
 
 

القصريتني "أسعد زوجني" و  تنياالحتياجات والدوافع للشخصية الرئيسية يف القص
 "أنا املوت" لتوفيق احلكيم )علم النفس األديب هلنري موراي(

 

 
 :إعداد

 ينزاآكونج فراتاماار  

  09003371رقم القيد:
 

 

 
 

 

 وأدهبا العربيةقسم اللغة 

 كلّية العلوم اإلنسانّية

 هيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنجمالك إبر  جامعة موالنا

0202 



 

القصريتني "أسعد زوجني" و  تنياالحتياجات والدوافع للشخصية الرئيسية يف القص
 "أنا املوت" لتوفيق احلكيم )علم النفس األديب هلنري موراي(

 جامعي حبث

 (S-0) سرجانا درجة على للحصول النهائي االختبار شروط الستيفاء مقدم
  اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا لعربيةا اللغة قسم يف

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة 

 إعداد:

 ينزاآكونج فراتاماار  

  09003371رقم القيد:

 : املشرف
 حافظ رازقي، املاجستري

 07583003130531300090رقم التوظيف: 

 
 وأدهبا العربيةقسم اللغة 

 كلّية العلوم اإلنسانّية

 معة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنججا

0202   



 

 أ
 

 تقرير الباحث

 :لباالط بأنين علما أفيدكم
 ينزاآكونج فراتاماار :    سماإل

 09003371:   القيد رقم
 تنياالحتياجات والدوافع للشخصية الرئيسية يف القص:   البحث موضوع

احلكيم )علم  القصريتني "أسعد زوجني" و "أنا املوت" لتوفيق
 النفس األديب هلنري موراي(

 يف أحد اّدعى وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زدته وما بنفسي وكتبته حضرته
 ولن ذلك على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي، غري من أنه وتتبني تأليفه من أنه املستقبل

 اإلنسانية العلوم كلية اوأدهب العربية اللغة قسم مسؤويل أو املشرفني على املسؤولية تكون
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
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 استهالل

ْن ذََكٍر وَّاُنْ ٰثى َوَجَعْلٰنُكْم ُشعُ  َل لِتَ َعاَرفُ ْوا يٰٰٓاَي َُّها النَّاُس اِنَّا َخَلْقٰنُكْم مِّ ِانَّ اَْكَرَمُكْم  ۚ  ْوبًا وَّقَ َبآٰىِٕ
رٌ ۚ  ِعْنَد اّللِّٰ اَتْ ٰقىُكْم   ِانَّ اّللَّٰ َعِلْيٌم َخِبي ْ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Mahateliti. 

(QS Al- Hujurat: 31) 
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 اهداء

األشخاص الذين شاركو بشكل مباشر أو غري مباشر  جلامعي إىلأهدي هذا البحث ا
 :أثناء اكماله، يعين

اّلذان مل يتوّقفا إيل عن الصالة إيين فاوزيياه  وأمي سولفان ريزالوالدّي، أيب احملبوب 
أبدا ويشجعاين بطريقة خمتلفة ويدمراين إىل احلق ويذكراين كل ما يفعله مبباركة هللا، 

 .شكرا على كل حبكم
صلي دائما ابدا من أجل األفضال يل ولعائليت. رايفان زولفا دويتاما الذي ي خيأل

 عسى هللا أن يسهل أمورنا لنكون من الصاحلني.
كلية يف  ذ تياخاصة جلميع األس أساتيذ الذين قد صربوا ليعلمين العلوم الكثريةجلميع 

 اإلنسانية.
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 توطئة

عم واهلبات. دائما ما يتم بحانه وتعاىل على كل الناحلمد واالمتنان أدعو هللا س
الوات والتحيات إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم على سبيل املثال حىت نقل الص

)علم النفس نتصرف وفًقا للقيم اإلسالمية. جناح املؤلف يف استكمال الرسالة بالعنوان 
درجة البكالوريوس يف  لتحقيق جزء من متطلبات احلصول على األديب هلنري موراي(

 العلوم اإلنسانية موالنا مالك إبراهيم الدولة اإلسالمية جامعة ماالنج.
ابات. خالل إعداد هذه األطروحة، واجهت العديد من الصعوبات والعق

د أن أشكر والدّي الذين قدموا الرعاية والتعليم والتشجيع لذلك، أوالً وقبل كل شيء، أري
مع تضحيات كاملة وعمل دؤوب باإلضافة إىل صلواهتم  والتحفيز والروح الصادقة

وآماهلم حىت ميكن إكمال دراسيت بشكل صحيح. كما أعرب عن امتناين جلميع الذين 
 ساعدوين يف إكمال هذه األطروحة، إىل البحث اجلمع:

كمدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  املاجستري زين الدينحضرة األستاذ الدكتور  .3
 مية ماالنج.اإلسالمية احلك

كلية العلوم اإلنسانية جامعة   عميداملاجستري  فيصل حممد الدكتور األستاذة فضيل .2
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.

كرئس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  املاجستري الباسط عبد الدكتور األستاذ ةفضيل .1
 سالمية احلكمية ماالنج.العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل

بقسم اللغة العربية  األكادميكاملسرف   املاجستريحكيم  رمحنرف اع األستاذة فضيل .4
 وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.

 يف هذا البحث. كمشرف  جسترياامل حافظ رازقيلة األستاذ والشكر موصول لفضي .5
يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك  يذياتأسمجيع  .6

 إبراهيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.
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مجيع أصدقائي يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك  .7
 علمينيشجعوين ويالذين  1309إبراهيم اإلسالمية احلكمية ماالنج، خاصة ملرحلة 

 العلوم املختلفة والعربة املليحة.
، البسيط البحث إعداد هذايف  الشكر واإلمتنان جلميع من يساعدين وقد أقول هلم جزيل

األمة اإلندونيسية.  ،، تنمية العلم والدينللجامعة مفيد البحث وأمتىن أن يكون هذا
 لينا فتوح العارفني. آمني.ويفتح ع وعمال متقبال علما نافعاأن يرزقنا  ونسأل هللا عّز وجلّ 
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 البحث طلحصم

 تنياالحتياجات والدوافع للشخصية الرئيسية يف القص( 1310)ينزاآكونج ار ، فراتاما
القصريتني "أسعد زوجني" و "أنا املوت" لتوفيق احلكيم )علم النفس األديب 

وم اإلنسانية. قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العل ،حبث جامعيهلنري موراي(. 
 . جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .جسترياحافظ رازقي، امل :   املشرف
 .أرين هللا، هنري موراي، القصة القصرية االحتياجات، : الكلمات الرئيسية

حدثت القصة القصرية بعنوان "أسعد زوجني" عن مهة الرجل الذي يريد أن يتزوج مبرأة 
حيث يعرفها الرجل من خالل نشرة الراديو يف قناة الطبخ، وعن حياة الرجل  مفضلة،

بعد تزوجه بتلك املرأة. وحدثت القصة القصرية "أنا املوت" عن طموح رجل ذكيٍّ وغينٍّ 
الذي يريد أن ينتقل إىل عامل آخر باإلنتحار، لكن منعته امرأة وغريت رأيه يف النهاية. 

قصتان القصريتان احلوار بني الشخصيات وشرح سلوك ففي هناية املطاف قّدمت ال
الشخصية، حىت أصبحت القصتان القصريتان من إحدى الطرق إلكتشاف شخصية 

هتان القصتان القصريتان موجودتان يف كتاب جمموعة القصص  الشخصية الرئيسية.
كما البحث   هذا . أهداففه األديب املشهور توفيق احلكيمبعنوان أرين هللا، الذي ألّ 

يف القصة القصرية  أشكال االحتياجات والدوافع يف الشخصية الرئيسية( ملعرفة 0يلي: )
ملعرفة صورة الشخصية يف الشخصية ( 1) و "أنا املوت" لتوفيق احلكيمذ." أسعد زوجني"

تستخدم هذه  " و "أنا املوت" لتوفيق احلكيم.أسعد زوجنيالرئيسية يف القصة القصرية "
 م نفس الشخصية من منظور هنري موراي.الدراسة نظرية عل

تشمل مصادر البيانات املستخدمة يف هذا البحث نوعيا. وهذا البحث يعترب حبثا وصفيا 
يتم احلصول على البيانات األولية من ، مصدرين، ومها مصادر البيانات األولية والثانوية

صول على يتم احلكيات والكلمات يف القصص القصرية، قراءة وفهم القصص والسلو 
الكتب املتعلقة هبذا البحث، وكتب النظريات النفسية، واجملالت من  الثانوية البيانات
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للحصول على البيانات املطلوبة، تستخدم هذه الدراسة عدة  حول علم النفس األديب.
يستخدم الباحث . تقنيات جلمع البيانات مثل تقنية القراءة وتقنية تدوين املالحظات

بيانات، لتنظيم البيانات إىل خطّة معينة ولتسهيل الباحث على عرض طرق يف حتليل ال
تقنية ، تقنية تقليل البيانات إن بعض الطريقة هي، البيانات. وحبسب مايلز وهوبرمان

 .استخالص النتائج، عرض البيانات
توصل الباحث إىل عدة استنتاجات خبصوص شكل احتياجات من نتائج هذا البحث، 

من نتائج . "أنا املوت" و "أسعد زوجنيالرئيسية يف القصة القصرية "صيات ودوافع الشخ
الشخصية الرئيسية هلا نفس  ، ميكن مالحظة أن كلإجراؤها تالبحث واملناقشة اليت مت

لتلبية اخلاصة أو أفعال  أنواع االحتياجات، ولكن لكل الشخصية الرئيسية هلا طريقة
. تتأثر أفعاهلم أيًضا بالبيئة األفعالطبيعتهم وشخصيهم بتلك احتياجاهتا. وتفرق 

ميع من من غري احملتمل أن يتمكن اجلباإلضافة إىل ذلك،  واألشخاص من حوهلم.
. ألن السلوك ميكن احتياجاهتم هي نفسها مساواة سلوكهم مع اآلخرين، على الرغم من

احلصول ، ال ميكننا شخاص من حوله. باإلضافة إىل ذلكأن يتأثر ويؤثر على البيئة واأل
، سيستمر الشخص يف حماولة حنتاجها وفًقا ملا نريد. ومع ذلكعلى كل األشياء اليت 

 تلبية احتياجاته.
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of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, State Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
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The short story entitled "The Happiest Couple" is set about a man who wants to 

marry his beloved woman, whom the man knows through radio broadcasts on a 

cooking channel, and about the man's life after marrying the woman. The short 

story "I am The Death" is about the ambition of a rich and intelligent man who 

wants to move to another world by committing suicide, but is prevented by a 

woman and ends up changing his mind. In the end, the two short stories provide 

dialogue between characters and explain the character's behavior, so that the two 

short stories are one way to find out the main character's character. These two 

short stories are included in a collection of stories entitled "Arinillah", which was 

written by the famous writer Taufiq Al-Hakim. The aims of this study are as 

follows: (3) To find out the shape of the needs and motives of the main character 

in the short stories " The Happiest Couple" and "I am The Death" by Taufiq Al-

Hakim. (2) To find out the description of the main character in the short stories 

"The Happiest Couple" and "I am The Death" by Taufiq Al-Hakim. This study 

uses the theory of personality psychology from Henry Murray's perspective. 

This research is a descriptive and qualitative research. Sources of data used in this 

study include two sources, namely primary and secondary data sources, primary 

data obtained from reading and understanding stories, behavior and words in short 

stories, secondary data obtained from books related to this research, books 

psychological theory books, and literary psychology journals. To obtain the 

required data, this study used several data collection techniques such as reading 

and note-taking techniques. Researchers use methods in data analysis, to organize 

data into certain plans and to make it easier for researchers to present data. 

According to Miles and Huberman, some of these methods are data reduction 

techniques, data presentation techniques, and conclusion extraction. 

From the results of this study, the researcher reached several conclusions 

regarding the forms of needs and motives of the main characters in the short 

stories " The Happiest Couple" and " I am The Death" have several forms of 

needs and motives. From the results of the research and discussion conducted, it 

can be seen that each main character has the same type of needs, but each main 

character has his own way or action to fulfill his needs. Their nature and 

personality are distinguished by the act. Their actions are also influenced by their 

environment and the people around them. In addition, it is impossible for 

everyone to equate their behavior with others, even though their needs are the 

same. Because behavior can be influenced and affect the environment and the 
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people around him. Besides, we can't have everything we need according to what 

we want. However, the person will continue to try to fulfill his needs. 
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Cerpen berjudul "Pasangan Paling Bahagia" berlatar tentang seorang pria yang 

ingin menikahi wanita kesayangannya, yang dikenal pria itu melalui siaran radio 

di saluran memasak, dan tentang kehidupan pria itu setelah menikahi wanita itu. 

Cerpen "Akulah Kematian" adalah tentang ambisi seorang pria kaya dan cerdas 

yang ingin pindah ke dunia lain dengan bunuh diri, tetapi dicegah oleh seorang 

wanita dan akhirnya berubah pikiran. Pada akhirnya, kedua cerpen tersebut 

memberikan dialog antar tokoh dan menjelaskan perilaku tokoh, sehingga kedua 

cerpen tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui karakter tokoh utama. 

Kedua cerpen ini hadir dalam buku kumpulan cerita berjudul “Arinillah”, yang 

ditulis oleh penulis terkenal Taufiq Al-Hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (3) Untuk mengetahui bentuk kebutuhan dan motif pada tokoh 

utama dalam cerpen “Pasangan Paling Bahagia” dan “Akulah kematian” karya 

Taufiq Al-Hakim. (2) Untuk mengetahui gambaran tokoh dalam tokoh utama 

dalam cerpen “Pasangan Paling Bahagia” dan “Akulah kematian” karya Taufiq 

Al-Hakim.  Penelitian ini menggunakan teori psikologi kepribadian perspektif 

Henry Murray. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kualitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber, yaitu sumber data primer dan 

sekunder, data primer diperoleh dari membaca dan memahami cerita, perilaku dan 

kata-kata dalam cerpen, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini, buku-buku teori psikologi , dan jurnal psikologi sastra . 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data seperti teknik membaca dan teknik mencatat. Peneliti 

menggunakan metode dalam analisis data, untuk mengorganisasikan data ke 

dalam rencana tertentu dan untuk memudahkan peneliti menyajikan data. Menurut 

Miles dan Huberman, beberapa metode tersebut adalah teknik reduksi data, teknik 

penyajian data, ekstraksi kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini, peneliti mencapai beberapa kesimpulan mengenai bentuk 

kebutuhan dan motif tokoh utama dalam cerpen “Pasangan Paling Bahagia” dan 

“Akulah Kematian” memiliki beberapa bentuk kebutuhan dan motif. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa setiap tokoh 

utama memiliki jenis kebutuhan yang sama, namun setiap tokoh utama memiliki 

cara atau tindakan sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Sifat dan 

kepribadian mereka dibedakan oleh tindakan tersebut. Tindakan mereka juga 
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dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, tidak 

mungkin setiap orang dapat menyamakan perilakunya dengan orang lain, 

meskipun kebutuhannya sama. Karena perilaku dapat dipengaruhi dan 

mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, kita tidak 

dapat memiliki semua hal yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita 

inginkan. Namun, orang tersebut akan terus berusaha memenuhi kebutuhannya. 
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 األول الفصل

 قدمةامل

 خلفية البحث .أ
األعمال األدبية  ميكن  إحدى شكل قصص قصرية هي األعمال األدبية يف

، من حيبون األعمال األدبيةمن الناس كثري اإلنرتنت.  عليها بسهولة على مواقع  صولاحل
حلياة من خالل التقدمي منوذج  نفسه العمل األديب . يكتب األديبغارهم إىل كبارهمص

(. 010، ص.1331 ،)نورغيانتورو اقف الشخصيات وسلوكهألخالق يف مو تطبيق ا
جربوهيم، ، واحلياة هي واقع اجتماعي )حلياةعمال األدبية أيًضا صورة من اتقدم األ

دب هو وصف للمشاعر واألفكار إن األ، (. إىل جانب ذلك110، ص.0770
، 1303مينديروف، أو املؤلف )األديب التعبريات عن الدوافع اجلنسية اخلفية من و 

باهلدوء  شعرونيو ، كثري من الناس يستمتعون هبا،  من قراءة القصة القصريةو  (.10ص.
 القصة. تلك يف يدخلون، و بسبب حمتوى العمل

أشياء كثرية مثل طريقة التسليم والقيم يف أوجه  هاسببتاألعمال األدبية  حب
ا حيد  من ماغ والسلوك. وكمعلى الدالتأثريات اليت تؤثر ، و حدا التشابه بني األ

 ، على الرغم من عدم املعرفة عنون بكلمات وكتابات اآلخرينالناس ينشغل، إن حولنا
بات على من خلفية هذه الكلمات والكتابات. ميكن أن تؤثر هذه الكلمات والكتا

 ، مثل احلزن والفرح والغضب والقلق وغريها.يسمعوهنا أو يقرؤوهنا
حتد  طوال من خالل األحدا  اليت وتتشكل تتطور ، أن الشخصية وفًقا ملوراي

الذي مت القيام به الشخص أن الشخصية تتكون من سلوك حلياة. اعتمادا على ذلك، ا
ميكن و ، على أساس السلوك الشخصية هي جتريد متت مالحظته مؤخرًا.و   عدة مرات

حتياجات. باالمفهوم يسمى  هلا . يف نظرية الشخصيةمالحظته إىل أخذ االستنباط
الحظة احتياجات الشخص وضغوطه يرى شخصية الشخص مبأن املفهوم  هذا ميكن
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اليت تأيت من األفراد. الضغوط هي حمددات  وسلوكه. االحتياجات هي حمددات السلوك
 .(059-097، ص.1337)ألويسول،  أيت من البيئةاليت تالسلوك 

ت حدثنتيجة السلوك.  يعين ،ج االحتياجات من خالل ستة معايريميكن استنتا 
 املعينةاحملفزات  علىنتباه واالستجابات واال احملددة السلوك خطة هذه النتيجة عن

 و عدم الرضا علىتعبريات عن الرضا أالو  ات عن حاالت مزاجية عاطفية معينةتعبري الو 
. واألهداف عن املشاعر واملقاصدالذاتية  اتر يأو التقر  والتعبريات النتيجة النهائية

االحتياجات  منخصية. على تكوين الش اؤثر أيًضا م الضغطن كا ،باإلضافة إىل احلاجة
لدوافع أو اجلوانب اليت تصف ا هو عوضوع. املوضو مبيسمى  األفعالفيهم  والضغوط

 .(055-050، ص.1337)ألويسول،  طو ل بني االحتياجات والضغاعاألف
شخصية يف تكوين  االحتياجات والدوافع اليت تأثر عنيبحث هذا البحث 

شخصية الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية بعنوان  الرئيسية، ويبحث عنالشخصية 
"أسعد زوجني" و "أنا املوت" الواردة يف كتاب "أرين هللا" لتوفيق احلكيم. النظرية 
املستخدمة يف هذا البحث هي نظرية شخصية تركز يف االحتياجات والدوافع اليت تؤثر 

تمل وجهات النظر ووظائف الشخصية وكانت هذه النظرية حت. على شخصية الناس
والعمليات  ي مت القيام به تكرارا أو مؤخرا( والطبيعة الشخصيةوالسلوك )ما الذ

 الفسيولوجية الكامنة وراء العمليات السيكولوجية. وقد طرح هذه النظرية هنري موراي،

 أحد علماء النفس األمريكي املشهور.
ال االحتياجات والدوافع يف يف هذه املناقشة سيناقش الباحث حول أشك

الشخصية الرئيسية، زيادة على ذالك سيناقش الباحث حول الشخصيات اليت نشأهتا 
االحتياجات والدوافع يف الشخصية الرئيسية. حدثت القصة القصرية بعنوان "أسعد 
زوجني" عن مهة الرجل الذي يريد أن يتزوج مبرأة مفضلة، حيث يعرفها الرجل من خالل 

اديو يف قناة الطبخ، وعن حياة الرجل بعد تزوجه بتلك املرأة. وحدثت القصة نشرة الر 
القصرية "أنا املوت" عن طموح رجل ذكيٍّ وغينٍّ الذي يريد أن ينتقل إىل عامل آخر 
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باإلنتحار، لكن منعته امرأة وغريت رأيه يف النهاية. ففي هناية املطاف قّدمت القصتان 
ت وشرح سلوك الشخصية، حىت أصبحت القصتان القصريتان احلوار بني الشخصيا

 القصريتان من إحدى الطرق إلكتشاف شخصية الشخصية الرئيسية.
هتان القصتان القصريتان موجودتان يف كتاب جمموعة القصص بعنوان أرين هللا، 
الذي ألّفه األديب املشهور توفيق احلكيم. حيتوي هذا الكتاب املسمى أرين هللا على 

عنوانًا من القصص القصرية واألغلفة وصفحات  05شتمل على صفحة، وت 100
املرفقات األخرى. القصص القصرية املقدمة يف هذا الكتاب هي قصص عن حياة 

. كان 0780اإلنسان فيها قيمة فلسفية، وهذا الكتاب من اصدار مكتبة مصر عام 
د بااإلسكندرية توفيق احلكيم أديبا مشهورا يف العرب املعاصر، جنسيته عريب تركي، ول

 يف القاهرة. 0759يوليو  11و تويف يف التاريخ  0575أكتوبر  7مبصر، يف التاريخ 
 أسئلة البحث .ب

كيف أشكال االحتياجات والدوافع يف الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  -0
 و "أنا املوت" لتوفيق احلكيم؟" أسعد زوجني"

" أسعد زوجنيالقصرية " كيف صورة الشخصية يف الشخصية الرئيسية يف القصة -1
 و "أنا املوت" لتوفيق احلكيم؟

 أهداف البحث .ج
 بناء علي خلفية البحث املذكورة، فصياغة البحث كما يلي:

أشكال االحتياجات والدوافع يف الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية ملعرفة  -0
 و "أنا املوت" لتوفيق احلكيمذ." أسعد زوجني"

" أسعد زوجنيصية الرئيسية يف القصة القصرية "صورة الشخصية يف الشخ ملعرفة -1
 و "أنا املوت" لتوفيق احلكيم.

 فوائد البحث .د
 ، على النحو التايل:فائدة تطبيقيةو  نظريةفائدة ومها ، وهلذا البحث من فائدتان
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 النظرية الفوائد -3
أن يساهم هذا البحث يف تنمية معرفة وفهم الشخصية اليت تركز على 

، ة على ذلكقصرية أو شخص ما. عالم صية يف قصةشخالاحتياجات ودوافع 
ميكن استخدام هذا البحث كمرجع للباحثني املستقبليني إلجراء نفس البحث عن 

 شخصية يف قصة قصرية.الالشخصية الذي يركز على احتياجات ودوافع 
 التطبيقية الفوائد -2

 جامعةلل (أ
، األديبعلم النفس عن العلمية ملراجع اعلى إضافة هذا البحث كون أن ي
وأن يكون هذا  .االحتياجات والدوافع للشخصية الرئيسية حبثيف  خصوصا

 البحث مقارنة للبحث عن االحتياجات والدوافع للشخصية الرئيسية
 لباحثل (ب

يف  ملعرفة للباحثني عن علم النفس األديب، خصوصاأن يوسع هذا البحث ا
أن يوسع هذا  .يف قصة قصرية للشخصية الرئيسيةدوافع الحتياجات و حبث اال

 .لشخصيةاأشكال االحتياجات والدوافع لباحثني عن معرفة ل البحث
 قراءلل (ج

خصوصا يف ، عن علم النفس األديب ملعرفة للقراءأن يوسع هذا البحث ا
أن يوسع هذا  .حبث االحتياجات والدوافع للشخصية الرئيسية يف قصة قصرية

 .ع للشخصيةأشكال االحتياجات والدوافعرفة للقراء عن البحث م
 الدراسة السابقة .ه

 وهي:هبذا البحث، املتعلقة السابقة  وجد الباحث الدراسة
احلكيم )دراسة  " لتوفيقاعرتف القاتلالقصة القصرية " تصوير الشخصية يف -3

طالبة اللغة العربية ، رابعة األدوية التحليلية نفسية األدبية عند ألفريد أدلر(،
جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية وآداهبا، كلية العلوم اإلنسانية، 
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 عن األشكال الشخصية بحثال . يبحث هذا(1307)احلكومية ماالنج 
 وفيق احلكيم. يستخدم هذا البحثاعرتف القاتل" لتيف القصة القصرية "

 .أللفريد أدلرنظرية 
عن  : الدراسة املستخدمة هي علم النفس األديب الذي يدرس أوجه التشابه

هي صة القصرية املستخدمة يف القصة القصرية. القصية األشكال الشخ
 توفيق احلكيم.لعمل 

: الغرض املستخدم يف البحث السابق هو قصة قصرية بعنوان االختالفات
قصرية بعنوان " أسعد القصة ال تستخدمهذه األطروحة "، أما اعرتف القاتل"

ي نظرية لسابق هزوجني" و "أنا املوت". النظرية املستخدمة يف البحث ا
 علم نفس الشخصية هلنري موراي. تستخدم هذه األطروحة، ألفريد أدلر

الصراع الباطين لشخصية حسناء يف الرواية نوميدوس: أنا العاشق السيئ احلظ  -2
ليامسن حسن )دراسة التحليلية سيكولوجية أدبية عند سيغموند فرويد( 

وم ، كلية العلهبااد عرفان الدين، طالب اللغة العربية وآدامراجعة أمحد فؤ 
 ماالنج اإلسالمية احلكومية اإلنسانية، جامعة موالنا مالك ابراهيم

يف الصراعات الداخلية اليت تعيشها  . يبحث هذا البحث(1313)
الشخصيات يف رواية نوميدوس أنا العاشق السيئ احلظ ليامسن حسن، 

 وشكل حل هذه الصراعات، عات الداخليةذذوالعوامل اليت تسبب الصرا
نظرية علم النفس األديب حول الصراع  الداخلية. يستخدم هذا البحث

 الداخلي مع منظور سيغموند فرويد.
الدراسة املستخدمة هي علم النفس األديب الذي يدرس : أوجه التشابه

 العمل األديب. العناصر النفسية املوجودة يف
اليت يف الصراعات الداخلية  دراسة السابقةال ههذ حبثت: االختالفات

رواية نوميدوس أنا العاشق السيئ احلظ ليامسن  تعيشها الشخصيات يف
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شخصية الشخصيات يف قصص  تبحث عن حسن، بينما هذه األطروحة
قصرية بعنوان "أسعد زوجني" و "أنا املوت" لتوفيق احلكيم. النظرية 

سيغموند فرويد، بينما لنظرية النفسية لاملستخدمة يف البحث السابق هي ا
 م هذه األطروحة النظرية النفسية للشخصية اليت قدمها هنري موراي.تستخد

االرتياب النفسي للشخص الرئيسي يف رواية "سالم هللا على عينيك" حملمد  -1
، طالبة يف قسم اللغة دلر، راجعه ثبياتول مريزا أمالياالسامل عند نظرية ألفريد أ

نا مالك ابراهيم اإلسالمية جامعة موالالعربية وآداهبا، كلية العلوم اإلنسانية، 
يف الشكل املتشكك  . يبحث هذا الرحبث(1313) احلكومية ماالنج

للشخصية الرئيسية من حيث احلالة الذهنية واملشاعر واألفعال يف رواية 
"سالم هللا على عينيك" واإلجناز املتفوق الذي تنشده الشخصية الرئيسية 

رئيسية. يستخدم من الشخصية الواجلهود املبذولة لتحقيق اإلجناز املتفوق 
 لفريد أدلر.هذا البحث النظرية النفسية أل

: فحص العناصر النفسية مثل احلالة الذهنية واملشاعر واألفعال أوجه التشابه
 بعبارة أخرى، يفحص شخصية يف العمل األديب.

االرتياب واالحنراف الشخصية حبثت الدراسة السابقة عن : االختالفات
واية نوميدوس"سالم هللا على عينيك" حملمد السامل، بينما هذه الرئيسية يف ر 

الشخصية الرئيسية يف قصص  حتياجات والدوافعتبحث عن االاألطروحة 
قصرية بعنوان "أسعد زوجني" و" أنا املوت" عمل توفيق احلكيم. النظرية 

لفريد أدلر، بينما هذه أللنظرية النفسية ق هي ااملستخدمة يف البحث الساب
 النظرية النفسية للشخصية اليت وصفها هنري موراي.تستخدم طروحة األ

فاتح زم " لكيفية التغلب على الوقت"التحليل النفسي للشخصية الرئيسية للرواية  -4
. تعليم أجوستينا برميايانيت  وعالقته بتعلم األدب يف املدارس الثانوية، راجعه

. تصف هذه (1301) تارامجامعة ما ،اللغة األدبية اإلندونيسية واإلقليمية
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الدراسة سيكولوجية شخصية الشخصية الرئيسية يف الرواية بعنوان رحلة إىل 
وقت الضرب وعالقتها بتعلم األدب يف املدرسة الثانوية. تستخدم هذه 

و  Idاليت تناقش هيكل الشخصية لكل من  ،الدراسة نظرية سيغموند فرويد
Ego  وSuperego. 

السابقة األعمال األدبية باستخدام  الدراسة حبثت هذه أوجه التشابه:
مع الرتكيز على شخصية الشخصية الرئيسية يف  ،النظرية النفسية للشخصية

 العمل األديب.
 لشخصيةا النفسيةنظرية  ةالسابق استخدمت الدراسة :االختالفات

نري موراي يف علم هلنظرية ال ستخدمهذا البحث ي، بينما سيغموند فرويدل
رواية بعنوان "رحلة إىل ة الالسابق ت الدراسةصية. استخدمنفس الشخال

بعنوان  قصريتانال قصتانالهذا البحث يستخدم ضرب الوقت"، بينما 
و  Egoو  Idة السابق الدراسة حبثت. "أنا املوت"" و"أسعد زوجني

Superego يبحث عن هذا البحثرئيسية يف الروايات، بينما للشخصيات ال 
 الشخصيات الرئيسية يف القصص القصرية. دوافعالحتياجات و اال

تولوس سيتيادي: دراسة  للكاتبجاغادي كانيشان الشخصية الرئيسية يف رواية  -5
،  علم النفس األديب، من إعداد فوزية نندراوايت، قسم اللغة اجلاوية وآداهبا

. تناقش الدراسة (1313) جامعة والية سيمارانج، كلية اللغات واآلداب
ا الشخصية ت الداخلية والصراعات االجتماعية اليت تعيشهالصراعا السابقة

سية أيضا شخصية الشخصية الرئي الدراسة السابقةناقش الرئيسية يف الرواية. ت
نظرية سيغموند  يف رواية "جاغادي كانيشان". تستخدم الدراسة السابقة

 فرويد يف التحليل النفسي.
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ألدبية باستخدام النظرية السابقة األعمال ا الدراسةحبثت  أوجه التشابه:
، مع الرتكيز على شخصية الشخصية النفسية لشخصية الشخصية الرئيسية

 الرئيسية يف العمل األديب.
ة سيغموند فرويد النفسية نظري ةالسابق الدراسة تاستخدم: االختالفات

نفس النري موراي يف علم هلنظرية تستخدم ال، بينما هذه الدراسة للشخصية
، "جاغادي كانيشانرواية بعنوان "ال ةالسابق الدراسة تدمالشخصية. استخ

أسعد بعنوان "أنا املوت" و " تانقصري ال القصتانيستخدم  لبحثاهذا بينما 
السابقة الصراعات الداخلية والصراعات االجتماعية  الدراسة ". حبثتزوجني

شخصيات الرئيسية يف الروايات. هذا البحث يبحث عن وشخصيات ال
 دوافع الشخصيات الرئيسية يف القصص القصرية.الو  حتياجاتاال

 منهج البحث .و
اإلجراءات أو اخلطوات يف عملية احلصول على بيانات حبثية  سيصف الباحث

ة يف القصص القصرية "أسعد زوجني" و"أنا تتعلق باحتياجات ودوافع الشخصية الرئيسي
ة للحصول على البيانات فإن طريقة البحث هي طريقة علمي ،. وفًقا ألحد اخلرباءاملوت"

حتليل منسق (. 1، ص.1301سوغييونو، ذات األغراض واالستخدامات احملددة )
وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية اليت توجه بالضرورة البحث العلمي، أو ما 

فيما يلي حمتويات منهجية البحث . (81، ص.0777ؤلفه بنية العلوم اخلاصة )قاسم، ت
 يف هذه الدراسة وهي: املستخدمة
 مدخل ونوع البحث -3

صول على معلومات متعمقة تتعلق حلالبحث النوعي  يستخدم الباحث
"أسعد زوجني" و باحتياجات ودوافع الشخصية الرئيسية يف القصص القصرية 

من خالل فهم  البيانات اليت مت احلصول عليها، من خالل تقدمي "أنا املوت"
ذلك من القصص القصرية األخرى بطريقة مشولية.   اإلجراءات السلوكية وما إىل
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 موليونغكما سيشرح هذا البحث وصفًيا يف شكل كلمات ولغة. كما ذكر 
فإن البحث النوعي هو حبث يهدف إىل فهم الظواهر اليت  ،(1، ص.1338)

وما إىل  ،والعمل ،والدافع ،واإلدراك ،هبا موضوعات البحث مثل السلوك ميرّ 
يف سياق  ،تخدام األوصاف يف شكل كلمات. واللغةواس ،ذلك بشكل كلي

املنهج الوصفي هو  طبيعي حمدد وباستخدام خمتلف املنهجيات الطبيعية.
استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف احلاضر بقصد 
تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها أو بينها وبني ظواهر 

 .(79، ص.1335أخرى )العزاوي، 
 مصادر البيانات -2

ومها  ،مصدرين مصادر البيانات املستخدمة يف هذا البحث تشمل
 واليت سيتم شرحها على النحو التايل: ،مصادر البيانات األولية والثانوية

فإن مصادر البيانات األولية هي البيانات  ،(5، ص.1331) وفًقا حلسن
مليدان من قبل الشخص الذي احلصول عليها أو مجعها مباشرة يف ا تاليت مت

جيري البحث أو الطرف املعين الذي حيتاج إليها. يتم احلصول على البيانات 
األولية من قراءة وفهم القصص والسلوكيات والكلمات يف القصص القصرية. 

قصص تأيت البيانات األولية اليت سيتم تضمينها يف هذا البحث من قراءة وفهم ال
"أسعد زوجني" و "أنا املوت" يف  القصرية ةالقصوالسلوكيات والكلمات يف 

 (.http://www.noor-book.comالكتاب أرين هللا )
مجعها أو احلصول عليها  تمصادر البيانات الثانوية هي البيانات اليت مت

(. تستخدم 85، ص.1331حسن، من قبل الباحثني من املصادر املوجودة )
احلصول  تاليت متو البيانات األولية، مات األولية أم املعلو هذه البيانات لدعّ 
ها احلصول علي ت، واليت متو املالحظات املتعلقة هبذا البحثعليها من الوثائق أ
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واجملالت حول علم ، من الكتب املتعلقة هبذا البحث، وكتب النظريات النفسية
 .النفس األديب

 طريقة مجع البيانات -1
دراسة عدة تقنيات تستخدم هذه ال ،للحصول على البيانات املطلوبة

 جلمع البيانات مثل:
هي تقنية يطبقها الباحث للحصول على بيانات املعلومات  ،تقنية القراءة (أ

(. وسيقوم 180، ص.1300ميليس وأصحابه، بطريقة القراءة )
  "أسعد زوجني" و "أنا املوت"الباحث بقراءة قصص قصرية بعنوان 

ل على بيانات أو لتوفيق احلكيم بدقة وبشكل متكرر من أجل احلصو 
 معلومات تتعلق هبذا البحث.

يسجل الباحث البيانات أو األشياء متكن  ،تقنية تدوين املالحظات (ب
من قراءة وفهم القصص  ليهايتم احلصول ع ،للبيانات استخدامها

فإن  ،(70، ص.1338) . وفًقا حملسونمجعها على لتسهيلو ، القصرية
 للباحث املعينةتسجيل األشكل دوين املالحظات هي تقنية ت

بتسجيل البيانات املتعلقة هبذا  قوم الباحثي املكتوبة. استخدام اللغةب
البحث وهي احتياجات ودوافع الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 

 ."أسعد زوجني" و "أنا املوت"
 طريقة حتليل البيانات -4

( للدكتور 1308وضح يف كتاب منهجية البحث األساسية )كما 
ليونغ أن حتليل البيانات هو أوضح مو  ،يكعلي سود مدوحمساندو سيوتو 

ستخدم صف كبرية. لذلك، يووحدة و  ترتيب البيانات وتنظيمها إىل خطّة معينة
تسهيل لو  معينة لتنظيم البيانات إىل خطّةليل البيانات، حتيف  طرق الباحث

 هي: البيانات. وحبسب مايلز وهوبرمان، إن بعض الطريقةعرض الباحث على 
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االختيار والرتكيز على التبسيط والتلخيص وهي  ،تقليل البيانات قنيةت (أ
كتوبة يف هذا تحويل البيانات "التقريبية" اليت تأيت من السجالت املالو 

ف ه ويصنّ ويوجّ  خجيلّ الذي اجملال. مبعىن آخر، تقليل البيانات هو حتليل 
ز يفر تاحث بب. هنا يقوم الالنتائج ت بطريقة متكن على أخذم البياناوينظّ 

شرح البيانات على  ة الباحثل، لسهو البيانات ترتيبالبيانات وحتسني أو 
 قها.املوجودة وتعم

ألخذ  عهامج توعة من املعلومات اليت متوهي جمم ،عرض البيانات تقنية (ب
اليت متت ترتيبها  الباحث جممعة البيانات ، سيقدمواإلجراءات. هنا لنتائجا

تائج واختاذ استخالص النعلى  القارئ ةل، لسهو من البيانات األولية
 .اإلجراءات

ت من وصف املشكالت إجابات أو تعبريا علىاستخالص النتائج، حتتوي  (ج
 تكون مرجعاً للباحثني اآلخرين لتصحيحها مرة أخرى.وبيانات البحث، 
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 الثاين الفصل

 ظريناإلطار ال

 قصريةالقصة ال .أ
 توي على أجزاء من حياة، حترية هي مقاالت قصرية على شكل نثرالقص القصة

على  ةصعبواألحدا  املؤثرة أو املمتعة وانطباعات  الشخصيات، مبا يف ذلك النزاعات
القصرية هي  ، فإن القصة(. ووفًقا لرأي آخر000: 1330ون، وآخر  نسياهنا )قوساسيه

، من ئيين تارسينه ة )ه. ب. جّسنيحتتوي على قصة واحداالت حتكي قصة قصرية مق
قصًصا  ألعمال األدبية اليت تصفالقصرية هي أيًضا أحد أنواع ا . القصة(91: 1305

القصرية  ، القصةة قصرية. مبعىن آخر أيًضاعن البشر ومداخلهم وعمومهم يف شكل كتاب
 .، وتركز على شخصية واحدة فقطدها بإجيازسر هي مقاالت خيالية عن احلياة يتم 

أنواع  .أنواعثالثة إىل  قة الكتابةسب عدد الكلمات وطريحبالقصرية  لقصةا تنقسم
 عدد الكلمات هي: سبالقصرية حب القصة
  0333-983قصرية يرتاوح عدد كلماهتا بني  ، هي قصةالقصرية )فالش( القصة .3

 .كلمة
  0333-0333هي قصة قصرية يرتاوح عدد كلماهتا بني  ،القصة القصرية املثالية .2

 كلمة.
و  0333اوح عدد كلماهتا بني قصرية يرت  هي قصة ،القصرية الطويلة القصة .1

 كلمة.  03333
 ، ومها:تقنيات كتابتها إىل نوعني سبحبالقصرية  القصةم تنقس

على موضوع واحد، وهلا  مكتوبة تركزقصرية  ، هي قصةالقصرية املثالية القصة .3
القصص القصرية  تستند، ملفهم. بشكل عالة سهلحكاية و  حبكة واضحة للغاية

 .تقليديةع )احلقائق( وهلا صفة إىل الواقمن هذا النوع 
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 وال تركز على موضوعقصرية مكتوبة  ، وهي قصةالقصرية غري مكتملة القصة .2
 تستند، عائمة. بشكل عام ملتبسة واحلكاية(. أن احلبكة أهنا مبعثرة أو متفرعة)

 ، وهذا النوع من القصةأفكار أصلية )حقائق( إىلالقصرية من هذا النوع  القصة
 رة.املعاصالقصرية 

عمال األدبية األخرى، األ القصة القصرية هلا اخلصائص اليت متيز القصة القصرية من
 ، على النحو التايل:(90-91: 1305) ئيين تارسينهوفًقا ل 
 القصة أقصر من الرواية. .3
 كلمة.  03333القصة القصرية ال حتتوي على أكثر من  .2
 ومية.احلياة اليحتتوى إىل القصرية  عادة، ما يأيت من القصة .1
اجلوهر عن القصة القصرية تصف  فيها. ألن الشخصيات ال تصف كل قصة عن .4

 فقط.
 تواجه مشكلة حىت مرحلة االكتمال.لشخصية يف القصة القصرية بتوصف ا .5
 ها.يفتعر على لقارئ ة للو سهالو  البسيطةكلمات الالقصة القصرية م تستخد .6
ن للقارئ أن يشعر ث ميكاالنطباع الذي تركته القصة القصرية عميق جًدا حبي .7

 .القصة
 واحدة فقط. حدثت القصة القصرية قصةعادة،  .8
 قصة واحدة ومستقيمة. لديها .9
 للغاية وليست عميقة. وقصرية التوصيفات يف القصة القصرية بسيطة .32

عناصر داخلية  القصرية أيًضا على ، حتتوي القصةباإلضافة إىل األنواع واخلصائص
يف   ةتطور مية هي عناصر ، العناصر الداخل(10: 1337وخارجية. وفًقا ل نورغيينطورو )

، تكون القصرية األدبية نفسها. يف القصة عملخل األاألعمال األدبية اليت تأيت من دا
العناصر اجلوهرية يف شكل املوضوع واملؤامرة / احلبكة واإلعداد والشخصية والتوصيف 

العناصر اخلارجية وفًقا ن ، فإويف الوقت نفسهوالتفويض.  وأسلوب اللغة ووجهة النظر
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، ولكنها تؤثر بشكل ةل األدبياعماأليف  ةي( هي عناصر خارج0781)ل ويلليك وويررين 
عناصر اخلارجية غري مباشر على نظام البناء أو الكائن احلي لألعمال األدبية. تتكون ال

ووجهات النظر يف  ، حالة الشخصية الفردية للمؤلف )املعتقداتمن عدة عناصر مثل
روف ، والظتطبيق املبادئ النفسية يف العمل(والقارئ أو  احلياة(، واحلالة النفسية )املؤلف

 وجهة نظر حياة األمة )أعمال فنية، والسياسية( االجتماعيةو  )االقتصاديةالبيئية للمؤلف 
 وما إىل ذلك(. دينيةو 

 علم النفس األديب .ب
راتنا ما قال وفًقا ية، كمن خالل مقاربة نفس ميكن حتليل األعمال األدبية

يت غالًبا ما ترتبط األعمال األدبية هي نتيجة ألنشطة املؤلف ال ، أن(11: 1300)
 ، مثل املالحظة والتأمل والتسامي وحىت العصاب. وفًقا إلندراسوارا )يفبأعراض نفسية

ج ئ، يعترب علم نفس األدب مهًما ألن األدب نفسه هو نتا( 08: 1303مينديروف، 
 ف وعقله.نفسية املؤل

مقاربة الل تسمى الدراسات البحثية املستخدمة يف مراجعة األعمال األدبية من خ
هو جزء  نفس األديب، "علم (01: 1335بعلم النفس األديب. إينداسوارا ) يةنفس

أن الغرض النهائي ك بني علم النفس واألدب". و ، وهو نظام مشرت خارجي من األدب
نورغيينطورو، انب النفسية املوجودة يف العمل )من علم النفس األديب هو فهم اجلو 

استخدام النقد ، ميكن حتليل األعمال األدبية ب(. باإلضافة إىل ذلك00: 0778
لنظريات النفسية والتحليل ا ، باستخدامميكننا أن نفعل شيًئا أكثر النفسي. مع هذا النقد

إىل استجابته لألعمال من خالل النظر يف الرواية  لقارئاأو  لتحليل الشخصياتالنفسي 
 (.71: 1303 ،)عزيز وحاسم األديب
 ةسيكولوجية الشخصي .ج

من خالل فهم الشخصية  همكلالنفس كعلم يسعى إىل فهم الشخص   ُولد علم
، ألنه يوجد يف علم النفس من الشخصية هي أحد عناصر (.0: 1301، لويسول)أ
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عر واألنشطة البشرية اليت نفسية مثل فهم السلوك واألفكار واملشاالعناصر الشخصية ال
الشخصية كمؤسسة (. 1: 1301، لويسولليب النفسية والعقالنية )أتستخدم األسا

منذ الوالدة حىت املوت لن تتوقف أبًدا عن املشاركة يف تغيري  ،تنظم أعضاء اجلسم
 (.5: 1301، لويسولموراي )يف أ األنشطة الوظيفية كما حددها

، . وفًقا هلنري مورايId ،Ego ،Super Ego هي، و ةاخلاص ية هلا الرتاكبالشخص
 اليت ميكن أن توجه السلوك وتصبح، جلميع امليول االندفاعية الفطريةكمخزن    Idيعمل 

خصية واملنظم املركزي كعنصر عقالين للش  Egoعمل أساس القوة التحفيزية للشخصية. ي
ة اإلجيابية. بينما إلرضاء اهلوي، الذي خيطط السلوك ويسعى وخيلق فرًصا لكل السلوك

، جتماعية أو الثقافية يف الشخصيةدورًا مهًما مؤثرًا جًدا مثل البيئة اال Super Ego يعمل
 ،لويسولأاليت تستمر يف التطور طوال احلياة لتصبح معقدة ومتطورة بشكل متزايد )

1337 :050.) 
لنفس ، ينقسم علم النفس إىل علم النفس العام واخلاص. ينقسم علم ابشكل عام

 إىل علم لص ومستخدم. ينقسم علم النفس اخلالصكذلك إىل علم نفس خااخلاص  
 ذلك( واجلديد )علم نفس وما إىل والقدرات النفس القدمي )علم نفس اجلمعيات

 )علم النفس التنموي املستخدم النفسعلم  وما إىل ذلك(. بينما يتم والكلية الشخصية
: 1330)وما إىل ذلك( وفًقا لسوجنط  شخصيةووال والتعليم والشاذ والشركة والعالج

يناقش اخلاص، الذي (. ميكن صياغة علم نفس الشخصية على أنه علم نفس 0-1
وليس فقط ، على وجه التحديد الشخصية بأكملها، مبعىن دراسة الشخصية بأكملها

 (.1: 1330) سوجنط، كمزيج من احلياة اجلسدية والروحية كما ذكر األفكار واملشاعر
إن نظرية علم نفس الشخصية وصفية يف شكل ، (0: 1301ًقا أللويسول )وف

وصف منهجي وسهل الفهم للتنظيم السلوكي. يتأثر السلوك الذي حيد  بوجود العديد 
ية الفرد من العوامل احملفزة والدوافع واألهداف واخللفية. تدرس نظرية علم نفس الشخص

 (.1: 1301لويسول ، يفعل( )أوماذا  وماذا لديه على وجه التحديد )من هو
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، ( يف فهم الشخصية، هناك أشياء مهمة جيب معرفتها1: 1301لويسول )وفًقا أل
لذلك،  ر النظرية نفسها.النموذج املستخدم كمرجع لتطويوهي أن الفهم يتأثر بشدة 

. ميكن جتميع هاستمر يف التطور ة وتقضنظرية كثرية متشوية ومتطورة، وبعضها متن تظهر
 (.1: 1301، )ألويسولدم لتطويرها نظريات بناًء على النموذج املستخهذه ال

خدم  ، هناك العديد من النماذج اليت غالًبا ما تستهمن مناقشة النموذج أعال
نموذج السمات، والنموذج املعريف، والنموذج النموذج التحليل النفسي، و الكمرجع، وهي 

 ، وسيتم شرحها على النحو التايل:السلوكي
أو تطويره ألول مرة بواسطة  همت اكتشاف :ذج التحليل النفسينمو ال .3

، استخدم العديد من (. بعد ذلك0 :1301، الويسولسيغموند فرويد )
رباء اخلرباء هذا النموذج لتطوير نظرية علم نفس الشخصية. بعض اخل

جونغ وأدلر وآنا فرويد وكارين  غ..ج هم الذين يستخدمون هذا النموذج
سوليفان. املفتاح الرئيسي هلذه النظرية هو التعرف و  ومهورين وإريك فر 

لب الرضا على الغرائز اجلنسية وعدوان اإلحلاح البيولوجي الذي يتط
حياته من اضطرابات تعيق  (. يعاين الشخص طول0: 1301، لويسول)أ

، فيجب القضاء على سبب ا. إذا أراد املرء حتقيق رضا صحيحتقيق الرض
 عدم الرضا.

 ور.كاتيل وأبراهام ماسلو وموراي س، ابتكره ويليام جيملسماتوذج انمال .2
(. 8 :1301، لويسولأوالعديد من اخلرباء اآلخرين ) ألبورتو  وإيسنك

، على عكس ات بشكل أكرب حول التنبؤ بالسلوكيدور منوذج السم
السمات عدة فئات، التحليل النفسي املألوف لتغيري السلوك. ينشئ منوذج 

طريق اختيار العناصر املميزة الوظيفية ب أنواع معينة ويضع األشخاص يف
 (.8: 1301، لويسولالعناصر املميزة غري الضرورية )أ وجتاهل
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ؤمنون هبذا النموذج هم  ، بعض خرباء الشخصية الذين يالنموذج املعريف .1
وباندورا. املفهوم األساسي  ميشيلو  . روجرزجو  وجورج كيلي كورت لوين

كار الفرد ومعتقداته هي املفتاح لفهم السلوك. هلذا النموذج هو أن أف
العامل يسعى النموذج املعريف إىل منظور الشخص يعكس كيف يتحرك 

(. تشجع النظرية املعرفية 1: 1301، لويسولوكيف يعمل دماغه )أ
، وتشجعه على اختيار بيئة الشخص على التفكري جيًدا يف نفسه

 الشخص اليت تناسبه.
، وكيف ميكن شرح كيفية تفاعل البشر مع البيئةولة ، حماينموذج السلوكال .4

أن يتغري السلوك نتيجة هلذا التفاعل. بعض اخلرباء الذين يؤمنون هبذا 
(. حياول 1: 1301، لويسولبافلوف وسكينر وواتسون )أ النموذج هم

، مبا يف ذلك السلوك غري هار مدى تأثري البيئة على السلوكاخلرباء إظ
، وميكن تغيري هذا م احلصول عليه من خالل التعلميت املرغوب فيه الذي

 السلوك من خالل دراسة السلوك اجلديد باعتباره سلوًكا قدميًا.
 الشخصيةعلم  .د

علم النفس الذي يدرس حياة نوع  هو مصطلح يستخدم لشرحالشخصية علم 
مه وقد 0703اإلنسان الفردية والعوامل اليت تؤثر على رحلته. ظهر هذا املصطلح يف عام 

نظرون وليس جمرد ، الشخصية هي جتريد صاغه املنري ألكسندر موراي. وفًقا ملورايه
مالحظته على ، ألن الصياغة تستند إىل سلوك ميكن فقط لسلوك الشخصاصف ل

 (.057: 1301، لويسولالصها من هذه املالحظات )أاستخعلى ميكن و وعوامل 
، كان على طريق نفس الشخصيةعلم  يف املشاركة استناًدا إىل تاريخ هنري موراي

 فهم ومتييز االحتياجات ، بسبب مفهومه يفلتحليل النفسي الفرويدي. ومع ذلكا
هم اإلنسان على أنه ، جيب أن يُفيف منوذج السمات. وفًقا ملوراي ، ميكن جتميعهالبشرية

ا يتعلق بالوظائف فهم كل جزء من السلوك البشري فيمأن ي. جيب شخص كامل
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، إلجياد وفهم معىن وظيفة الدماغ(و  والوعي والالوعي ةالتجارب السابقو  ئةاألخرى )البي
، على نظريته اسم "علم الشخصية"، أطلق يات شخصية الفرد. على هذا األساسعمل

الت الفردية أو الشخصية للتأكيد على أن علم نفس الشخصية جيب أن يركز على احلا
 (.057: 1301، لويسول)أ

و التوجه حنو م شيء يف فهم األشخاص هو االجتاه العام أ، فإن أهوفًقا ملوراي
، سواء كانت تلك األنشطة داخلية )يف الفكر( أو خارجية اهلدف ألنشطة الشخص

)الكالم املادي والعمل(. إن اهتمامه بنوايا الناس وأهدافهم جيعل نظرية موراي عن 
 الستخدام املفاهيم التحفيز نظاًما معقًدا. على الرغم من وجود ميل يف ذلك الوقت

عدد كبري ألن الدافع املفاهيم بستخدام يعترب موراي أن ي يف شرح الدافع. عدد صغريب
هوم ختفيف الضغط فاهيم تتعلق بالدوافع )مفاملالبشري معقد للغاية. من بني عدة 

 (.070: 1301، لويسولموراي على مفهوم احلاجة )أيركز  واحلاجة والضغط(
 االحتياجات .3

( هي بناء القوة يف جزء الدماغ الذي ينظم عمليات خمتلفة needsات )االحتياج
 على بناءاحلالية وغري املرضية. ميكن مثل اإلدراك والتفكري والعمل لتغيري الظروف 

يتم حتفيزها بواسطة العوامل  يف العادة ، ولكنياجات من خالل العمليات الداخليةاالحت
، وهلا طريقة اصةاخلحوبة مبشاعر أو عواطف مصالبيئية. عادة ما تكون االحتياجات 

 لتكون (. هناك املعايري070: 1301، ويسوللللتعبري عنها يف إجياد احللول )أ خاصة
ايري هي النتيجة النهائية للسلوك، وأمناط خاصة من ، هذه املعاجةاحلقادرًا على استنتاج 

والتعبري عن  ،احملفزاتحتد  جملموعات معينة من ، واالنتباه واالستجابة اليت السلوك
، والتعبري عن الرضا أو عدم الرضا عن النتائج النهائية والتعبريات أو حاالت مزاجية معينة

 (.070: 1301، ة )املشاعر والنوايا واألهداف( )ألويسولالتقارير الذاتي
فئة مهمة من  13شرح موراي مبزيد من التفاصيل حول االحتياجات ويصنفها إىل 

، وهي حاجة نفسية املنشأ 07يف تصنيف هذه االحتياجات، هناك تياجات. االح
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ها على أهنا ، لذلك يُنظر إليتبط إشباعها بعمليات عضوية معينةاحتياجات ال ير 
ات اجلنسية )احلاجة إىل ي االحتياجاألخر ه احلاجةو ، اخلالصيةنفسية الاحتياجات 

يات البيولوجية اجلنسية عملاحلاجة الفيزيولوجية ألن الرضا مرتبط ب اجلنس( تدل إىل
 (.070: 1301)ألويسول،

ستوى ارجية. تؤدي احلاجة إىل ماخلداخلية و التنشأ االحتياجات بسبب عوامل 
تلبية االحتياجات. يف لتقليل التوتر والضغط هو  العمل. من التوتر وكذلك ظهور الظغط

كن أن تكون هذه ، يكون الضغط عاماًل حمدًدا ألفعال الشخص أو سلوكه. ميهذه احلالة
. ميكن أن ل أو السلوك يف شكل رفض أو قبول أو تفاوض بشأن االحتياجاتاألفعا

 تتأثر األفعال أو السلوك بالبشر أو البيئة أو غريهم.
، هناك ات ببعضها البعض بطرق خمتلفة مثلاالحتياج ، ترتبطوفًقا ملوراي

التحرر من األمل واجلوع احتياجات معينة تتطلب إشباًعا قبل االحتياجات األخرى )
الحتياجات األخرى ب، وهناك احتياجات معاكسة اللعب(والعطش قبل احلاجة إىل 

، هناك احتياجات متيل إىل االندماج ستقاللية مع احتياجات االنتماء()احتياجات اال
، وهناك لعدوانية مع االحتياجات السائدة(مع االحتياجات األخرى )االحتياجات ا

كون جزءًا من االحتياجات األخرى اليت تنشأ لتسهيل االحتياجات احتياجات قد ت
(. 070: 1301، دمة احتياجات االنتساب( )ألويسولاألخرى )احتياجات أقل للخ

 واليت سيتم شرحها على النحو التايل: 13تنقسم هذه االحتياجات إىل 
(: اخلضوع السليب للقوى )متواضعAbasement احلاجة إىل التحقري /  .أ

طاء أو قبول الدونية ، والشعور بالذنب عندما يرتكب اآلخرون أخرجيةاخلا
 أو األذى. أو اهلزمية ، أو اللومأو االفتنة

 )اإلجناز(: إلكمال شيء صعب وممتع Achievementاحلاجة إىل اإلجناز /  .ب
وحتقيق املعايري، بذل قصارى جهدك للتنافس  وتغلب على العقبات وإتقان

 للتفوق على اآلخرين.
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)دمج(: اقرتب واستمتع بالعمل مع  Affiliationإىل االنتماء /  ةاجحلا .ج
أشخاص آخرين، واحصل على حمبة األشخاص الذين حتبهم، وكن 

 أصدقاء مع أشخاص آخرين. كن لطيًفا، افعل شيًئا مع اآلخرين.
)اهلجوم(: التغلب على املعارضة بالعنف  Agressionاحلاجة إىل العدوان /  .د

قام من اإلهانات والعقاب واجلرح والقتل واالستخفاف والقتال واالنت
 والسب والقذف. مهامجة آراء اآلخرين واللعب مع اآلخرين.

حرًا وتقاوم  )مستقل(: أن تكون Autonomyاحلاجة إىل احلكم الذايت /  .ه
ترفض القاعدة. تتجنب قوة اآلخرين وتكون مستقاًل و اإلكراه والعقبات و 

 واالبتعاد عن شؤون اآلخرين وتدخلهم. قراراتوف مبفرده يف اختاذ الالوق
ح الفشل من )موازنة(: إصال Counteractionفعل / الة إىل رد اجاحل .و

 خالل القتال مرة أخرى وقضاء املضايقات وتغلب الضعف وقمع اخلوف
 حرتام الذات.اال وحفظ واستعادة السمعة الطيبة

نفسك دافع عن  )الدفاع عن نفسك(:Defendance  /احلاجة إىل احلماية  .ز
إخفاء و  وإخفاء أو تربير األعمال املشينةضد اهلجمات والنقد والتوبيخ 

 إذالل.و  الفشل
 )االحرتام(: معجب ودعم الرؤساء Deference احلاجة إىل االحرتام / .ح

ويتكيفوا مع  خيضعوا لآلخرين أن يقرروا شيًئا عنه ووالتملق. نقول  والثناء
 .املثالتوقعات اآلخرين. افعل افضل من 

لسيطرة(: التحكم يف بيئة اآلخرين )ا Dominanceاحلاجة إىل اهليمنة /  .ط
وجعل اآلخرين يفعلون ما يُطلب  أو األوامر والتأثري باالقرتاح أو اإلقناع

 منهم. أن يعامل كقائد.
إعجاب اآلخرين  ج الذايت(: إلثارة)الرتوي Exhibition احلاجة إىل معرض / .ي

يذهلوا اآلخرين ويكونوا متحمسني ويكونوا و يُنظر إليهم ويسمعون و 
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وسلط  ومندهشني ومثريين ومأسورين. كن مركز االهتمام ومسليني مفتونني
 وأعلن النجاح. الضوء على اإلجنازات

)جتنب اخلطر(: جتنب األمل  Harm Avoidanceة إىل جتنب الضرر / اجاحل .ك
ماية نفسه االحتياطات. حلو  واملرض واملوت. اهلروب من اخلطر واإلصابة

 دون مقاومة.
)جتنب اإلذالل(: جتنب اإلذالل  Inavoidanceاحلاجة إىل اإلمهال /  .ل

 اإلهاناتو  والظروف اليت تسبب املضايقة واخلروج من املواقف احملرجة
 أو الالمباالة. االمتناع عن التصرف خوفًا من الفشل. والسخرية

 احلمايةو  واملساعدة )رعاية(: التعاطف Nurturanceاحلاجة إىل التغذية /  .م
 هلم وال قوة / األطفال / الضعفاءاآلخرين الذين ال حول  إرضاءو 
 مساعدة األشخاص املعرضني للخطر. أن يغفر ويكون كرميًا لآلخرين.و 

واحلفاظ  (: حفظ كل شيء بالرتتيب)النظام Orderإىل الرتتيب /  احلاجة .ن
لدقة. للقيام بانتظام مع وا واألناقة النظافة والنظام والتنظيم والتوازنعلى 

 التخطيط الدقيق مسبقا.
الضحك و  (: يلهون دون أي غرض آخراللعب) Playاحلاجة إىل اللعب /  .س

وشارك يف األلعاب والرياضة والرقص  رتخ من التوتر بطريقة ممتعةواملزاح. اس
 والشراب واملقامرة. لتضحك على كل شيء.

األشخاص  فسك عن)رفض(: فصل ن Rejectionالرفض /  اجة إىلاحل .ع
إهانة أو قطع الذين ال حتبهم. عزل أو إطالق أو طرد أوجتاهل أو 

 العالقات مع أشياء غري مرغوب فيها.
)عاطفة(: احبث واستمتع  Senienceاجة إىل اإلحساس / احل .ف

باالنطباعات اليت متس املشاعر. المتالك والتمتع باجلمال والكمال 
 األبدي.
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وممارسة اجلنس.  جلنس(: إقامة عالقة جنسية)ا Sexاحلاجة إىل اجلنس /  .ص
ء الرغبة اجلنسية. اجلماع وإرضا احصل على التحفيز اجلسدي والنفسي

املقارنة مع الوقوع يف احلب. عند  ماع من اجلنس اآلخراجلو  اجلنسي
لديها عنصر من الفعل أو  احلاجة إىل اجلنس فإن .احلاجة إىل االنتماء

 هو عاطفي فقط.نتماء إىل اال ةاجاحل، بينما السلوك
)جلعل الناس شفقة(: احصل على  Succorance/  اإلعاشةاجة إىل احل .ق

حلامي، ليتم ، واقرتب من اعن طريق كسب التعاطف من اآلخرين الرضا
، وغفر لك. اجعل اآلخرين يفهمونه ويساعدونه. لكسب الرضا نصحك

أن يتم رعايته . دائًما أنصار الودية من اآلخرين. أن يكون لديه واملساعدة
أو مساحمته أو  أو استدامته أو حماصرته أو محايته أو طاعته أو دعمه

احلاجة إىل الرعاية يرضون اآلخرين حباجتهم إىل ب نصحه. األشخاص 
 اإلعاشة.

(: طرح أو اإلجابة عن أسئلة )فهم Understandingة إىل الفهم / اجاحل .ر
كل يل والتعميم. لفهم  ، مهتم بالنظرية. التفكري والصياغة والتحلعامة

 الظواهر اليت حتفزه.
حتليل االحتياجات يف هذه الدراسة هو احتياجات الشخصية الرئيسية يف القصة 

وت" لتوفيق حكيم. يسرتشد الباحثون مبفهوم املالقصرية "أسعد زوجني" و "أنا 
االحتياجات وفًقا هلنري موراي لتحليل احتياجات الشخصية الرئيسية يف القصتني 

 لقصريتني.ا
 الضغط .2

، يف للسلوك الذي يأيت من داخل الشخص االحتياجات هي أحد العوامل احملددة
حني أن الضغط هو شكل من أشكال حتديد السلوك الذي يأيت من البيئة. ميكن لطبيعة 

أو الظروف البيئية األخرى أن تساعد أو متنع  الكائنأو خصائص األشخاص أو 
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مواقف( هو و  أشياءو  )يف شكل بشر الكائن ط منف ما. الضغالشخص من حتقيق هد
 ، قوة ميتلكها الكائن للتأثري)مستقبل الضغط(إىل املوضوع الكائن  ما ميكن أن يفعله

ر هبا املوضوع اليت مي . تنوع الضغوط(079: 1301لويسول ، يقة معينة )أبطر  املوضوع
 قت.، أو يساوي عدد األحدا  اليت متت مواجهتها يف أي و اال حصر هل

ألفا: اجلودة البيئية ضغط ، ومها ضغط ألفا وضغط بيتا. هناك نوعان من الضغط
: 1301، فراد )ألوسولة كما يالحظها األيودة البيئاجلاليت تظهر يف الواقع. ضغط بيتا: 

بيتا.  ، أو بضغطارتباطًا وثيًقا بتصورهم للبيئة (. يرتبط سلوك اإلنسان بشكل عام079
تالف الكبري بني ظاهرة )ألفا( ورد فعل الشخص )بيتا( يف غالًبا ما يتسبب االخ

 اضطرابات نفسية.
حتليل الضغط يف هذه الدراسة هو الضغط الذي تعرضت له الشخصيات يف 
القصة القصرية "أسعد زوجني" و "أنا موت" لتوفيق حكيم. يسرتشد الباحثون مبفهوم 

 لقصرية.الضغط وفًقا هلنري موراي لتحليل الشخصيات يف القصة ا
 التفاعل بني احلاجة والضغط: املوضوع .1

ت املوضوع هو جانب من جوانب اإلجراءات يصف التفاعل بني االحتياجا
، أي الدوافع اليت تعمل يف هذا التفاعل. ميكن أن تشكل العديد من والضغوط

اإلجراءات سلسلة حبيث يتم دمج بعض موضوعاهتا يف موضوع تسلسلي. املوضوع 
سلة من املوضوعات اليت تصف ميل الشخص للتصرف بطريقة معينة التسلسلي هو سل

 يف املواقف اليت تنطوي على احتياجات وضغوط سلسلة من اإلجراءات.
 االتياجات –ألفا / بيتا  ضغط-اإلجراءات  .أ

 على سبيل املثال: يعرض عامل األنثروبولوجيا نتائج إعادة تعيينه لزمالئه.
شعر  -، وكذلك ضرهبم علمًيا ري إعجاب زمالئهاءات: أراد أن يثوتبع ذلك اإلجر 

وأراد التمسك مبنهجيته وإخفاء  -أن زمالئه ينتقدون أساليبه ويشككون يف نتائج حبثه 
 اإلجراءات اليت شعر أهنا أقل. من شامل.
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 اإلجراءات:
 ألفا: استجابة األقرانضغط 

 بيتا: نقد األقران والشك ضغط
 عاحلاجات: اإلجناز والسيطرة والدفا 

ظهر موضوع مماثل يف املعرض حيث ناقش عامل األنثروبولوجيا اللوحات املعروضة. 
يقول إن اللوحة  -تستتبع اإلجراءات: يقوم عامل األنثروبولوجيا بتقييم عمل الرسام 

يدافع عامل  -جيادل اخلرباء اآلخرون ضده  -الذي يعتربه خبريًا  Toltecمستوحاة من 
 ره من خالل تفصيل التفاصيل اليت تقوض معتقداته السابقة.األنثروبولوجيا عن وجهة نظ

 اإلجراءات:
 ألفا: استجابة األقران ضغط

 ضغط بيتا: رأي خمالف
 احلاجات: للدفاع عن النفس

ال يزال من املمكن إضافة احلدثني مع مواضيع أخرى. إذا استمر عامل 
تاج أن عامل األنثروبولوجيا ، فيمكن االستنيا يف إظهار نفس املوضوع السلوكياألنثروبولوج

 لكنه غري واثق من قدراته اخلاصة ، تسلسلي: مستوى عاٍل من املناقسة لديه موضوع
 ويدافع عن نفسه عندما يشعر باهلجوم.

 الرتتيب املوضوعي: تكامل االحتياجات .ب
و األفكار حول األشياء يف موقف يصف الوحدة بني االحتياجات مع الصور أ

ة مباشرة ، ليس لالحتياجات عالقنب مع أفعاهلم اآللية. يف األساسج، جنًبا إىل البيئة
االحتياجات من الداخل  وصلت بأشياء معينة يف البيئة، ولكن من خالل التجربة الفردية

اختيار األشياء،  حنو من خالل التجربة بأشياء معينة. تشمل العالقات املكتسبة
لالقرتاب أو االبتعاد عن كائن. جيمع هذا ، والوسائل أو العمليات واالستجابات لألشياء

، فإن اجملموعات حل واملوقف يف تصرف واحد. جمتمعةاملفهوم أيًضا بني ارتباط املصا
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واملشاعر الثالثة هلا تأثري واسع وعميق على السلوك واختيار االحتياجات ذات األولوية 
: 1337الويسول ، ، حبيث يصبح السلوك الذي ينشأ مميزًا )وأمناط التفكري واخليال

055-057.) 
 مجفتاح التفرد: وحدة املوضوع .ج

، لذلك ميكن أن تكون املفتاح لفهم املوضوع هي مسة تظهر بشكل متكرر وحدة
ة احتياجات قوية التفرد الشخصي. وحدة املوضوع هي مزيج )حيد  دون وعي( بني عد

بكرة. قد تتعارض اليت تنشأ يف األحدا  اخلاصة يف مرحلة الطفولة امل تتعلق بالضغوط
مؤملة.  تكون أحدا  الطفولة ممتعة أو ، وقدحتياجات املختلطة مع بعضها البعضاال

، فإهنا متيل إىل الظهور بشكل متكرر طوال نت املوضوعات املختلطة اليت حتد مهما كا
، حبيث وك الفردي، وتؤثر على كل السللشخص. تعمل وحدة املوضوع دون وعيحياة ا

ال ، تؤثر على مشاعر وسلوك معظم الناسا فريًدا. إن وحدة املوضوع يصبح الفرد شخصً 
-057: 1337االحتياجات والضغوط اليت يشعرون هبا )الويسول ، هتم عن خلفية 

073.) 
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 الثالث الفصل
 عرض البيانات و حتليلها

 

 القصة القصرية "أسعد زوجني" و "أنا املوت" .أ
ل أشكال االحتياجات والدوافع يف يف هذه املناقشة سيناقش الباحث حو 

الشخصية الرئيسية، زيادة على ذالك سيناقش الباحث حول الشخصيات اليت نشأهتا 
االحتياجات والدوافع يف الشخصية الرئيسية. حدثت القصة القصرية بعنوان "أسعد 
زوجني" عن مهة الرجل الذي يريد أن يتزوج مبرأة مفضلة، حيث يعرفها الرجل من خالل 

ة الراديو يف قناة الطبخ، وعن حياة الرجل بعد تزوجه بتلك املرأة. وحدثت القصة نشر 
القصرية "أنا املوت" عن طموح رجل ذكيٍّ وغينٍّ الذي يريد أن ينتقل إىل عامل آخر 
باإلنتحار، لكن منعته امرأة وغريت رأيه يف النهاية. ففي هناية املطاف قّدمت القصتان 

شخصيات وشرح سلوك الشخصية، حىت أصبحت القصتان القصريتان احلوار بني ال
 القصريتان من إحدى الطرق إلكتشاف شخصية الشخصية الرئيسية.

هتان القصتان القصريتان موجودتان يف كتاب جمموعة القصص بعنوان أرين هللا، 
الذي ألّفه األديب املشهور توفيق احلكيم. حيتوي هذا الكتاب املسمى أرين هللا على 

عنوانًا من القصص القصرية واألغلفة وصفحات  05ة، وتشتمل على صفح 100
املرفقات األخرى. القصص القصرية املقدمة يف هذا الكتاب هي قصص عن حياة 

. كان 0780اإلنسان فيها قيمة فلسفية، وهذا الكتاب من اصدار مكتبة مصر عام 
ي، ولد بااإلسكندرية توفيق احلكيم أديبا مشهورا يف العرب املعاصر، جنسيته عريب ترك

 يف القاهرة. 0759يوليو  11و تويف يف التاريخ  0575أكتوبر  7مبصر، يف التاريخ 
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 الشخصية الرئيسية للقصة القصرية ات والدوافع يفجتياحاال .ب
 تقصرية أنا املو القصة ال .3

" للمخرج توفيق حكيم، هناك شخصيتان أنا املوتة "يف القصة القصري 
حتياجات سيتم وصفها على الوفتاة. لكل منها عدة ا ، ومها شابرئيسيتان

 :النحو التايل
 الشاب (أ

 )موازنة( Counteractionة إىل رد فعل / اجاحل (0
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
... هل حيتاج ـــ من يضمن لك ؟ ينني واسعتني :فنظرت إليه بع

هذا  ... مر أيضا  إ ى ممانات وتممينات ؟... احمح  ىاأل
... ولكن لك اطمئن من جانبی ومت كما تشاء ... قلتكثري

ن إ ى التعلل يظهر أن الشجاعة فارقتك... وأنك تلجم اآل
... إنك ال أنا ؟!فصاح قائال: « التمحك»والتحجج و 

 تعرفيتين... سرتين...
 لدفاع عنلقضاء على املضايقات و الشاب حاول ، هذا املقطع يف

 ، وهو مسؤول عن نفسه.ه. يشعر الشاب بالفخر مبا يف نفساالعتزاز
 )الدفاع عن نفسك(Defendance  /احلاجة إىل احلماية  (1

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
عواطف وكلمات الشخصية القصرية من خالل أجزاء من األحدا  وال

 مثل:
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 املقطع األول:
يتمملها من رأسها إ ى  ، ولكنه التفت إ ى الفتاة فلم جيب الشاب

... ال تممل املعجب حبسنها ؛ بل . وكتم يف كعب حذائها
 صدره نفخة غيظ مث قال : 

 ـــــ وما هو حق اآلنسة يف منعي من االنتحار ؟!
 املقطع الثاين: 

ب : ماشمنكم إذا كنت أريد أن أحيا أو قل  ى يا حضرة النائ
أعرف أن االنتحار هو رغبة يف االنتقال ... أريد أن أموت ؟

من دار إ ى دار. أال تقرأ يف أعمدة الوفيات بالصحف كل يوم. 
صيف إ ى انتقل فالن من الدنيا إ ى اآلخرة كما ينتقل امل

... إذن من املصيفني... اعتربوين اإلسكندريـة مـن القاهرة
زهدت يف مصايف الدنيا كلها. فخطر يل أن أنتقل من العامل 

 إ ى عالـم آخر...
شله بنظرة ال ترهق القلب خفاء فإلالشاب  حاول ،املقطع األول يف

يريد ة. يف املقطع الثاين، ثداحمل الشاب موضوع أحد وغرّي  إذا رآه
 الشاب أن يدافع عن نفسه ويربر ما فعله من قبل.

 )اهلجوم( Agression/  احلاجة إىل العدوان (0
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
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 املقطع األول:
يتمملها من رأسها إ ى  ، ولكنه التفت إ ى الفتاة فلم جيب الشاب

ل . وكتم يف ... ال تممل املعجب حبسنها ؛ بكعب حذائها
 صدره نفخة غيظ مث قال :

 _ وما هو حق اآلنسة يف منعي من االنتحار ؟!
 املقطع الثاين: 

موموعنا عكس ذلك ال الشاب بقوة : ال يا سيديت !... فق
نت بيدك ... بل أإن منديلك مل يسقط منك يف الطريقبالضبط 

... فلو رآك أحد وأنت تلقني به يف وإرادتك أسقطته. عن عمد
، مث تطفل وتدخل لريده إليك ؛ فهل ريق أو يف البحرالط

 ... هذا من حقه ؟ -تعتربين 
 : ثالثاملقطع ال

فالتفت إليها على الفور . أرجو أن يكون سخطك على قد زال
 قائال: لن يزول ما دمت على قيد احلياة

املقطع  يفهلجوم بنظراته. الشاب لتمييز و  حاول، املقطع األول يف
 يريدالفتاة. ويف املقطع الثالث، هامجة رأي مللشاب ا حاولالثاين، 
 أن يهجم بشتم الفتاة حىت املوت.الشاب 

 لسيطرة()ا Dominanceاحلاجة إىل اهليمنة /  (0
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
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 : ولألاملقطع ا
فقال الشاب : اكتبوا ذلك السبب التقليدي الذي نطالعه  

 ... لضيق ذات اليد» كثريا  يف الصحف : 
 املقطع الثاين: 

إذن قولوا: إن السبب هو البله أو اخلبل أو الضعف 
... ـ أغاب عنك أنك قررت يف احملضر أنك حائز على !لعقليا

 !ة من اجلامعة ؟... الفلسفجستري يف الفلسفة من اجلامعة ؟! ما
 : ثالثاملقطع ال

اكتب إذن أن السبب هو فقال الشاب وهو يتهيم للقيام : 
 ... مرض نفسي ... وهذا كل ما عندی

ويف . الشرتاك ما أمره املدعي العامالشاب  يأمر، املقطع األوليف 
إىل ذالك  جانب، األول املقطعب متساويانمها  الثالثو املقطع الثاين 

 يأثر املدعي العام بأوامره.أن  يريد الشاب
 )مستقل( Autonomyاحلاجة إىل احلكم الذايت /  (8

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ولاملقطع األ

ز ليجتاز ! وتركها وقفز من فوق اإلفري... وداعا  وداعا  يا سيدتى
 الشارع مسرعا...
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 املقطع الثاين: 
الصرب ميق الصدر، وقال : احلياة فتململ الشاب ونفخ نافد 

... أشريكيت أنت يف حدقة عيىن وشبكة بصرى قبيحة يف نظري
 ...السينا مل تعجبين، وأردت اخلروج ؟! رواية يف

 : لثاملقطع الثا
حركة عنيفة  ها يف... فرتكدوء دون أن تلتفت إليهلفظتها هب

 : ، وصاحوميم شطر البحر
... إياك ! قبل أن ألفـظ النفس األخري، أذكـرك بتعهدكداع_الو 

 أن حتاويل
أن عترب ، حيث يكون حرةالفتاة ليالشاب جتنب ، يف املقطع األول

بالرغبة يف التحرر من الشاب ، يوصف الثاينالفتاة عقبة. يف املقطع 
 جتنب، قبيحة. يف املقطع الثالثة هناء أو اخلروج من حيااإلخالل 

 .هاتدخلالشاب شؤون الفتاة و 
 ()فهم Understandingة إىل الفهم / اجاحل (1

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ولاملقطع األ

 بد من هذه اإلجراءات؟يعترب حىت يف هذا أيضا  ال 
 املقطع الثاين: 

 إذن اعتربوين خمالفا  ؛ ألين سافرت بدون ترخيص أو بدون أمر؟
 : ثالثاملقطع ال
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. ال كمرآتك تعكس لك وجها  ..أتدرين ما احلياة... إهنا مرآة
ة تعكس احلقيق« اللونابارك » ... ولكنها مرآة من مرايا مجيال

ه ال . لقد تمملت فوجدت أن..طويلة وقصرية، ومنتفخة وحنيلة
اخلري واجلمال والعدالة  ، فما نسميهتوجد يف احلياة حقيقة ثابتة

... إخل... ليست سوى أشياء ال حتتفظ بصفاهتا طويال واحلرية
 دون أن تتحول إ ى جواهر جديدة عكسية مناقضة...

طلب احلصول على تفسري الشاب ب وصف، يوالثاين يف املقطع األول
، يوصف الشاب بأنه يعطي خر. يف املقطع الثالمن الشخص اآل

 تفسرياً لشخص ما.
 )رفض( Rejectionالرفض /  اجة إىلاحل (9

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ولاملقطع األ

أو بدون سافرت بدون ترخيص  إذن اعتربوين خمالفا  ؛ ألين
 ... ولكن ال حق لك يف أن تسملين عـن سبب السفر!أمر

 املقطع الثاين: 
 فدنت منه الفتاة قائلة برفق:

: أعىن حاول أن تعيد النظر يف الروايةالتعذب نفسك..._ 
 ... فلم يدعها تكمل عباراهتا...احلياة ، فقد ترى فيها

 :وانتفض قائال
رين ما ... أنت ال تغري سخيف وقبيح ال... لن أرى فيها_ 

 ... وأغلب الناس مثلك...أرى ألنك ال تفكرين برأسك
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ره من السؤال. فض مبنع حماو ار الشاب بأنه ، يوصف يف املقطع األول
 .لفتاةرأي اعن بأنه رافض وصف الشاب ويف املقطع الثاين، ي

 )جتنب اخلطر( Harm Avoidanceة إىل جتنب الضرر / اجاحل (5
ؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة ميكن ر 

القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 
 مثل:

 ، وليلبس كلعندى اقرتاح... دعك من حكاية الصخرة_ 
 وبعد ذلك...« البلسوار » ونسبح فوق « املايوه » منا 

 _ ولكين ال أعرف العوم
 !؟د الغرقوما الضرر ما دمت تري_ 

 موقف خطري وهو الغرق.من الشاب بتجنب  قطعامل يصور هذا
 )جلعل الناس شفقة( Succoranceاجة إىل العون / احل (7

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ولاملقطع األ

... ، ويا للحرية املفقودة على هذه األرض !اسيا لفضول الن
 وجعل رأسه بني كفيه...وأطرق الشاب قليال... 

 املقطع الثاين: 
املوت مث  ولكنه أطـرق إطراق اليائس... ال من احلياة ؛ بل من

، وبدا كمنه فريسة لتفكري مبض جلس وومع رأسه يف كفيه
ري وأمسى منظره يستدر اإلشفاق ويستث وحرية مضنية...

 الرثاء...
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ركات أو احلالقيام باملقطع األول والثاين أن الشاب يتحد   وصف
 عينة حىت يفهمه اآلخرون ويساعدونه.امل

 الفتاة  (ب
 ج الذايت()الرتوي Exhibition احلاجة إىل معرض / (0

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
عواطف وكلمات الشخصية القصرية من خالل أجزاء من األحدا  وال

 مثل:
وت يف ذلك اجلـو العابس... ولكن صيحة فـرح لـم تلبث أن د

تركب قاربا صغريا  من « مايوه » ... فإذا فتاة يف فالتفت الناس
أمامها املطاط زاهي اللون قد ظهرت من خلف الصخرة حتمل 

ا حتمل مقطف مشرتياهتا : كمهنفوق مطيتها جسم ذلك الشاب
 :البحري هتلل مرحة يف قلب ، وهمن السوق

 ...! »هالو .... هالو ..هو... هو» 
ل بني يديها مل يزل ينبض فمدرك الناس أن ذلك اجلسم احملمو 

 ...باحلياة
األشخاص احمليطني هبا  إىللصراخ حاولت الفتاة با املقطع، هذايف 

 جلذب االنتباه.
 )رعاية، رعاية( Nurturanceاحلاجة إىل التغذية /  (1

ية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة ميكن رؤ 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ولاملقطع األ
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... وإذا وق اإلفريز ليجتاز الشارع مسرعا  وتركها وقفز من ف
... لوال ة قد دامهته وكادت عجالهتا تسحقهسيارة نقل مخم

ته إ ى اخللف أعادته ساملا  إ ى اإلفريز جذبة من يد الفتاة جر 
 حيث كان...

 املقطع الثاين: 
 :الفتاة بقوهلاوطال صمت قطعته 

 _ من واجيب أن أنصحك أن ترتوى
 _ ال حاجة ىب إ ى نصائحك

شخص يف خطر. لساعدة املبإعطاء الفتاة  تحاول، املقطع األول يف
ال يؤذي الرجل  إسداء النصيحة حىتبالفتاة  تحاولاملقطع الثاين  يف

 نفسه.
 ()فهم Understandingة إىل الفهم / اجاحل (0

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
... من البداية حىت وهي جتيب قائلة: إهنا شاهدت كل شيء

، وق قارهبا املطاط قرب الصخرةدف فالنهاية ؛ فقد كانت جت
، فوق القمة وأبصرت الشاب وهو يهب مستويا  على قدميه

ويطرح من يده الكتاب مث يلقى بنفسه يف املاء ؛ فمسرعت إليه 
، ىت بلغته وقد كادت تطويه األمواججمدفة بكل قوهتا ح

فقبضت على ذراعه وجذبته إ ى مطيتها اخلشبية وهو خائـر 
 ...القـوى فاقـد الوعي



 

11 
 

عطاء إلمن وجهة نظرها  وقعشرح ما بالفتاة  تحاولاملقطع األول  يف
 شخص اآلخر.فهم إىل ال

 )موازنة( Counteractionة إىل رد فعل / اجاحل (0
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
خى ذراعيه، لقت من فم الفتاة محكة عاليـة فمر فقد انط

... فابتدرته قائلة ووجهها يف املرآة والتفت إليها ساخطا  
 : وإصبعها متسح شفتيها

 ... انظرفمي بإصبع الروج أكثر مـن الالزم_ ساحمنی دهنت 
!... 
 !؟هذا سلوك امرأة تشاهد رجال حيتضر_ أ

ا بعد هلم... امض أنا متمسفة... ال تغضب!... سممت زينيت فيم
 تفضل ... أنا اآلن حتت تصرفك...فيما أنت فيه

 تصحيح أخطائها.الاالعتذار و ب ت الفتاةحاول قطعاملهذا  يف
 )جلعل الناس شفقة( Succoranceاجة إىل العون / احل (8

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
عواطف وكلمات الشخصية القصرية من خالل أجزاء من األحدا  وال

 مثل:
 : ولاملقطع األ

ا مجاعة ، واجتهت إليهـهتفت اجلماهري على الشاطئ للفتاةو 
، يمخذون منها الغريق ويسلمونه لرجال السباحني واملنقذين
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، املتسائل تاة خمتالة بني احلشد احمليط هبا، ومشت الفاإلسعاف
 عن حقيقة احلادث...

 املقطع الثاين: 
 خيرج إ ى الطريق حىت كانت الفتاة يف أثره تقول :مل يكد الفىت 

 أرجو أن يكون سخطك على قد زال... _
 : فالتفت إليها على الفور قائال

 _ لن يزول ما دمت على قيد احلياة
 ...إ ى هذا احلد تراىن قد أسمت إليك؟_ 

ها جتعل الناس من حوهلا يأتون إلياليت املقطع األول حالة الفتاة  وصف
، الفتاة على الفور للشاباعتذرت  ،املقطع الثاين يفا. ويساعدوهن

 .شعرت باإلخطاءلديها قلق خاص هبا و ت وكان
 )االحرتام( Deference احلاجة إىل االحرتام / (1

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ولملقطع األا

 فهز رأسه غيظا  وقال كاملخاطب لنفسه:
 !...بعينیال فائدة... ما دمت أنت موجودة فلـن أرى املوت 

 : فقالت شبه معتذرة
 !؟...وكيف كان ينبغي أن أتصرف

 املقطع الثاين: 
، والبحر مل ينضب والصخرة مل تزل قائمةهمنتذا موجود... 

 بعد...
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 د ؟..._ ألقى نفسي يف البحر من جدي
_ وسمجلس أنا على القمة أطالع كتابك... وأشاهدك هتوى يف 

، وبعد يين عن الصفحة حىت أمتها على مهلاملاء... فال أرفع ع
 ! ...ألتفت إليك وأترحم عليك... مبسوط؟... هيا بناذلك 

 ... هيا بنا...نعم_ 
، بسبب كراهية مع رغبات الشاب الفتاة ، توافقتاملقطع األول يف

التكيف مع رغبات ب ت الفتاةحاول ،وغضبه. يف املقطع الثاينالشاب 
 الشاب من خالل إفساح اجملال لتحقيق رغبات الشاب.

 )الدفاع عن نفسك(Defendance  /احلاجة إىل احلماية  (9
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 

الشخصية  القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات
 مثل:

 : ولاملقطع األ
 :فقال الشاب بقوة

موموعنا عكس ذلك بالضبط... إن منديلك  ال يا سيديت!...
أنت بيدك وإرادتك أسقطته  ... بليسقط منك يف الطريقمل 

تلقني به يف الطريق أو يف  ... فلو رآك أحد وأنتعن عمد
ه إليك ؛ فهل تعتربين هذا من ، مث تطفل وتدخل لريدالبحر

 ... ؟قهح
 ولكن املنديل...فقالت الفتاة متحدية : 

 املقطع الثاين: 
حرية  فرماها بنظرة نارية فهمت معناها... وقالت بصوت يقطر

 :وأسفا  
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 ... هذا غصب عىن...ال تؤاخذىن
ع عن نفسها رغم أهنا قطعت الدفا بالفتاة حاولت ، يف املقطع األول

 الشاب ال يغضب لكيشاب الفتاة ال تمنع يف املقطع الثاين،. و أخريًا
 .اخبطئهالفتاة  تعرتفوا

 لسيطرة()ا Dominanceاحلاجة إىل اهليمنة /  (5
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ولاملقطع األ

 :وكتم يف صدره نفخة غيظ مث قال
 ؟!و حق اآلنسة يف منعي من االنتحارهوما  _

فرتدد النائب قليال، مث أراد الكالم... ولكـن اآلنسة انطلقت 
 :جتيب

ق أفال تنحىن وتتناوله _ لو رأيت منديلي يسقط مين يف الطري
... إذا كان هذا من حقك ، أفال حيق يل وقد رأيت وترده إ ى؟

 !؟أردهـا إليكن أحنىن وأتناوهلـا و حياتك تسقط منك يف البحر أ
 املقطع الثاين: 

ا سيديت... ال متتهىن جالل املوت... أنا الشاب اجلاد _ ال ي
ل أن أختمها بد« سبور » ، أختتم حياتى مبوت طول عمري

يء حىت !... يضعن إصبعهن يف شمبوت وقور ؟!... يا للنساء
 !...ينقلب لعبا  وعبثا  وهلوا... اذهيب عىن أيتها املرأة

 .. هلم إ ى الصخرة....ال تغضب!_ 
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 : ثالثاملقطع ال
 : فدنت منه الفتاة قائلة برفق

حاول أن تعيد النظر يف الرواية: أعىن _التعذب نفسك...
 ، فقد ترى فيها...احلياة

 :تكمل عباراهتا... وانتفض قائال فلم يدعها
 ...ال... لن أرى فيها غري سخيف وقبيح_ 

ثري على املستمعني احلاليني من التأبالفتاة  تحاول، املقطع األول يف
الفتاة هتدئة الشاب بأمر  تحاول، املقطع الثاين يفشرح رأيها.  خالل

التأثري على بالفتاة  تحاول ،املقطع الثالث يفالرجل أال يغضب. 
 الشاب من خالل نصحه.

 )اهلجوم( Agressionاحلاجة إىل العدوان /  (7
وصوف يف القصة ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / امل

القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 
 مثل:

 :فنظرت إليه بعينني واسعتني
األمر أيضا  إ ى ممانات ... هل حيتاج من يضمن لك؟_ 

لك اطمئن من  ... قلتوتممينات؟... احمح  ى... هذا كثري
. ... ولكن يظهر أن الشجاعة فارقتك..جانبی ومت كما تشاء

فصاح « التمحك » وأنك تلجم اآلن إ ى التعلل والتحجج و 
 قائال:

 ... إنك ال تعرفيتين... سرتين...أنا؟!_ 
 خالل التقليل على من، شابهامجة المبالفتاة  حاولت ،املقطعهذا  يف

 شأن الشاب.
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 ()متواضعAbasement احلاجة إىل التحقري /  (03
وصوف يف القصة ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / امل

القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 
 مثل:

 ...ادتك_ إنك مل تدخل احلياة بإرادتك حىت خترج منها بإر 
، لوال فضولك واحنشارك فيما ال كدت أخرج منها بإراديت_ 

 ...يعنيك
... وإن كنا احلق معك... هذا درس ينفعين يف املستقبل _

 ...منع أنفسنا من تنبيه الغافلنقوى على أحيانا  ال 
 لشاب.طاء وخنعت الفتاة إىل االفتاة باخل تشعر ، قطعامل هذا يف

 )رفض( Rejectionالرفض /  اجة إىلاحل (00
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : ... ونظرت إليه تتممله مليا  مث قالتت الفتاة حلظةفسكت

 ؟...هل تشكو من إمساك مزمن_ 
 ؟...نعم كيف عرفت ذلك_ 

يلبث أن فطن للمفارقة... فتجهم وهم  ، ولكنه ملقاهلا سريعا  
، فليس هـذا هـو التعليق الالئق بتفكريه بعتاهبا وانتهارها

 ...العميق
، على يد الشاب مقتولأهنا  ظنتو أن الفتاة خائفة  ،هذا املقطع يف

 .الفتاة ظنها ولكن اصطدمت
 ()النظام Orderإىل الرتتيب /  احلاجة (01
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ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
 : الفتاة. فقالت سيدی بشر... وأبصرا الصخرة« بالج»وبلغا 

 ، وليلبس كلعندى اقرتاح... دعك من حكاية الصخرة _
 وبعد ذلك...« البلسوار»ونسبح فوق « املايوه»منا 

 _ ولكين ال أعرف العوم...
 !؟وما الضرر ما دمت تريد الغرق_ 

 ؟صدقت... وبعد ذلك ماذا
 وتسقط بني« البلسوار » _ بعد ذلك تتزحلق وأنت من فوق 

« سبـور» ... إهنا موتة ذي يروق لكاألمواج يف املكان ال
 !طريفه

كل يسري  لكي ، بإقامة عن التخطيطالفتاة  حاولت ،هذا املقطع يف
 بالرتتيب.شيئ 

 أسعد زوجني القصرية قصةال .2
هناك شخصيتان ، " للمخرج توفيق حكيمأسعد زوجنية "يف القصة القصري 

ها على النحو ، ومها شاب وفتاة. لكل منها عدة احتياجات سيتم وصفرئيسيتان
 :التايل

 الرجل (أ
 ()فهم Understandingة إىل الفهم / اجاحل (0

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
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 : ولاملقطع األ
جلس يصغى بانتباه إ ى جهاز الراديو وقد تصاعد منه صوت 

 بديع: ناعم
وتفرى بصلة  .يومع اللحم يف الربام... مث يغطى بالبطاطس..

، فيضاف مر يف السمن حىت حيمر لوهنـافريا  ناعما  جدا ... وحت
يقلب حىت يصبح ذ ذا لون بين فاتح... مث تزاح الدقيق و 

، وتضاف مع البقدونس وامللح والفلفل الصلصة من على النار
 والبهار... 

برنامج التدبري املنز ى ذلك اليوم... وكان إ ى آخر ما جاء يف 
، وفؤاد يطري مع الكرمي يسمع بقلب خيفق هياما  ذلك املست

 شوقا ، ولعاب يسيل حنانا ...
 املقطع الثاين: 
حنىن على عروسه وقال ... فاآخر األمر ومل حيتمل وماق صدره

 :هلا باهتمام
إنه  ... لقد قلت_ حدثيين... بعد أن ومعت اللحم يف الربام

جيب أن تفرى البصلة فريا  ناعما  جدا  وحتمر يف السمن... ما 
مـن الثوم والكزبرة قولك لو أمفنا مع البصل شيئـا  

 ...والكمون؟
فهم من الصول ، حلتحليل بعنايةلالرجل  حاول ،يف املقطع األول

زوجته ويطلب منها  الرجل سأل ،يف املقطع الثاينيف الراديو. احملدثة 
 التوضيح.
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 )دمج( Affiliationإىل االنتماء /  ةاجاحل (1
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 

دا  والعواطف وكلمات الشخصية القصرية من خالل أجزاء من األح
 :مثل

... فلم . واألذن تعشق قبل العني أحيانا  وبرح به الغرام...,..
 :صريا  وقام إ ى أهله يعلن إليهم يطق

 _ ال بد يل من الزواج هبذه املرأة...
. أة اليت متأل العرض يف الراديومر ا الرجل بأن يتزوج يريد ،املقطعهذا  يف

 .تلك املرأة الرجلحب  ألن
 )موازنة( Counteractionة إىل رد فعل / اجاحل (0

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية القصرية من خالل أجزاء من 

 مثل:
 : ولاملقطع األ

 _ ال بد يل من الزواج هبذه املرأة...
 :فسملوه

 ؟..._ هل تعرفها
 ... إهنا هتـز قلبی...إال إذاعتها اللذيذة يف الراديو _ ال أعرف

 املقطع الثاين: 
 :وقالت له

، عملت لك .. أنا استسهلت خوفا  من التمخري._ ال مؤاخذة!
ق بيض مقلى... فمخفى الرجل حسرته وكتم غضبه... ومد طب
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.. كما قالت... فوجد حمنـه ده صامتا  إ ى طبـق البيض املقلى.ي
 ، وصفاره قد حتجر...د احرتققـد تبخـر وبيامه ق

عن رأيه بإعطاء إجابة مقنعة للشخص  الرجل دافع ،األولاملقطع  يف
وغضبه بعدم  يبتهحلذف خالرجل  حاول ،الثاينيف املقطع اآلخر. 

 قول وأخذ ما صنعته زوجته.ال
 لسيطرة()ا Dominanceاحلاجة إىل اهليمنة /  (0

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
م ، ويود الكاللل يف مقعده مجرا  من هذا الغناءوالعريس يتم

آخر  يف موموع أعز عليه وألذ من هذا اهلراء... وماق صدره
 :ا باهتمام... فاحنىن على عروسه وقال هلاألمر ومل حيتمل

... لقد قلت إنه _ حدثيين... بعد أن ومعت اللحم يف الربام
جيب أن تفرى البصلة فريا  ناعما  جدا  وحتمر يف السمن... ما 

ن الثوم والكزبرة ئـا  مـقولك لو أمفنا مع البصل شي
 ...والكمون؟

أمر وي، حميطه وزوجته على ستويليلالرجل  حاول ،املقطع هذا يف
 زوجته.لطبخ الزوجته بإخباره عن 

 )عاطفة( Sentienceاجة إىل اإلحساس / احل (8
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 

وكلمات الشخصية القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف 
 مثل:
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يوم الذي والعريس يتقلب على الشوق ويتقلى... منتظرا  ال
تدخل فيه زوجته املطبخ، و تلبس فوطتها، وتشمر عن 

، تطبخ له تلك األصناف الشهية اليت طاملا شنفت ساعديها
 أحماعه بوصفهااللذيذ يف الراديو...

 أن ها يباركها ويسمل هللا، وزوجالزوجة املطبخ أخريا   ودخلت
 :ن عمله يف الظهر وهو يتلمظ ويقول... وعاد محيميها

، باألكلة املثاليةصلوات هللا على تلك اليت ستسعدين » 
 «والطبخة النموذجية... 

ليأكل ما قد تظار ناالالرجل ويرغب يف  ، تعطشاملقطع هذا يف
 إيل عندما تدخل الزوجةالرجل سعيًدا جًدا حيت كان ، زوجته طبخت
 املطبخ.

 )جلعل الناس شفقة( Succoranceاجة إىل العون / حلا (1
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
ن عمله يف ... وعاد مها يباركها ويسمل هللا أن حيميهاوزوج

 :الظهر وهو يتلمظ ويقول
، ك اليت ستسعدين باألكلة املثاليةعلى تل صلوات هللا» 

 «والطبخة النموذجية... 
. ألن يف يبارك زوجته ويؤمنهالهللا  إىلالرجل  ، دعاهذا املقطع يف

 سعادة الرجل قلق.
 )جتنب اخلطر( Harm Avoidanceة إىل جتنب الضرر / اجاحل (9
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ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
رية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية القص
 مثل:

ن عمله يف ... وعاد مويسمل هللا أن حيميهاوزوجها يباركها 
 :الظهر وهو يتلمظ ويقول

، ك اليت ستسعدين باألكلة املثاليةصلوات هللا على تل» 
 «والطبخة النموذجية... 

الرجل  . ألنه ويؤمنهايبارك زوجتلهللا  إىلالرجل  دعا ،هذا املقطعيف 
اخلطر الذي يأيت يف أي مكان من زوجته  الرجل جنبو  حيب زوجته

 وزمان.
 )رعاية، رعاية( Nurturanceاحلاجة إىل التغذية /  (5

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
ن عمله يف ... وعاد ما يباركها ويسمل هللا أن حيميهاهوزوج

 :الظهر وهو يتلمظ ويقول
، ك اليت ستسعدين باألكلة املثاليةصلوات هللا على تل» 

 «والطبخة النموذجية... 
. ألن الرجل يبارك زوجته ويؤمنهالهللا  إىلالرجل  دعا ،هذا املقطع يف

 املشاكل.أن تتضرر زوجته وتقع يف  حيب زوجته وال يريد
 زوجةال  (ب

 ج الذايت()الرتوي Exhibition احلاجة إىل معرض / (0
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ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
جلس يصغى بانتباه إ ى جهاز الراديو وقد تصاعد منه صوت 

 ناعم بديع:
وتفرى بصلة  .يف الربام... مث يغطى بالبطاطس..يومع اللحم 

، فيضاف ـافريا  ناعما  جدا ... وحتمر يف السمن حىت حيمر لوهن
يقلب حىت يصبح ذ ذا لون بين فاتح... مث تزاح الدقيق و 

، وتضاف مع البقدونس وامللح والفلفل الصلصة من على النار
 والبهار...

ز ى ذلك اليوم... وكان إ ى آخر ما جاء يف برنامج التدبري املن
مع الكرمي يسمع بقلب خيفق هياما ، وفؤاد يطري ذلك املست

 ، ولعاب يسيل حنانا ... وبرح به الغرام...شوقا  
 ونحىت ينبهر  ايدج ااء انطباععطإلالزوجة  تحاول ،هذا املقطع يف

 املستمعون ويأسرون ويتسلىون.
 لسيطرة()ا Dominanceاحلاجة إىل اهليمنة /  (1

ؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة ميكن ر 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
جلس يصغى بانتباه إ ى جهاز الراديو وقد تصاعد منه صوت 

 ناعم بديع:
وتفرى بصلة  .يومع اللحم يف الربام... مث يغطى بالبطاطس..

، فيضاف ر يف السمن حىت حيمر لوهنـاوحتم فريا  ناعما  جدا ...
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تح... مث تزاح الدقيق ويقلب حىت يصبح ذ ذا لون بين فا
، وتضاف مع البقدونس وامللح والفلفل الصلصة من على النار

 والبهار...
إ ى آخر ما جاء يف برنامج التدبري املنز ى ذلك اليوم... وكان 

يطري  مع الكرمي يسمع بقلب خيفق هياما ، وفؤادذلك املست
 ، ولعاب يسيل حنانا ... وبرح به الغرام...شوقا  

 .املستمع بطريقة مقنعةالزوجة لتأثري  تحاول ،هذا املقطع يف
 )رفض( Rejectionالرفض /  اجة إىلاحل (0

ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
ة القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصي

 مثل:
 :حنىن على عروسه وقال هلا باهتمامفا

... لقد قلت إنه أن ومعت اللحم يف الربام... بعد _ حدثيين
جيب أن تفرى البصلة فريا  ناعما  جدا  وحتمر يف السمن... ما 

ئـا  مـن الثوم والكزبرة قولك لو أمفنا مع البصل شي
 ...والكمون؟

األيام األو ى  تومر  ، ومل جتب...إليه العروس طويال فنظرت
 ...من أيام الزوجية

الرجل بالتزام الصمت طلب رفض ما لالزوجة  تحاول ،هذا املقطع يف
 دون أن تديل بكلمة.

 )االحرتام( Deference احلاجة إىل االحرتام / (0
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ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
كلمات الشخصية القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف و 

 مثل:
يوم الذي والعريس يتقلب على الشوق ويتقلى... منتظرا  ال

تدخل فيه زوجته املطبخ، و تلبس فوطتها، وتشمر عن 
، تطبخ له تلك األصناف الشهية اليت طاملا شنفت ساعديها

 أحماعه بوصفهااللذيذ يف الراديو...
 أن ها يباركها ويسمل هللاودخلت الزوجة املطبخ أخريا  ، وزوج

 :ظ ويقول... وعاد من عمله يف الظهر وهو يتلمحيميها
، ك اليت ستسعدين باألكلة املثاليةصلوات هللا على تل» 

 «والطبخة النموذجية... 
ما توقع الرجل بعد الزواج على طاعة إلالزوجة  حاولت ،هذا املقطع يف
 .األطباق اللذيذةها وهو تقدمي مع

 )جلعل الناس شفقة( Succoranceاجة إىل العون / احل (8
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
فخرجت الزوجة النشيطة من املطبخ والعرق واهلباب يسيالن 

 :ا وهي ملبوخة من رأسها إ ى قدمها... وقالت لهمعا  من وجهه
، عملت لك .. أنا استسهلت خوفا  من التمخري.خذة!_ ال مؤا

 طبق بيض مقلى... 
 فمخفى الرجل حسرته وكتم غضبه...



 

11 
 

عتذار االلطلب  ت الزوجةحاولكانت الزوجة عرقانة،   ،هذا املقطع يف
من التأخر  خافت الزوجةألن لي فقط البيض املق طبخت ايلعن أفعاهلا 
 عن العمل.

 )موازنة( Counteractionة إىل رد فعل / اجاحل (1
ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف القصة 
القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 

 مثل:
فخرجت الزوجة النشيطة من املطبخ والعرق واهلباب يسيالن 

 وقالت له :...ا وهي ملبوخة من رأسها إ ى قدمهامعا  من وجهه
، عملت .. أنا استسهلت خوفا  من التمخري.! _ ال مؤاخذة

 لك طبق بيض مقلى... 
 فمخفى الرجل حسرته وكتم غضبه...

االعتذار إىل بتعويض أخطائها لالزوجة  تحاول ،هذا املقطع يف
 لرجل.ا

 )الدفاع عن نفسك(Defendance  /احلاجة إىل احلماية  (9
القصة ميكن رؤية االحتياجات من السلوك املنتج / املوصوف يف 

القصرية من خالل أجزاء من األحدا  والعواطف وكلمات الشخصية 
 مثل:

الزوجة إ ى ثياب اخلروج ... فبادرت الساعة الرابعة ودقت
 ، وانطلقت مسرعة كمهنا على موعد ههام...فارتدهتا

، حىت حمع الزوج املسكني صوت وافت اخلامسة والربع ما
ذيع على املستمعني أته احلنـون يتصاعـد مـن الراديو، ويامر 

 :املصدقني
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يومع اللحم يف الربام مث يغطى بالبطاطس... وتفرى بصلة » 
 «...... إخل ريا  ناعما  جدا  وحتمر يف السمنف

النقد والتوبيخ  عنالدفاع عن نفسها بالزوجة  تحاول ،هذا املقطع يف
قد من املستمعني. باإلضافة إىل إخفاء اإلخفاقات واملظامل اليت 

 الرجل. ىلعملت إ
" و "أنا أسعد زوجنيالشخصية يف الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "صورة  .ج

 املوت"
، فإن تياجات والدوافع اليت تت شرحها يف الشرح السابقحمن خالل مناقشة اال

ا " و "أنا املوت" هلأسعد زوجنيالعديد من الشخصيات الرئيسية يف القصتني القصريتني "
 ، واليت سيتم شرحها على النحو التايل:كل شخصية رئيسية  عدة شخصيات واردة يف

حاول  .االعتزازحاول الشاب لقضاء على املضايقات ولدفاع عن الشاب:  .3
الشاب إلخفاء فشله بنظرة ال ترهق القلب إذا رآه أحد وغرّي الشاب موضوع 

حاول الشاب  يريد الشاب أن يدافع عن نفسه ويربر ما فعله من قبل. احملدثة.
جتنب الشاب  يأمر الشاب املدعي العام الشرتاك ما أمره.. هامجة رأي الفتاةمل

يوصف الشاب بطلب احلصول على تفسري من  شؤون الفتاة وتدخلها.
جتنب الشاب من  وصف الشاب بأنه رافض عن رأي الفتاة. الشخص اآلخر.

أن الشاب يتحد  بالقيام أو احلركات املعينة حىت  موقف خطري وهو الغرق.
 يفهمه اآلخرون ويساعدونه.

  حازم، طموح.، طبيعة غاضبة، متهور، مسؤويل الشخصية املوجودة:

 حاولت الفتاة بالصراخ إىل األشخاص احمليطني هبا جلذب االنتباه.الفتاة:  .2

حاولت الفتاة بشرح ما  حاولت الفتاة بإعطاء املساعدة لشخص يف خطر.
حاولت الفتاة  آلخر.وقع من وجهة نظرها إلعطاء الفهم إىل شخص ا

حالة الفتاة اليت جتعل الناس من حوهلا يأتون  باالعتذار والتصحيح أخطائها.
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حاولت الفتاة بالتكيف مع رغبات الشاب من خالل  إليها ويساعدوهنا.
منعت الفتاة الشاب لكي ال يغضب  إفساح اجملال لتحقيق رغبات الشاب.

بالتأثري على الشاب من خالل  حاولت الفتاة الشاب واعرتفت الفتاة خبطئها.
 حاولت الفتاة مبهامجة الشاب، من خالل التقليل على شأن الشاب. نصحه.

أن الفتاة خائفة وظنت أهنا  شعرت الفتاة باخلطاء وخنعت الفتاة إىل الشاب.
حاولت الفتاة بإقامة  مقتول على يد الشاب، ولكن اصطدمت الفتاة ظنها.

 بالرتتيب.عن التخطيط، لكي يسري كل شيئ 

 .ة، متهور ة، حازمةماهر ، ةصبور ، ةرحيمالشخصية املوجودة: 

يريد الرجل بأن يتزوج امرأة اليت متأل العرض يف الراديو. ألن حب الرجل:  .1
حاول الرجل حلذف خيبته وغضبه بعدم القول وأخذ ما  الرجل تلك املرأة.

جته بإخباره حاول الرجل ليستويل على حميطه وزوجته، ويأمر زو  صنعته زوجته.
تعطش الرجل ويرغب يف االنتظار ليأكل ما قد طبخت  عن الطبخ لزوجته.

دعا  زوجته، حيت كان الرجل سعيًدا جًدا عندما تدخل الزوجة إيل املطبخ.
دعا الرجل إىل  الرجل إىل هللا ليبارك زوجته ويؤمنها. ألن يف سعادة الرجل قلق.

ب زوجته وجنب الرجل زوجته من هللا ليبارك زوجته ويؤمنها. ألن الرجل حي
دعا الرجل إىل هللا ليبارك زوجته  اخلطر الذي يأيت يف أي مكان وزمان.

 حيب زوجته وال يريد أن تتضرر زوجته وتقع يف املشاكل.. ألن الرجل ويؤمنها

 .، غفورأهوج، صبور، خري الشخصية املوجودة:

ن املستمعون حاولت الزوجة إلعطاء انطباعا جيدا حىت ينبهرو الزوجة:  .4
حاولت  حاولت الزوجة لتأثري املستمع بطريقة مقنعة. ويأسرون ويتسلىون.

حاولت  الزوجة لرفض ما طلب الرجل بالتزام الصمت دون أن تديل بكلمة.
الزوجة إلطاعة على ما توقع الرجل بعد الزواج معها وهو تقدمي األطباق 

يل تطبخ البيض املقلي حاولت الزوجة لطلب االعتذار عن أفعاهلا ا اللذيذة.
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حاولت الزوجة لتعويض  فقط ألن خافت الزوجة من التأخر عن العمل.
حاولت الزوجة بالدفاع عن نفسها عن النقد  أخطائها باالعتذار إىل الرجل.

والتوبيخ من املستمعني. باإلضافة إىل إخفاء اإلخفاقات واملظامل اليت قد 
 عملت إىل الرجل.

 .ةجماهد، ة، طموحخرتم اآلال هت الشخصية املوجودة:
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 الرابع الفصل

 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة .أ
إجراؤها توصل الباحث إىل عدة استنتاجات  تمن نتائج البحث واملناقشة اليت مت

أسعد صيات الرئيسية يف القصة القصرية "خبصوص شكل احتياجات ودوافع الشخ
 مثل: "،أنا املوت" و "زوجني
، عدة أشكال من احلاجات والدوافع له "أنا املوت"القصة القصرية يف  ابالش .أ

 /احلماية، احلاجة إىل )موازنة( Counteractionة إىل رد فعل / اجاحل وهي:
Defendance )الدفاع عن نفسك( ، / احلاجة إىل العدوانAgression )اهلجوم( ،

م الذايت / احلاجة إىل احلكلسيطرة(، )ا Dominanceاحلاجة إىل اهليمنة / 
Autonomy ة إىل الفهم / اج)مستقل(، احلUnderstanding اجة إىلاحل(، )فهم 
 Harm Avoidanceة إىل جتنب الضرر / اج، احل)رفض( Rejectionالرفض / 

  .)جلعل الناس شفقة( Succoranceاجة إىل العون / احل، )جتنب اخلطر(
، فإن رى من أجزاء القصةالسلوك اليت تُ و  والدوافعمن عدة أشكال االحتياجات 

ات عديدة، وهي: الراحة اجلسدية والسلطة والعاطفة هذه الشخصية هلا اجتاه
 .واأليديولوجيا الشخصية والعلم

، ا عدة أشكال من احلاجات والدوافعهل "أنا املوت"الفتاة يف القصة القصرية  .ب
لتغذية / ج الذايت(، احلاجة إىل ا)الرتوي Exhibition احلاجة إىل معرض / وهي:

Nurturance ة إىل الفهم / اج)رعاية(، احلUnderstanding ة إىل اج(، احل)فهم
)جلعل  Succoranceاجة إىل العون / احل، )موازنة( Counteractionرد فعل / 

 /)االحرتام(، احلاجة إىل احلماية Deference ، احلاجة إىل االحرتام /الناس شفقة(

Defendance )حلاجة إىل اهليمنة / ، ا)الدفاع عن نفسكDominance 
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/  احلاجة إىل التحقري، )اهلجوم( Agressionاحلاجة إىل العدوان / لسيطرة(، )ا
Abasement الرفض /  اجة إىلاحل(، )متواضعRejection  ،)إىل  احلاجة)رفض

 (.)النظام Order / الرتتيب
، فإن القصةالسلوك اليت تُرى من أجزاء و  والدوافعمن عدة أشكال االحتياجات 

 ات عديدة، وهي: السلطة والعاطفة الشخصية والعلمهذه الشخصية هلا اجتاه
 .واأليديولوجيا

، فععدة أشكال من احلاجات والدوا " لهأسعد زوجنيرجل يف القصة القصرية "ال .ج
إىل االنتماء /  ةاج(، احل)فهم Understandingة إىل الفهم / اجاحل وهي:

Affiliation )دمج(، إىل رد فعل / ة اجاحلCounteraction )احلاجة إىل )موازنة ،
)عاطفة(،  Sentienceاجة إىل اإلحساس / احللسيطرة(، )ا Dominanceاهليمنة / 

ة إىل جتنب الضرر اج، احل)جلعل الناس شفقة( Succoranceاجة إىل العون / احل
 /Harm Avoidance  / جتنب اخلطر(، احلاجة إىل التغذية(Nurturance اية(.)رع 

، فإن السلوك اليت تُرى من أجزاء القصةو  والدوافعمن عدة أشكال االحتياجات 
ات عديدة، وهي: الراحة اجلسدية والسلطة والعاطفة هذه الشخصية هلا اجتاه

 .الشخصية والعلم
ا عدة أشكال من احلاجات هل "أسعد زوجنيالزوجة يف القصة القصرية " .د

ج الذايت(، احلاجة إىل )الرتوي Exhibition احلاجة إىل معرض / وهي:، والدوافع
، )رفض( Rejectionالرفض /  اجة إىلاحللسيطرة(، )ا Dominanceاهليمنة / 

 Succoranceاجة إىل العون / احل)االحرتام(،  Deference احلاجة إىل االحرتام /
، احلاجة إىل )موازنة( Counteractionة إىل رد فعل / اج)جلعل الناس شفقة(، احل

 .)الدفاع عن نفسك( Defendance /حلمايةا
، فإن السلوك اليت تُرى من أجزاء القصةو  والدوافعمن عدة أشكال االحتياجات 

 .ات عديدة، وهي: السلطة والعاطفة الشخصية والعلمهذه الشخصية هلا اجتاه
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توصل الباحث إىل عدة استنتاجات  ت إجراؤهامن نتائج البحث واملناقشة اليت مت
" و أسعد زوجنيالشخصية يف الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "رة صو  خبصوص

مسؤوليا ومتهورا وغاضبا وحازما وطموحا، أن الفتاة رحيمة . أن الشاب "أنا املوت"
وصبورة وماهرة وحازمة ومتهورة، أن الرجل أهوج وصبور وخري وغفور، أن الزوجة ال هتتم 

 اآلخر وطموحة وجماهدة.
 االقرتاحات .ب

الشخصية  ، ميكن مالحظة أن كلإجراؤها تتائج البحث واملناقشة اليت متمن ن
أو أفعال  الرئيسية هلا نفس أنواع االحتياجات، ولكن لكل الشخصية الرئيسية هلا طريقة

. تتأثر أفعاهلم أيًضا طبيعتهم وشخصيهم بتلك األفعال فرقتلتلبية احتياجاهتا. و اخلاصة 
يس من السهل تقليد سلوك سخص ل إلضافة إىل ذلك،با بالبيئة واألشخاص من حوهلم.

. ألن اآلخر للحصول على شيء مرضي، على الرغم أن لديهم نفس االحتياجات
، ال شخاص من حوله. باإلضافة إىل ذلكالسلوك ميكن أن يتأثر ويؤثر على البيئة واأل

ستمر ، سيحنتاجها وفًقا ملا نريد. ومع ذلكميكننا احلصول على كل األشياء اليت 
بناًء على االستنتاجات واإلشارة إىل فوائد البحث،  الشخص يف حماولة تلبية احتياجاته.

 :يُقرتح ما يلي
من املتوقع أن يستخدم هذا البحث يف تطوير العلوم األدبية وخاصة  -3

 كشكل من أشكال حتليل األعمال األدبية.  والدوافع االحتياجاتدراسة 
والدوافع للشخصية الرئيسية يف  االحتياجاتيقتصر هذا البحث على  -2

، . لذلكالقصريتني "أسعد زوجني" و "أنا املوت" لتوفيق احلكيم تنيالقص
هناك حاجة ملزيد من البحث يف هذا املنتدى باستخدام هنج أو وجهة 

 .نظر أخرى
، يتوقع أن يكون البحث مرجعاً والدوافع االحتياجاتباستخدام دراسة  -1

 دوافعو  احتياجاتو يف أحبا  أخرى تتعلق بسلوك أ
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