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  تقرير الباحثة 

  يدكم علما بأنين الطالبة:فأ

  : رفيعة     االسم

  ١٧٣١٠١٨٢:   رقم القيد

  : البحث  لكامل موضوع  "نعمان"  القصرية  القصة  يف  الرئيسية  الشخصية    خصائص 
  دبية) كيالين بالنظرية الفريد أدلر (دراسة سيكولوجية أ

أحضرته و كتبته بنفسي من إبداع غري أو تأليف اآلخر. و إذا ادعي أحد يف املستقبل 
تكون   لن  و  ذلك  املسؤولية على  أحتمل  فأمنا  أنه من غري حبثي،  و بني  تأليفه  أنه من 
ااملسؤولية على املشرف أو على قسم اللغة العربية و أدا كلية العلوم اإلتسانية جامعة  

  راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. مولنا مالك إب
  
  

  م  ٢٠٢١ مايو ٣حتريرا مباالنج، 
  الباحثة 

  
  
  

  رفيعة
  ١٧٣١٠١٨٢رقم القيد: 
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  تصريح 
العنوان   حتت  رفيعة  باسم  للطلبة  البكالوريوس  رسالة  بأن  التصريح  خصائص هذا 

بالنظرية   كيالين  لكامل  "نعمان"  القصرية  القصة  يف  الرئيسية  أدلر الشخصية  الفريد 
أدبية) املشرف و هي صاحلة    (دراسة سيكولوجية  قبل  املراجعة من  الفحص و  قد مت 

درجة   على  للحصول  النهائي  اإلختيار  شروط  ستفاء  ال  املناقشة  جملس  إىل  للتقدمي 
إبراهيم  موالنا مالك  العلوم جامعة  أدا كلية  العربية و  اللغة  البكالوريوس فس قسم 

  ماالنج.  اإلسالمية و احلكومية
  

  م  ٢٠٢١ مايو  ٣ماالنج، 
  املوافق

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املشرف

  

  الدكتور سوتامان 
  رقم التوظف:  

١٩٧٢٠٧١٨٢٠٠٣١٢١٠٠٢ 

  رئيس قسم اللغة العربية و أدا

  

  الدكتور حليمي 
  رقم التوظف:  

١٩٨١٠٩١٦٢٠٠٩٠١١٠٠٧  

  املعرفة
  ةعميدة كلية العلوم اإلنساني

  

  الدكتورة شافية املاجستري
  ١٩٠٦٠٩١٠١٩٩١٠٣٢٠٠٢رقم التوظف: 
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  : رفيعة       االسم

  ١٧٣١٠١٨٢:     رقم القيد
"نعمان"  :    موضوع البحث القصرية  القصة  يف  الرئيسية  الشخصية  خصائص 

  كيالين بالنظرية الفريد أدلر (دراسة سيكولوجية أدبية)  لكامل
  يف قسم اللغة العربية و أدا   (S-1)و قررت اللجنة جناحها و استحقاقها درجة سرجانا 

  لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية و احلكومية ماالنج.
  ٢٠٢١ مايو ٣حتريره مباالنج، 

  التوقيع                جلنة املناقشة
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   (املخرب الرئيسي)        حممد سعيد، املاجستري  -٢
 ١٩٨١٠١٠٥٢٠١٨٠٢٠١١١٧٣رقم التوظيف:  -٣
 (السكرتري)          الدكتور سوتامان  -٤

 ١٩٧٢٠٧١٨٢٠٠٣١٢١٠٠٢: رقم التوظيف 
  

  املعرفة
  عميدة كلية العلوم اإلنسانية

  

  الدكتورة شافية املاجستري
  ١٩٠٦٠٩١٠١٩٩١٠٣٢٠٠٢رقم التوظف: 
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  استهالل 

  
  م الكافرون و من روح اهللا إنه ال يايئس من روح اهللا إال الق   وا و ال تايئس 

  
“Dan Janganlah Engkau Berputus Asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya 

Orang yang Berputus Asa Dari Rahmat Allah Hanyalah Orang-orang 

yang Kafir”  

 

  )٨٧:  يوسف الكرمي، القرأن(
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  اإلهداء 

  

  أهدى هذا البحث إىل: 

والدي احملترمني و احملبوبني أيب عبد احلميد املشهدي و أمي ألفية. رب اغفرهلما 
  احفظهما حتت رمحتك.يغارا و وارمحهما كما ربياين ص

 ألخواين األصغار عبد الرمحن و ألفا صديقي، و أخيت الصغري حممودة. رب أسعدهم
  نجاح يف حيام. الاهللا سالمة الدين و اآلخرة و 
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  توطئة 

احلمدهللا الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي. و أشهد أن ال إله أال اهللا املبدئ  
أمري واحلل  و رسوله. رب اشرح يل صدري و يسريلاملعيد، أشهد أن حممدا عبده  

  عقدة من لسان يفقهوا قويل. أما بعد.

املوضوع   حتت  العلمي  البحث  هذا  كتابة  متت  الشخصية  " قد  خصائص 
(دراسة   أدلر  الفريد  بالنظرية  كيالين  لكامل  "نعمان"  القصرية  القصة  يف  الرئيسية 

النقصان و اخلطاء رغم أا قد بذلت   و اعترفت الباحثة أا كثرية"  سيكولوجية أدبية) 
  دهدها إلكماهلا.

و   الكرام  األساتيذ  مساعدة  بدون  االصورة  مثل  إىل  تصل  مل  الكتابة  وهذه 
  الزمالء األحباؤ. و لذالك تقدم الباحثة فوائق االحترام و خالص الثناء أىل:

إلسالمية حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم ا . ١
 و احلكومية ماالنج. 

إبراهيم  . ٢ العاوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك  الدكتورة شافية عميدة كلية  فضيلة 
 اإلسالمية و احلكومية ماالنج. 

اإلنسانية   . ٣ العاوم  كلية  أدا  و  العربية  اللغة  قسم  رئيس  حليمي  الدكتور  فضيلة 
 ة ماالنج. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية و احلكومي

فضيلة الدكتورة نور حسنية كاملشرفة يف األكادمية كلية العاوم اإلنسانية جامعة  . ٤
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية و احلكومية ماالنج. 

 فضيلة الدكتور سوتامان املاجستري كاملشرف يف هذا البحث. . ٥
 مجيع األساتيذ و األستاذات، جزاكم اهللا خريا على مجيع العلوم. . ٦
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معهد   يف  املشرفة  و  املشرف  زمالئي  و  أدا  و  العربية  اللغة  قسم  يف  وزمالئي 
  اجلامعة، الذين شجعوين باجلد و نصحوين باحلق بارك اهللا فيكم أمجعني.

أقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدم مجيعا و جزاهم اهللا أحسن اجلزاء. 
و جعلنا من عباده الصاحلني و    و جعلنا اهللا و إياهم من أهل العلم و العمال و اخلري

املخلصني، و ال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث اجلامعي للباحثة و سائر القراء.  
  آمني يا رب العا ملني. 

  

  ٢٠٢١ مايو ٣حتريرا مباالنج، 

  الباحثة 

  

  رفيعة
  ١٧٣١٠١٨٢رقم القيد: 
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  مستخلص البحث 
القصة القصرية "نعمان". البحث اجلامعي، قسم   )، خصائص الشخصية الرئيسية يف ٢٠٢١(رفيعة 

إبراهيم اإلسالمية و احلكومية  اإلنسانية. جامعة موالنا مالك  العلوم  أدا. كلية  العربية و  اللغة 
  ماالنج. 

  : الدكتورة سوتامان، املاجستري. ملشرفا  
  امللك لفريد أدلر،  الشخصية الرئيسة، القصة القصرية، االكلمات املفتاحية: 

كان اإلنسان لديه النفسية اخلاصة. و كذلك يف علم النفس هو يوضح لنا على أن كل 
شخصية هو فريد من نوعه. مبعىن كل شخص جليها العاطفة، و أيضا يستطيع أن يقدم الفكر و 
القصرية  القصة  يف  الشعور.  يف  خمتلفا  سيكون  منهم  واحد  كل  لكن  و  الشخصية.  االهتمام 

  ان" اليت ستبحث الباحثة، هناك الشخصية الرئيسية و هو نعمان. "نعم 
 القصة القصرية "نعمان" هي إحدى من قصص لكامل كيالين. هو كاتب املشهور يف

كتابة قصة لألطفال. و هذه القصة قصة جذابة لألطفال. اخللفية القصة القصرية "نعمان" هناك 
السفر إىل بالد آخر ليذيع نبأ انتصاره و يف نصف قصة الشخصية الرئيسية امسه نعمان و هو أداء  

  السفر التقى بامللك يف قصر امللك يف الغابة. 
البحث   القصرية   )١و اهلدف من هذا  القصة  الرئيسية يف  الشخصية  لوصف خصائص 

للشخصية الرئيسية يف   تؤثرلوصف عوامل اليت    )٢"نعمان" لكامل كيالين بالنظرية الفريد أدلر  
. هذا البحث هو البحث الكيفي. و ة "نعمان" لكامل كيالين بالنظرية الفريد أدلرالقصة القصري

طريقة مجع البيانات اليت استخدمتها الباحثة يف هذا البحث هي طريقة القراءة و طريقة الكتابة. و 
حللت الباحثة البيانات اموعة باستخدام منط التحليل الكيفي عند ميلز وهوبرمان و هي ختفيض 

  بيانات، عرض البيانات، و التحقيق البيانات. ال
البحث هي   نتائج  القصرية "نعمان" )  ١و كان  القصة  الرئيسية يف  الشخصية  خصائص 
أدلر  الفريد  بالنظرية  يدل    ٦يدل    لكامل كيالين  التفوق، و  الكفاح يف سبيل   ٥أفعال ليحصل 

يدل   و  اإلبداعية،  الذات  ليحصل  احلياة  ٥أفعال  منط  ليحصل  اليت  )   ٢.  أفعال    تؤثرعوامل 
العوامل على  ٣  للشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "نعمان" لكامل كيالين بالنظرية الفريد أدلر

  وهي العوامل اجلسدىية، والعوامل البيئة، و العوامل الذات النفسية.
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ABSTRACT 

Rofiah. (2021). "Characteristics Of The Main Character In The Short Story" Nauman "By 
Kamil Kilani, Alfred Adler’s Perspective (Literary Psychology Study). 
Undergraduate Thesis. Departement of Arabic Literature, Faculty of Humanities, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor  : Dr. H. Sutaman, M.A. 
Keywords : Alfred Adler, Main Character, Short Story, King 

 

Personality as an organization which is a structure and the same times as process 
or something thet cannot be changed. Likewise, in psychology, he shows us that each 
personality is unique. In the sense of each person it brings emotion, and can also provide 
thought and personal interest. But each of them will feel differently. In the short story 
"Nauman", which the researcher will discuss, there is the main character Nu’man, he 
shows us that each personality is unique. In the sense of each person it brings emotion, 
and can also provide thought and personal interest. But each of them will feel differently. 
In the short story "Nu’man", which the researcher will discuss, there is the main character 
who is Naaman. 

The short story "Nu’man" is one of Kamel Kilani's stories. He is a writer famous 
for writing children's stories. And this story is an attractive story for children. 
Background The short story "Nu’man". There is a story of the main character named 
Numan, who is traveling to another country to spread the news of his victory. Halfway 
through the journey, he met the king in the king's palace in the woods. 

The aim of this research is 1) to describe the characteristics of the main character 
in the short story "Nauman" by Kamel Kilani with the theory of Alfred Adler 2) to 
describe the factors that influence the main character in the short story "Nu’man" by 
Kamel Kilani with the theory of Alfred Adler. This research is qualitative research. The 
method of data collection that the researcher used in this research is the method of 
reading and the method of writing. The researcher analyzed the collected data using the 
qualitative analysis pattern of Mills and Hubermann, which is data reduction, data 
presentation, and data investigation. 

The results of the research are: 1) Characteristics of the main character in the 
short story "Nu’man" by Kamel Kilani in the theory of Alfred Adler. He demonstrates 6 
actions to achieve the struggle for supremacy, and denotes 5 actions to achieve the 
creative self, and indicates 5 actions to achieve a lifestyle. 2) Factors that influence the 
main character of Kamel Kilani's short story "Nu’man" in the theory of Alfred Adler 3 
factors on which are physical factors, environmental factors, and psychological factors. 
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ABSTRAK 

Rofiah. (2021). Karakter Tokoh Utama dalam Cerpen “Nu’man” Karya Kamil Kailani 

Perspektif Alfred Adler (Kajian Psikologi Sastra). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Dr. H. Sutaman, M.A. 

Kata Kunci : Alfred Adler, Cerpen, Tokoh Utama, Raja  

 
 Setiap manusia memiliki kepribadian masing-masing. Dalam ilmu psikologi 
dinyatakan bahwa setiap individu adalah unik artinya setiap orang memiliki perasaan 
untuk dapat mengembangkan minatnya dan mempunyai kemampuan untuk berpikir. 
Akan tetapi, setiap individu akan berbeda caranya dalam berperasaan, mengembangkan 
pikirannya, dan menentukan perkembangan minatnya. Peran utama dalam cerpen 
“Nu’man” yang di teliti dalam penelitian ini adalah Nu’man. 

 Cerpen “Nu’man” merupakan salah satu cerpen Kamil Kailani. Ia adalah penulis 
terkenal cerpen untuk anak-anak. Salah satu cerpen ini, sangat bagus untuk anak-anak. 
Latar belakang cerpen “Nu’man” di ambil dari kisah tokoh utama yang bernama Nu’man. 
Ia melakukan perjalanan dari negaranya ke negara lain untuk menyiarkan 
kemenangannya. Ketika tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang raja di istana raja 
yang terletak di dalam hutan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menjelaskan karakter tokoh utama dalam cerpen 
“Nu’man” dengan perspektif Alfred Adler, 2) menjelaskan faktor yang mempengaruhi 
tokoh utama dalam “Nu’man” dengan perspektif Alfred Adler. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah reduksi data, mengolah data, dan verifikasi data. 

 Hasil dari penelitian ini adalah 1) karakter tokoh utama dalam cerpen “Nu’man” 
dengan perspektif Alfred Adler ditentukan melalui tindakan tokoh utama yaitu memiliki 6 
tindakan yang menunjukkan tokoh utama agar mencapai superior, 5 tindakan yang 
menunjukkan diri kreatif tokoh utama, dan 5 tindakan yang menunjukkan gaya hidup 
tokoh utama. 2) faktor yang mempengaruhi tokoh utama dalam cerpen “Nu’man” dengan 
perspektif Alfred Adler ada tiga, faktor fisik, faktor lingkungan, dan faktor psikologi. 
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  لفصل األول 

 املقدمة 

 خلفية البحث   . أ
األخرى،  املخلوقات  مع  باملقارنة  نوعه  من  فريد  خملوق  هو  اإلنسان 

اإلنسان يعتمد على العوامل النفسية بدال احليوانات. باملقارنة احليوان،    كمثلى
البيولو العوامل  الناحيةمن  من  التفكري  بالتأكيد  اإلنسان  مبثل  املفاهيم،   جية. 

من  السلوك  احليوانات.  متلكها  ال  ذالك  حني  يف  الرموز،  باستخدام  يتصل 
م النفسية  جمعاإلنسان  لفهم  حي  للغاية،  أن  السلوك   معجمعن    ترمينبغي 

ا البيان  ال يتسلّط على سلوكه. هذ اإلنسانية. يف كثري من اإلنسان  ال يتنبه أو 
أَية ل شيئا بِ يعمشيئا أو س  عمل يدلّ على أنّ اإلنسان ال ميكن أن يشرح ملاذا ي

(،  طريقة فيه  رغبت  مع  الواقع  يف  يوسوف، تتعارض  جونتك،  إحسان،  نور 
 ).٦ :٢٠٠٧ ،مشسو

النفسية   النفس .  اخلاصة فطبعا كلّ من اإلنسان لديه  وكذالك يف علم 
ة هو فريد، يعين كل شخص لديها العاطفة. لنا على أنّ كل الشخصي  بنيهو ي

الشخصية  الشعور، يفضل عقله ويعين على االهتمام  لديها خمتلفا يف    ولكنهم 
يولد يف ن الشخصيات متتلك منذ  أ  مع  ).١٣١  :٢٠١٠(غفران و رسنوايت،  

اجتماعي.  يف التفاعل    يكونعندما  تتكون الشخصية    ولكن ميكن أيضاالدنيا،  
دى  من املوضوعات اليت تكون حبثا مهما، ألنّ اإلنسان يف الشخصية هي إح

يكون   أن  سلوكه  من كل  املرتبط.  اإلجتماعي  املخلوق  هو  األضواء حقيقته 
لذلك يف بعض األحيان يصبح سؤاال كبريا ملاذا سلوك اإلنسان ،  اآلخرين  على

  ف اإلنسان هكذا؟ ناسب أن يتصر يهل من  و  ؟اإلنسان؟ هل هذا العمل  هكذا
لالعتراف    األسئلة هذه    نّ أل واحد  علم  علم   هي   نسانيةاإل  النفسيةظهرت 

 النفس.
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معىن  بأوسع  اإلنسان،  سلوك  يدرس  الذي  العلم  هو  النفس  علم 
السلوك   تفاعله   behaviorملصطلح  اإلنسان يف  يؤديه  نشاط  يشمل كلّ  حبيث 

) واإلجتماعية  الطبيعية  بيئته  الشخصية٢٥  :١٤٢٦طه،  مع  ي  ).  ما  ف عر تأو 
البشري "السلوك  ( باسم   "human behavior،(  البشري السلوك  الذي حبثه   هو 

) السلوك  ذالك  وكيف  ملاذا،  مباذا،  يوسوف، متعلّق  جونتك،  إحسان،  نور 
عن  ).  ٢  :٢٠٠٧،  مشسو يعايش  ،اإلنسانلفهم    اجلهدفضال  كيف  السلوك 

بيئتهم   مع  التغلباإلنسان  ذلك  يف  هو    مبا  لفهم  إحتياجه  فسية  النحماولة 
 ريدل أيقول    ).١٤٢  :١٨٩٢(ووريا، كسمريان، فايت، شام، أردانا، و صاحل،  

Adler  الدوافع  نّ أ من  فريد  تكوين  اخلكل شخص  والقيم،  صائص،  ؛  املصاحل 
بنفسه (يوستينوس،   أسلوب حياته   ا مميزعمل يقوم به شخص جيلب أسلوبا    كلّ 

. على الضعيف  اجلسد  حالولد يف  ي  اإلنسان  نّ أ  دلرأ  يقول).  ٢٤٢  :١٩٩٣
الشعور  أن عدم هذا   الضعيف أو اليقدر عليه) ومتعلّق مع   الدونية يثري  (يتنبه 

أ رأيه  من  اإلنسان  مترابطدلراآلخرين.  املخلوق  هو  د توح ي  ا. جتماعي إ  ، 
صحة  . و يكون شرط الرئيسي  ولد البشر  مع أشخاص آخرين منذ  اإلحساس

 . روحها 
املشكلة،   هذه  إىل  الباحثة  نظر  القصة  اللبحث  إهتم  يعىن   األديب عمل 
البحث هذا  يف  خاصة  القصةالقصرية  هي    .  على القصرية  تقتصر  اليت  القصة 

(سومرجو،   مناقشة  عناصر اخلياىل يف أصغر جوانبها و املشكلة حمدودة للغاية
أيضا).  ٦٩:  ١٩٨٣ أو   حتكي  اخليايل  اليومي   التأليف  احلياة  من  حتى ةيأيت   .

إهتمام هلا  القصة   الباحثة  العمل األديب  النفسية يف  الصراع  املشكلة عن  عظيم 
  القصرية، باملوضوع "نعمان" لكامل كيالين. 

العمل األديب معتمد جيدا ٢٠٠٧:٣٤(  Maslikatinمبارأى مسلكة     (
له.  الفائدة  كانت  وفقا    إذا  أنّ   Wellek  وويلليك    Warrenوارينمبارأى  هو 
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ن  األديب تستطيع  أل  العم  يعين أنّ   ممتعة   . ومفيدة  ممتعة  هي  األدب حقيقة من  
العمال  يساير يقرأ  ألنّ ل  شخص.  متجددة  فكرة  جيعل  أن  يستطيع  األدب 

من   ميكن منهم لن حيدث أو يقرأأو    من قبل املؤلفجتريبات البطنية اليت إعطاء  
ه متعة ألن يقرأ عمل األديب  عند  بالضرورة    ال يشعر القارئ  حتى  .قبل القارئ

قد يستفيدون من العمل   القارئ  نّ أالعمل األدب يعين  يفيد    .سايرةمويبحث  
تعطيه    به.   يقرأالذي   الذي  مشكلة  أيضا   وكلّ  ستكون  األدب    جتربة يف 
ستكون    ئةجتربة سي ، على العكس  ميكن أن يكون مثاال  التجربة اجليدة.  للقارئ

  للقارئ.  جتربة
لألطفال.  جذابة  القصرية  القصة القصرية مبوضوع "نعمان" هي القصة  

خياط  وهو  نعمان،  الرئيسية  الشخصية  قصة  القصرية  القصة  هذه  يف  حتكي 
ذبابات بضربة واحدة، لذلك شعر بشعور عظيم. فطرز على  الذي قتل سبع 
حزامه هذه اجلملة "ضربة واحدة تقتل سبعة". و من ذلك، قرر نعمان السفر 

و و  إنتصاره.  نبأ  االخرى  البالد  يف  ليذيع  بلده  إحدى من  إىل  نعمان  صل 
لكن   و  قتله،  على  العمالق  عزم  و  اجلسم  هائل  عمالقا  فيها  فرأى  الغابات 
هرب نعمان ألنه يدرك بذكائه أن العمالق ينوي قتله. و وصل نعمان يف قصر 
امللك، فغلبه النعاس فنام. و مر به بعض الناس فقرؤوا ما كتب علي حزامه، و  

حيكى نعمان عن حلة اليت قد وقعت لنفسه. أخربوا امللك خبربه، فا ستدعاه مث  
و أرسل امللك نعمان على رأس جيش كبري إلكمال مأمورية متعددة. و وعد  
ويتزوجه  اململكة  سلطة  من  بعضا  يعطي   فسوف  ذلك  انتصر يف  إذا  امللك، 

  بإبنته. 
العمل  اعترف هذه  السابق،  الرئيسية املذكور  الشخصية  من خصائص 

عن   لبحث  اجلذابة  األدبية.  األديب  النفسية  بوعد الدراسة   بتحد نعمان  شعر 
أوامره  ،امللك  الدافع إلكمال  لديه  بذلك يكون  احلكاية،  وهو  إىل هذه  . نظر 
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هذا  لتبحث  اجلذابة  النظرية  هي  أدلر  الفريد  النظرية  أن  الباحثة  وتشعر 
  املوضوع. 

أدلر،   الفريد  النظرية  الباحثة  تستخدم  أدملاذا  الفريد  النظرية  لر  ألنّ 
النفسية   أنّ   فرود   سيغموند  يقول  الذي  فرود   سيغموند  بالنظرية  احتكاك 

سلوكها عن  يدري  ال  ثالثة  الشخصية  هناك  فرود  سيعمون  قول  يف  إن   .
الواعي، الال الواعيعي اوناحيات  الشخص أن حيسب   ، و فاقد  حتى يستطيع 

فعلهمل أنّ  ا  أدلر  ترى  البيولوجية  .وما  أهل  ةوالبيئالظروف   أن حتد إلحتيار  يتنا 
خلّاقة. اليت  تكون  املبادئ  بعض  أدلر  مع  بالنظرية  جد ،  استكشاف  ا  مناسبة 

  . أدلرة القصرية مع نظري  القصة لتحليل
اإلجتماعية   بالبئة  يتصل  األفراد  فهم  يف  احلياة  مشكلة  ألدلر،  بالنسبة 
دائما. و وظيفة احلياة الصحية ليست احلب و العمل فحسب، ولكن الشعور 

مركز ب أن  أدلر  جيادل  و  مبصلحتهم.  اإلهتمام  وكذلك  اآلخرين  مع  اتمع 
:  ٢٠١٦يكشف الوصل (الشخصية البشرية هو الوعي ألن احلياة متحرك. و  

البشر يف حالة ضعيفة و عاجزة، لذلك ختلق ٧٠ يولد  يقول  أدلر  ) أن نظرية 
  شعورا باألولوية واالعتماد على اآلخرين.

الرئي الشخصية  خصائص  الفردىبالناحية  سية  و  النفس    للنظرية   علم 
 The Inferiority)) الشعور بالنقص  ١،  ناحيات   ٦الذي تتكون من   الفريد أدلر

Feeling)   ذاتية    تصورات )  ٢(The Individual Subjective)    يف )  ٣ الكفاح 
التفوق احلياة  )  ٤  (Striving For Superiority)  سبيل   ) ٥  )Style Of Life(منط 

  )Social Interest(اإلهتمام اإلجتماعية    ) ٦  )  Creative Power(ذات اإلبداعية  ال
  .)٢٣: ١٩٦٤، أدلر(
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الكفاح يف  )  ١  ) ناحيات على و هي٣(  ثالثةو يركز يف هذا البحث  
التفوق اإلبداعية  ال  )٢  (Striving For Superiority)  سبيل   Creative(ذات 

Power( (منط احلياة  )٣Style Of Life( .  
  

 حتديد البحث   .ب
علم  بالناحية  الرئيسية  الشخصية  خصائص  عن  البحث  هذا  شرح 

ناحيات. ولكن و يركز يف هذا   ٦النفس للنظرية الفريد أدلر اليت تتكون من  
التفوق )  ١  ) ناحيات على و هي٣البحث (  Striving For)  الكفاح يف سبيل 

Superiority)  (ذات اإلبداعية  ال  )٢Creative Power(  (منط احلياة    )٣Style Of 

Life( .  

 
 أسئلة البحث   . ج

الرئيسية  الخصائص    كيف . ١ القصريةشخصية  القصة  لكامل    يف  "نعمان" 
 ؟الفريد أدلركيالين بالنظرية 

ت .٢ اليت  عوامل  هي  القصريةؤما  القصة  يف  الرئيسية  للشخصية  "نعمان"    ثر 
  ؟الفريد أدلركامل كيالين بالنظرية ل

 
  أهدف البحث   .د

الرئيسية  الخصائص  لوصف   .١ القصريةشخصية  القصة  لكامل    يف  "نعمان" 
 الفريد أدلر.كيالين بالنظرية 

اليت    عرفةمل .٢ القصرية  تؤثرعوامل  القصة  يف  الرئيسية  "نعمان"    للشخصية 
 الفريد أدلر.لكامل كيالين بالنظرية 
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 البجث   فوائد   .ه
من املتوقع أن ينجح هذا البحث يف حتقيق أهداف البحث على النحو  

ملوضوع  األمثل،   با  البحث  ومفيد.  املنهجي  البحث  خصائص “ليحصل 
بالنظرية   لكامل كيالين  "نعمان"  القصرية  القصة  الرئيسية يف  الفريد الشخصية 

فوائد نظرية    إن  هذا له فوائد نظرية وعملية.”(دراسة سيكولوجية أدبية)  أدلر
  البحث كما تلي:

اللغة واألدب، على وجه اخلصوص يف الدراسة خصائص   . ١ املساعدة لتعمق 
الرئيسية   القصريةالشخصية  القصة  بالنظرية    يف  كيالين  لكامل  "نعمان" 

 .الفريد أدلر
الدراسة   . ٢ لتعمق  الرئيسية  خصائص  املصدر  الشخصية  القصة خصائص  يف 

 . الفريد أدلركيالين بالنظرية "نعمان" لكامل  القصرية
بحث املتسوي كجزء من  دراسة القراءة الذي له امل رهذا البحث مفيد لتطو .٣

 األعمال األدبية واملراجع ملزيد من الباحثني. 
  وأما فوائد عملية كما تلي:

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج جلامعة  . ١
يساعد    .أ أن  املمساعدة  العلمي  زيادة  مالك  جبامعة  صدر  موالنا 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
  أو يتطور التايل ملزيد من الباحثني.   يستطيع أن يتكّون مباحثة  .ب 

 لكلية العلوم اإلنسانية . ٢
الدراسة    .أ يف  واحد  الرئيسيةمصدر  الشخصية  األدبية    خصائص 

 . الروايةخباصة 
عن    .ب  البحث  الرئيسيةخصللمقارنة   الشخصية    الفريد بنظر    ائص 

  .يف القصة القصريةأدلري 
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 للباحثة  . ٣
نظرية     .أ على  الباحثة  يف    الفريدلفهم  النفسية  كذالك  و  أدلري 

 .الروايةالشخصية 
الباحث   يفيد  باإلضافة إىل كنوز علمية األغنياء برسائل أخالقية حتى 

  لتعامل اإلجتماعي.
  

 الدراسات السابقات   . و
  بالنظر الفريد أدلري، ليست  األدبية  حتليلية نفسيةبحث بالنسبة إىل  ال

الباحث  بعد هذا، سيشرح  الذي سيبحث  البحث  ليعزز  مرة.  ذكرت ألول 
الدراسة   باستعمل هذه  ألّائي مكتشف  العلمية  البحوث  أو  من عديد جورنل 

) اجلوجل  من  العلمي  الباحث  أو  إنترنيت  موقع  ). Google Scholarيف 
الباحث   ها نتائجوكانت   قبلها، و وجد  البحث مل يبحث  الرواية يف هذا  أن 

 على النحو التايل:

على   . ١ اهللا  سالم  رواية  يف  الرئيسي  النفسي  "االرتاب  عمليا،  املرزي  طبية 
أدلر"،   الفريد  السامل عند نظرية  إبراهعينك حملمد  يم جامعة موالنا مالك 

 ٢٠٢٠نج اإلسالمية احلكومية ماال

و  الرئيسي  للشخص  االرتاب  أشكال  لوصف  البحث  هذا  يهدف 
ما   لتعرف  و  الرئيسي  للشخص  مطلوب  الذي  املتوفق  احلصول  لتعرف 
اجلهود الذي يبدل الشخص الرئيس يف رواية سالم اهللا على عينك حملمد 

  السامل.

الذهنية،       احلالة  حيث  من  االرتياب  أشكال  هي  البحث  نتائج  وكان 
املتوفق من حيث ح التحصيل  الة الشعور و من حيث شروط األعمال و 
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ستة  على  يعتمد  القصرية  القصة  يف  الرئيسي  للشخص  مطلوب  الذي 
ووحدة   الذائية،  التصورات  متوفقا،  الكفاح  يصبح  هن  و  عناصر 
الذات،  للخالقات  القوة  و  احلياة  منط  االجتماعي،  االهتمام  الشحصية، 

ا و  ا.  متعلقة  اي  موجودة  الشخص  وكله  يبذل  الذي  اجلهود  أن  آلخر 
قادر   و  قوة  يكون رجال  أن  أن غسان  وهو  اال  التفوق  لتحقيق  الرئيسي 
اآلن،  حىت  منها  عاىن  اليت  املشاكل  بسبب  الكتابه  على  السيطرة  على 
نادية   و  ساره  تكونان  و  والده  مع  ويتصاحل  إبنه  إىل  أحرى  مرة  ويعود 

  حلياة. الشخص الذي يشارك على حتقيق التفوق يف ا

فطرى فوزية، "حتليل دوافع اإلستعالء شخصية الرئيسية يف القصة القصرية  . ٢
"مذكرات الطبيبة" لنوال السعدوى بنظر الفريد أدلر (دراسة سيكولوجية  

 األدبية) "  

يف  "أنا"  لشخصية  اإلستعالء  دافع  ملعرفة  هو  البحث  هذا  من  اهلدف 
عل  اإلستعالء  دافع  يؤثر  كيف  و  القصرية  نتيجة  القصة  "أنا".  شخصية  ى 

شكل   هو  الرئيسي  شخصية  اإلستعالء  الدوافع  على  تدل  البحث  هذا 
تعوض   لديها.  اليت  االجتماعية  اإلهتمام  و  النقص  الشعور  عن  التعوض 
قيود   و  اجلسدي  ضعف  شكل  يف  النقص  الشعور  عن  الرئيسية  شخصية 

صبح  على حقوق النساء من خالل تطور قدراا يف اال األكادمي حت ت
ال اإلستعالء  دافع  يعطي  أخريا.  تتكون    تؤثرطبيبة  اليت  الرئيسية  لشخصية 

على النهائي اخليايل طورا و منط احلياة والذات اإلبداعية اليت جتعلها قادرا  
 على حتقيق إرادا.
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ديويأيكا  إ . ٣ نفسية  .  ٢٠١٥  . وليفيا  حتليلية  أدلردراسة  الرواية    الفريد  يف 
اجلزيرة طفلة  جورنل  "احللم  هرمنيوطيقي.  بطريقة  اخلاليق  لعابدة   "

 املاجستري تعليم اللغة اإلندونيسية. 
يف هذا البحث، ركّز على الدراستها الشخصية النفسية اليت تتكّون يف   

. تبحث يف هذه الرواية عن  اخلاليق  ة عابداحللم طفلة اجلزيرة " ل  الرواية "
  حلمها حتى جناحا.   بساطة، تكافح لوصول  تعيش يفاليت شخصية القصة 

احللم    حصل يف هذا البحث يدلّ على أنهم من شخصيات يف الرواية " 
طفلة اجلزيرة " لديهم إستطاعات الذين يتضمن على  الشخصية النفسية.  

الشخصية من  بالنظر  معظم  النفسية  الشخصية  لديه  الذي  فحسب  غاين 
أدلري لديه غاين كالشخ.  ألفريد  الذي  النفسية  الرئيسية يف الشخصية  صية 

احللم طفلة اجلزيرة " أكثر من ذالك تؤثّر على الفطرة و البيئة يف    الرواية "
  صميم املوضوع. 

دقائق"   ١٢. الشخصية الرئيسية يف الرواية "٢٠١٧  .يايف سوريا ماهيندرا  . ٤
نفسية   حتليلية  (دراسة  أورورا  أدلرألوكا  اللغة .  )الفريد  جورنل 

 عة احلكومية سورابايا. و أدا جبام االندونيسي
 ١٢يف الرواية "ألفريد أدلري  يبحث هذا جورنل عن الشخصية بالنظر   

دقائق" ألوكا أورورا. ونظر إىل نفسية يف الشخصية الرئيسية بامسى رينيه.  
اتهدة،   كالشخصية  رينيه  يوجد  النجاح،  أجل  من  تكافح  حيث  من 

تست أن  ترغب يف حتد، جتعل  إقتصادية،  احلياة.  إستقامة،  أحسن  فيها  فيد 
والرغبات   أمنية  أنها  تدرك  الرئيسية  مالحظة غري موضوعي من شخصية 

  البشرية لتكون كاملة، مستحيل أن تتحقّق بالكامل.  
البحث أن   ونتيجة   بد اإلنسان ال  من  أنهم  الرئيسية  الشخصية  تدرك 

النفسية على   تتوحد  للوصول إىل حمجة.  البشرية  تعملوا حماولة و متوافقة 
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على   بناء  اجتماعية  مصلحة  النجاح.  إىل  تتوجه  ا  ترشد  أن  تستطيع 
تتحقّق  أن  توضح  اليت  الرئيسية  الشخصية  يف  اجتماعية  مصلحة  التركيز 
البيئة االجتماعية.   يرام يف  يتفاعل على ما  إذا حيتمل أن  البشرية  الرغبات 

احلازم. القوة    أسلوب احلياة يف الشخصية الرئيسية توضح مظهر النظام و 
  اخللّاقة يف الشخصية الرئيسية توضح مظهر قوة اخللّاقة عالية. 

حتليل   الفرق بني الدراسات السابقات و هذا البحث على وهي    
الدراسات السابقة من حمادثتها و يف هذا البحث  يف    الشخصية الرئيسية

 حتليل اخلصائص الشخصية الرئيسية بأفعاهلا. 
  

 منهجية البحث   . ز
كان البحث العلمي أن حياسب على حقّه إذا باستخدام املنهج  

حبثية.    املناسب البحثبالدراسة  لتبحث    منهجية  كيفية  احلقيقة  هي 
 منهجية البحث. لذالك،  اسبو حت على أساس البيانات املناسبة  ةالعلمي 

  يف هذا البحث كما تلي:
 نوع البحث  .١

و أنتج  ج الكيفي،  املنهجية املستخدمة يف هذا البحث هي املنه
امل كلمات  يف  نهج  هذا  بشكل  الوصفية  البيانات  البحث  هذا 
ذا املنهج لشرح شيئا بتصنيف ذالك أن    ة ستخدم الباحث. تمكتوبة

  أن تسهل يف إجراء البحث واملالحظة.الذي  تأخد خالصة 
يتم تعريف منهج البحث الكيفي على أا البحث اليت ال جتري  

تعطي ولكنها  أو    حسابات،  جودا  أو  البيانات  جلودة  األولوية 
وأما يف    .)٣٧:  ٢٠١٥(سنطوسا،    حمتواها أو وزا واألدلة البحثية

تيلور   بوكدان و  كتابة  ٥:  ١٩٧٥(  Bogdan & Taylorرأي  ) يف 
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“Introduction to Qualitative Research for Education”   شرح أن 
تج بيانات وصفية  إجراءات البحث اليت تنهو    منهج البحث الكيفي

منطوقة  أو  مكتوبة  كلمات  شكل  ميكن  يف  الذين  األشخاص 
السلوك وبيانات  أن  مالحظتهم  شرح  موليونج  كتاب  يف  وأما   .

البحث الذي يهدف إىل فهم ظاهرة عنما سببته  املنهج الكيفي هو  
من خالل مبحث البحث على سبيل املثال السلوك، املنهج الوصفي  

واللغة،   الكلمات  شكل  أن  يف  ينتفع  و  خاصا  طبيعيا  سياق  يف 
  ). ٦ :٢٠٠٥يشتي املنهج علمية (موليونج، 

يناسب إىل فهم مذكور قبله، تريد الباحثة أن حلّ املشكلة يف 
البحث باستخدام هذا املنهج. ألنّ ذا املنهج يظن به مناسبا ليبين  

ي الرئيسيةرح  ش أن  الشخصية  القصرية  خصائص  القصة  بالنظر     يف 
  أدلري. دالفري

 املصادر البيانات  .٢
مصدرين،  من  تؤخد  البحث  هذا  يف  تتواجد  اليت  البيانات 

  وذالك على النحو التايل:
 املصادر البيانات األساسية   .أ

من  تأيت  اليت  البيانات  هي  األساسية  البيانات  املصادر 
). و شرح يف الكتاب ٥٢:  ٢٠١١املصدر األول (منعيم،  

البيا املصادر  أن  هي  األخرى  األساسية  اليت  نات  البيانات 
الباح  ، ٢٠١٢مباشرا من البيانات (سسوانطا،  ثة ومجعها 

البحث   ). ٥٦ص.   هذا  يف  األساسية  البيانات  املصادر  و 
  هي الرواية "نعمان" لكامل كيالين. 

 املصادر البيانات الثنوية   .ب
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البيانات يف شكل معاجلتها  املصادر البيانات الثنوية هي  
البيانا األخرىمن  األطراف  من  الصادرة  أو  األساسية   ت 
الثنوية يف هذا ٥٢:  ٢٠١١(منعيم،   البيانات  ). و املصادر 

اليت   األدبية  النفسية  ا  يناسب  الذي  الكتوب  البحث هي 
  .تركز إىل نظام النفسية الفريد أدلر

الباحثة أيضا يف املصادر البيانات الثنوية هي  وتستخدم 
  القرآن الكرمي.

 
 ة مجع البيانات طريق  .٣

البيانات هي خطوة األكثر استراتيجية يف البحث،   طريقة مجع 
ا ه  هلدفألن  البحث  من  البيانات و  الرئيسي  (سوكيونو،    مجع 

البحثية  ٢٢٤:  ٢٠١٢ األسئلة  إلجابة  جهاز  هي  البيانات  و   .(
أن  ١٦٨:  ٢٠١٤(علي،   أيضا  شرخ  األخرى  الكتاب  ويف   .(

خطوا  أهم هي  البيانات  مجع  هدفها طريقة  ألنّ  البحث،  يف  ت 
وشاملة   وديقة،  الئقة،  بيانات  على  احلصول  هو  الرئيسي 

الباحثة يف هذا البحث هو   ).٨٩:  ١٩٩٩قندليجي،  (   و تستخدم 

  . القراءة و الكتابة طريقة
 طريقة القراءة   .أ

البيانات  إنشاء  يتم  القراءة هي طريقة أمهية وال  طريقة 
األ القراءة يف  وتتم  القراءة.  العلمية من خالل  بدون  عمال 

(رتىن،   األغراض  اىل  متاما  يركز  الذي  : ٢٠١٠االهتمام 
ا٢٤٥ الباحث). طريقة  أن  يعين  قرأ  ت  ةلقراءة يف هذه احلالة 

.  "نعمان" لكامل كيالين بالضبط و متكررا  قصة القصريةال
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الباحثة   تقرأ  ا    أيضاو  تناسب  اليت  و  الكتب  النفسية 
  لفريد أدلرا  خصائص الشخصيةعن  النفسية األدبية خباصة  

يتناسب مع املوضوع   مرارا وتكرارا ليبتعد تفسريا الذي ال
  .ما حتدث عنه

 طريقة الكتابة   .ب
النتائج    الباحثة  تستخدم بيانات  لتسجيل  طريقة الكتابة 

. تتم هذه الطريقة بعد تفهم املعىن فضال  بعد املعاجلة القرأة
أخرى   مرة  تقراء  كلها،  أو  كلمة  على  من  الفهم  لتركز 

الذي  مجلة  أو  كلمة  من  تتعرف  املوضوع،  إياه  التفسري 
صول حلة يف الكتاب  املوجودعناصر املعلومات    علىحيتوي  

تالحظ  البيانات   على الفهم  بعد  و  الصلة،  ذات  ،  املسائل 
 . ريدلألفريد أ النفسيةة قة بنظري فضال عن املعلومات املتعلّ

 طريقة حتليل البيانات  .٤
هي عملية البحث عن البيانات ، وترتيب    ة حتليل البيانات طريق

نتيجة املقابلة و  من   منهجي البيانات اليت مت احلصول عليها بشكل
املكانية  طريق  مالحظة  عن  ،   والتوثيق  فئات  البيانايف  تنظيم 

هم اليت ستتم  املرتب يف منط اختيار منها   و  ،تقسيمها إىل وحدات و
  وأنفسك  ب  هتنتاجات حبيث يسهل فهمدراستها ، والتوصل إىل اس

فاطان٣٣٥:  ٢٠٠٨سوكيونو،  (  اآلخرين رأي  إما   .(  )١٩٨٧ (  
هي عملية تنظيم البيانات    طريقة حتليل البيانات   شرح أن   يف كتابه

اليت   العمل  فرضية  العثورصاغ  ميكن  وبذلك  أمناط،  يف  وفرزها 
  اقترحتها البيانات. 
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األ يعىن  البحث  هذا  يف  الباحثة  متستخدم  دان    يسيل سلوب 
البيانات   مانهوبردان    يسيل . يعتذر ممانهوبر أنّ نشاط يف حتليل 

ب يقام  حتليل    تفاعليالكيفي  يف  نشاط  متّا.  حتى  باستمرار   وجيد
يعىن،   الكيفي  عرض  ،  (data reduction)البيانات  ختفيض  البيانات 

البيانات ، )data display(  البيانات  التحقيق   / الرسم  إستنتاج  و 
)conclusion drowing/ verifiying(   ،سوغييونو)٢٤٦ :٢٠٠٨.(  

 )data reduction(ختفيض البيانات   . أ
ختفيض البيانات هي عملية التفكرياحلساسة الذي حيتاج 

(سوغييونو،   العلم  وعمق  يف  ٢٤٩:  ٢٠١٥ذكاء  و   .(
أن   شرح  األخر  ،  الكتاب  تلخيص  هي  البيانات  ختفيض 
هي اليت  األشياء  ومنط.    واختيار  املوضوع  ويطلب  مهمة، 

صور إعطاء  ستنخفض  اليت  البيانات  و    ةعندئذ  واضحة، 
 ).٢٤٧:  ٢٠٠٨سوغييونو،  تسهل الباحثة ليستويف التايل (

فهي كما    تقليلوأما فيما يتعلّق باخلطوات املتخذة يف هذا ال
  يلي:

املتراكمة   )١ بعد  املذكور،  البحث  بالنسبة  البيانات  تطلب 
 ة أن تلخص البيانات اليت مت احلصول عليها. تبتدأ الباحث

بدراسة   )٢ املتعلقة  البيانات  الشخصية   خصائصإختيار 
 بالنظر ألفريد أدلري.

يركّب بناء على موضوع الفرعي و متعلّق به يف القصة  )٣
 القصرية. 

جتاهل البيانات اليت ال تتعلّق به جمتمع البحث و النظري   )٤
  البحث.
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 )data display(عرض البيانات   .ب
من خالل تعرض البيانات، فيسهل أن يفهم ما حدث 

ميليس وهوبرمان يف البحث الكيفي، البحث.    عندما جيري
الرسم   امللخص،  بنموذج  يقام  أن  يستطيع  البيانات  عرض 
شابه   وما  انسيايب  خمطط  الفئات،  بني  والعالقات  البياين، 

رحلة  بعد من خالل امل  ).٢٤٩  :٢٠٠٨ذالك (سوغييونو،  
  هو: و مث التايل ، ختفيض

 صت فيها.لختبسط و ترتب البيانات اليت ت )١
 ترتب بالترتيب، و تقدم البيانات يف شكل القصة.  )٢

 conclusion drowing/ verifiying)(التحقيق البيانات   . ج
التحقق  هي  البيانات  حتليل  الطريقة  يف  النهائي  املرحلة 

به إذا كانت اخلالصة األول اليت  البيانات. ذا التحقق يقام 
البحث  متحول. يف  تزال مؤقتا، و وميكن أن  تذكر ال  ما 
التركيز  تتجاوب  أن  ميكن  املكتشفة  اخلالصة  الكيفي، 
هي  املرحلة  هذه  والتايل،  الدراسة.  بداية  منذ  البحث 

  املرحلة النهائي وهي: 

من متولية   ةص الباحثتلخبسط، مثّ تص و تلخبعد 
مقوي مع البيانات الصحيحة الذي  عن وفضال،  ورةاملذك

 ما يقول.
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  الباب الثاين 

  اإلطار النظري 

 مفهوم القصة   . أ
 القصة  .١

القصة هي إحدى من أشكال العمل األديب، يؤخد القصة من مواقف 
اللغة، القصة تتم الناس و أذواقهم على الكتب اليت ستكون قراءة. و عند  

تعريفها على أا القصة اليت حتكي كيف حدث شيئا (إما حدث يف النفس  
آخر).   شخص  إىل  القارئأو  انتباه  ستلفت  جيدة  على    قصة  بناء  ألن 

الناس أن الكتاب مثرية لإلهتمام، وممتعة،   ظروف القصة اليت عادة مايرى 
افتراض ممل   مثل  هو  رمبا عكيسا  أو  لإلعجاب،  أو غري ومثرية  عادي  أو 

  ).٨٩: ٢٠١٢نور غينطارا، ذلك (
أن   اخرى شرح  اليتفرعًا  تعترب  القصة  يف كتاب  شكل    يفتأيت    أدبيا 

حتتوي على    ألا قدنثر، أو شعر، يعبر عنها بأسلوب السرد أو احلكاية،  
، أو حقيقية حتمل هدفًا أو مصلحة معينة، و تكون غايتها  خياليةأحداث  

أ القارئ  عن  والنترفيه  اإلرشاد،  تقدمي  أو  السامع،  واملوعظةصائحو   ،  
    ).٩٩: ٢٠٠٤حجار، (

عاملها    (Walter Allen)والترألن   إىل  القارئ  القصة  جتذب  أن  يقول 
هذا   يف  الباحثة  تستخدم  القصة.  يف  استخدامها  ميكن  اليت  فنية  بأساليب 

النوع األديب أألكثر   العصر  ا و فعالية يف  تؤثرالبحث القصة العربية و هي 
قرائها.   تتركه يف  الذي  األثر  من حيث  سيما  ولد  القصة يف احلديث،  و 

تستعمل   وأحيانا  حمدد،  مدلول  على  تستفر  مل  املتداول  األديب  اإلصطالح 
للداللة على مشتمالت الفن القصصي بعامة، من رواية و حكاية وغريها.  
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الفن  من  نوع  على  للداللة  تستخدم  القصة  األحيان  بعض  يف   وكذلك 
  ).١٣٢: ٢٠١٥(بادشاه، 

نشأ قصص   العصر  القصص شديدا، يف ذلك  أمية منت  ويف عصر بين 
ما   و  السابقة  األمام  يصور  و  بالدين.  يتصل  خاصة  جانبا  لتتناول  الوعظ 

و يف العصر  ).٣٦: ٢٠١٥املغريب، (عرفة  أصاا حىت يكون عبارة و عظة
كاليونانية القدمية  اللغات  عن  الترمجة  نشطت  و  العباسي،  الفراسية،  و   ،

من  ترمجة  دمنة  ز  كليلة  قصص  العباسي  عصر  يف  أيضا  جتد  و  اهلندية. 
املقفع.   ابن  لذلك، فمن األرجح أن يكون لفن القصة  علماء املشهور هو 

أصلية أن    ، جذور عربية  دون  الغرب  علينا من  ليس شيئًا غريبا متاما  وأنه 
 ).٢: ٢٠٠٨ (صاحل، يكون له جذور عربية يف بيئتنا. 

احلديثة مل  الفنية مبصطلحات  القصص  أن  املعاصرون  النقاد  ويعتقدون 
ب مث  العصر.  بداية  حىت  العرب  يعتربون  ،  بالغرب   اإلتصالعد  تعرف  هم 

تعاجل   وال  الواقع  تصور  ال  القدمية  العربية  اإلنساناملالقصص  يف    يةشاكل 
يال والتنميق اللفظي. اليومي. باإلضافة إىل اهتمامها املبالغ فيه باخل   مواقعه

الفنون  عن  القصص  متيز  اليت  الفنية  الظروف  حيث  من  القصور  أوجه 
ومن هنا تأخر ظهور القصص الفنية يف أدبنا العريب حىت   األدبية األخرى.

  ).١: ٢٠١٧بداية العصر احلديث (املساعدي، 
أقسام   إىل  مخسة  القصري  و  الطول  حيث  من  القصة  األدباء  قسم  قد 

  على و هي:  )،٢: ٢٠٠٨صاحل، (
أخرى   )١ كتاب  يف  و  حجما.  القصصية  األنواع  أكرب  هي  الرواية 

هي   الرواية  أن  يف شرح  إستغراقا  و  طول  الدبية  النوع  أكرب  تعد 
 الزمن و امتدادا يف املكان و كثرة يف احلديث، حيث تتواىل فيها

يعاجل   فيها  و  الشخصيات،  تتطور  و  احلوادث  تتداخل  و  الوقائع 
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ضوعا كامل أو أكثر زاخرا باحلياة، وال ينتهي القاص إال  القاص مو
املختلفة   أبو،  و قد أمل حبياة البطل أو األبطال يف مراحلها  (حسن 

١٢٠: ٢٠١٠ .( 
بقواعد   احلكاية هي )٢ احلاكي  فيها  يلتزم  خيالية ال  أو  وقائع حقيقة 

أخرى   املناسبة. ويف كتاب  (الفن  الدين   )١:  ٢٠١٨شرح مشس 
ي قصة تقليدية، أو أسطورة مشهورة لثقافة معينة. و  أن احلكاية ه

هذه   حتتوي  ما  غالبا  و  آخر،  إىل  جيل  من  شفويا  نقلها  يتم 
 احلكايات على دروس و عرب ما ميكن االستفادة منها يف احلياة.  

القصة القصرية و هي متثل حدثا يف وقت واحد، رمبا أقل من ساعة   )٣
 ا يف الظهور.  يف الكتابة و القراءة، وهي جديدة جد

كتابة   )٤ على  تقوم  و  القصرية  القصة  من  أقصر  هي  و  األقصوصة 
 مشهد واحد.   

القصة   )٥ كاتب  حيد  و  الرواية،  و  األقصوصة  بني  وسط  هي  القصة 
اجتاهه يف منطقة ما، و يركز خياله عليها و يركز جهوده عليها، و  

 يصفها بإجياز.  
  صرية.و تستخدم الباحثة يف هذا البحث القصة الق

 القصة القصرية  .٢
السابق يف  القصرية  القصة  عن  قليال  شرح  هي    قد  القصرية  قصة  أن 
جملة   و شرح يف  الرواية.  و  األقصوصة  بني  القصرية هي  وسط  القصة  أن 

قصة خيالية مكتوبة مبا ال يزيد عن عشرة آالف كلمات. و تعرف أيضا  
ت (الشيشاين، عدة شخصياأا أطول من الرواية، و عادة ما حتتوي على  

٢: ٢٠١٩.(  
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و   أمريكا  التاسع عشر يف  القرن  منتصف  القصرية يف  القصة  فن  ظهر 
فرنسا و   اجنلترا و  بعد ذلك يف  إنشر و روسيا، مث ظهر  أخرى. حىت  أماكن 

ما يعرف على ازدهر و تعددت احتاهته يف قرن العشرين، فكثر كتابه و نقاده.  
رغم من أنَّ القصص اخليالية القدمية أا نوع فريد وحديث من األدب، وعلى ال

حتدد  اليت  العناصر  على  حتتوي  ال  النكات  و  اخلرافية  واحلكايات  واألساطري، 
القصة القصرية احلديثة إال أنها تشكّل جزءا كبريا من نشأا و تطورها مبرور 

  ). ٢: ٢٠١٩(الشيشاين، الوقت 

كثري   يف  القصرية  القصة  املصطالح  ورد  اللغة،  املعاجم مفهوم  من 
ورد   منظور حيث  ألأبن  العرب  لسان  بينهما معجم  من  نذكر  اليت  و  اللغوية 
أثر شيئا بعد شيئ، ويراد اخلرب و نقله  "تتبغ  تعريف القصة يف مادة (قصص) 
القصة   اإلصطالحي  املفهوم  أما  الكالم".  من  اجلملة  أن  أيضا  وتعىن  للغري،  

رب، كما جاء يف قول إلبراهيم بن القصرية هي فن نثري أديب وافد إلينا من الغ
اإلجنلزي   للمصطلح  ترمجة  األقصوصة  أو  فالقصة  و    short storyصاحل، 

الفرنسى   فهي شكل فين حديث طارئ يف األدب العريب   nouvelleللمصطلح 
بالرغم من حماوالت بعض النقاد العرب البحث له عن جذور يف األدب العريب 

  ).٦: ٢٠١٨القدمي (مبدوعة و قنود، 

القصة  هي  القصرية  القصة  أن  يقول  األديب  اإلصطالح  معجم  عند  و 
اليت تعطي انطباعا مهيمنا واحد عن شخص يف اخللفية و حالة واحدة درامية 

(٥٠:  ١٩٩٤(زيدا،   الرئيسي  اإلندونسي  معجم  عند  كذلك  و   .(٢٠٠٨ :
) أن القصة القصرية هي مقاالت قصرية أقل من الف كلمات اليت تعطي ٢٨٣
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). و ال ١١:  ٢٠١٤عا واحد و تركز على شخصية و موضعية (تاتاغ،  انطبا
(ستنطان،  الرواية  من  أقل  أيضا  القصرية  القصة  الكلمة يف  يكون عدد  أن  بد 

٧٦: ٢٠٠٧.( 

و يظهر الفرق بني القصة اقصرية و الرواية واضح إلن القصة القصرية 
ويل من احلياة.  تركز على تقاطع األحداث، بينما تركز الرواية على اجلزء الط

القصة  الزمين، و لكن  البعد  الرواية ختترق بعمق يف  الزمان، إن  أما من حيث 
(الشيشاين،    القصرية أقرب إىل نسيج بعد الروح من التسريب يف البعد الزمين

٢: ٢٠١٩.(  

جي هذا    بما  يف  اخلرباء  بني  واضحا  اختالفا  هناك  أنّ  هو  هنا  ذكره 
بتعريفات   يتعلَّق  فيما  كل اال  تصورات  على  بناء  القصرية.  القصة  عناصر 

منهم، وأركاا، و األشياء األخرى املتعلقة ذا النوع من الفنون األدبية، ومن 
هنا ال بد أن يذكر العناصر املتفق علىيها حول ضرورة وجودها يف أي قصة  

 النسيج القصصي  -٣اخلرب القصص  -٢  احلدث   -١و هو كما يلي:    ،قصرية
املكان)   -٦  األسلوب   -٥  الشخصية  -٤ أو  (الزمان   -٨  الصراع  -٧  البيئة 

  .)٩: ٢٠١٨(عنايت،  العقدة ةاحلل
أنواع على  أربعة  إىل  القصرية  تقسم  النوع، و  لديها  اقصرية  القصة  و 

  ):  ٥: ٢٠١٨وهي (عبد الناصر، 
هذا النوع من القصص ال يؤكد على الطريقة التقليدية القصة التسجلية،   )١

كتابة القصة، و ال يؤكد على التفكري العاطفي، بل هو من خيال املؤلف  ل
 .من خالل انفصال معني عن أفكار املؤلف
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امليثولوجية،   )٢ قد  القصة  و  احلديثة،  العصور  و  األسطورية  مزجيمن  هي 
 .على سحر اخليال املوجود يف األساطري يعتمد 

الفانتازيا،   )٣ االقصة  لقصرية عنفا، فأفكارها هي أحد من األنواع القصص 
 .فوضوية، وال تتقيد بالواقع

يعتمد هذا النوع من القصص القصرية على حتويل لقصة السيكولوجية،  ا )٤
إىل كلمات،   ملشاعره  القصة  املؤلف  البحث  هذا  الباحثة يف  تستخدم  و 

القصة القصرية مناسبة لألطفال. يستطيع   السيكولوجية. و هذه  القصرية 
أمل أفكاره، وقد حيتوي هذا النوع على كثري من خفايا من خالهلا أن يت
  الروح البشرية.

 كامل كيالين  .٣
القلعة بالقاهرة، وتويف   الكيالين يف حي  إبراهيم  ولد كامل كيالين 
سورية،   منها:  العربية،  الدوال  من  عددا  زار  والوفاة  الوالدة  وبني  فيها، 

م) وتويف يف عام  ١٨٩٧لبنان، فلسطني. ولد يف العشرين من أكتوبر سنة ( 
م). أمت حفظ القرآن الكرمي يف الكتاب، مث التحق مبدرسة أم عباس  ١٩٥٧(

) شهادة  ١٩٠٧االبتدائية  فيها  ونال  الثانوية.  القاهرة  مبدرسة  مث  م)، 
البكالوريا، وعمل خالل هذه الفترة على دراسة األدب االجنليزي و دراسة  

اإليطالية، اللغة  ومبادئ  الفرنسية  املصرية   اللغة  جبامعة  التحق  مث 
حممد  م)،كما حضر دروسا يف األزهر يف النحو والصرف واملنطق  ١٩١٧(

  ).١: ٢٠١٨عريب، 
) الكيالين  كامل  يف   ١٩٥٧  -  ١٨٩٧يعترب  رائدًا   اهللا  رمحه  م) 

اهتمام أو معرفة ذا أدب األطفال. كتب لألطفال   يف وقت مل يكن فيه 
رائدالفرع من األدب.   أمضى  العريب هذا أكثر من     ولقد  أدب األطفال 

ومصححا،  ومكيفا،  ومترجِما،  مؤلِّفًا،  لألطفال،  يكتب  حياته  ثلث 
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النظر،  عميق  ذلك  و يف  الروح،  إنسانية  رائدا،  عاملي  اجتاه  يف  ومفصحا 
لل  طريقًا  السردي  العرض  يف  الترفيه  جعل  اُألفُق،  عن  حبيث    تؤثر بعيدا   ،

  ).٢: ٢٠١٨(حممد عريب،  وليس النهاية.يكون جذب القصة إىل "أ" يعين 
يتبىن الكيالين أسلوبًا  وضح يف مئسسة هندوي للتعليم والثقافة أن  

التركيز   ضرورة  على  يؤكد  ألنه  األطفال  أدب  كتابة  يف  وعبقريًا  خمتلفًا 
الفصحى العربية  اللغة  الذات    .على  مع  ثقافية  انقسامات  حيدث  ال  حىت 
املنا بني  ألنه خيلط  األخالق  التارخيية  بإبراز  ويهتم  والتعليمية،  التربوية  هج 

املعرفة هو علم    و   واألدب. جوانب معيارية من العمل ، إن خياله  أساس 
فإن    ،مثل األدب العاملي  حىت ال ينغمس األطفال يف األدب الغريب  .مقارن

  . أعماله هي كرنفال تشارك فيه ألوان ثقافية عديدة 
بالق األطفال  بتعريف  الكيالين  أدبه  يهتم  يتبىن  لذلك  اإلسالمية،  يم 

الرسالة السامية اليت يتربع ا الكيالين من خالل األعمال األدبية اليت يقوم 
كبري على تنمية األهداف األدبية لألطفال بشكل    تؤثرله  . وهو بذالك  ا

كبري على أخالق األطفال املستهدفني من هذا األدب ألن    تؤثرعام، وله  
القي عاما. و    ١٥إىل    ١٢طفال من سن  ألم األخالقية لهذا األدب يطور 

(دقماق،   لألطفال  األخالقية  املبادئ  بناء  يف  جدا  مهمة  العمرية  املرحلة 
٣: ٢٠١٩.( 

 مفهوم الشحصية األدبية   .ب
 تعريف الشخصية  .١

الشخصية هي تلك األدوار اليت يناط القيام ا إىل شخصيات القصة، فهم 
  ك الفاعل. الشخصيات تنقسم إىل قسمني:املكلفون باحلديث املتحر

ثابتة: هي اليت متر بأحداث القصة دون أن تؤثر عليها، من   )١ الشخصية 
 بداية القصة نفسها حىت ايتها. 
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إمنا تتضح و   )٢ اليت ال تظهر بوضوح األول و هله و  النامية:  الشخصية 
 تتكشف مع سري األحداث و تطرها. 

و حيرص  عادة،  احلياة  من  يف    يؤخدون  واضحة  عرضها  على 
  التالية: األبعاد 

البعد اجلسمي: وهي خصائص اجلسم مثل الطول، والقوام، والسمنة،   )١
 .أوجه القصور فيها، وكذلك العمر والضعف، ذكر أو أنثى، و 

إجتماعية و   )٢ الشخصية إىل طبقة  إنتماء  يتمثل يف  البعد اإلجتماعي: و 
نشاطه و كل ظروف املؤثرة    يف نوع العمل الذي يقوم به و ثقافته و
 يف حياته، و دينه، و جنسيته، و هواياته. 

و   )٣ آمال  و  رغبات  السلوك من  و  اإلستعاد  ويكون يف  النفسي:  البعد 
أو   انطواء  و  هدوء  و  إنفعال  من  الشخصية  مزاج  و  فكر،  و  عزمية 

 انسبط.
 عوامل تغيري الشخصية  .٢

ثابتة نسبيا، ولكن ما  الشخصية البشرية هي اعتقاد يعين أن الشخصية  
عادة  اليت حتدث  التغيريات  الشخصية.  تغيري يف  هو  الواقع  غالبا يف  يوجد 
بسبب االضطرابات اجلسدية و العوامل البيئية و عوامل األبوية و األمومية.  

  و تشمل العوامل اليت تسبب تغريات الشخصية مايلي:
 العوامل اجلسدية  )١

بسبب الشخصية  تغريات  أن حتدث  النضج    ميكن  يف  التغريات 
مباشر أو    تؤثراجلسد تؤدي إىل حتسني الشخصية. الظروف املادية هلا  

أن  ميكن  ما  اجلسم  حالة  حتدد  الشخص.  شخصية  على  مباشرة  غري 
جبسده  الشخص  يشعر  سوف  فعله.  ميكنه  ال  ما  و  اجلسم   ينفعله 
بشكل غري مباشر و الذي يتأثر أيضا مبشاعر اآلخرين. احلالة اجلسدية  
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نقص   و  الدماغ،  اضطرابات  هي  الشخصية  تغريات  على  تؤثر  اليت 
العضوية  اإلضطرابات  و  القاونية،  غري  املخدرات  تعاطي  و  التغدية، 
و   إحسان  (نور  املستمر  املرض  و  احلوادث،  او  املرض  عن  النامجة 

 ).١١: ٢٠٠٧يوسف، 
 العوامل البيئة )٢

امليالد تتأثر الشخصية مبحل  الفريد أدلر،  يف األسرة و    بالنسبة 
و يف  البيئة االجتماعية، و الرعاية هي وظيفة لتوسيع الفروق العمرية.  

، تتعتقد كارين هورين أن الثقافة و فترات زمنية معينة هلا  الوقت نفسه
ااملكونات    تؤثر تشكل  اليت  هي  االجتماعية  البيئة  إن  الشخصية.  على 

النهائي، فضال عن العوامل   البيئية اليت هلا تؤثر  املادية األساسية للمنتج 
  ).١٠:  ٢٠١١يف النهاية على توسيع الشخصية (هداية، 

ميكن لألطفال الذي ميكن قبوهلم يف جمموعتهم االجتماعية أن  
كان   إذا  ذلك،  من  العكس  على  وذكائهم.  بأنفسهم  ثقفتهم  يطوروا 
الطفل غري مقبول يف بيئته االجتماعية فسوف يكره اآلخرين و يصبح  

الغضب.   هي سريع  الشخصية  تغيريات  على  تؤثر  اليت  البيئية  العوامل 
األزمات االسياسية و االقتصاد و األسرية اليت جتعل األطفال يعانون من  
االكتئاب، و املشاكل الشخصية و مشاكل مع اآلخرين (نور إحسان  

 ). ١١: ٢٠٠٧و يوسف، 
 العوامل الذات النفسية )٣

ا و  بأم  اإلنسان  على  أدلر  ألفريد  عقالنيون  وصف  و  عون 
لتخطيط و توجيه مسار احلياة. يعتقدون باندروا أن كل شخص لديه  
أن   جيب  لذالك  النفسي.  الذات  تقوية  و  بالقدوة  التعلم  على  القدرة 
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من   نراها  اليت  اإلجرات  عواقب  تقدير  و  توقع  على  قادرين  نكون 
  ).١٦: ٢٠١١األخرين (هداية، 

التصورا مثل  عديدة،  معاين  الذات  أو ملفهوم  املعتقدات  أو  ت 
املشاعر أو موقف الشخص جتاهه، و نظام املعين الفردي و آراء األفراد 
مع اآلخرين عنه. العوامل الذاتية اليت تؤثر على تغريات الشخصية هي 
اإلجهاد العاطفي أو اإلحباط أو االكتئاب لفترات طويلة، و حتديد أو  

سان و يوسف،  تقليد شخص آخر الذين ينحرف يف أي تقليد (نور إح
١١: ٢٠٠٧.( 

 مفهوم النظرية الشخصية الفريد أدلر   . ج
 لفريد أدلر ا سرية   .١

أمه هي ربه البيت   ،١٨٧٠فرباير  ٩ولد ألفريد أدلر يف فيينا يف التاريخ 
مشغول بأطفاهلا السبعة. و أبوه هو تاجر قمح من الطبقة الوسطى من ار 

  ، و غرغارى  عندما كان يف٧٧:  ٢٠١٦(فيس  الفريد  ).  الصغار   وقت 
و   برد  بنزلة  و  الربو  مبرض  مصابا  كان  مريضا،  و  ضعيفا  طفال  هو  أدلر 
سن   يف  تقريبا  حىت  رفيقا  و  صغريا  جسده  كان  سعياال.  مايكون  غالبا 

الرئوى   االلتهاب  بسبب  مات  ذكريات  .  (Pneumonia)اخلامسة  هذه  و 
  ).١٣٣: ٢٠٠٩ الصحة الذي حيفزه أن يكون طبيبا يف املقبل (بوري، 

عام    فيينا  جامعة  يف  الطب  جمال  يف  دراسته  ختصص   .١٨٩٥أكمل 
فرويد   مع  أوالً  تعاون  النفسي.  الطب  جمال  يف  مث  العيون،  طب  يف  أوال 
فيينا للتحليل  النهاية يكون رئيس "مجعية  وأصبح عضوا يف اموعة و يف 

أي فرويد،  النفسي". لكنه كان قريبا تطوير رأيه اخلاص الذي خيرج عن ر
و يف النهاية يسبب إىل استقالته من منصبه كرئيس أيضا من عضوية "مجعية 
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عام   النفسي"  للتحليل  "علم ١٩١١فيينا  يسمى  جديدا  نوعا  وأسس   ،
 ). ٧٢: ٢٠١٧النفس الفردي" (كياين و طاهري، 

عام   منذ  املتحدة  الواليات  يف  أدلر  واصل   ١٩٣٥يعيش  هناك   .
علم النفس الطب يف كلية لونج آيالند للطب. كطبيب أعصاب وأستاذ يف 

سرع  .  أثناء قيامه جبولة إللقاء حماضرات   ١٩٣٧تويف يف اسكتلندا يف عام  
وضعوا   وأتباعه  أدلر  ما  عند  خاصة  ألدلر،   النفسي  التحليل  توسع  ما 

املتحدة   الواليات  التعليم. و يف  التنفيذ يف جمال  علم    تؤثرنظريتهم موضع 
الفردي "اجلمعية    ا واسعإنه    النفس  بسم  توسيعها  يتم  أدلر  آراء  جدا. 

األمريكية   الة  وهي  حتركات  جملة  وهلا  الفردي"  النفس  لعلم  األمريكية 
 . )٢٦: ٢٠١٤(حوحو،  لعلم النفس الفردي

 النظرية الشخصية عند الفريد أدلر  .٢
احلياة يف   أدلر، مشكلة  بالنسبة  للغاية.  بسيطة  أدلر  نظرية  أساسا  على 

ألفراد يتصل بالبئة اإلجتماعية دائما. و وظيفة احلياة الصحية ليست  فهم ا
وكذلك   اآلخرين  مع  باتمع  الشعور  ولكن  فحسب،  العمل  و  احلب 
اإلهتمام مبصلحتهم. و جيادل أدلر أن مركز الشخصية البشرية هو الوعي  

متحرك احلياة  ولد  ٦٩:  ٢٠١٦(الوصل،    ألن  أيضا،  أدلر  وبالنسبة   .(
بالنقص و    اإلنسان يف الشعور  حالة ضعيفة و عاجزة. حالة ضعيفة تظهر 

  ).٧٠: ٢٠١٦يعتمد إىل اآلخرين (الوصل، 
الذي يستخدم ملناقشة ، كن فهم نظرية أدلر من خالل فهمه األساسيمي  

إىل موته. و    الشخصية نسيب، املهذا  اإلنسان من والدته مث سلوكه  فهوم 
قدرة املادية أو اخلاصية هي  وجد معايري موضوعية للحكم عن ال يحيث ال  

التزام أو  و  أصل  باحلاالت  األهذه  .  واثيق  ذات  (أدلر،  حكام  بيئتهم 
كانت نظرية أدلر غائية ألن األهداف هي السبب ). و من هنا  ٣:  ١٩٩٢



27 
 

 
 

السيكولوجية التفوق و  ،  الذايت لألحداث  امليل إىل  فهي حترك يف اإلنسان 
عال بتنمية  فيه  النقص  نواحي  على  االجتماعيةالتغلب  أمحد،    قاته  (سيد 

٣١: ٢٠٠٥.(  
من   تتكون  الرئيسية  الشخصية  خصائص  أدلر،  الفريد    ٦بالنسبة 

بالنقص، الشعور  التفوق   ،ذاتيةتصورات    ناحيات،   سبيل  يف  ،    الكفاح 
  .  )٢٣: ١٩٦٤، أدلر( اإلهتمام اإلجتماعية ، منط احلياةالذات اإلبداعية، 

   )The Unity of Individualوحدة الشخصية (   ) أ
واخلصائص   الدوافع  من  تكوين  هو  شخص  كل  ألدلر،  وفقًا 

جيلب شخص ما أسلوبا مميزا يف    كل عمل يقوم به   ، والقيمة املميزة
حياته  أدلر  و    .)٥٢:  ١٩٩٢(أدلر،    أسلوب  علم  اإلإختار  سم 

 كل الشخص فريد و   ن أباعتقاده    تعزيز  رجاءعلى    يلفردلالنفس  
الشخصية.    ما. علم النفس للفردي يؤكد على أمهيةس كن مقمي  ال
األشعور  وال  فكاراأل إو  و  ىلنشطة  هدف    متابعةو  احد  هدف 
  ).٧٥:  ٢٠١٦(الوصل،  احدو

دف  ذلك  يفعل  غريب،  بشكل  يتصرف  الذي  الشخص 
هذا السلوك جيرب اآلخرين على  .  واحد على وهو أن يكون متفوقًا

سلوكه الغريب. ومن خالل التمسك به ومراقبته حىت ال يتشوش ب
مضايقة وإرباك أصدقائه باستمرارحىت ال يستطيعون أن يفهم نفسه  

  .جعلته أكثر قوة يف العالقات االجتماعية معهم و هو
 األعضاء اهلجة . ١

النفسية  اجلوانب  من  وحدة  ليست  الشخصية  وحدة 
الدافع واملشاعر واألفكار ولكن  املثال  فحسب على سبيل 

 تضمن مجيع أعضاء اجلسم.وحدة الشخصية ت
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 الوعي و الالوعي الذات  . ٢
الالوعي   أ  الواعي  الشخصيةإن  وحدة  من  .  بعض 

تم يالسلوك الالواعي هو جزء من اهلدف النهائي الذي مل  
بوضوح وفهمه  هو  صياغته  الوعي  أما  تفهمه  .  ما  كل 

النضاألجل  يف  املساعدة  من  يتمكن  حىت  بنفسه  وتقبله 
  .النجاح

كن أن تكون األهداف بأي شكل. الصورة نفسها  كخلق للفرد، مي
اهلدف منه تعوض    كان، على الرغم  ال جيب أن تكون ضعف اإلنسان

الضعيف. النجاح هو مفهوم مت إنشاؤه بشكل فردي حيث يكون لكل  
تتأثر   اإلبداعية  القوة  الرغم كان  للنجاح. على  تعريفه اخلاص  شخص 

مها األمرين  هذين  فإن  البيئة،  و  عن    بالوارثة  النهاية  يف  املسؤوالن 
بينما   اأإلمكانات،  الوارثة  العوامل  حتدد  الشخص.  شخصية  تشكل 

) الثبات  و  اإلجتماعي  اإلهتمام   تنمية  دورا يف  البيئة  و  العوامل  فيس 
  ).٨٨: ٢٠١٦غرغارى ، 

ينص أدلر على أن عقدة النقص ليست عالمة على عدم التوازن، و  
التحسن يف ح ليس من لكنه سبب ألي شكال من  أدلر  ياة اإلنسان. 

مؤيدي مذهب املتعة. على الرغم من إعتقاده أن مشاعر بتؤذي أدلر،  
:  ١٩٩٣حال و ليزي،  (  إال أن اهلدف يف احلياة هو الكمال ليس املتعة 

٢٤٧ .(  

 (The Individual Subjective)ذاتية  تصورات    )ب
عتها األهداف النهائى ذاتية ، حيث يضع الناس أهدافًا جيب متاب

تستند   ال  نفسها.  احلقائق  وليس  للحقائق،  تفسريهم  على  بناًء 
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بشأن   بالنفس  الثقة  خالل  من  بل  الواقع،  إىل  الشخص  شخصية 
هدف   أو  التمايز  هدف  هي  ذاتية  نظر  وجهة  أهم  املستقبل. 
النجاح، األهداف احملددة يف وقت مبكر من احلياة واليت ال تفهم 

م النهائي  اهلدف  غامض.  بشكل  حياة  إال  طريقة  يوجه  الوهم  ن 
هذا   وإذا كان  الشخصية يف كل،  ويشكل  احلياة)،  (منط  اإلنسان 

السلوك لكل  هدفًا  يعطي  فسوف  فهمه،  ميكن  (الوصل،    اهلدف 
٧٤: ٢٠١٦(.  

لكل  النجاح  أو  الشخص  يقاتلون  أم  على  أدلر  أكد 
له   ليس  النهائي خياليا و  اإلشخاص. يف كل حالة، يكون اهلدف 

و مع ذلك، فإن اهلدف النهائي معان كثرية ألنه    شكل موضوعي. 
لديه   شخص  كل  مفهوما.  سلوك  كل  جيعل  و  الشخصية  يوحد 
القدرة على خلق خيايل وفقا لشخصيته، و اهلدف منه هو تصنيع  
هذا   الحتددها  والبيئة.  الوراثة  علم  توفرها  اليت  اخلام  املواد 

اإلبداعية القوة  عن  ناتج  اىل  أكثر  مها  بل   Power)  األهداف، 

Creative)،    أي قدرة اإلنسان على تشكيل سلوكهم حبرية و إنشاء
  ). ٨٢: ٢٠١٦شخصيام اخلاصة (فيس و غرغارى ، 

ما   غالبا  أهدافهم  فإن  التدليل،  او  باإلمهال  األطفال  شعر  وإذا 
عن   يعوضون  سوف  األطفال  أن  أدلر  يفترض  واعية.  تكون 

واض  صلة  هلا  ليس  غريبة  بطرق  بالنقص  بأهدافهم  شعورهم  حة 
اخليالية. وعلى سبيل املثال، قد يكون اهلدف من حتقيق تفوق الفتاة  
إقامة عالقة بني الطفل واألم. و على عكس ذلك، إذا   املدللة هو 
و   واضحة  أهدافا  يضعون  فإم  األمان،  و  احلب  األطفال  مينح 
و   النفسي  باألمان  يتمتعون  الذين  األطفال  بالنسبة  أما  مفهومة. 
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إىل على  يسعون  اجتماعيا.  اهتماما  و  جناحا  تعترب  اليت  السيادة   
الرغم أن أهدافهم مل تتحق بشكل كامل قبله، فإن هؤالء األفراد  
األصحاء يفهمون أهدافهم ويسعون إيل حتقيقها مبستوى عال من 

  .الواعي
 (Striving For Superiority) يف سبيل التفوق الكفاح     )ت

راع لتحقيق الكمال. إنه يكون  هو ص  يف سبيل التفوقالكفاح  ا
حىت   الوالدة  من  يعين  احلياة  من  خلقي  الصراع  هذا  قوي.  دفع 
مرحلة  إىل  واحدة  تطورة  مرحلة  من  مستمر  وصراعه  املوت، 

أخرى يتم  .  تطورة  مث  اجلنس.  من  أهم  العدوان  أن  أدلر  خلص 
أدلر بالنسبة  لذلك،  والقوة.  بالرغبة  العدواين  الدافع    إن   استبدال 

أن تكون عدوانيا، وأن تكون يف السلطة،    لنهائي للبشر هواهلدف ا
  ). ١٠١: ١٩٥٦(أدلر،   وأن تكون متفوقًا
و  يكوف كفاح،    ن أ  و حياولنفسيا    ن فراد يعااألرأى أدلر إن  

م.  هلافع للنجاح حووبصحة نفسية لديهم د  نفراد الذين يتمتعوألا
مفه سيغمون  وميتناقض  مفهو  الدافع  مع  أدلر،و   د. أدلر  يتم    فقا 

و قيق،  حت  نكن أ مييتإحساس التوقعات ال  اللمن خ  كديد السلوحت
  شيئان يؤديان إىل التفوق بالنسبة أدلر،    اضي. امل  ليس ما حدث يف 

  ): ٧٠: ٢٠١٦(الوصل، 
 ) Fictional Final Goalsالغرض الزائف ( . ١

أدلر،   يرى  السلوكعلى  وضع    لتوجيه  لكل شخص  البد 
و   بيئته.  من  الزائف  الفلسفة  تأثّ الغرض  من  أدلر  مفهوم  ر 

في اهلانس  املثالية  مشهور )  Hans Vaihinger(غر  هاإلجيابية 
جموعة متنوعة من األفكار و  يعيش البشر مب  ،"as if"بالفلسفة  
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كان   إذا  املثال،"  سبيل  على  الواقع.  يف  ليس  و  اخليالية،  املثل 
جتعل  اليت  املثالية  خيالية،  "كلها  تعمل  سوف  و  إرادة،  هناك 

اس ال يأس، على الرغم من جهوده العقيمة. يف ديناميات  الن
أن   لإلنسان  يسمح  الذي  روائي  اإلعتقاد  هذا  ملثل  الشخصية 

له   واقع  أفضل  مواجهه  على  قادرا  : ٢٠١٦(الوصل،  يكون 
٧١.( 

 (The Inferiority Feeling)الشعور بالنقص  . ٢
الشعور بالنقص هي حالة طبيعية لإلنسان و مصدر للعمل  

هلم. ميكن أن تكون الشعور بالنقص أيضا ملصدر اإلبتكار    اجلد
والنجاح  النصر  لتحقيق  ألن هذا احلالة جيعل اإلنسان حياولون 
و حتقيق األهداف. وغلب الشعور النقص بطريقة سليمة نفسية 
واالعتراف   التميز   عن  بالبحث  الكفاح  بني  تعادل  حيتاج 

  ).١٨: ٢٠٠٣(سافاغي و سلدون،  حبدود الفرد
الشعور ي النقص. هذا  يولدون مبشاعر  البشر  أن  أدلر  عتقد 

اختاذ   على  القادرين  غري  الذي  األطفال  من  يبدأ  بالنقص 
  ة قوبإجراءات الكبار. من حيث املبدأ ، يريد األفراد التنافس   

 .)١٦٧: ١٩٣٧(ألربت،  وقدرات اآلخرين
 ) Creative Powerالذات اإلبداعية (   )ث

رك الرئيسي للسلوك. وهي تصنع شيء  الذات اإلبداعية هي احمل
حقائق   تعاجل  أداة  هي  اإلبداعية  الذات  قبل.  من  خمتلف  و  جديد 
العامل وحتول هذه احلقائق إىل شخصيات ذاتية وديناميكية وموحدة  

أنفسهم خيلقون  األفراد  ألن  نوعها  من  وفريدة  (أدلر،    وشخصية 
٧٢: ١٩٩٢(.  
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ر للشخصية. عندما  لذات اإلبداعية هو ذروة إجناز أدلر كمنظا
هذا  حتت  آخر  مفهوما  يضع  فإنه  نفسه،  يف  إبداعية  قوة  جيد 
املفهوم. الذات اإلبداعية متماسكة ومتسقة وذات سيادة يف هيكل  

البيئة    الشخصية. الوراثة قدرات معينة، وتعطي  وفقًا ألدلر، تعطي 
للحياة،  معىن  تعطي  اإلبداعية  الذات  معينا.  انطباعا  أو  انطباعا 

  . )٨٠: ٢٠١٦(الوصل،  لق األهداف والوسائل لتحقيقهاوخت
يعتقد أدلر أن كل شخص حر يف إنشاء أسلوب حياته اخلاص.  
لذلك يف النهاية كل شخص مسؤول عن نفسه و كيف يتصرف.  
جتعلهم الذات االبداعية يتحكمون يف حيام، و هم مسؤولون عن 

تستخد اليت  االساليب  حيدددون  و  النهائية،  لتحقيق  أهدافهم  مها 
هذه األهداف، و يلعبون دورا يف تشكيل االهتمامات االجتماعية.  
إا أيضا وسيلة لتصبح الديناميكية و مستقلة و فريدة من نوعها.  
خلق  يفعل  كما  للحياة،  معىن  تعطي  للذات  اإلبداعية  القوة 

 ). ٨١: ٢٠١٦األهداف و وسائل لتحقيقها (الوصل، 
 ) Style Of Life( منط احلياة    )ج

طريقة   يتطلب  التفوق  لتحقيق  فردية  حماولة  هو  احلياة  منط 
اجتاه   تنظم  اليت  الداخل  من  القيادة  من  احلياة  منط  يتكون  معينة. 
السلوك والتشجيع من البيئة. قد يؤدي التشجيع من البيئة إىل زيادة  

يتمتع البشر بالقوة الكافية، على    أو تثبيط اجتاه الرغبة من الداخل.
ال  الرغم   طبيعي.  بشكل  حيام  مساعدة  يف  أحرارا  ليس  منهم 

يوجد منط حياة بشري متطابق وحيدد جودة تفسري مجيع التجارب  
  .)٣٢: ١٩٩٢(أدلر،    اليت يتم مواجهتها
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يشتكل و حممود بنمط احلياة فريد. إنه حيدد جوانب البيئة اليت  
العمل لنمط  إرشادي  دليل  هو  احلياة  منط  ننتجها.  أو   نالحظها 

التفاعل   على  أيضا  يعتمد  أنه  الرغم  على  السلوكيات،  جلميع 
بني   العالقة  و  األسرة  يف  امليالد  ترتيب  يف  خاصة  اإلجتماعي، 

  ).٦٥: ٢٠١١الوالدين و األطفال (هداية، 
أدلر،   نظرية  لفهم  أساسيا  أمرا  احلياة  منط  الصعب  يعد  ولكن 

ردي، و هذا  أيضا يف شرح املبادئ اليت يقوم عليها فهم السلوك الف
للشخص الفريدة  السمات  وراء  السبب  يكون   ينص  قد  و   .

سريابراتا أن منط احلياة هو مصطلح يستخدمه أدلر لإلشارة ذوق  
مفهوم   و  الفردية،  األهداف  احلياة  منط  يشمل  احلياة.  يف  الفرد 
احلياة   منط  ااألعمال.  جتاه  املواقف  و  اآلخرين،  مشاعر  و  الذات، 

يجة التفاعل بني الوارثة أو الوالدة و البيئة  اي أسلوب احلياة هو نت
لشرح  موسيقية  مقارنات  أدلر  يستخدم  للفرد.  اإلبداعية  القوة  و 
بدون   هلا  معىن  ال  مؤلفات  هي  املنفصلة  النغمة  احلياة.  منط  معىن 
عندما   إضايف  معىن  على  حتصل  األغنية  ولكن  بأكملها،  األغنية 

موقفه. يشتكل منط    نتعرف على أسلوب مؤلف أغاين أو تعبري عن
أربعة أو مخس سنوات. و   الكفاية يف سن  مبا فيه  الشخص  احلياة 
مبرور الوقت، تدور مجيع أعمالنا حول منط احلياة الذي نشكلها.  
على الرغم من أن هدفنا النهائي هو هدف واحد فحسب، ال جيب  

: ٢٠١٦أن يكون منط حيلتنا ضيقا او جامدا (فيس و غرغارى ،  
٩٢.(  
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 ) Social Interest( اإلهتمام اإلجتماعية    )ح
وفقًا ألدلر، إن االهتمام االجتماعية هي جزء من تظهر الطبيعة 

السلوك يف  خمتلفة  وبأحجام  املثال    البشرية  سبيل  على   ، اجلميع 
ما  هو  االجتماعي  االهتمام  سليم.  أو  ذهاين  أو  إجرامي  شخص 

التفوق بطريقة    جيعل الناس قادرا على السعي وراء اللحاق بالركب
  .)٧٦: ٢٠١٦(الوصل،  صحية وال تضل

فإن اإلهتمام اإلجتماعي ليس جمرد شكل من أشكال التعاون و  
العالقة الشخصية االجتماعية و التعاطف و ما اشبه ذلك. و لكن 
املعىن األعمق لالهتمام اإلجتماعي هو الشكل الفراد الذي يساعد 

اتم خيلق  و  األهداف  حتقيق  على  عن الناس  فعليا  يعويض  و  ع 
ليزي،   و  (حال  للفرد  الطبيعية   الضعف  نقاط  : ١٩٩٣مجيع 

٢٤٨.( 
نفسي.  الذات  إلدارة  الوحيد  املعيار  هو  االجتماعي  االهتمام 
املصلحة  النفسي.  والنضج  الفردي  االجتماعي  االهتمام  مستوى 
الفائدة  لتحديد  القيمة،  لتقدير  الوحيدة  الطريقة  هي  االجتماعية 

ليس مرادفًا من سخاء و غري األنانية، لذلك يعتقد أدلر أن الفردية.  
البيئة االجتماعية يف السنوات القليلة األوىل مهم جدا. العالقة   تؤثر

اليت تربط الطفل بوالديه مهمة يف التغلب على آثار املرياث. ميكن 
أن تثري العالقات السيئة مشاعر الدونية املفرطة اليت تؤدي إىل أمناط  

اليت    مرهقة، املعقولة  بالدونية  إحساسا  اجليدة  العالقات  توفر  بينما 
  ). ١١: ١٩٩٢(أدلر،  تؤدي إىل منط حياة صحي 
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  الفصل الثالث 
  مناقشة نتائج البحث 

 ملخص القصة القصرية نعمان   . أ
يف  األدبية  األعمال  إحدى  من  هي  "نعمان"  القصرية  القصة 

التاريخ  القصة.  شكل   أغوسطس   ٢٦ونشرت هذه القصة القصرية يف 
البحث عن "نعمان" هي موضوع القصة القصرية اليت كتبه  ، و٢٠١٢

بنوع   لألطفال  قصرية  قصة  املوضوع  هذه  كيالين.  كامل  الكاتب 
. و الشخصية الرئيسية يف هذه القصة القصرية اليت السيكولوجيةالقصة  

  ال كخياط).  ستتم مناقشتها هو نعمان (الرج
وهو   نعمان  امسه  رجل  عن  القصرية  القصة  هذه  يف  حتكي 

 ، فغضب نعماب خياط، اشترى عسال من عجوز وتراكم عليه الذباب 
واحد،    أرادهفلما   بضربة  ذبابت  سبع  يقتل  بشعور بقتله  شعر  لذلك 

و   سبعة".  تقتل  واحدة  "ضربة  اجلملة  هذه  حزامه  على  فطرز  عظيم. 
السفر نعمان  قرر  ذلك،  نبأ    من  االخرى  البالد  يف  ليذيع  بلده  من 

لتكون   اجلنب  من  قطعة  و  عصا  نعمان  محل  الذهاب،  قبل  إنتصاره. 
النافدة فوضعه   طعامه يف رحلته. و عند الذهاب، رأى عصفورا على 

  يف جيبه، و خرج من بيته. 
وصل نعمان إىل إحدى الغابات فرأى فيها عمالقا هائل اجلسم 

العمالق  إليه  فنظر  إنسان    فحياه.  نعمان  أن  يقول  احتقار و هو  نظرة 
من   العمالق  فدهش  قد طرزه.  الذي  نعمان حزامه  يظهر  و  ضعيف. 
لكن يف  و  نفسه  بني  بينه و  يوازن  قوته و  أن خيترب  أراد  و  شجاعته، 
عندما   و  العمالق،  بيت  إىل  معه  سار  مث  بذكائه.  نعما  انتصر  ايته 
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لب نعمان إىل العمالق وصال إىل شجرة كبرية ملقاة على األرض، فط 
  أن يعاونه على محلها.

و ملا يف بيته، عزم العمالق على قتل نعمان و ملا وقت األكل  
أكال، مث ذهب كل منهما إىل فراشه لينام. و لكن أدرك نعمان بذكائه  
نيته، فاختفى حتت السرير و بعد قليل دخل العمالق حبمل عصا و معه 

يضرب فظل  ضية،  ما  سكينا  حبمل  أن أخوه  حيسبان  ألما  الفراش  ان 
نعمان من حتت  فتسلل  قتاله،  أما  أيقنا  أن  عادا  فيه. مث  نائم  نعمان 

  السرير و هرب إىل الغابة.
به   مر  و  فنام.  النعاس  فغلبه  امللك،  قصر  يف  نعمان  وصل  و 
فا   خبربه،  امللك  أخربوا  و  حزامه،  علي  كتب  ما  فقرؤوا  الناس  بعض 

لة اليت قد وقعت لنفسه. و أرسل امللك استدعاه مث حيكى نعمان عن ح
نعمان على رأس جيش كبري إلكمال مأمورية متعددة. و وعد امللك،  
ويتزوجه   اململكة  بعضا من سلطة  يعطي   فسوف  ذلك  انتصر يف  إذا 

  بإبنته.
فأمر  الغابة  إىل  اجلند  مع  ذهب  و  امللك،  أمر  نعمان  فأطاع 

إليهم يعد  حيت  أماكنهم  يف  يبقوا  أن  امللك  جنوده  امر  ما  يعمل  و   .
. و بعد أيام قليلة تزوج نعمان بشكل جيد  اموروقد أجنز كل  بنفسه و  

  من األمرية، و منحه امللك لقب "حامي الدولة، و قائد القواد". 
  

 خصائص الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية   .ب
على  الباحثة  تركز  "نعمان"،  القصرية  قصة  قراءة  إجراء  بعد 

الدراسة نعمان.    موضوع  الرئيسية و هو  الشخصية  و من خالل  على 
الرئيسية الشخصية  سيتم عن خصائص  أدلر  الفريد  ستقوم  نظرية  مث   ،
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القصرية   قصة  يف  املوجودة  البيانات  ترافق  مع  البحث  مبناقشة  الباحثة 
  "نعمان". 

ال  يعطي  ال  صفي  و  وصف  أا  على  الشخصية  تعريف  يتم 
النقيض ذلك، يت الشخصية على وصف  يقدر السلوك. على  تعريف  م 

ضمنا.   أو  صراحة  خاطئة  أو  صحيحة  قيم  تقدمي  خالل  من  للسلوك 
ليس   و  الفردية  للشخصية  مركزي  الواعي  أن  أدلر  الفريد  نظر  كما 

  للواعي. 
و توجد الباحثة خصائص الشخصية الرئيسية يف قصة القصرية 

  "نعمان" بنظرية الفريد أدلر كما يلى: 
 فوق الكفاح يف سبيل الت  .١

يكافح بعض الناس للحصول على احلظ قليال بصرف النظر  
عن اآلخرين. إن أهدافهم مدفوعة إىل حد كبري مبشاعر الدونية.  
كل   و  جسد.  بضعف  حيام  يبدأون  األفراد  أن  أدلر  يعتقد 
السلوك  أدلر  يعرف  و  ناجحني.  احلياة  تكون  أن  عبارة  شخص 

اليت ميكن أن حتقيق يف   املستقبل و ليس من خالل تصور األمل 
باهلدف   يسمى  هذا  و  املاضي،  يف  به  القيام  مت  ما  خالل  من 

  النهائي اخليايل. 
خيالية   أهداف  خلق  على  القدرة  لديه  شخص  كل 
من   خاصة  مواد  من  مصنوعة  أهداف  هذه  النفسية.  لشخصيته 
علم الوراثة و البيئة، لكن هذه األهداف مل تتم حتديدها وراثيا أو  

األفرا يسعى  لكل  بيئيا.  النجاح  حتقيق  إىل  عقليا  األصحاء  د 
إنسان. ذكر أدلر بالقوة املفرد على أا الصراع على السيادة. و  
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األشخاص   على  املصطلح  هذا  يقتصر  نظريته،  ناحية  من  لكن 
  الذين يبذلون جهودا كبريا لكسب ميزة شخصية على اآلخرين.

و وجدت الباحثة خصائص الشخصية من أشكال الكفاح 
الباحثة من خالل أفعال نعمانيف الشخص إنه  ،  ية الرئيسية. حتلل 

 . يف سبيل التفوقالكفاح  حياول ليحصل
  ذكر يف صفحة السادسة:  

طعامه) يف   (أي:  زاذه  لتكون  اجلنب  قطعة من  معه  "فأخذ 
  ).٦: ٢٠١٢(كيالين، رحلته"

إىل   السفر  قبل  الطعام  أعد  نعمان  أن  نعرف  اجلملة،  ذه 
ذلك ميكننا أن نرى أن نعمان  بيف رحلته.  بالد أخر لتكون زاذه  

  ع عند الرحلة. خياف من اجلو
"ورأى عصفورا على النافذة، فوضعه يف جيبه، و خرج من 

  ).٦: ٢٠١٢(كيالين، بيته و يف يده عصاه"  
رحلته   يف  عصا  حيمل  نعمان  أن  نعرف  اجلملة،  ذه  و 

ذلك  ماية نفسه ألنه شعر حباجة إىل معدات و قائية لنفسه. و بحل
  ميكننا أن نرى أنه يشعر بالضعيف دون عصا. 

  و ذكر يف صفحة السابعة: 
قال نعمان للعمالق مبتسما "انظر إىل هذا احلزام، وقراء ما  

  ).٧: ٢٠١٢(كيالين، "عليه، تعرف من أنا
اجلمل حزامه  طرز يف  نعمان  أن  نعرف  اجلملة،  اليت  ذه 

سبعة تقتل  واحدة  "ضربة  هي  و  على  الناس  الواقع  ختيف  يف   ."
لتخويف   حزامه  أشار  و  كدرع  العبارة  هذه  نعمان  استخدم 

  أعدائه. بذالك يعتقد نعمان أن العمالق سيغادر و لن يزعجه.
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  و ذكر يف صفحة العاشرة: 
رأى   حىت  متيقظ،  حذر  هو  و  الغابة  يف  نعمان  سار  "و 
العمالقني نائمني، حلسن حظة، حتت الشجرة كبرية، فمأل جيبه  

  ).١٠: ٢٠١٢(كيالين، باحلجارة. "
ذه اجلملة، نعرف أن نعمان أعد احلجارة هلزمية العمالق.  
أضعف من  أصغر و  ألنه  األدوات  بدون  أنه سيسخر  قد عرف 
العمالق. أما العمالق لديه هائل اجلسم، بذلك يفكر نعمان أنه  
هو  مساعددته  و  املساعدة.  حيتاج  و  العمالق  من  أضعف 

  احلجارة. 
  ادى عشر: و ذكر يف صفحة احل

حبل   و  حادة  فأس  معه  و  الغابة،  إىل  نعمان  ذهب  "مث 
  ).١١:  ٢٠١٢(كيالين، متني." 

الثور    لذه اجلملة، نعرف قب الغابة (مكان  أن يذهب إىل 
ألنه يعرف أن يهاجم الثور    أعد  فأس حادة و حبل متنياهلائج)  

  اهلائج  ال يستطيع بيد الفرغ، إن الثور اهلائج أكرب منه. 
  يف صفحة الثالث عشر: و ذكر 

فم  يف  به  قذف  و  اجلوز،  من  شيئا  نعمان  إليه  فأخرج   "
املزيد،   منه  فطلب  لذيذا،  طعمه  فوجد  الدب،  فأكله  الذب، 

الرصاص من  صغرية  بكرات  خمتلفا  جوزا  (كيالين،  "فأعطاه 
١٣: ٢٠١٢.(  
جوزا ببكرات ذه اجلملة، نعرف أن نعمان أعد اجلوز و   

الرصاص من  يواجه  لتواج صغرية  املرة،  هذه  املفترس.  الدب  ه 
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املساعدة   نعمان  حيتاج  لذلك،  الغابة.  يف  املفترس  الدب  نعمان 
 ألنه شعر بأنه ضعيف جدا ملواجه ذلك الدب املفترس. 

 الذات اإلبداعية  .٢
حياته   أسلوب  إنشاء  يف  حر  شخص  كل  أن  أدلر  يعتقد 
اخلاص. لذلك يف النهاية كل شخص مسؤول عن نفسه و كيف  

هم  يتصر و  حيام،  يف  يتحكمون  االبداعية  الذات  جتعلهم  ف. 
اليت  االساليب  حيدددون  و  النهائية،  أهدافهم  عن  مسؤولون 
تشكيل  يف  دورا  يلعبون  و  األهداف،  هذه  لتحقيق  تستخدمها 
و   الديناميكية  لتصبح  وسيلة  أيضا  إا  االجتماعية.  االهتمامات 

ل اإلبداعية  القوة  نوعها.  من  فريدة  و  معىن  مستقلة  تعطي  لذات 
  للحياة، كما يفعل خلق األهداف و وسائل لتحقيقها. 

القوة اإلبداعية هي مفهوم ديناميكي يصف احلركة، و هذه  
مثريا   تشاا  أدلر  يستخدم  أهم خاصية يف احلياة. و  احلركة هي 
لإلهتمام يسمى قانون العتبة املنخفضة. اذا حاولت الدخول عرب 

أقدام،   أربعة  بارتفاع  ميكنك  مدخل  أوال،  خيارتني.  فلديك 
استخدام قدرتك على التفكري اإلبداعي الحناء عند اإلقتراب من 
املدخل حىت ال ميكن حل املشكلة بشكل صحيح. و هذه القدرة  
معظم  نفسيا  السليم  الشخص  فيه  موقف حيل  هي  التفكري  على 
الوراء مث   اىل  تسقط  و  ذالك، تصطدم  بدال من  حياته.  مشاكل 

  شكلة بشكل صحيحة أو الطرق باستمرار.عليك حل امل
و وجدت الباحثة من أشكال الذات اإلبداعية يف الشخصية 
حياول   إنه  نعمان،  أفعال  خالل  من  الباحثة  حتلل  و  الرئيسية. 

التفوق  سبيل  يف  الكفاح  جيد     ليحصل  أن  عليه  بد  ال  لذلك 
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الشخصية  يف  اإلبداعية  من  الباحثة  توجد  و  نفسه.  يف  اإلبداع 
  سية يف هذه القصة القصرية كما يلى:الرئي

  ذكر يف صفحة السابعة:
و   قوته،  خيترب  أن  وأراد  شجاعته،  من  العمالق  "فدهش 
عليه   قبض  و  صلب،  حبجر  فأمسك  نفسه،  بني  و  بينه  يوازن 
فسحقه. مث طلب إىل نعمان أن يفعل مثل فعله، فأحابه ساخرا:  

وهو يوخم  (أهذا مبلغ قوتك؟) مث أخرج  من جيبه قطعة اجلنب،  
له  ماؤها، و قال  فتساقط  العمالق أا حجر صلب، و عصرها 
منه  فيتساقط  احلجر  تعصر  أن  أنت  قدرتك  (أيف  هازئا: 

  ).٧:  ٢٠١٢(كيالين، املاء؟)" 
نعمان يستهني  العمالق  أن  شرح  اجلملة  هذه  ويف  شعر   ، 

للفوز منه.    الطريقةحىت يبحث    يف جتاه العمالق  نعمان بالضعف
يفك نعمان  عنه،  ر  كان  يف  فكرة  اجلنب  قطعة  لديه  أنه  يتذكر  و 

وجيبه حتدي     .  ملواجهة  حجر  إىل  يقلبها  أن  ميكن  أنه  اعتقد 
  العمالق.

هذه   يف  لنعمان  اإلبداعية  الذات  من  فعل  أول  هو  وهذا 
  القصة القصرية.

به،   رمى  و  آخر  حبجر  أمسك  و  العمالق،  منه  "فاغتاظ 
ج نعمان العصفور من فغاب يف الفضاء مث عاد إىل األرض. فأخر

عن  غاب  حىت  العصفور  فطار  الفضاء،  يف  به  قذف  و  جيبه، 
األنظار و مل يهو إىل األرض. فقال له نعمان سلخرا: (لقد عاد  
العمالق  فعجب  يعود!).  فلن  أما حجري  األرض،  إىل  حجرك 

  ).٨-٧: ٢٠١٢(كيالين، من قوته و مهارته" ؟)" 
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آخر حتديا  العمالق  اعطى  اجلملة،  هذه  يعلى    يف  لنعمان 
وهو أمسك العمالق حجرا آخر و رمى به، مث غاب يف الفضاء  

، و يتذكر  طريقة للرد عليهو عاد إىل األرض. و يفكر نعمان عن  
ذالك و يفكر نعمان أن  عن العصفور الذي قد وضع يف جيبه.  

  العصفور لن يعود إىل األرض.
لنعمان  الثانية  اإلبداعية  الذات  شرح  قد  اجلملة  تلك    يف 
الذي خيرج عند ما يشعر يف حالة الدونية ألن كل شخص لديهم  

  هذا الذات اإلبدعية.
  و ذكر يف صفحة العاشرة: 

رأى  حىت  متيقظ،  حذر  هو  و  الغابة  يف  نعمان  سار  "و 
العمالقني نائمني، حلسن حظة، حتت الشجرة كبرية، فمأل جيبه  

قني باحلجارة، و صعد يف الشجرة خبفة نادرة، مث رمى أحد العمال
فركله  منه،  يسخر  رفيقه  أن  ظن  و  نومه،  من  فاستقيظ  حبجر، 
غاضبا، و قال له: (كيف تقذفين ذا احلجر و أنا نائم؟) فقال له 
إال   نومي  من  أستيقظ  مل  فإين  حامل،  أنك  يف  شك  (ال  رفيقه: 

  ). ١٠: ٢٠١٢(كيالين، اآلن.) فقبل العمالق عذره" 
بأن يقتل عدوين    امللك يأمر نعمان  يف هذه اجلملة شرح أن

و هو   القوي.  بالعمالق  التقى  الغابة،  وملا وصل يف  أعدائه.  من 
إال   به  الفوز  ميكن  ال  ألنه  العمالق  هلزمية  الطريقة  عن  يفكر 

  بالوسائل الذكية. 
نعمان هلزمية   تأليب بعضهم البعض، و وجد  كان يفكر يف 

العمالق بإلقاء احلجر الصغري على أحدهم.   الطريقةعلى  ، بتلك 
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نشأ   عادةً  الواقع،  يف  لنعمان.  اإلبداعية  الذات  نرى  أن  ميكننا 
  الذات اإلبداعية تلقائيا عندما تتعرض للتهديد أو تشعر بالضعف.

  و ذكر يف حصحة احلادى عشر:
شجرة   أىل  فصعد  مسرعا،  إليه  جيرى  اهلائج  الثور  "فرأى 
الشجرة، فنشب  الثور اهلائج منه، ونطح  كبرية ضخمة، فاغتاظ 

إليه    قرناه فأسرع  منها،  خيرجهما  أن  يستطيع  و مل  جذعها،  يف 
  نعمان، فربطه باحلبل، و كسر قرنيه بفأسه، و قاده إىل امللك." 

  ).  ١٢-١١: ٢٠١٢(كيالين، 
الثور    كان يهازم  أن  وهي  على  جديد  أمر  يقبل  نعمان 

الثور   اهلائج. و يفكر فكرة ذكي لذالك األمر، و هو يتذكر أن 
بقرن نعمان هلزميته بكسري اهلائج حيارب  بذالك، يفكر  ينه. و هو 

  قرناه مث يبحث الطريقة لكسره.
يستخدم نعمان هذه الطريقة يف التعامل مع الثور اهلائج. و  

  هذا يشمل اإلبداع فيه الذي و يظهر يف حالة تلقائي.
  و ذكر يف صفحة الثالث عشر: 

الدب   حتفز  حىت  الغرفة،  باب  عليه  يقفلون  كادوا  ما  "و 
م على نعمان، فأخرج إليه نعمان شيئا من اجلوز، و قذف  للهجو

منه   فطلب  لذيذا،  طعمه  فوجد  الدب،  فأكله  الدب،  فم  يف  به 
فلم  الرصاص،  من  صغرية  بكرات  خمتلفا  جوزا  فأعطاه  املزيد، 
من   شيئا  نعمان  فأكل  لصالبته،  الرصاص  مضع  أن  يستطيع 

مي الدب  يكد  ومل  تقليده.  و  حماكاته  على  ليشجع  ضع  اجلوز، 
سن  فمه  يف  تبق  ومل  القوية،  أسنانه  تكسرت  حىت  الرصاص 
و   العود  فأخرج  عبثا،  وقته  يضيع  أن  نعمان  يشأ  مل  و  واحدة. 
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شدة   من  يرقص  ظل  و  الدب،  فطرب  عليه،  غىن)  (أي:  عزف 
إىل  نعمان  فأجابه  العزف،  يتعلم  أن  الدب  أراد  و  الطرب. 

  ).١٣: ٢٠١٢(كيالين، طلبته." 

أ شرح  اجلملة  هذه  من يف  جديدا  أمرا  يقبل  نعمان  ن 
ال   أنه  نعمان  أدرك  و  املفترس.  الدب  الترويض  هو  و  امللك 

و يتذكر أن الدب يستطيع أن ترويضه دون فكرة بسبب ضعفه.  
يقاتل اآلخر بأسنانه، لذالك ينوى أن يكسر أسنانه. و هو يفكر 
بإعطاء   وهي  عل  الوسائل  وجد  حىت  اسنانه  يكسر  شيئ  بأي 

  الطعام. 

ا الدب حيبه، سوف  كان  لطعام هو قطعة من اجلوز ألن 
خملوط غري  باجلوز  الدب  يغري  جوز    نعمان  سيعطى  وبذالك 

بالذات  يسمى  هو  هذا  و  االرصاص.  من  بكرات صغرية  خمتلط 
  اإلبداعية.

 منط احلياة  .٣
ذوق   لإلشارة  أدلر  يستخدمه  مصطلح  هو  احلياة  منط 

ال األهداف  احلياة  منط  يشمل  احلياة.  يف  مفهوم  الفرد  و  فردية، 
الذات، و مشاعر اآلخرين، و املواقف جتاه ااألعمال. منط احلياة  
و   الوالدة  أو  الوارثة  بني  التفاعل  نتيجة  هو  احلياة  أسلوب  اي 

  البيئة و القوة اإلبداعية للفرد.
مفيدة  حياة  أمناط  لديهم  الذين  اإلنسان  أن  أدلر  يعتقد 

يف   اإلنسانية  أشكال  أعلى  يظهرون  التطورية،  إجتماعيا  العملية 
ال  املستقبل.  العامل يف  الشكل  هذا  يرضى  أن  جدا  احملتمل  ومن 
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قوتان على  التوائم. مطلوب  مطابق حىت يف  إنساين  حياة  يوجد 
القوة   هي  هذه  و  الفريد،  الشخص  احلياة  منط  إلثبات  األقل 
يدخلها   اليت  البيئة  من  تأيت  اليت  الوالدة  من  املستمدة  الداخلية 

نظر و  أي  الفرد.  يتصرف  ال  البيئة  خصائص  و  الختالفات  ا 
  أنسان على نفس الطريقة.

أشكال منط   من  الشخصية  الباحثة خصائص  و وجدت 
أفعال  خالل  من  الباحثة  حتلل  الرئيسية.  الشخصية  يف  احلياة 
نعمان، إنه يفعل االمر بفكر قوة عندما يشعر يف حالة الضعف.  

  و أشكال منط احلياة له كما يلي: 
  فحة السابعة:ذكر يف ص

و   قوته،  أن خيترب  وأراد  العمالق من شجاعته،  "فدهش 
عليه   قبض  و  صلب،  حبجر  فأمسك  نفسه،  بني  و  بينه  يوازن 
فسحقه. مث طلب إىل نعمان أن يفعل مثل فعله، فأحابه ساخرا:  
(أهذا مبلغ قوتك؟) مث أخرج  من جيبه قطعة اجلنب، وهو يوخم  

فتس  له العمالق أا حجر صلب، و عصرها  ماؤها، و قال  اقط 
منه  فيتساقط  احلجر  تعصر  أن  أنت  قدرتك  (أيف  هازئا: 

  ).٧:  ٢٠١٢(كيالين، املاء؟)" 
كان   و  فسحقه،  الصلب  احلجر  يقبض  العمالق  كان 
نعمان أخرج قطعة اجلنب من جيبه و أشار ذالك إىل العمالق، و  
يضن العمالق أنه احلجر الصلب فقبض ذالك و سقط املاء منه،  

  لعمالق. فتعجب ا
العمالق.   ذلك  من  للفوز  لنعمان،  فعل  أول  هو  هذا  و 

  فهذا مسي بنمط احلياة الذي يتطور من الذايت االبداعية.
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به،   "فاغتاظ منه العمالق، و أمسك حبجر آخر و رمى 
فغاب يف الفضاء مث عاد إىل األرض. فأخرج نعمان العصفور من 

غا حىت  العصفور  فطار  الفضاء،  يف  به  قذف  و  عن جيبه،  ب 
األنظار و مل يهو إىل األرض. فقال له نعمان سلخرا: (لقد عاد  
العمالق  فعجب  يعود!).  فلن  أما حجري  األرض،  إىل  حجرك 

  ).٨-٧: ٢٠١٢(كيالين، من قوته و مهارته" ؟)" 
يف هذه اجلملة، كان العمالق أمسك حجرا آخر و رمى 

ن  العصفور م  به، مث غاب يف الفضاء و عاد إىل األرض. و أخرج
جيبه و رمى به فغاب يف الفضاء و ذالك العصفور لن يعود إىل 

  األرض. و ظن العمالق أن ذالك العصفور هو حجر.
يتطور  الذي  لنعمان  احلياة  أنه منط  اجلملة، نعرف  بتلك 

  من الذات االبداعية. 
  و ذكر يف صفحة العاشرة: 

متيقظ، حىت رأى   الغابة و هو حذر  نعمان يف  "و سار 
مني، حلسن حظة، حتت الشجرة كبرية، فمأل جيبه  العمالقني نائ

باحلجارة، و صعد يف الشجرة خبفة نادرة، مث رمى أحد العمالقني 
فركله  منه،  يسخر  رفيقه  أن  ظن  و  نومه،  من  فاستقيظ  حبجر، 
غاضبا، و قال له: (كيف تقذفين ذا احلجر و أنا نائم؟) فقال له 

أستيق مل  فإين  حامل،  أنك  يف  شك  (ال  إال  رفيقه:  نومي  من  ظ 
  ). ١٠: ٢٠١٢(كيالين، اآلن.) فقبل العمالق عذره" 

نعمان   أن  شرح  اجلملة  هذه  بإلقاء  يف  العمالق  هاجم 
ذالك  وظن  النوم.  عند  أحدهم  على  الشجرة  من  احلجارة 
العمالق صحبه الذي يفعل ذالك فتجادل بينهما، و نظر نعمان  
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الشجرة.   ال من  يعرف  ألنه  الطريقة  بتلك  نعمان  يستطيع  يفعل   
  أن يهاجم العمالق جبسده الصغري فحسب. 

اجلملة الذي  ،  بتلك  لنعمان  احلياة  منط  نرى  أن  ميكننا 
يتطور من الذات اإلبداعية. يف الواقع، عادةً نشأ الذات اإلبداعية 

  تلقائيا عندما تتعرض للتهديد أو تشعر بالضعف. 
  و ذكر يف حصحة احلادى عشر:

يه مسرعا، فصعد أىل شجرة "فرأى الثور اهلائج جيرى إل
الشجرة، فنشب  الثور اهلائج منه، ونطح  كبرية ضخمة، فاغتاظ 
إليه   فأسرع  منها،  خيرجهما  أن  يستطيع  و مل  جذعها،  قرناه يف 
  نعمان، فربطه باحلبل، و كسر قرنيه بفأسه، و قاده إىل امللك." 

  ).١٢-١١: ٢٠١٢(كيالين، 
شجرة  إىل  صعد  نعمان  أن  شرح  اجلملة  هذه  كبري   يف 

عندما جيري الثور اهلائج إليه مسرعا، حيت اغتاظ و نطح الشجرة 
بقرناهه. ومل يستطيع أن خيرج قرناهه من الشجرة، و حينئد ربط  

  نعمان الثور اهلائج باحلبل مث كسر قرنيو بفأس. 
يستخدم نعمان هذه الطريقة يف التعامل مع الثور اهلائج.  

يظهر يف حالة تلقائي. يف    و هذا يتطور من الذات اإلبداعية و هو 
نعمان صعد إىل شجرة كبري عندما جيري  هذه اجلملة شرح أن 
بقرناهه.   الشجرة  نطح  و  اغتاظ  حيت  مسرعا،  إليه  اهلائج  الثور 
نعمان   ربط  حينئد  و  الشجرة،  من  قرناهه  أن خيرج  يستطيع  ومل 

  الثور اهلائج باحلبل مث كسر قرنيو بفأس. 
التعامل مع الثور اهلائج.    يستخدم نعمان هذه الطريقة يف

  و هذا منط احلياة لنعمان يف قتال الثور اهلائج. 
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  و ذكر يف صفحة الثالث عشر: 
"و ما كادوا يقفلون عليه باب الغرفة، حىت حتفز الدب 
للهجوم على نعمان، فأخرج إليه نعمان شيئا من اجلوز، و قذف  
منه فطلب  لذيذا،  طعمه  فوجد  الدب،  فأكله  الدب،  فم  يف    به 

فلم  الرصاص،  من  صغرية  بكرات  خمتلفا  جوزا  فأعطاه  املزيد، 
من   شيئا  نعمان  فأكل  لصالبته،  الرصاص  مضع  أن  يستطيع 
ميضع   الدب  يكد  ومل  تقليده.  و  حماكاته  على  ليشجع  اجلوز، 
سن  فمه  يف  تبق  ومل  القوية،  أسنانه  تكسرت  حىت  الرصاص 

ال فأخرج  عبثا،  وقته  يضيع  أن  نعمان  يشأ  مل  و  و  واحدة.  عود 
شدة   من  يرقص  ظل  و  الدب،  فطرب  عليه،  غىن)  (أي:  عزف 
إىل  نعمان  فأجابه  العزف،  يتعلم  أن  الدب  أراد  و  الطرب. 

  ).١٣: ٢٠١٢(كيالين، طلبته." 
و لكنه أراد   أعطى نعمان شيئا من اجلوز و أكل الدب،

املزيد. مث أعطى نعمان جوزا خمتلفا بكرات صغرية من الرصاص،  
أن   يستطيع  مل  اجلوز  و  من  شيئا  نعمان  أكل  و  لصالبته  يأكل 

أكل   يف  يقليده  حىت  مثله  اجلوز  يأكل  أنه  الدب  ظن  األخرى. 
بذالك   القوية  الدب  أسنان  بعد األكل تكسرت  اجلوز. و  ذالك 

  كرات صغرية من الرصاص. 
كل  باحلقيقة،  و  احلياة.  بنمط  يسمى  العمل  تلك  و 

الذات   من  يتطور  الذي  احلياة  منط  له  الذات اإلنسان  اإلبداعية 
اإلبداعية و لكنها خترج عندما حيتاج الشخص و يشعر يف حالة 

 الضعف.
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 للشخصية الرئيسية يف القصة القصرية   تؤثر عوامل اليت    .ت
نسبيا،   ثابتة  الشخصية  أن  يعين  اعتقاد  هي  البشرية  الشخصية 
التغيريات اليت   الشخصية.  الواقع هو تغيري يف  ولكن ما يوجد غالبا يف 

عوامل  حت و  البيئية  العوامل  و  اجلسدية  االضطرابات  بسبب  عادة  دث 
  األبوية و األمومية. 

وهي  على  الشخصية  تغريات  تسبب  اليت  العوامل  تشمل    و 
العوامل اجلسدية، العوامل البيئة، و العوامل الذات النفسية. و وجدت 

اليت   العوامل  القصرية  تؤثر الباحثة  القصة  هذه  يف  الرئيسية   الشخصية 
  كما يلي:

 العوامل اجلسدية  .١

يف  امليالد  مبحل  الشخصية  تتأثر  أدلر،  الفريد  بالنسبة 
األسرة و البيئة االجتماعية، و الرعاية هي وظيفة لتوسيع الفروق  
الثقافة و   الوقت نفسه، تتعتقد كارين هورين أن  العمرية. و يف 

عية  على الشخصية. إن البيئة االجتما  تؤثر فترات زمنية معينة هلا  
هي اليت تشكل ااملكونات املادية األساسية للمنتج النهائي، فضال  
  عن العوامل البيئية اليت هلا تؤثر يف النهاية على توسيع الشخصية. 

عرفت الباحثة من القصة القصرية أن نعمان رجل صحة  
وقوي. وبتلك احلالة يستطيع أن تكون العامل الرئيسي يف أفعال 

رج أنه  نعمان  شرح  و  أن  شيئ.  بذالك  و  ذكي،  و  ل شجاع 
  ينجح يف حيقق كل رغابته.
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 العوامل البيئة  .٢
يف  امليالد  مبحل  الشخصية  تتأثر  أدلر،  الفريد  بالنسبة 
لتوسيع   وظيفة  هي  الرعاية  و  االجتماعية،  البيئة  و  األسرة 

، تتعتقد كارين هورين  و يف الوقت نفسهالفروق العمرية.  
على الشخصية. إن    تؤثرة هلا  أن الثقافة و فترات زمنية معين

البيئة االجتماعية هي اليت تشكل ااملكونات املادية األساسية  
يف  تؤثر  هلا  اليت  البيئية  العوامل  عن  فضال  النهائي،  للمنتج 

  النهاية على توسيع الشخصية.
وهو   البحث  هذا  يف  البيئة  العوامل  الباحثة  وجدت  و 

 لكه و أن يتزوج  وعد امللك. وعد امللك لنعمان أن يقسم م
بذالك،  هو  و  أمره.   متيل نعمان  انتصر  إذا  إلبنته،  نعمان 
تكون إحدى من العوامل لنجاح و تشجيع نعمان ليتم أمر 

  امللك.
 العوامل الذات النفسية  .٣

و   اعون  و  بأم  اإلنسان  على  أدلر  ألفريد  وصف 
عقالنيون لتخطيط و توجيه مسار احلياة. يعتقدون باندروا  

تقوية    أن و  بالقدوة  التعلم  على  القدرة  لديه  كل شخص 
الذات النفسي. لذالك جيب أن نكون قادرين على توقع و  

  تقدير عواقب اإلجرات اليت نراها من األخرين 
ال العوامل  الباحثة  وجدت  النفسيةو  هذه    ذات  يف 

نبأ   ليذيع  نعمان  من  قوية  داخلية  رغبة  وهي  على  القصة 
ذالك يستطيع أن يشتهر أنه رجل  إنتصاره إىل بالد آخر. ل
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قوي و ذكي. و ذه الرغبة تكون تشجعة على قبول أي  
 شيئ يف أثناء السفر.
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  الفصل الربع 

  اخلالصة االقتراحات 

الباحثة  ستقدم  البحث  نتائج  مناقشة  بعد  و  الباحثة.  حبثته  اليت  البحث  مت  قد 
  كما يلي:  اخلالصة و االقتراحات 

 اخلالصة   . أ
وجدت الباحثة اخلصائص الشخصية الرئيسية يف هذا البحث بالنظرية الفريد  . ١

التفوق  -١أدلر ثالثة أشكال و هي   أفعال الذي   ٦و فيه    الكفاح يف سبيل 
عليه،   اإلبداعية  -٢يدل  فيه    الذات  عليه،    ٥و  يدل  الذي  منط    -٣أفعال 
 يه. أفعال الذي يدل عل  ٥احلياة و فيه 

اليت   . ٢ العوامل  الباحثة  البحث   تؤثروجدت  هذا  يف  الرئيسية  الشخصية 
العوامل   -٢العوامل اجلسدية،    -١بالنظرية الفريد أدلر ثالثة العوامل و هي  

 العوامل الذات النفسية. -٣البيئة، 
 االقتراحات  .ب

من   . ١ أخرى  بدراسة  القصرية   القصة  حيلل  أن  اآلخرون  الباحثون  يستطيع 
أدلر،  ال الفريد  عند  أدبية  النفسية  نظرية  من  األدبية سوى  و  اللغوية  نظريات 

 مثل نظرية التداولية، و السيمائية، و البالغية، و غري ذلك.
لتحليل  . ٢ الفريد أدلر  الباحثون اآلخرون أن يستخدم نظرية أدبية عند  يستطيع 

لكامل كيالين "نعمان"  القصرية  القصة  األخرى سوى  القصرية  مثل القصة   ،
 نص املسرحي، و كتاب النثر، الشعر، و غري ذالك من النصوص العربية. 
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  سرية ذاتية 

التاريخ    رفيعة،  يف  بعكالن  يف  من    ١٢ولدت 
م. خترجت من املدرسة اإلبتدائية  ١٩٩٨أكتوبر  

سنة   ساتو  التحق٢٠١٠بتراة  مث  باملدرسة    م. 
مادورا   سومنب  برندوان  األمني  معهد  املتوسط 

الثانوية معهد  ٢٠١٣سنة   باملدرسة  التحق  م. مث 
سنة   مادورا  سومنب  برندوان  م. ٢٠١٦األمني 

مث التحق باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية و احلكومية ماالنج حىت حصل على 
 م.٢٠٢١العربية وأدا سنة درجة البكالوريوس يف كلية اإلنسانية قسم اللغة 

 


