انثًنااب ماللاا ؤديداالاانم النااقخىيناواسفح بد ماولتبسفةاابنلهةاست اتن يداقفراهتماوست ااسفقاللاابىأياوابف كًن
ابنقددفياوابف كدددًنااقخالقددد اوتف هدددفااقلددمارااجملدددبلاابرت دددميادبتدددبنفةاودسدددماوتن يددذاابددد ال اابف تي يددددارا قدددمقاابفتدددبل ا
وابالسنلاو قمقااقنتبناو ذاالبيفض نااببضىورةااسفاداا  ت ٌناوا فرسٌناوتطميىااسبتذةااجلبل بتاوربتٌناادايهمارا

بفراسيداوابكفباوكبفداا ماداابف تي يداا حبدئااقسبسيدابثقبفداابفتبل اوابتال اونحذا ذاااجملبلافضالاسناتض ٌناا نب  اا
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اب نددلاوابفطددى اهبددف اتنلددئداافددىادالن فثددٌناستدد اثقبفددبتااقخددىيناويقددفرونااىلىيدددا ددقاقددفر باوقرتلددمناكىالدددااقنتددبنا
ا 2007: 2-8سني د.ا)اىلبرث اواقخفالفبتا ٌناابحلىاوابقبدريناست ا لااباىاسبتاوابنزاسبتا مسبيلا ًن

 ست ا ىورةاتض ٌنالدنه اابف تديمابتطدالباستد ااخدفال التدفمايهتماولدىا تهماابف تي يددا2005ويلفدا)وا د ا
قبسفةال ىفيداسىيضدامتكنهمالناابمس ا طحي داابمس اوابقهىاوابف ى استد الظدب ىااقسدفحفاداابتيبسد اواجير اا دفلىةاستد ا

ااق فالنالنه ادراس اخبصايفنبولااب  تيداابف تي يدالنامجي اتمانحهدباوسنبصدى با د ااىليدبةااب ىداواجملف  اوبيفثققا ذ
ابيمليدادببافيهبالناجمبقتاللبركداابفالليذاللبركدا قيقيداتؤصلافيهماسبداتااقخذاواب طبءاواىلمارارامسب داوتتبل ا

هما ىيدددااب كددىاوا م ددمسيداوابنقددفاابددذا اوا م ددمس اوندباوقيددبدةارا ددًناتكدد اوت ددبلاوانقيددبدارا ددًنا  تددداوتؤصددلافددي
اا2005: 38)وابف تكاابىلقمقالنا ًناا  اواداءاابماتحبتالنا ًنات تتاولنا ًناتىخيف.ا)وا د 

وهلددذااي ددفاابفتددبل اوا ددفاالددناا  ددب يماابدديتات ددفدتا لددهنناوتنمسددتااقذبب ددبتاواقراءاذبددكاقنددناقي ددداانتددبنيداا
لاواقلبنداواب  ماوابكى اوابافقاوا ىوءةا اوهلذااميكناابنظىابتفتبل است اانناسالجان ت اسىي ااسالليداله داقحلااب ف

ا   ملافبذااالفألاابقتباوانلغلااب قلااببفتب لاوابفغب  اسنااخطبءااقخىيناوسماابمائ اوسبداابتال اوالفألتااقرضا
افدداناابفتددبل اي  ددقااب القددبتا ددٌناابحلددىاويىسدد ااقسددساابنددًنااب  دديماوسددبدااب ددفلاوانفلددىتااشحدددا ددٌناابحلددىاامج ددٌن
اا2013: 107)بتفابااوابفابرا ٌنااقلماوابل مب.ا)سحفاب بلاولظتم  ا

وانااتحداا ى تدااقسفاديداابيم اواكثىالنااياوقتالضد احببتددالبسدداالاابفثتد ااببفتدبل ا مصد ناا دفاابقديماا
ا  ددب يماابدديتانتدديهبااقنتددبناو ددماخيددمضارال ددرتفااىليددبةاولددنا افددبنالددنااقنتددبنيدااب ظي ددداابدديتاتم ددكااناتكددمنالددنا

ا ا 2014: 5تح بهتبا يبباكثًنالنااب مايفاابن تيداواجلت يداواب قتيد.ا)اىلىيب 
وتدفتريفاامهيددداابحثددىلااىلددبتاابناابفتددبل اكقي ددداقددفاتفثددملاالاتددزءالددنااقبفزالددبتااب بلددداابدديتاستدد ااب ددىدااناا

با ين باا طتمباانايف ثتهباواناي يلهبا مص هباتزءاالنالنظملداقي دااقةب يداواقافبنااب  مةاسفحق اكحًنةاي ى احمفمايهت
ا ٌناانطبباابرت مياوابماق ااجملف   ابذااارنتاابحب ثداقيبسالتفمىاابفتبل ابفىااتحداا ى تدااقسفاديد.ا

 اثلثا : اهداف البحث 
ايهف اابحثىلااىلبتاابف ى االا:

التفمىاابفتبل ابفىااتحداا ى تدااقسفاديدارالىكزالفينداا مصل.اا-1
دقبددداابدددد ىوقاال ابييدددددافددددد التفددددددمىاابفتدددبل ابددددددددفىاابىا دد االسدددفادياتح ددبًا فغدددًنيااجلددنسا)ذكدددمر/إانث اواب دددى اا-2

ا)ست  /اديب .
 رابعا : حدود البحث

 ااتحدددااباددلاابىا دد االسددفاديا  ىسيددنا)اب ت دد اواألديب ارالددفارساتقفاددىا ددفوداابحثددىلاستددا:ااحلدددود البشددرية - 1
ااجلبنبااقيتىافقط.
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يقفادىاابحثدىلااىلدبتاستد اقيدبسالتدفمىاابفتدبل ابدفىااتحدداابادلاابىا د االسدفاديا  ىسيدناااحلدود ادلوضدويية : -2
ا)اب ت  اواألديب .ا

ا 2020-2019يفثفداابحثىلااىلبتاابب ب اابفراس )ااحلدود الزمنية : -3 
ايف ثلارالفارسالىكزالفينداا مصل.اااحلدود ادلكانية : -4

 خامسا : حتديد ادلصطلحات
اسىفناكلالنا:االتسامح : - 1
"ت ددفيلااقدراكددبتاابتددتحيداا ف تقدددا   ددلااقسددبءةاواسددبدةاصدديب فهباحبيددىلاتفثددملاا: 2010)انددور ويبددد الصدداد    –أ 

ا اا2010: 491د."ا)انمراوسحفابابدق ااقدراكبتاابتتحيداالاادراكبتااةب ي
" مالكمنال ىراوتفارتاستمك احنماابذاتاواقخىيناوا ماقلالف ثالاراجم مسدالدناا  دبر اا( :2010شقري   –ب 

وا  فقفاتاوا حبدئاوا لبسىاوابتتمكيبتاابيتاتفف اصب حهبابتفاباال اذاتناول ااقخىيناوذب تنالفا بااببفتدبل ا
ا 2010: 345يبةاا رفت د."ا) قًن ارالماقلااىل

"اناابفتدددبل المقدددلااةدددبيبالتدددفتهمالدددنااب قبيدددفاواقفكدددبرايتددد  ا ف دددبي اابدددىؤىاواقذبب دددبتاا( :2012زيدددد   –ج 
ا رفت دددا  يددفااسددناابفه ددي اواققاددبءا استدد ااسددبسا ددىسيدااقخددىاا رفتددلادينيددباوسيبسدديباو ىيددداابف حددًناسددناارايددنا

ا 2012: 57وسقيفتن."ا)زيناابفين ا
" مالمقلااةبيبافيناا رتا اوقحملا فنم اواخدفال اثقبفدبتاسب ندباواقدىاراحبدقااقخدىيناراابف فد ا(: 2017قداوي   -د

حبقدمقااقنتددبنااب ب يددداواىلدىايتااقسبسدديداو ددمافضديتداذب ددلاابتددال ادمكنددباسب يدبااذاينحغدد اانايطحددقالدناقحددلااقفددىاداك ددبا
ا ا2017 :23."ا)قفاوي يطحقالنااى ااجل بسبتاوابفولا

 من خالل التعاريف اتفق الباحثون ان التسامح هو:
اا رتا اابىأيااقخى.ا-1
ال بلتداابنبسادببايىيفااب ىدااناي بلتم .ا–ا2
اابت بحااببفنم ااب كىياواب قبيفي.اا–ا3
ااق رتا اوابقحملا ثقبفبتااب بملاا رفت د.ا–ا4

 التعريف النظري للتسامح :
  ابتفتبل اكمهنباتحنتالقيبسن.2017ت ىيلا)قفاوي اتحنتاابحب ثد 

 التعريف االجرائي للتسامح :
 مالمقلااةبيبافينااسدرتا احبقدمقااقخدىيناو دىايهتماويقدبساقي دداابفتدبل ابدفىاادالباا ى تددااقسفاديددالدناا

اخاللااتب فهماست اا قيبساابذيااحقفناابحب ثد.
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 ادلرحلة االيدادية : –0
اا1977برت يدااب ىاقيداسب اسىففهباوزارةااا
"أبهنبالى تدادراسيداتق ا  ناا ى تداابثبنميدا  فاا ى تداا فمسطدالدفهتباثدالثاسدنماتاهتدف االاتىسديخالدباحاا

اكفلبفنالناقب تيبتاابطتحداومتكيدنهمالدنا تدمسالتدفمىااستد الدناا  ىفدداوا هدبرةالد اتنميد اوت  يدقا  دضاا يدبدينااب كىيددا
بتنداا2يفاا ماصتداابفراسدااىلببيداواسفاد ابتثيبةااب  تيدااقنفبتيد".ا)وزارةاابرت يد انظب اا فارساابثبنميدارقماوابفطحيقيدامته

ا 1977
 سادسا : االطار النظري 

ي ف ال هم اابفتبل الناا  ب يماابقفميدااىلفيثدااذاا برتاسفدالناوتهبتاابنظىاابقفميداالاابفتبل ااقتف دبس ااااااا
افداالاوتمداوتهبتانظىا فيثدادبنظبراساىياوسفقم اابحب ثدا  ىضاوتهبتاابنظىاكبق ا:ا ب
 وجهة نظر ادلر اا

يىىاادبىاأبنااق ف ب ااقتف بس اوا اتثدااقتف بسيداهل بااقوبميددادونااناقدفثاذبدكاتنبقضدبا دٌناا ادتثداا
لمراالنهباابف بوناواب القدبتااقتف بسيدداا فحبدبدداوابف دبالااقتف بسيداوا اتثداابذاتيدا اويفض نااق ف ب ااقتف بس اا

وابفم فاابجل بسدافب  ىنااب ب ابال ف ب ااقتف بس ايقم است التبسفةااب ىدابت  ف  اويفض نا ذااا  هم انزسداابفتبل ا
ماتااقخددىيناوزقهتددمااقتف ددبس اوذبددكااناتغتيددباا اددتثدااب بلددداستدد اا اددتثدااب ىديددداابضدديقداي ددينا دد نباابقحددملاهب دد

ا ا1987: 50 تحبانظىتناابلبلتداابيتايغتبافيهبااب ب است اانبص.)صبا ا
 وجهة نظر فروم

تنبولافىو اابفتبل اوكي يداانحثبقناراابلرايدادببافيهبال هملناسنااىلبتداالاابل مخا)ابف بتااواابف بوز اواناا
دايتد  ااب دىداق دحبسهبابيلد ىااببفمافدقافبقنتدبنايتد  ادولدبا ذ ااىلبتداالاابل مخاوا دفةالدنا دسا بتدبتا دىوري

الااقرت ددب اواقرتقددبءا دد اياددح الىلمقددبالددناخدداللاتن يددداخيببددنالددناخدداللااب نددمناوقفراتددنااجل ببيددداوكددذبكالددناخدداللا
كددذااياددح اابفثضدىافياددح اسندف بالقددحالاستد ااىليددبةاوابنددبساالدبااذااصددف اوتكدىرتاا حبابتددنافبنددنايادح اكبر ددباهلدما او 

اىلباوابكىا يدااسف ب فٌنالفحبينفٌنابقضيداوا فةا  ااىلبتداالاابل مخافبذااا ح هبااب ىدااصح احمحباواذااملايفثققا ذاا
ا 55:ا1988اق حب ا فثااق حبطاوتمبفتاابكىا يداحنمااقخىين.)صبا ا

 وجهة نظر هورين 
اب ىدالناللبسىاابلكاابيتاميكنااناتنفب ناحنمااقخىيناتىىا مررتاانافكىةاابفتبل ااقتف بس اتف ثلاراوقبيداا

 ااذااهنباسفتااب فوانا ًنافطىيابكنناوسيتداقبولاهببااقنتبنامحبيداألنناايااناتم ىاابفتبل ااقتف دبس ايك دنارا
ياالااب زبددداقددفرةااب ددىداستدد اربقيددقاالنددناابن تدد اوخبالفددناسينلددهاابقتددقااقسبسدد انفي دددااففقددبد اابلدد مراابأللددنادمددبايددؤد

وابف بسداو نباياح ااب ىداسابيبايفرذااسببيبالفنمسددا ماتهدداقتقدناقففقدبر ااقلدبنافقدفاخيضد ابالخدىينااواي  دلاستد ا
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ابتدددديطىةاستدددديهمااببقددددمةاالااىلددددفاابددددذياياددددح اوا ددددفاالددددنا ددددذ ااقسددددببيباداف ددددبالتثددددبارا رادددديفنا) نددددباواب حيددددفي ا
ا.181-182):1990

 وجهة نظر روكيش
صب بانظىيداانتبقاا  فقفاتاو  اوا فةالناابنظىايتاا  ىفيدداوتقدم استد ااسدبسااRokeachكي يىىارواا

-Closed اوانغالقاابذ نا)Open-Minded اا ىتحطادب همل ا)ت ف اابذ ناDogmatismل هم ااجل مدا)
Mindedابدذ ناراابقطدبا .اوتق اانتبقاا  فقفاتاس الفالاثنبي اابقطبايق الف فثماابذ ناراقطباولنغتقدماا

ا1989:اقخىاو ٌنا ذينااب ئفدٌناا فطدىففٌنايقد اخمفتدلااق دربصارا دذااا فادلاابدذياميكدناقيبسدنا فقدد.ا)سحفابتدد ا
 اويىكزاروكي است ا نبءاا  فقفاتاوا كبهلبااكثىالدناحمفما دبا افدبب ىداذواابف كدًناا ف دف ايتدفطي اانايفقحدلاافكدبرا119

صدد مابتاوذبدكاستدد اابدى مالددنااخدفال الضدد مهنباويقد ارا ددذااجلبندبااقفددىاداا فتددبحممناا دًن ااوايف ه هددبالدنادونااي
 ا2017 ا اوقفاقب اوا  اا قيبسا)قفاوي اRokeach, 1960: 32 ين بااب ىداا نغتقاابذ ناقميكنناف لاذبك.ا)

اابسف بداتمبي داابنظىايتاابيتاسى هبارا نبءاا قيبس.ا
اسابعا : دراسات السابقة

اات تاابحب ثداست ااب فيفالناابفراسبتاابتب قدااقااهنباارنتاتقفميااىلفيثدالنهبافقطاوست اابنثمااق ا:اا
 (:  التسامح اساس الصحة النفسية نتائج ادلسح االجتمايي يف لندن( 2003دراسة ماسيلكو   -1

 ا راددبا1445داابفراسدددا) ددففتاابفراسددداالاكلددلااب القدددا ددٌناابفتددبل اواباددثداابن تدديداوقددفا تغددتاسينددا
 اسنداوقفااسفرف اابحب ىلاا نه اابمص  اوابفثتيلا(18-89 وتىاو تااس برااب يندا ٌنا (55%وكبنتاابنتبءا نتحد

ا تدث ااقتف ددبس اواسددفرف ااقسددفحيبناوا قب تدددافددهزهىتاابنفددبي اوتدمداسالقددداارتحبايددداله دددا ددٌناابقددفرةاستدد اابفتددبل ا
 تيداوابت بدةاابلرايداوابت بدةااقسىيداوتحٌناانااق ربصاا فتبحمٌناس فاءاتفاالقبرندال اوكلالنادرتداا  بانةاابن

ا .Maselko, 2003لنا مادوهنما)
 ( : استكشاف الفرو  بني اجلنسني يف التسامح والصفح(2003دراسة مكساسكيل   - 0

نتدٌناوكبندتاسيندداابحثدىلالكمنددا ففتاابفراسداالااسفكلدب ااقخفالفدبتاابظىفيددابتفتدبل اواباد  ا دٌنااجلا
 افقددىةالدد ا40 راددبالددناابنتددبءاوابىتددبلاراا  تكددداا فثددفةاوقددفااسددفرف اابحب ددىلااسددفحيبنالكددمنالددنا)  30لددنا)

لقب التا رايدافضالاسناابف برباا مق يداوازهىتانفبي اابفراسداوتمدافىوقا ٌنااجلنتٌنابادبااابنتدبءااذاوتدفاانا
ا .اMacsakill, 2003لناابىتبلا)ابنتبءااكثىاليالابتفتبل ا

( : دراسة مقارنة يف التسامح االجتمايي يلى وفق مستوايت الذكاء الثقايف لدد  طلبدة 2010دراسة يبدي   - 3
 اجلامعة(
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 ففتاابفراسداالاابف ى است ااب القدا ٌناابفتبل ااقتف بس اوابذكبءااقخالقد اوكبندتاسيندداابفراسددالكمندداا
حدداراتبل دداصدالحاابدفينامجدي همالدنااقخفابصدبتااب ت يدداواقنتدبنيداوقدفااسدفرف اابحب دىلا ااببباوابب400لنا)

 افقددىةاوازهددىتانفددبي ا29 افقددىةاولقيددبساابددذكبءاابثقددبرالكددمنالددنا)40اداةابقيدبساابفتددبل ااسددف با ن تددناتفكددمنالددنا)
وفقدددبا تدددفمايتاابدددذكبءااوااجلدددنسااواابفراسددددااناابطتحدددداابدددذينايف ف دددمنا دددذكبءااخالقددد اقتمتدددفابدددفيهمافدددىوقااببفتدددبل ا

 143ابفرادديفاوازهددىتاكددذبكاوتددمداسالقددداارتحبايدددالمتحدددا ددٌناابددذكبءااقخالقدد اوابفتددبل ااقتف ددبس .ا)سحددفي 
ا  2010:

( : خداات الطفولدة ويالقتهدا سلتسدامح مقابدل التعصدط لدد  طلبدة ادلرحلدة الثانويدة 2014دراسة ابو هاشم   - 4
 مبحافظات قطاع غزة(

ففتاابفراسداالاابف ى است ااب القدا ٌناخ اتاابط مبداوابفتبل القب لاابف ابابفىااتحدداا ى تدداابثبنميددا ا
 ااببحباواببحداراابالاابثبرتاسلىا677ول ىفدااب ىوقاراابفتبل القب لاابف اباوقفاكبنتاسينداابحثىلالكمندالنا)

تاابفراسددداالاوتددمداسالقددداارتحبايدددالمتحددداذاتادقبددداواسددفرف اابحب ددىلالقيددبساابفتددبل القب ددلاابف اددباوقددفاتمصددت
ا ا2014ا ابييدا ٌناخ اتاابط مبداوا  بداابفتبل القب لاابف اب.ا)ا م لب  ا

 مناقشة الدراسات السابقة ومقارنتها سلدراسة احلالية :
 سيفمالنبقلداابفراسبتاابتب قدالنا يىلا:اا

 ددى استدد التددفمىاابفتددبل اوسالقفددنادبفغددًناتااخددىىاكبباددثداابن تدديدا:ا ددففتاابفراسددبتاابتددب قداالاابفااذلدددف - 1
 ااوسالقفددنا2010 ااواسالقفددنااببددذكبءااقتف ددبس اواقخالقدد الثددلادراسدددا)سحددفي 2003لثددلادراسدددا)لبسدديتكم 

 ا االدباابفراسددااىلببيددافقدفا دففتاالاقيدبسا2014اببف ابابفىااتحداا ى تداابثبنميداك بارادراسددا)ا دما ب دم 
لتددفمىاابفتددبل ابددفىااتحدددااباددلاابىا دد ااقسددفادياوابف ددى استدد ااب ددىوقارالتددفمىاابفتددبل اوفقددبا فغددًنااجلددنسا

اواب ى .
 االدباابفراسددااىلببيددافاهندبا30-1445سينبتاخمفت دااب فداتىاو دتالدب ٌنا) :اسفرفلتاابفراسبتاابتب قدالعينة  - 0

 باواببحدالمزسٌنا تبااجلنساواب ى . ااببح200سفطحقااداةاابحثىلاست اسيندالكمندالنا)
 ا2003:ااسفرفلتاابفراسبتاابتب قداا قب تداواقسفحيبنارامجد اا  تملدبتاك دبارادراسددا)لكتبسدكيل ااالداة -3

 ا االدبا2014 او)ا دما ب دم ا 2010واسفرفلتا  ضاابفراسبتالقدبييسابقيدبساابفتدبل الثدلادراسددا)سحدفي 
ا .2017)قفاوي اابفراسدااىلببيدافتففحىنالقيبس

:ااسفرفلتاابفراسبتاابتب قدال بلالتااقرتحبطاراربتيلاابنفبي اواقخفحبراابفبي اراكلالنااالوسائل االحصائية -4
 ا ا2014 اودراسدا)ا م ب م 2010 اودراسدا)سحفي ا2003 اودراسدا)لبسيتكم 2003دراسدا)لكتبسكيل 

ايما يبانتادراسبهتب.الباابفراسدااىلببيدافتفتفرف اابمسبيلاابيتاتال
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بادباااجلدنسابدالانثاولنهدباتمصدتتاا:اتمصتتاابفراسبتاابتب قداالانفبي اخمفت دالنهبااهنباوتدفتافىوقدبالنتائج  -5
 بمتمدافىوقاباباااب ى ااب ت  اوسفقم اابحب ثدادبنبقلدانفبي احبثهبال انفبي اابفراسبتاابتب قدا

 
 مد  االستفادة من الدراسات السابقة : 

اربفيفاسينداابحثىل.ا-ا1
ااخفيبراادواتاابحثىلااذاحااخفيبرالقيبسالتفمىاابفتبل .ا-0
ااقسف بدةالنااقاىاابنظىيدارا نبءالقيبساابفتبل .ا-3
 .ت تًناابنفبي اولقبرندانفبي اابحثىلااىلبتال انفبي اابفراسبتاابتب قدا-4
 اثمنا : اجراءات البحث 
 منهجية البحث - 1

داا نه اابمص  اا تث او دمالنبسدبابتفراسدبتاراا ى تددااقسفاديدداقسطدبءاصدمرةاوا دثدااسفرفلتاابحب ثا
اسنالتفمىاابفتبل ابفىاابطتحد.

 رلتمع البحث  -0 
ايل لاجمف  اابحثىلااالباابالاابىا  ااقسفاديارالفينداا مصلابت ب اابفراس ااااا
 ااببحد*اك بارااجلفولارقما4225 ااببحبو)3360 ا) ااببحباواببحدا ماق7585 اوابحببغاسفد ما)2019-2020)ا
 .  اوقفا اتتاابحب ثداست اا مافقبتاابىمسيدابغىضاتطحيقااتىاءاتاابحثىل1)

ا(: ايداد الطلبة يف اجلانط االيسر1جدول  
ااجمل م ااانثاذكمرااب ى 

     5760 ااا 3265 2495ااب ت  ا
 1825ا960 865ااقديب
 7585 4225 3360ااجمل م 

 يينة البحث - 3
و  ااب ينداابيتااحقتاستيهباابحب ثداا قيبساوقفاكبنتاسينداسلدماييدااحقيددالنفظ ددا)لفتدبويدااقسدفاد اسدفد باا

 ااببحبالنااب ى ااقديباوا125 ااببحبالنااب ى ااب ت  ا)125 ااببحباواببحدالناابالاابىا  ااقسفاديا ماق ا)500)
 ا2%النااجملف د اابكتد اوااجلدفولارقدما)6 ااببحدالنااب ى ااقديبااذامتثلانتحدا125) ااببحدالنااب ى ااب ت  ا125)

ايم  اذبكا:ا
 (: يوضح يينة البحث االساسية2جدول  
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ااسماا فرسدات
ااب ى ااقديبااب ى ااب ت  ا

ااجمل م ا
ا نبتا نٌناا نبتا نٌنا

 148 23ا 125اا ا/اقىاحدابتحنبتا1
ا205اا80ا 125ابتحنٌن ا/اس ى ناسحفاب زيزاا2
ا45ا 45ااا ا/اابلبف  ابتحنٌنا3
 25 25اااا ا/ااقنفبسابتحنبتاا4
 50 50اااا ا/اابز مربتحنبتاا5
 27 27اااا ا/اابطالي ابتحنبتاا6
 500 125 125 125 125اااجمل م 
هقددلاواذااكددبنااجملف دد ا%اف5وتلددًناابفراسددبتاالاانااجملف دد ااذااكددبنالقددفار ا ضدد دااق اتؤخددذالنددناسيندددا نتددحداا

ا 112:ا1999%افهكثى.)ابتتم  11سلىاتااقق اسينفناتكمنا نتحدا
 

ا 2020-2019*وفقبابال ابييداا هخمذةالناا فيىيدااب بلدابترت يداراحمبفظدانينمىابت ب اابفراس ا)
 اداة البحث - 4

اات تاابحب ثداست ااب فيفالنااقد يبتاابتب قداوا قدبييسابقي دداابفتدبل اووقد ااخفيبر دباستد القيدبسا)قدفاوياا
 ارادراسفناا مسملدا)اثىا ىانل اتى مياراتن يداقي داابفتبل اوابفر يلالنا دفةااق درتاباابن تد ابدفىااتحددا2017

تد ان دسااب ئددااب  ىيدداابديتاسدفقم اابحب ثددااببفطحيدقاستيهدباويفضد ناا ى تدااقسفاديد اكمننالقيبسا فيىلاوقفاحا نبؤ اس
 افقىةاوبكلافقىةالنااب قىاتا سا فايلا  ا)اوافدقامتبلدب ااوافدقاالا دفالدب اقادري اقاوافدقاالا دفالدب ا40ا قيبس)

 است اابفدماتالمزسددا1,2,3,4,5 اوقنامجي ااب قىاتااةب يدافقفااسطيتا ذ اابحفايلااقوزانا)1قاوافقاا فا التثقا)
ا ايم  اذبكا:3 اأ  بدااسبسيداواجلفولارقما)5ست ا)
 ( : يوضح ابعاد مقياس التسامح وفقراته3جدول 
 الفقرات اخلاصة سلبعد كما جاءت سدلقياس ابعاد ادلقياس ت
ا35525522521511585551اابفتبل ااب كىياوابثقبراا1
ا365325265215165125652اابفتبل اابتيبس ا2
ا3853353152751751351153اابفتبل ااقتف بس ا3
ا415345285245185145954اابفتبل اابفيينا4
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ا3953753152952351951557اابفتبل ااب ت  ا5
 صد  ادلقياس - 5

ست اابدى مالدنا فاثدداا قيدبساإقااناابحب ثددااسدفرفلتاابادفقاابظدب ىياوقدفاربقدقا دذااابندم الدناابادفقاراا
 ست اجم مسدالناان اءاا فرااٌناراابرت يدداوستدماابدن سا1فتبل الناخاللاسىضاا قيبسالتثقارقما)لقيبساقي دااب
لبسدفااا98%بحيبنارأيهمارالفىاصال يداا قيبساوا  بد اوفقىاتناو الاا قيدبساستد انتدحداات دبقاا* 1)وابقيبساوابفقممي

غددماي ااذايلددًنا تددم االاانانتددحداات ددبقااندد اءا احا ددذفهبالدد ات ددفيلابددح ضااب قددىاتاب2-6-12-20-26اب قددىاتا)
  ا1985: 126 افدهكثىاميكدنااسفحدبراانااقخفحدبراقدفاربقدقافيدنا دىطاابادفقاابظدب ىي.ا) تدم  ا80%سندفلباتكدمنا)

  افقىة.ا35وهبذاا ق النافقىاتاا قيبسا)
اثبات مقياس قيمة التسامح - 6

ىاجال بلدلاابثحدبتا طىيقددااسدبدةااقخفحدبرا يدىلاحاتطحيدقابغىضاابفثققالناثحبتاا قيبساقبلتاابحب ثداابسدفرا
 اواسيدددفاتطحيدددقاا قيدددبساستددد ان دددسااب ينددددا فدددبريخا2019/12/4 ااببدددباواببحددددا فدددبريخا)40ا قيدددبساستددد اسينددددالدددنا)

 اوستدد اابددى مالددناكددمنا0,84 اوحا تددببال بلددلااقرتحددبطا ددٌنالبددى ااقخفحددبراووتددفاانددنايتددبويا)2019/12/18)
تحدددبطاسببيدددبااقااناابحب ثدددداقبلدددتااببفهكدددفالدددنادقبددددال بلدددلااقرتحدددبطاحبتدددبباابقي دددداابفبييددددا  بلدددلااقرتحدددبطال بلدددلااقرا

ا ابذااف  بللااقرتحبطادالاا ابييب.2,021 او  ااك النااجلفوبيداابحببغدا)9,543ووتفتااهنباتتبويا)
 تصحيح ادلقياس - 7

 افقدددىةاخب تددددا دددفايلاوتفدددمز ادرتدددبتاابحدددفايلا35قىاتدددنا)  دددفاابفهكدددفالدددناصدددفقاوثحدددبتاا قيدددبسااصدددح اسدددفداف 
 ا اا105 او مسطافى  ايتبويا)35 اوابفرتداابفنيبا)175 ابذااسفكمناابفرتداابكتيداست اا قيبسا)1,2,3,4,5)

ا ا1ك بارا كلارقما)
 

                                           
 هحكمم   ا ءا ممم س . ضيلي عممات  أء مم ني ضي يلياممم   خبممءاا ا مماست اسمممهم ال احمم  ا     مم  اسممء ا ا  (*)

  يليتنحا  أ لل ه ح زي اني ضي يليازه ر ق س  يحاىي ضي يليي سء محفوظي ضي
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 ( : توزيع درجات المقياس1شكل )

وتىاو دددتادرتدددبتاا(140-175)بتاتدددرتاوحاوبفثفيدددفاا تدددفمىااب دددبتابتفتدددبل اوتدددفاانادرتدددبتاا تدددفمىااب ددد
ا .35-70 ا ين بادرتبتاا تفمىاا ففرتاتىاو تا)70-140ا تفمىاا فمسطا)

 التطبيق النهائي - 8
 – (2019/12/30حاتطحيددددقاا قيددددبسا اددددديغفناابنهبييددددداستدددد اسيندددددداابحثددددىلااقسبسدددديدابت دددددرتةالددددنا)ا

ا .2019/12/26)
 الوسائل االحصائية - 9

ابفثتيلانفبي اابحثىلاابسفرفا اابمسبيلااقتيدا:ا SSPSابحب ثدااىلقيحدااق ابييداااسفرفلت      
ا.ااقخفحبراابفبي اب ينداوا فة.1
ا.ااقخفحبراابفبي اب ينفٌنالتفقتفٌن.2
ا.ال بللاارتحبطا ًنسمن.3
ا.ااقخفحبراابفبي ابفقبدال بللااقرتحبط.4

 اتسعا : يرض النتائج ومناقشتها
ف االول والذي ينص يلى:  تعدرف مسدتو  التسدامح لدد  طلبدة ادلرحلدة االيداديدة يف مركدز زلافظدة نتائج اذلد -1

 نينو (
ا  فاتطحيقاابحيبانتاوربتيتهباوتفا:

 اوسندفا تدبباابقي ددا43,6 اأبحندىا ال يدبرياقدفر ا)162اناا فمسطااىلتبيباقفىادااب يندا امرةاسبلدايتبويا)ا–أا
 اسنددفادرتددبتا ىيدددا1,960 او دد ااكدد الددنااجلفوبيددداابحببغدددا)61,026باتتددبويا)ابفبييددداب ينددداوا ددفةاوتددفااهندد

 و ذااي ينااناافىادااب ينداوق مااراا تفمىااب بتالنالتفمايتاابفتدبل ا اك دبارا0,05 اولتفمىادقبدا)499)
ا 4اجلفولارقما)
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 ( : ادلتوسط احلسايب للعينة مقارنة سدلتوسط االفرتاضي4جدول  

ا فمسطاااب فدااجمل مسد
ااىلتبيب

اقحنىا ا
اا  يبري

ا فمسطا
ااقفرتا  

اابقي داابفبييداا

ااجلفوبيداااشتم د

  1,96  61,026 ا105 ا43,6 162ا  500ااب ينداابكتيد
ا
 اوسندددفالقبرنفدددنااب فمسدددطااقفرتا ددد اابحدددببغا23,4 اابحندددىا ال يدددبرياقدددفر ا)170اناا فمسدددطااىلتدددبيبابتدددذكمرا)ا–با

 اوتدفا1,960 اوسندفالقبرنفدنااببقي ددااجلفوبيددا)67,190 اوابسفرفا ااقخفحبراابفبي اوتفااندنايتدبويا)105)
ااناابقي داابفبييدااشتم دااك النااجلفوبيدابذاافبب ىوقابابااسينداابذكمر.

 ا105فرتا  اابحببغا) اوسنفالقبرنفنااب فمسطااق24 اأبحنىا ال يبرياقفر ا)154اناا فمسطااىلتبيبابالانثا)ا–جا
 اسنددفادرتددبتا ىيدددا1,960 او دد ااكدد الددنااجلفوبيددداابحببغدددا)50,15وتددفااناابقي ددداابفبييدددااشتددم داتتددبويا)

ا ابذاافبب ىوقادابدابابااسيندااقانثاايااهنماوق مااراا تفمىااب بتابتفتبل .0,05 اولتفمىادقبدا)499)
 اوسنددددفالقبرنفددددنا26,7 اابحنددددىا ال يددددبريا)171اقانثالفمسددددطهمااىلتددددبيبا)انااتحدددددااب ددددى ااقديبالددددناابددددذكمراواا–دا

 او ددد ااستددد الدددنا20,1958 اوتدددفااناابقي دددداابفبييدددداب يندددداوا دددفةاتتدددبويا)105اب فمسدددطاااقفرتا ددد اابحدددببغا)
 او دددذااي دددينااناابطتحددددارااب دددى ا0,05 اولتدددفمىادقبددددا)249 اسندددفادرتدددبتا ىيددددا)1,960اجلفوبيدددداابحببغددددا)

اديبايف ف منادبتفمىاسبلالناابفتبل .اق
 اوسندددفالقبرنفدددنا32,8 اابحندددىا ال يدددبريا)153انااتحددددااب دددى ااب ت ددد الدددناابدددذكمراواقانثالفمسدددطهمااىلتدددبيبا)ا–ها

 او دددد ااستددد الددددنا132,523 اوتدددفااناابقي ددددداابفبييدددداب يندددداوا ددددفةاتتدددبويا)105اب فمسدددطااقفرتا ددد اابحددددببغا)
 او دددذااي دددينااناابطتحددددارااب دددى ا0,05 اولتدددفمىادقبددددا)249ندددفادرتدددبتا ىيددددا) اس1,960اجلفوبيدددداابحببغددددا)

ااب ت  ايف ف منادبتفمىاسبلالناابفتبل .
لددناخدداللاابنفددبي اابتددب قداتحددٌنااناابطتحدددالددناكددالااجلنتددٌن)ذكمراواانث اولددناكددالااب ددىسٌنا)اب ت دد اواقديب اا

ام  اذبك.ا ا  (5يف ف منادبتفمىاسبلالناابفتبل ا اواجلفولارقم
 (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية واالختبار التائي لعينة واحدة جملاميع  البحث5جدول 

ااب فدااجمل مسدا
ا فمسطا
ااىلتبيب

اقحنىا ا
اا  يبري

ا فمسطا
ااقفرتا  

اابقي داابفبييدا
ااجلفوبيدااشتم دا

ا 67,190 ا105 ا23,4 ا170 250اابذكمرا
 ا1,96
ا

 ا50,15 ا105اا24 ا154 250ااقانث
 20,1985 105ا ا26,6 171ا 250ااقديب
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   132,523 105ا 32,8ا 153ا 250ااب ت  
ا
 التعرف يلى الفرو  يف مستو  التسامح بني الذكور واالانث(:ا)انتائج اذلدف الثاين والذي ينص يلى - 0
الناخاللاربتيلاابحيبانتاوتفاانا:ا
 ا154 ا ين ددباكددبناا فمسددطااىلتددبيبابددالانثا)23,4 اابحنددىا ال يددبرياقددفر ا)170اىلتددبيبابتددذكمرا)اناا فمسددطاا–أا

 اوسنددددفا تددددبباابقي ددددداابفبييددددداب ينفددددٌنالتددددفقتفٌناوتددددفااناابقي ددددداابفبييدددددااشتددددم داتتددددبويا24ابحنددددىا ال يددددبريا)
 ابددددذاا488تددددبتا ىيدددددا) اودرا0,05 اسنددددفالتددددفمىادقبددددا)1,960 او ددد ااكدددد الددددنااجلفوبيدددداابحببغدددددا)7,42)

 اابيتاازهىتاوتمدا2003فبب ىوقادابداا ابييبابابااسينداابذكمراوتبءتا ذ اابنفي داخمبب دابفراسدا)لبسيتكم 
 ااذاتمصدتتاالاسدف اوتدمدا2010فىوقا ٌنااجلنتدٌناوكبندتابادبااابنتدبءاك دبااهندباتنبقضدتالد ادراسددا)سحدفي 

ابحب ثددااناسدحباذبدكاكدمناابدذكمرااكثدىاتتدبحمبابكدمهنمااكثدىااخفالاددباافدىوقاراابفتدبل اوفقدبا فغدًنااجلدنساوت فقدف
اببندبساواققددىاناويلدبركمنارااقب ددبباابىاي ديداوا نبسددحبتاوقضددبءااوقدبتااب ددىاسال دبا  ين ددبااقانثاف تد اابددى مالددنا

تاابفراسدابدذااازهدىتاابفطمرااقتف بس ااقااهننالبزالااخفالاهنااببغىابءااقلالناابذكمراوتقفاىاسالقبهتنا زليال
ا 6ابنفبي اأبهننااقلاتتبحمبالناابذكمر اك بارااجلفولارقما)

 (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية واالختبار التائي للفروقات بني رلاميع  البحث6جدول 

ا فمسطاااب فداا فغًناتاا
ااىلتبيب

اقحنىا ا
اا  يبري

اابقي داابفبييدا
اابفقبد

ااجلفوبيداتم داش

ااجلنس

 ا23,4 ا170 250اابذكمراا
ا

 ا7,42
ا

1,96  
ا

ا 0,05)
ا
(248  

ادالاا
ابابا
اابذكمرا
 

 ا24 ا154 250ااقانثا

ااب ى 

 ا26,6 171ا 250ااقديبا
ا

 ا8,219

دالاا
اباباا
ااقديبا
 ا

 32,8ا 153ا 250ااب ت  ا

 
 ا26,6 اابحنددىا ال يددبريا)171وتددفااناا فمسددطااىلتددبيبابت ددى ااقديبا)الددبااببنتددحدابت ىوقددبتاوفقددبا فغددًنااب ددى اا–ب

 وسنفا تبباابقي داابفبييداب ينفٌنالتدفقتفٌناوتدفا32,8 اابحنىا ال يبريا)(153 ين باا فمسطااىلتبيبابت ى ااب ت  
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 او دذاا0,05 اولتدفمىادقبددا)248 اسندفادرتدبتا ىيددا)1,960 او  ااك النااجلفوبيددا)8,2195اهنباتتبويا)
ي يناانااب ىوقادابداا ابييبابادبااابطتحددارااب دى ااقديبا اويحدفوالدناخداللاابنفدبي اانااتحددااب دى ااقديبااكثدىاتتدبحمبا
لنااب ى ااب ت  اوقفايىت اذبكابطحي دادراسفهماولنب  هماابفراسيداابيتا  احببتداالانقبشاوت بوناو دمارافي دبا يدنهما

قفدددددددبتمناالاابف كددددددددًناوابفهلدددددددلارالنددددددددب  هماوتدددددددبءتا دددددددذ اابنفي دددددددددالفنبقضددددددددالدددددددد اسكدددددددسااب دددددددى ااب ت دددددددد اابدددددددذينا
ا اابيتاتمصتتاالاسف اوتمدافىوقاراابفتبل اوفقبا فغًنااجلنس.2010دراسد)سحفي 

 التوصيات وادلقرتحات  
 التوصيات 

ا نبءاست انفبي اابحثىلاتمص اابحب ثدادبباأي ا:
اداابفتبل ا ٌناابطتحدا باهلبالنااثىاراابف بسكااقتف بس .ست اا فرسٌناوا فرسبتات زيزاقي ا-1
است اوا   اا نب  اابفراسيداتض ٌناقي داابفتبل ارالنب  امجي اا ىا لابفكمنااكثىاانفلبراا ٌناابطتحد.ا-2

 ادلقرتحات
اتقرتحاابحب ثدااتىاءاابفراسبتااقتيدا:

ااببن س.اتىاءادراسدابت القدا ٌنالتفمىاابفتبل اوابثقداا-1
ااتىاءادراسدابت القدا ٌنالتفمىاابفتبل اوابذكبءاابمتفارت.ا-2

 ادلصادر
  اس بنا ااقردن.ا1 :ااق ابءاراابرت يداواب تم ااقنتبنيد ط2002ا مزيند افىيفاكبلل) .1
ميدا :اخ اتاابط مبداوسالقفهبااببفتبل القب لاابف ابابفىااتحداا ى تداابثبن2014ا م لب  اس بداختيلادمحم) .2

 اب بلدادبثبفظبتاقطب ا زة اكتيداابرت يد ارسببدالبتتفًن اتبل دااقز ى افتتطٌن.ا
  ادوراابفتددبل اوابف ددبؤلاراابفنحؤ نمسيدددااىليددبةابددفىاسيندددا2010اندمر اسحددًندمحماودمحماسحفاباددبدق افددبتناصددالحا) .3

  ا9داراستدددماابدددن س ااجملتدددف)لدددناابطدددالبااجلدددبل يٌنارا دددمءا  دددضاا فغدددًناتاابفميمتىافيدددد اجمتددددادراسدددبتاسى يددد
   ااقردن.3اب فد)

  :اتقييمات تماابطببباابف  ي  ااواابفكميين اتبل دا يكب م ادارالبك ىو يلابتنلى.ا1985 تم  ا نيبلٌن) .4
 :ااق  بداابرت ميداوابن تيداواقتف بسيدابثقبفداابفتبل  المق النففايتاا لهفا2007اىلبرث اسحفااىل يفا تن) .5

 16/4/2007.للهفااقسىةاواجملف  اا مريفبرت
  :اابفتبل اوسالقفناابهلنبءاابذا  ارسببدالبتتفًن اكتيداابرت يد اتبل داا اابقىى.2014اىلىيب ا فرافالح) .6
 :ا ىانل اسالقبتابفن يداقيماابفتبل اوثقبقدااىلمارل ااقخى اجمتداادابااب ىا يفي ا2012زيناابفين ادمحماتيبد) .7

  .ا11اب فد)
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  اابىايض اابت مديد.ااا1 :اابف بربااق ابييدارااب تم اابزراسيداط1999 اسث بن)ابتتم  .8
 :اابفتدبل اك نحدئاباللدناابن تد  اجمتددادراسدبتاسى يدداراابرت يدداوستدماابدن س ااجلدزءا2010 قًن ازينباحم دمد) .9

   ارا طداابرت ميٌنااب ىب.ا14ابثبرت ااب فد)
 :ااقسدددف فب اابىليدددبةاوسالقفهدددبا دددح ضالفغدددًناتاابلراددديدا2009سحدددفااب دددبل اربيدددداولظتدددم النادددمرالادددط  ا) .11

  .93  ااجملتف)2اقةب يد اجمتداكتيداابرت يداجببل دا نهب ااب فد)
  ااجملتدددساابددماينابتثقبفددددا(137 :ااقذبب دددبتاابف اددحيد استتدددتداسددبملاا  ىفددددااب ددفد1989سحددف  ال فدددزاسدديفا)ا .11

 واب نمناواقداب اابكميت.ا
 :ادراسدددالقبرنددداراابفتددبل ااقتف ددبس استدد اوفددقاابددذكبءابثقبرابددفىااتحدددااجلبل ددد ا2010بسددم)سحددفي ادمحمات .12

 رسببدالبتتفًنا ًنالنلمرة اكتيدااقداب اتبل دا غفاد.
 :اابفتدبل اوابغضددباراسالقفه دباابسدرتاتي يدالماتهددا دغمطااب  دلابددفىا2013س ب دداوسدنبءا تدنا تدٌن) .13

  .1  ااجلزءا)42ابرت يد ااب فد)سضماتا يئداابففريس اجمتداكتيدا
 :ااثددىا ددىانل اتى ددمياراتن يددداقي ددداابفتددبل اوابفر يددلالددنا ددفةااق ددرتابا2017قددفاوي البتددفاقبسددماخببددف) .14

 ابن ت ابفىااتحداا ى تدااقسفاديد ارسببدادكفمرا ا ًنالنلمرة اكتيداابرت يدا تبل داا مصل.ااا
 :اقدددديماابفتددددبل اراا نددددب  اا فرسدددديدارااب ددددبملاRCHRH"("2012لىكدددزارا ا ابفراسددددبتا قددددمقااقنتددددبن .15

 اب ىيباتمصيبتاوابيبتاس لاابلحكدااب ى يدابتفتبل ا را ا  افتتطٌن.
اب دبا  اراتن يددا–ا  هدم ااندبائاواب دالجااب قدالرتا- :ااثدىااسدتم ٌناار دبديٌن2009ل تد  ا دي بءاحم دمدادمحم) .16

بت اااىو ددددادكفدددمرا ا ًنلنلدددمرة اكتيدددداابرت يدددد ااجلبل دددداا تفنادددىيد اابفتدددبل ابدددفىااببحدددبتال ب دددفااسدددفاداا  ت ددد
 اب ىاق.

   ا غفاد ااب ىاق.1977 اسند)2وزارةاابرت يد)نظب اا فرسداابثبنميد رقم) .17
ا  اابكميت.2  ااب فد)27 :اا ظب ىاق رتا يداراابلرايدااب ى يد اجمتداسبملااب كى ااجملتف)1998وا د ست ) .18

17- Macsaskill, Ann (2003). "Exploring gender differences in forgiveness", 
Sheffield Hallam University, United Kingdom. 

18- Maselko Joanna (2003). Forgiveness is associated with psychological 
health, findings from the social survery Harvard School of Public 
Health, Atlanta,GA. 
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 (1ملحق  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ادلديرية العامة لرتبية نينو 
 معهد الفنون اجلميلة للبنات
 قسم العلوم الرتبية والنفسية

 م / استبيان آراء اخلااء
 يف مد  صالحية مقياس التسامح بصيغته األولية

 األستاذ الفاضل...................... احملرتم
 حتية طيبة
ابحب ثددددااتدددىاءادراسددددا  ندددمانا)لتدددفمىاابفتدددبل ابدددفىااتحدددداا ى تددددااقسفاديددددارالىكدددزاحمبفظددددانيندددمى  اذاتدددىو اا

 ونظىاًا بات هفُ اابحب ثدافيكمالناخ ةاست يداواس دارا ذاااجملبلابذبكاتفمتنا2017اسف فتاابحب ثدالقيبسا)قفاوي ا
ارالفىاصال يدافقىاتاا قيبساراقيبسالباو  تاألتتن.اإبيكماهبذاااقسفحيبنال فاءارأيكماولال ظبتكمااب ت يد

وي ى اابفتبل اأبنن:اانيبرابتتيماابذياينحغ اانايفماابف بللا نافهمافنااب ي اا لرتفاونلٌناابف بي ارااابراا
بددددذاتايقفضدددد اابفحددددبيناواقسددددرتا ا ف فديددددداا ماقددددلااقنتددددبنيداوتنددددم ااقراءاوابقنبسددددبتاواقف ددددبلاواقسددددرتا اابنانكيددددفاا

اقسرتا اابقخىاوابف بللال ناست ااسبسااب فابداوا تبواةا ادى اابنظدىسناافكدبر اوقنبسدبتااقخدى است دباانا ندبفاار د ا
جمبقتابتفتبل ا  :ا)ابفتبل ااب كىياوابثقبر اابفتبل ااقتف بس  اابفتبل اابفيين اابفتبل ااب ت   .اوا دكىابكدما

اسنبيفكماوت بونكم
 ةالباحث

 

 ادلالحظات ال تصلح تصلح  الفقرات ت  

   اابثقبرال ازلالي اابطتحد ي  حينادمبرسدااىلمارا1

ا برفاا نبءااق زاباوابفنظي بتاابتيبسيدااقخىىاراا2
   النبسحبهتماوا ف بقهتم

   ااانالتف فابفقفميااب منابكبفدافئبتااجملف  ا3
   اا رت اا نبءابفايانتاوابطمايلااقخىىا4
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   ابفيااقسف فادابت ب اوتهدانظىااقخىينا5
   ارباٌنان ت ا فاس تيبتااقسفقطبباابتيبس ا6

ا7
اتقحلاابنقفاابحنبءاسنفاابفثبورل ااقخىينافي بايف تقا

   اابجلبنبااب ت  

اتقحلاافكبراوثقبفبتااقخىيناواناكبنتاخمفت داسناا8
   اافكبرياوثقبفيت

ااندا ييناو ٌنازلالي النااسفقفااناقفىقارا قمقاا ماا9
   اابفايانتااقخىى

ار باابقبلداسالقبتاصفاقدال ااقخىيناواناكبنماالناا11
   اثقبفبتااخىى

   اا باابفماصلال ااقخىيناأبستمبا ضبرياولثقلا11
   ارباٌنان ت ا فاس تيبتااقسفقطبباابتيبس ا12
   اا باانايحق اا نبءاواينالف بسكٌنا13
   ااصفقبي ا غضاابنظىاسنادايانهتماواماي هماخفبراا14
   اا ىصاست اابفماصلااب ت  اواب كىيال امجي ازلالي ا15

اليلاالااسفرفا اابنقفاابحنبءاهلبد اسنفلباارببورال اا16
   اوتهبتاابنظىااقخىى

   ااقلال ااقخىيناراحمنفهما17

تملااابدرازلالي الناابفايانتااقخىىا فهنئفهماسنفا ا18
   النبسحبهتماابفينيد

بت ىأةافكىاواس ايتبسف بارااقرتقبءاوابمصملاالااست اا19
   اا ىاتبااب ت يد

   ااتقحلافكىةااناتفقتفاا ىاةالنبصباقيبديداا21
   اا باانايتمدااجلماابفميقىاا اا تبملا ٌناابطتحدا21
   اامتىنااناخيتمااجملف  النالابدراابف ابا22
   ااببت بدةاسنفلباقالازلالي است ادرتبتاسببيدااا  ىا23
   اارفضاابغتماراابفيناقننالىفمضا ىسبا24
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   اا رت ااراءااقخىيناواس لاهبباواناكبنتاخمفت داسنااراي ا25
   النا قاكلااببباانايكمنا ىااراانف بيناابتيبس ا26
   اا  ىااببىا داسنفلباارىاابطتحدالفكبت ٌنا27
   احبدلااهلفاايال ازلالي الناابفايانتاوابطمايلااقخىىاتا28

ا29
سنفلبااتنبولالم مسبال ينبافبرتااسفرف اابف كًنااب ت  ا

   ادوناربيز

   اا  ىاارتاارب لاتزءالناا تؤوبيدابكلالبةىيارا تفيا31

ا  ىاانالناا  كنااقبلداتتمراابفماصلال ااقخىيناا31
   اب كىي ب بانفرت اسناابفزلتاا

اليلاالااسفرفا ااقدبداواب ا ٌناا قن داخاللا ماريال اا32
   ااقخىينا

   اا حذاابىأفداراابف بللال ااقخىيناا33
   ااؤلناانامجي ااقدايناربىلاست ااقخالقااىل يفةاا34
   اات بللا افقا  ال ااقفىادا رفت ٌناسينافكىايا35
   اقيماا ماانداوا تؤوبيداابمانيداامتىنااناي ت ينااقخىينا36

ا رت ااراءااقخىيناواس لاهببا  اواناكبنتاخمفت داسناا37
   ااراي اابلرايدا

   ااتطم ابت لبركدارااقس بلاانًنيداولتبسفةااقخىيناا38

اسفقفاانالناا  كناتاثي اكلااخطبينباسنفلبان كىاا39
   ا لكلاسقالرتا

   ا ىستابنلىاابفتبل ا ٌناابحلىااسفقفااناابفايانتا41
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 (2ملحق  
 مقياس قيمة التسامح بصيغته النهائية

 يزيزي الطالط.....
يفدددهبلاا قيدددبساابدددذيا دددٌنايدددفيكالدددناجم مسددددالدددنااب حدددبراتاابددديتاتادددلاللدددبسىفاوارايدددكااذابددديسا ندددبفااتب دددداا

فًنتدد اقددىاءةاكددلافقددىةا فقددداواقتب ددداستيهددبااصددثيثداواتب ددداخبائدددااذاانااقتب دددااباددثيثدا دد اابدديتاتف ددقالدد ارايددكا 
 ارااىلقلاابذياتىا اينطحقاستيكااكثىالنااىلقملااقخىىا اوكت باكبنتااقتب دااكثىا√دبم مسيداوذبكا م  اساللدا)

اصىا داوصفقباتقف اخفلدااك ابتحثىلااب ت  ا اوتقحتمااخببيفاابلكىاوابفقفيى.ا
 الباحثة

 
 ت

 
 الفقرات 

اوافق 
 متاما

فق اىل اوا
 حد ما

الاوافق اىل  الادري
 حد ما

الاوافق 
 ابدا

ي  حينادمبرسدااىلماراابثقبرال ازلالي ا 1
     اابطتحد

     ااانالتف فابفقفميااب منابكبفدافئبتااجملف   0
     اا رت اا نبءاابفايانتاوابطمايلااقخىى 3
     ابفيااقسف فادابت ب اوتهدانظىااقخىين 4

نقفاابحنبءاسنفاابفثبورال ااقخىينااتقحلااب 5
     افي بايف تقاابجلبنبااب ت  

اتقحلاافكبراوثقبفبتااقخىيناواناكبنتا 6
     اخمفت داسناافكبرياوثقبفيت

اسفقفااناقفىقارا قمقاا مااندا ييناو ٌنا 7
     ازلالي الناابفايانتااقخىى

ار باابقبلداسالقبتاصفاقدال ااقخىينا 8
     انماالناثقبفبتااخىىواناكب

ا باابفماصلال ااقخىيناأبستمبا 9
     ا ضبرياولثقل

     اا باانايحق اا نبءاواينالف بسكٌن 12
     اخفبرااصفقبي ا غضاابنظىاسنادايانهتما 11
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اواماي هم

ا ىصاست اابفماصلااب ت  اواب كىيال ا 10
     امجي ازلالي 

بءاهلبد اسنفلبااليلاالااسفرفا اابنقفاابحن 13
     اارببورال اوتهبتاابنظىااقخىى

     ااقلال ااقخىيناراحمنفهم 14

اابدرازلالي الناابفايانتااقخىىا فهنئفهما 15
     اسنفا تملالنبسحبهتماابفينيد

بت ىأةافكىاواس ايتبسف بارااقرتقبءا 16
     اوابمصملاالااست اا ىاتبااب ت يد

انتا ىستابنلىاابفتبل ااسفقفااناابفاي 17
     ا ٌناابحلى

ا باانايتمدااجلماابفميقىاا اا تبملا ٌنا 18
     اابطتحد

     اامتىنااناخيتمااجملف  النالابدراابف اب 19

ا  ىااببت بدةاسنفلباقالازلالي است ا 02
     ادرتبتاسببيدا

     اارفضاابغتماراابفيناقننالىفمضا ىسب 01

ءااقخىيناواس لاهبباواناكبنتاا رت اارا 00
     اخمفت داسنااراي 

     اا  ىااببىا داسنفلباارىاابطتحدالفكبت ٌن 03

اتحبدلااهلفاايال ازلالي الناابفايانتا 04
     اوابطمايلااقخىى

سنفلبااتنبولالم مسبال ينبافبرتااسفرف ا 05
     اابف كًنااب ت  ادوناربيز

ا تؤوبيدابكلااا  ىاارتاارب لاتزءالن 06
     البةىيارا تفي
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07 
ا  ىاانالناا  كنااقبلداتتمراابفماصلا

ل ااقخىينا ب بانفرت اسناابفزلتا
ااب كىي

     

اليلاالااسفرفا ااقدبداواب ا ٌناا قن دا 08
     اخاللا ماريال ااقخىينا

     اا حذاابىأفداراابف بللال ااقخىينا 09

اقدايناربىلاست ااقخالقااؤلناانامجي ا 32
     ااىل يفةا

ات بللا افقا  ال ااقفىاداا رفت ٌناسينا 31
     افكىاي

امتىنااناي ت ينااقخىيناقيماا مااندا 30
     اوا تؤوبيداابمانيد

ا رت ااراءااقخىيناواس لاهببا  اواناا 33
     اكبنتاخمفت داسنااراي اابلرايدا

اقس بلاانًنيداااتطم ابت لبركدار 34
     اولتبسفةااقخىينا

اسفقفاانالناا  كناتاثي اكلااخطبينبا 35
     اسنفلبان كىا لكلاسقالرتا
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