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Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin 

akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha 

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan.(At-taubah : 105) 
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حتليلية  دراسة)" وجدة"شخصية البطل األساسي يف الفلم . 00003331، دويتا دورا فريديانا
 موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم .اجلامعي البحث .(سيكولوجية أدبية

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية اهيمإبر  مالك

 املاجستري, أنوار فردوسي. االستاذ م: املشرف
 .فيلم، سيكولوجية أدبية، شخصيةال: الكلمات الرئيسية

. بإستخدام اللغة كوسيلتهإنسان وحياته، من  هكائنخالق و  األدب هو شكل وعمل فا 
و ونظرية، وسيلة للتعبري عن فكرة، ك أهنا ليستالبشر ومجيع من أنواع حياته، ستخدام بإ الفنونوك

 .فكر اإلنساينوالنظم ال ،والنظريات ،ستيعاب األفكاركوسيلة إل ه كذالكولكنفقط، منظومة فكرية 
 .واطا يف اتجمتمع، وهو ما يسمى أياا طابع عاماملشخصية العام هو الشخصية ال  من معظم 

عية، وهي عملية للشخص الذي يعيش جتماة  دي يف عملية تسمى التنشئة اإلتشكيل الشخصي
 يف اتجمتمع و يعرف بقيام اتجمموعة حه يأيت ما فريدة من نوعها

علي ما الذي تؤثر و ، خصية البطل األساسي ىف هذا الفلمما شأما أسئلة البحث فهي 
ملعرفة شخصية البطل هذا البحث يعا  منوأهداف البحث ، خصية البطل األساسي ىف هذا الفلمش

إستخدمت . لفهم الذي تؤثر شخصية البطل األساسي ىف هذا الفلمو  سي ىف هذا الفلماألسا
وأخذت الباح ة املصادر الرئيسية . الباح ة يف هذا البحث الدراسة املكتبية باملنهج الوصفي التحليلي

 . بالنظرية السيكولوجية األدبية بسيجموند فرويد" وجدة"من الفيلم 

يتامن علي فكرة التحليلي النفسي لوجدة، الذي  توي علي  نتائج البحث من هذا الفيلم
والعوامل الذي يؤثر علي شخصية البطل . حركية الشخصية و هي من اموية، واألنانية، واألنا األعلي

األساسي يتامن علي عوامل الفسيولوجية، وعوامل البيئة ال  تنقسم إيل بيئة البيت، وبيئة املدرسة، 
 .امل اإلجتماعي واإلقتصاديوبيئة اتجمتمع، وعو 
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Sastra adalah suatu bentuk karya seni kreatif yang berasal dari manusia serta 

kehidupnya, yang menggunakan bahasa sebagai alat penghubung serta berkomunikasi. 

Bagaikan seorang seniman yang menggunakan kehidupan manusia sebagai obyeknya, bahasa 

bukan hanya cara untuk mengekspresikan ide, teori, dan sistem intelektual, tetapi juga 

sebagai alat untuk menyerap gagasan, teori, dan sistem pemikiran manusia. Kepribadian 

umum merupakan kepribadian yang ada pada sebagian besar warga masyarakat, yang disebut 

juga sebagai watak umum. Pembentukan kepribadian terjadi dari sebuah proses yang disebut 

sosialisasi, sebuah proses bagi seseorang yang tinggal di suatu kelompok masyarakat hingga 

memiliki suatu ciri khas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apa yang menjadi karakter utama dalam 

film ini, dan apa yang mempengaruhi karakter utama dalam film tersebut, tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter utama dalam film ini serta mengetahui hal-

hal yang mempengaruhi karakter utama dalam film ini. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan riset kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Peneliti mengambil 

sumber utama dari film "Wadjda" dengan menggunakan teori psikologi sastra Sigmund 

Freud. 

Hasil penelitian dari film ini meliputi ide analisa psikologis Wadjda, yang mencakup 

id, ego, dan superego. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter utama meliputi faktor 

fisiologis, faktor lingkungan yang terbagi dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat, dan faktor sosial serta ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ل
 

Abstract 

 

Dwita Dora Virdiana. 1330056. The Main Character in The Movie “Wadjda” (Theory of 

Literaty Psichology Analysis). Thesis. Course of Arabic Language and Literature. Faculty of 

Humaniora. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Mentor of Thesis : Muhammad Anwar Firdausy, M.Ag 
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Literature is a form of creative artwork that comes from humans and their lives, which 

uses language as a connector and communicate. Like an artist who uses human life as his 

object, language is not only a way of expressing ideas, theories, and intellectual systems, but 

also as a tool for absorbing ideas, theories, and systems of human thought. The common 

personality is the personality that exists in the majority of the citizens, also called the general 

character. Personality formation occurs from a process called socialization, a process for a 

person who lives in a community group to have a characteristic. 

The  problems in this research is what kind of character in this film, and what affects 

the main character in this film, the purpose of this research is to know the main characters in 

this film and knowing things that affect the main characters in this film. In this study, 

researcher used literature research with descriptive analysis method. The researcher took the 

main source of the movie "Wadjda" using the literary psychology theory of Sigmund Freud. 

The results of this film include the idea of psychological analysis Wadjda, which 

includes of  id, ego, and superego. Factors affecting the main character include physiological 

factors, environmental factors that are divided into home environment, school environment, 

community environment, and social and economic factors. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .1

األدب هو الفن الرفيع الذي يصدر مجاله عن طبع الكاتب والشاعر يف الكلمة املرسلة، 
من النفس، فت ريها محاسة وغرية، وهتزها أر ية وكرما، والقصيدة املنظومة، فتقع على مواضع احلس 

 .0أنه ثقال حتته به العقول فيزول صدؤها، وتعلق به األلسنة فيعذب إساؤها: ومن أجل اثار  

األدب هو التعبري اجلميل عن معاين احلياة والتصوير البارع واملعاين الرفيق وامل قف للسان واملرهب 
فكذالك . 7اة اإلنسانية واملعرب عما يف النفس من العواطف واألفكارللحس واملذهب واملصور للحي

هو من الفنون اجلميلة ال  ترسم جوانب احلياة وتصور تلك األشياء كما حتدها وحتس هبا بل هو 
الفن الرفيع الذي يصدر عن طبع الكاتب والشاعر يف الكلمة أو قصيدة ينظمها فت ري يف النفس 

 .واألسلوب الرائع الذي يصور احلقائق األدبية والعواطف اإلنسانية,  ية و كرمامحاسة وجتدة وهتزها أر 

أوله األدب اإلنشائية أو الذايت إما يكون : واألدب من جهة املوضوع ينقسم إيل قسمني 
 . 0وال اين األديب الوصفي إما أن يكون النقد األدب والتار  األديب. ن را أو شعرا

أو مصنوعة ثقافية معمولة بواسطة ثقافات معينة واألفالم تعكس هذ  ال قافات،  فن هو الفيلم
ويف عصرنا هذا أصبح إنتا  األفالم سوق ضخم يلقى رواجًا كبرياً . وأياا تؤثر فيها

الرائدة يف جمال اإلنتا  السينمائي لألفالم على مستوى العامل أما  هوليود املختلفة وتعترب اتجمتمعات يف
 .4هي األقوى يف اإلنتا  السينمائي السينما املصرية على صعيد العامل العريب فتعترب

ثار اإلجيابية اء اآلعلى حد سو  تأثري الفيلم على أي مجهور، سواء كانت آثار ذلك 
تشكيل الذلك، والفيلم هو قادرة على التأثري وحه تغيري  الرسائل الواردة يف من خالل. والسلبية

 .شخصية من اجلمهور

                                                             
 0: دار املعارف؟ ص : القاهرة . 0610. الطبعة ال امنة. األدب العريب املعاصر يف مصر. الدكتور شوقي ضيف  0
 33: ص . اإلدارة العلمة للمعاهد الكلية باململكة العربية السعودية: الرياض . 0632. صر اجلاهليعاألدب األعريب وتارخه يف ال. حممد التحاسحان حممد اجلنيد  7
 014: ص . 0612. ة السعوديةاإلداروة العامة للمعاهيد والكليات باململكة العربي: الرياض . يف حميدط النقد األدب. إبراهيم علي أبو احلشب  0
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من خالل هذا الفيلم  استخدام خياله لتقدمي رسالة يف إيصال الرسالة إىل اجلمهور، ومدير 
يذكر الفيلم الذي أثار  ليس(. ةأو غري مباشر  ةر عرض مباش)معرض  من قبل العناصر التالية املتعلقة

يف ذلك، وهذا بدور  ميكن  العديد من التهم رسالة األيديولوجية. يف اتجمتمع احلقيقية أو جدي صةالق
فة ال  تساعد ومجيع األفالم هي وثيقة االجتماعية وال قا .د من اجلمهوراعتقإلا أن يؤثر على منط

 .على التواصل العصر
 هيفاء هو الفيلم السعودي األول املصور بالكامل يف الرياض، من كتابة وإخرا  ةوجد فيلم
عامًا،  00العمر ال  تبلغ من ( وعد حممد) يف قلب هذ  القصة وجدة  .يف أوىل أعماما املنصور

تلميذة يف املدرسة، مشاكسة، متمردة، تتمتع بشخصية قوية، ذكية وطريفة، تعيش حسب ايقاعها 
 .اخلاص، حبذاءها الرياضي وحبها ملوسيقى الروك

عبد الرمحن )يف طريقها من املدرسة إىل املنزل، خيطف صديق اللعب عبداهلل يف أحد األيام 
به لكنه يسبقها بدراجته اموائية، لتقرر وجد  شراء دراجه هوائية منديلها حتاول اللحاق ( اجلها

فتاة ودراجة هوائية أمر غري مقبول، هكذا  ربها أمها ال  تعيش . والسباق مع عبداهلل والفوز عليه
مع وجد  لوحدمها، مع زيارات متقطعة من األب بسبب التحاريات للزوا  ال اين، وجدة تصمم 

لك تنام اىل مسابقة يف حتفيظ القرآن الكرمي طمعاً باجلائزة املادية ال  ستؤمن على شراء الدراجة لذ
  .ما شراء الدراجة اموائية

يف بداية الفيلم نرى وجدة على وشك أن تتلقى التوبيخ من مديرة املدرسة، وعندما تغلق أبواب 
لصورة والنماذ  سيصاحبنا هذا التناقض يف ا. املدرسة ذات األسوار العالية، نشعر أهنا أبواب سجن

فم اًل ال يسمح للفتيات بركوب دراجة هوائية ومع ذلك ال مشكلة من بيع الدراجة . طوال الفيلم
للفتاة، والد وجد  ال يرغب بالزوا  من أخرى لكنه ال يستطيع أن يقف يف وجه ضغوط والدته، 

عن، الزوجه مكاهنا البيت، ومجيع يف املدرسة لكن املدرسات يستط  الترب  واملاكيا  ممنوع للطالبات
 . النساء يف الفيلم عامالت

مديرة املدرسة واجلدة مت الن سلطة ثقافة اتجمتمع احمللية، والطريقة ال  يتم توظيف الدين لتعزيز 
هذ  السلطة وفرض القيود، هل فعال الفتاة ال ميكنها قيادة دراجة هوائية بسبب ثقافة حملية متوارثة يف 

http://ja5ah.com/tag/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1/
http://ja5ah.com/tag/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1/
http://ja5ah.com/tag/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1/
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الفيلم ال ينتقد السعوديني فحسب بل أيااً ينتقد كل من هم . الناس أم ألسباب أخرى؟خميلة بعض 
 .خار  هذا اتجمتمع وما  ملونه من صور منطية وأحكام مسبقة

ال بد من أن أذكر أن متابعة القصة تولد العديد من املواقف الكوميدية، والفيلم مليء بالتفاؤل 
ات املوجودة خاصة وجدة ووالدهتا شخصيات حمببة، هنتم هبم ويرسم البسمة، وما مييز  أن الشخصي

مبشاكلهم، بأحالمهم، وآمامم ونرغب يف رؤية ما سيحدي معهم، ومع هناية الفيلم كانت لدي 
 .رغبة لو أن ينجز جزء ثاين مع وجد  بعد عدة سنوات

  السنمائي مهرجان أبوظيب يف« وجدة»عد فوز هيفاء املنصور جبائزة الشاشة على نص فيلم ب
معروما بول  ، عملت هيفاء املنصور ملدة مخس سنوات على كتابة السيناريو والعمل7336سنة 

لشركات  كي يرى الفيلم النور، باإلضافة لفهد السكيت الرئيس التنفيذي وجريها رد ميكسنر
 ، مبشاركةاألملانية هي املنتجة ريزر فيلم كانت شركة .لدعمه للفيلم منذ اللحظات األوىل روتتانا

يونايتد تلنت   وشركة هاي لوك، واملبيعات العاملية كانت مع شرك  وروتانا ستوديوز
 .ويعترب بذلك الفيلم التعاون املشرتك األورويب األول يف دول اخلليج العريب. األمريكية إجينسي

, علم النفس أو السيكولوجي هو يدرس علي السلوك اإلنسان كمظاهر حلياته النفسية
ومبا يدور يف داخلنا من أحساسات وخواطر وسلوك , لي هذ  احلياة يف شعورنا أما جيري حولناونتح

شخصية اإلنسان ناحية اإلنسانية  اإلنسان الظواهر املنظور املالحظ وغري جمرد وكانت النفسية أو
سلوك وكان . الداخلية وغري منظورة ومالحظة عند احلماسة ولكنها منظورة ومالحظة بسلوك اإلنسان

 .وكل اإلنسان غري متشاهبة ومتساوى بني األخر. اإلنسان تنوعا تعديدا

كما يقول يف السابق أن األدب هو التعبري اجلميل عن معاين احلياة والتصوير البارع واملعاين 
الرفيق وامل قف للسان واملرهب للحس واملذهب واملصور للحياة اإلنسانية واملعرب عما يف النفس من 

واألفكار، فكذلك يبحث أياا من اإلنسان وحياته أو يعرب الصورة واملظاهر اإلنساين العواطف 
 .ومسألته ال  تظهر يف اإلشرتاك اإلنسان مبجتمعه وبيئته

األدب و السيكولوجي مما اإلرتباط اخلطري الذي موصوف بغري مباشرة ووظيفة غري مباشرة 
سواء وهي النفسية، وإما وظيفتهما مها يفهمان  أى هي أن األدب و السيكولوجي كانا موقف املبدأ



 

  
 

فكذلك حينما يريد أن يبحث أو  لل عن شخصية اإلنسان يف . صورة ظاهرة النفس اإلنساين
 .الفلم أو الرواية أو الشعر أو املسرحية فيحتج إيل املدخل السيكولوجية و األدبية: األدب الفن م ل 

يف حتليل األدب الذي يبحث دقيقا يف مسألة  حتليل سيكولوجية أدبية هو من أحد أقسام
نفسية يف كتاب هل هو من نفسي أو رو  الكاتب أو هو من عملي الفعال يف تأليف الرواية أو هو 

 . 3من الكتاب األدبية نفسها يعا عن شخصية البطل يف الفلم أو الرواية أو هو من ناحية القراء 
فعل بانظرية السيكولوجية ألن شخصية البطل فيها  حتليل شخصية البطال يف مصنفات األديب قدو 

 .تشتمل علي ظواهر النفسي ال  تظهر من تظهر طريق طبعته

من هذا البحث السابق أرادت الباح ة أن تستخر  منها العناصر الداخلية من ناحية 
 :شخصية حتليلية يف البطل األساسي حتت العنوان 

 ”( دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية)" وجدة"شخصية البطل األساسي يف الفلم ”
 .أمني..... ورجاء من هذا البحث أن يكون نافعا للباح ة نفسها ولكل من قرإها  
 

 لة البحثئأس .2
 :ومما قد ذكر يف خلفية البحث فتبحث الباح ة أسإلة البحث فيما يلي 

 ما شخصية البطل األساسي ىف هذا الفلم ؟. أ
 ىف هذا الفلم ؟ ما الذي تؤثر شخصية البطل األساسي . ب

 
 أهداف البحث .3

 ملعرفة شخصية البطل األساسي ىف هذا الفلم. أ
 لفهم الذي تؤثر شخصية البطل األساسي ىف هذا الفلم. ب

 
 
 

                                                             
3 Rene Wellek dan Ausrin Warren. Teori Kesusastraan. 1993. Jakarta : PT Gramedia. Hal : 90 
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 تحديد البحث .4

نظرا إيل عدم الوقت الوسع فمن الارورة وعدم الوقت الواسع للباح ة أن حتدد جمال هذا 
 : البحث إيل األمور التالية 

 لك شخصية البطل األساسي ىف هذا الفلمتستخر  الباح ة ت. أ
دينامكية : تستخدم الباح ة إيل نظري سيكولوجية سيجموند فرويد ال  يتكون علي . ب

شخصية ال  تتكون من الغريرة، إستعمال الطاقة النفسية وإشباعها، القلق، وتراقف 
 .وحيلة الدفاع

 
 اتالسابق اتدراسال .5
دراسة حتليلية )شخصية أمرؤ القيس بأشعار  مناسب ال: ، موضوع 7303سوميا ذوالكفل، . أ

، هو طالب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية (سيكولوجية أدبية لسغموند فرويد
احلكومية ماالنج، يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية، وأهداف هذا البحث 

 .يعا حتليل الشعر مبناسبة الشخصية
دراسة حتليلية " )رحلة نعلة"خصائص الشخصية يف قصة قصرية : ع ، موضو 7336بيهقي، . ب

، هو طالب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، يف (سيكولوجية أدبية
قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية، وأهداف هذا البحث يعا حتليل الشخصية 

 .ة الرئيسية ليعرف سيكولوجية أدبيةوحتليل صور اإلستجابات الشخصي
احلب حتت "احلياة احلقيقية يف مصر واحلياة اتجمتمع يف رواية : ، موضوع 7303عندي أوليا، .  

، هو طالب يف جامعة موالنا مالك (دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية)لنجيب حمفوظ " املطر
أدهبا لكلية العلوم اإلنسانية، إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، يف قسم اللغة العربية و 

وأهداف هذا البحث يعا حتليل حقيقية من حياة الشخصية يف مصر يتعلق باحلياة اليومية 
 .يف سيكولوجية أدببية
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 فواد البحث .6

 :هذا البحث مهما حيث يرجي أن يعود نفعه إيل 

 العربية لرتقية معرفتها األدب العريب ولتدريب كفائتها يف إدراك الفلم: الباح ة . أ
 ملساعدهتم يف إداك الفلم العربية: طالبة شعبة اللغة العربية . ب
 للمسامهة يف أك ر الدراسات أو البحوي عن األدب العرب: نقد األدب . ت

 
 البحث نهجمن .7
 البحث مدخل. أ

مناهج البحث أو طريقة البحث هو جمموعة من اخلطوات املنظمة والعلميات العقلية الواعية 
وهذ  الداللة . 1رق الفعلية ال  تستخدمها الباح ة لتفهم الطاهرة موضوع الدراسةاملبادئ العامة والط

علي طائفة من القواعد العامة ال  متكن الطريقة املئدي إيل الكشف عن احلقيقة والربهنة علي 
مث عن أنواع مناهج البحث هي املنهج اإليتنباطي واملنهج . صحتها للوصول إيل امدف املعلوم

 .ئي واملنهج الوصفي واملنهج التارخي واملنهج الواثقياإلستقرا

واملنهج بالوصفي هو البحث الذي يعتمد . املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج الوصفي
ال يوضح البحث عن اإلرتباط وليس المتحن . علي دراسة الواقع والظاهر كما يوجد يف الواقع

 .2الفرض أو ليصنع التنبؤ

فيسمي . املنهج الوصفي، املستخدمة يف هذ  البحث هو الدراسة التحليلية من أنواع الدراسات
أنه يف برية األمر مجع الباح ة البيانات مث حللها وعممها . هذا البحث باملنهج الوصفي التحليلي

 .لإلستنتا 

وهذا البحث نوع من الدراسة املكتبية و هي الدراسة يقصد هبا مجع البيانات واألخبار مبساعدة 
وإما البيانات هذ  البحث . ملواد املوودة يف املكتبة م ل الكاتب واتجماالت والوثائف وغيؤ ذالكا

 .1يسمي بالبيانات الكيفية، ألن الباح ة عربهتا تعبريا للحصول إيل نتيجة البحث
                                                             

 0:ص.دار اجلماعة:اخلرطوم.0663. مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامععة. عبد الرمحان أمحد ع مان  1
2 Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian. 2002. Jakarta. Rineka Cipta. Hal: 10 
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اح ة عربهتا تعبريا لفظيا للحصول إيل بث تسمي بالبيانات الكيفية ألن الوأما البيانات هذ  البح
 .6تيجة البحثن

وقفا ملا هتدفه الباح ة وهو وصف ديناميكية الشخصية البطل الذي  املدخلوضعت الباح ة هذا 
 ".وجدة"يتامن يف الفلم 

 نوع البحث  . ب

جيتمع  ة، الباح (Library Research)يف هذا البحث منهج الدراسة املكتبية  ةويستخدم الباح 
 .أو الصحافة ال  تعلق هبذا البحثبعض املراجع واملصادر من الشبكة الدولية 

 مصادر البيانات.  

رأي مواليانج أن مصادر البيانات األساسية يف التعبري الكيفي هو األفعال واألقوال، واآلخر 
مها , مواليانج تنقسم مصادر البيانات علي قسمني, هو بيانات زيادات م ل اإلستقراء وغري ذلك

 .03مصادر األساسية ومصادر ال ناوية

صادر األساسية هي املصادر احملصولة من تأليف أصلي كتبه املألف اجلرب املكتشف امل أما
در األساسية يف هذا البحث مأخود واملص. ي املصادر األوليةاملصادر األساسية ه. 00القائم به نفسه

 ".وجدة"لم يمن الف

ملرقبات واملختصرات أما مصادر ال ناوية هي املصادر احملصولة مما كتبه املؤلفون واملكتشفون وا
 07.وامللخصات واإلنتفادات و الكتابات ماال ينظر  الكاتب مباشرة وال يقوم به

 طريقة مجع البيانات. خ

                                                                                                                                                                                              

1 Muhammad Nashr. Metodologi Penelitian. 1999. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal:63 
0 :ص. املرجع السابق. عبد الرمحان أمحد ع مان  
03 Lexy. J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT remaja Rosda Karya, 2007) 157 

00  M. Iqbal hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 
2002) 87 

 17, نفس املراجع  07



 

8 
 

بعض  ةجيمع الباح , وهنا. طريقة املشاهدة ةيف الطريقة مجع البيانات، يستخدم الباح 
 .التصنيفاملشاهدة، والكتابة، و  املراجع من

, ال  ستبحث ة  السجاالت امامة تتعلق باملشكلبيانات إلنتا هذا البحث هو وسيلة جلمع ال
وهبذ  الطريقة تقوم الباح ة بالبحث يف . ساس التقديراتأعلي البيانات الكاملة وليس علي  حلصول

 .شيء مكتوبة كالكاتب والوثائق للحصول علي املعلومات أو البيانات املتعلقة مبوضوع البحث

 طريقة حتليل البيانات. ه

والبحث بالوصفي هو البحث الذي . يف حتليل البيانات املنهج الوصفي الكيفي ةم الباح يستخد
يل البيانات إاملنهج الوصفي يعطي اإلهتمام . عيعتمد علي دراسة الواقع والظاهر كما يوجد يف الواق

امون كان الباح ة حتلل البيانات املوجودة بتحليل امل. الطبيعية، البيانات ال  تتعلق بسياق فيه
 : وأخذت الباح ة بتخفيض البيانات، وهو بعدة وراحل

 تشخيص أو تعريف البيانات (0
 تنسيق البيانات يف مصادر البيانات  (7
يف البيانات احملصولة من ناحية الشخصية مث تفسري علي أساس دناميكية نتص (0

 .الشخصية

 : وأما خطوات هذا البحث،  كما يلي 

 " وجدة"ينظر الباحث إيل الفلم  (0
 " وجدة"يد الباحث املشكلة  ال  توجها الشخصية الرئيسسية يف الفلم حتد (7
 بدراسة سيكولوجية أدبية بسجموند فرويد" وجدة"حتليل الفلم  (0
 استخالص النتائج (4

 

 

 



 

  
 

 الباب الثاني

 إطار النظري

 األدب . أ
 مفهوم األدب .1

 :كان تعريف األدب متنوعة وخمتلفة باختالف العصور يعا 

ويف . مبعا الدعوة إيل الطعام( بسكون الدال" )أدب"ستعمل اجلاهلون كلمة إ: يف العصر اجلاهلي 
هو أخذ مدلول هذ  الكلمة يتسع ليشمل التهذيب اللسان إيل جانب التهذيب : العصري اإلسالم 

 .اخللقي الذي هو النشأة الصاحلة وجب اإلبتعاد عن الرذيلة

جمد معا آخر هو : العصري األموي أما يف . فقد ورد يف احلديث أديب ريب فأحسن تأديب 
إطالق علي املعلمني الذي يدرس أوالد اخللفاء وغريهم بتلقيهم الشعر واخلطاب وأياهم، فيسمي 

اطلق علي األشعار واألخبار وعلي األحاديث والوصايا : وكذالك يف العصر العباس . هاؤالء باملأدبني
وإنسان وأيام وأحكام تقدية مث الن ر الفن الذي  واخلطب ملا ما من الن ر وما يتصل هبما من أخبار

حينما جاء القرن الرابع بتغيري معا األدب إيل معا الذي وقف به عند الشعر والن ر  ،جود  الكتاب
فلما إنتهي القرن اخلامس وقف األدب عند الشعر والن ر، وحتدد معنا  . بعد إفصال النقد والبالغة

 .00لاخلاص مبا جيري عليه اإلستعما

وينقسم األدب من حيث موضوعه إيل قسمني ومنه األدب األنشائي هو ما تعرب به من شعر  
الشعر هو الكالم : وهو يقسم إيل قسمني مها . أو ن ر عما حتس به من اخلواجل والعواطف واخلواطر

م، والوزن، الكال: وكان له مخسة الشروط . الفصيح املوزن املوقق املعرب غالبا عن الصور اخليال البديع
الن ر العادي : وهو علي ضربني . الن ر هو ما ليس مرتبا بوزن وال قافية. والقافية، واخليال، والقصد

امل ال . الذي يقال يف اللغة التخاطب، الن ر الذي يرتفع فيه أصحابه إيل لغة فيها فن ومهارة وبالغة
 .04القصة القصرية، والرواية والفلم، وغريها: فيه 
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وليس من جانب من . اتجمتمع يف الع ور عليها توجديب هو صورة احلياة ال  عمل األد 
سيلة و عن العملية اإلبداعية الذين ينتجون األفكار إىل قصص ال  تدفقت من خالل أن  واضعي

ويرتبط ارتباطا وثيقا . ال تقتصر على عامل اخليال لكل مؤلفهو األدب وباإلضافة إىل ذلك، . اللغة
 . نفسيةالوحالة  ،والفردية ،اة االجتماعيةخيال احليعن 

 يتم تشغيل احلدي على منو . جمموعة من األحداي األدب يتميزأن األساس  من 
 .ادور ما الشخصيات، ولكل منها 

 

 تحليل األدب  .2

وحتليل األدب هو عمل أنشاد يف طلب وإجياد وتقرير القيام احلقيقية كتابة أدبية بواسطة 
 . 03أرضه علي شكل مكتوبة مفهوم وتفسري منظم مث

وهناك ثالثة أقسام . وكان البحث أو التحليل يف األدب الخيتلف ك ري بأك ر البحث عاما
نسانية وم يف الطبيعة و البحث العلوم اإلالبحث العل: من البحث حينما  نرى نظرا العلوم، وهي 

وكان يظهر . تصاله بغري املعاألن يبحث حتليل فيه األنسان وإ. وال قافية والبحث العلوم اإلجتماعي
 .01يف تلك الكتابة األدبية ويبحث أياا حالة الكاتب والقراء

وحتليل األدب علي أنه مرتبط مبا . وإستعمال تلك الكيفية وقفا إما يقصد  ذلك البحث
  يبحث يف العلوم ال قافية واإلنسانية حيث يتصل ك ريا بإعطاء املعا والقصد الذي  تا  إيل التدقيق

 .ك ريا فيستعمل منهج وكيفية البحث املكتيب

عتيق يصعب يف مرات   والذي يبحث وعلل يف حتليل األدب أي الكتابة األدبية ظن أهنا شيء
ال  ما . حلياةيبحث يف هذا اتجمال هو ناحية اوهو كان ذلك، الذي . ك رية أن يفرصها موضوع

 .مس لدي اإلنسانحتديد وحتصيص واستطاع إمتحان، والتماسة باخلواص اخل
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 السيكولوجية . ب
 سيكولوجيةالتعريف  .1

وهي تدرس ملعرفة الداللة . ال  تدرس الناس هي سيكولوجية من أهم العلومال
السيكولوجية لألحاديث التارخية الكربي وهتتم به للبحث عن حلول املشاكلة اخلاص يف 

وتدرس . نساين املعقداحلياة ويف العمل وتدرس عن إكتساب القدرة علي تفسري السلوك اإل
السلوك الشاذ أو املنحرف أو الشخصيات الشاذة كمرض العقول أوالنفوس أو األطفال 
أصحاب املشكالت والصعوبات النفسية ولكن هذا اإلعتقاد جبأنبه الصواب ألن سيكولوجية 
هتتم بالشخصية السوي كاهتمامه بالشخصية الشاذة كذلك  دئ الناس عندما يعتقدون أن 

صيات البارزة يف السياسة أو يف الصناعة أو الفن أو العلم أمنا يتحوكون طبقا للمبادئ الشخ
املنطقية وحسب، ولكن يف الواقع هناك أياا العوامل السيكولوجية ال  وراء سلوكهم ال  

 .02تأثريا واضحا
مبعا نفسية و العلم الذي هتتم إهتمام عميقا شديدا  Psycheأن السيكولوجية لغة 

فمن هذا نفهم أن . وباخلولص تدوس جبانب السلوك والنفس. نسان موضوعيا يف البحثباإل
 :تعريف السيكولوجية ينقسم قسمني موضوعيا 

 العلم يبحث عن سلوك اإلنسان . أ
 .01العلم يبحث عن نفس األنسان. ب

 

 منمظهر من مظاهر املالحظات األدبية احلياة  من هو. عمل األديب لديه عامل اخلاصأن  
العمل و (. Suharianto 1982: 11)عمل األديب هو مصطنعة أو ومهية احلياة األدبية . حومايف اة احلي

عمل األديب و . ((Siswantoro 2005: 31. بإنشائه من طابعاألديب لديه النفسي، الذي تاطلع به 
يشكل هذا السلوك و . من طابعتسجيل األعراض النفسية ال  كشفت عنها سلوك تظهر عن 

حبوي األدب على شرط أن لديهم  الكاتب عن نات أو احلقائق التجريبية ال  جيب أن ي ريهاالبيا
 .كافية يف التحقيق جراحة األعمالالدبية األالنظريات النفسية 
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حول عن ميكن تعريفها بأهنا جمموعة من االفرتاضات  الفردشخصية عن درس ت ال نظرية ال 
 الكاتب ك ري من. ه يف األدبتوميكن أياا الع ور شخصي .بيةالسلوك البشري وتعريف نوعيته التجري

تكون و (. طبيعيالغري )هتمام، وأحيانا بعاها الشاذة م رية لإل اإلنسان الذييعرض شخصية  الذي
 .واحدة من مناطق اجلذب يف العمل األديب

ك يشرت الشخصية العادية السائدة عادة . الشخصية هي مؤلف من قاايا احلياة األساسية 
ومن . حنرافيف حال الشخصية اإل أهنا طبيعي ما يسمىالغري بشخصية أما ال. يف إيقاع احلياة

بدعة، واملبادرة، لديه اهتمام واسع، واالنفتا  على حمفزات يعا من املالقة اخلشخصية الخصائص 
ل على استعداد لتحمو واثق، و حيوية، و نشيطة، والاملغامرة، و قوي، الفاول و جديدة ومستقلة، 

 (.Endraswara, 2003: 152)املخاطر وتكون جريئة يف ا اذ األديان 
طل هو مفرد لكلمة أبطال أو األبطال، هو كائن إست نائي خيتلف عن البشر عامة بال 

وهو التعبري امل ايل عن حلم اإلنساين بالتفوق علي القدرات احملدودة للجنس . بصفاته أو بأعماله
اعة، فإن البطل جيسد منظومة من القيم تسعي مجاعة ما لت بيتها أما علي مستوي اجلم. البشري

 .06وتعزيزها، ولذالك حظي مبكانة كبرية يف املمارسات اإلجتماعية والدينينة يف كل احلارات
يف القصة يتم عرضها يف عمل سردي لديه ميل معني كما ورد يف خطاب وما يتم  الطابع 
غري )والسلوكية ( اللفظية)، وهذا يعا  ملها الكلمات وبالنسبة حلالة من الشخصيات. يف العمل

آخر من الصفات الشخصية بدال  طابعمع  من طابع واحد يتم حتديد الفرق بني شخصية(. لفظي
 (Nurgiyantoro, 2000: 166)من القوانني الفيزيائية 

 
 من ناحية األدب اتحليله .2

ة هو من أحد أقسام يف حتليل حتليل األدب النفسي أو يسمي مدخل السيكولوجية األدبي
األدب الذي يبحث دقيقا يف مسألة النقسية يف كتابة من نفسي أو رو  الكاتب أو من عمالية 

 .73الفعال يف تأليف الرواية أو هو من الكتاب األدبية نفسها أو هو من ناحية القراء

                                                             
/https://ar.m.wikipedia.org/wikiبطل  06
73  Nyoman Kutha Ratna. S.u. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. 2004. Jogjakarta:Pustaka 

Pelajar.Hal: 343 
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يف جماالت املتخصصة  جرب سعيد أن الدراسات النفسية رأى األستاذ صربي يوسف يف سعاد
كلما يتمكن و  هداف ال  كان يتوخاها املبدع،ما دور كبري وفعال يف تعميق الدالالت واأل األدب

 .ما أن يتوغل يف محيميات عوامل املبدع وتفاصل شخصيته الباطنة الناقد واحمللل لنص
و  ،و التأليف ،املؤلف :أن الدراسة أدب النفسي يتعلق على ثالثة مشكالت املهمة، وهي

 .القارئ، ولكن هذ  الدراسة أك ر حب ه إىل املؤلف و التأليف

سرية "أحد من يهتم هبذ  الدراسة اهتماما حني ألف كتابا مسا  ب  Coullreed كان كولري
ما شيئان هنويقول إ. وبني فيه رأيه عن تفريقه بني الشعر والعلم ((Biographia literaria "أدبية 

إىل اختالف املنهج املستخدم يف حتليل موضوعهما، إذا أن العامل وذلك يرجع . تفاوت بعاها ببعض
 .يعمل بعقلهه و الشاعر يعمل بعاطفته

 حتليل األدب النفسي هو التحليل الذي من منظر أن الكاتب األدبية يبحث أبدا عن
 .70ال  مازالت تعرض األفعال املتنوعة واملختلفة. انيةساألحداي الواقعة عن احلياة اإلن

 :ك بعض تقسيم يف هذا التحليل األديب النفسي، فمنها كمايلي فهنا

التحليل من ناحية الكاتب وعملية الفعال يف تأليف الكتابة األدبية حيث فيه كما وراء ( أ
تلك الكتابة األدبية خاصة فيما يعرف الكاتب يف حياته وكيف شخصيته ال  يؤيت ك ريا 

از والفكرة الرئيسية وشخصية بطل القصة يف كتابه ويؤثر أياا يف إختيار الكالم واتجم
 .فيما كتبه

ب األدبية التحليل من ناحية ما يكتبه الكاتب أي كتابة األدبية حيث يبحث فيه الكات( ب
الكاتب بل يستعمل فيه ومبدأ حتليل النفسي يف إطالع علي  وفحسب بدون إرتباطه حن

 .اإلنسان يف كليتهويعربهم كامنا كامل علي أهنم . شخصية بطل القصة وجيعلهم

فهم الكتابة األدبية وفهم القراء يف أشرار ل من ناحية القراء حيث فيه عمليةالتحليل ( 
 .77ويتجه هذا التحليل إيل القراء واحدا يف حال تلك اتجمال. مجاما وحسنها وقيمها
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 أن مصطلح السيكولوجية" النقد العريب"يف كتاب  Austin Warren  و ,Renne Wellekوقال 
 : وهي األدب يشمل بأربعة تعريفات، 

 
 دراسة املؤلفة جانب الطبيعية والسيكولوجية .0

ستيفاء حاجته إحلياة ألنه يشعر بعدم قدرته على وقد رأى فرويد أن املؤلف الذي يفر من حقيقة ا
كان املؤلف يستطيع أن يربط خياله بصناعة .  صل جوابه وخصوصا غريزته، مث حياة خيالية هو

 .70وأما القارئ يستلم إنتاجه لتدبر احلياة .األديب اإلنتا 
 دراسة االبتكاري .7

شعور إلبراز ألن الدافع الألابتدأ من . إن عملية االبتكار  تمل على طبقات يف تأليف إنتا  املؤلف
النتائج األديب حه إصالحه يف إنتاجه، ومن معظم املؤلفني أن الطبقة األخرية يف إنتاجه طبقة 

 .74حلقيقياالبتكار ا
 دراسة النظرية واملامونة السيكولوجية يف اإلنتا  األديب .0

لشر  حالة اإلبطال وطريقة  ال يف اإلنتا  األديب ألنه مناسبكانت السيكولوجية يطبق على أبط
ويفيد للمؤلف وللقارئ حدة القدرة  (Estetika)ستاطيكية أونظرية السيكولوجية تزيد قدر . ةاحلكاي

 .وادر نفوس األبطال يف اإلنتا  األدبعلى املالحظة يف ب
 دراسة تأثري األدب من ناحية  .4

إنتا  األديب يف جانب سيكولوجية القارئ ألن حقيقة و . جتماعية بواسلة اللغةإكان األدب مؤسسة 
 .تجمتمع األدب ترسم صورة حياة اإلنسان وبوادر اتجمتمع الذي كان القارئ يف ذلك ا

 
واملشاعر ال   ،واآلراء ،لديه شخصية، ومزاجه، واخلربة. ألفرادغري  من ا منخيتلف  فردكل  

جتماع بني الناس إلا. ومع ذلك، ال يتم فصل حياة اإلنسان من غري  من البشر.  تلف عن اآلخرين
خر ال غالبا ما تؤدي إىل النزاع والصراع بني األفراد واجلماعات وأعااء الفريق وكذلك اآلمع  من فرد

، والناس تعاين أياا صراعات عقدةمبذلك  وأن. عة اآلخرينعة واحدة وأعااء اتجممو بني أعااء جممو 
وبعبارة . فعل على األوضاع االجتماعية يف بيئتهمالله كرد و  ،أو الصراع الداخلي نفسهداخل يف 
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كن اإلنسان ال مي ،ياةيف احلسألة امليف معاجلة . عن الصراعأخرى، تواجه الناس دائما مع احلياة 
وردود الفعل، و واملعرفة،  ،والفكر ،الرو علي هنا يشمل والنفس . ها عن النفس البشرية نفسهفصل

قيد التشغيل من هي األحداي الواردة يف األدب (. Bimo Walgito, 1997:7) نفسهوالرو  اجلمهور 
 .شخصيات من أصحاب املصلحة أو اجلهات الفاعلة األخدودالقبل 

الذي  الطابع توي على  و ،الطابع من يعرض دائما كاتبا الاألعمال األدبية ال  تنتجه 
مع ، و ياليةاخل الطابع منيعرض  الكاتبالنفس البشرية، على الرغم أن  املصور يفاألعمال األدبية له 

هذا الواقع، فإن العمل األديب هو دائما تشارك يف مجيع جوانب احلياة واملعيشة، ليس أقلها الطب 
تتكون ، و  نائية أن اإلنسان يتكون أساساالهذا ليس بعيدا من وجهة نظر . سالنفسي أو علم النف

فهم الهو شكل من أشكال والبحث الذي يستخدم علي أدب السيكولوجية . والرو  اجلسد من
اإلنسانية يف األدب  الطابعوشجع هذا السبب ألن . وتفسري األعمال األدبية من حيث علم النفس

حلياة، حه جلسم اإلنسان ودعا الكاتب قد يكون ما مزيد من اإلمام منحت مجيع أشكال ا هي من
 (.Andre Hardjana, 1985:60)احلياة  باملقارنة مع غري  من البشر، وخاصة من حيث تقدير

 
 اإلرتباط بين طريقة التحليل النفسي و البحث األدبي .3

ا  األدب خيتلف كان إنت. السيكولوجية األديب حبثنظرية التحليل النفسي هي ميدان 
وهو أعااء من الفن الذي . بالسيكولوجية ألن األدب يرتبط بالن ر أو القصة أو الشعر أو الرواية

يعرب تعبري مجيلة عن املعاين احلياة والتصوير البارع واملعا الرفيق الذي يصدر من حياة اإلنسانية 
 .ليةواتجمتمعة انفعاما وتفاعلها وسلوكها وغريهم  الواقعة أو خما

أما السيكولوجية هي العلم يدرس البحث العلمي الذي يدرس عن تفسري سلوك اإلنساين 
فمن اختالفهما يظهر موجود املتساوي فيهما يعا يبح ان . فيه نفسه، ذهنه، شخصيته وسلوكه

 .73ويعتمد ويصدر حب هما عن اإلنسان وما يتعلق به. اإلنسان موضوعيا يهتمان إهتماما غميقا
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كولوجية األدبية تنظر بأن األدب هو إنتا  إبتكار املؤلف الذي يستخدم اللغة  أن السي
، فيها ترسم (املؤلف)ويف مجلة أخري، كان إنبا  تعبري تفسيد الفرد . كوسيلتها، ويؤيد  ألمهية الفنية

هذا دليل علي أن األدب ينشئ من تعبري رسوب . عن حالة النفسية املؤلف، إما فطرته وإما مشاعر 
خلرية ال   تفئ يف قلب املؤلفة منذ طويل وقد جترب جتهيز النفسي جتربا عميقا بوسيلة منوال ا

 .71التخيلة

والواقعة يف إنتا  االدب و ملئ بأنواع ومفهومات . أن إنتا  األدب هو صدق التخيلي
 .اإلنسان يف نظر احلي واحلياة

ه من ناحية النفسية والشخصية فكذالك جتتا  الباح ة حسنما تريد ان تبحث األدب وحتليل
 .وقد ميي مدخل السيكولوجية األدبية. أيل نظرىي سيكولوجية

املدخل السيكولوجية األدبية هو من أحد أقسام يف حتليل األدب الذي يبحث دقيقا يف 
مسألة النفسية يف كتابه هل هم من نفسي أو رو  الكاتب أو هو من عملي الفعال يف التأليف 

ها يعا عن  شخصية البطل يف الفلم أو الرواية من سأو هو من الكتاب األدبية نف تأليف الرواية
ث أبدا عن حذي من منظر أن الكاتب األدبية يبهو حتليل األدب النفسي ال. 72ناحية القراء

 .71ال  مازالت تعرض األفعال املتنوعة واملختلفة. األحداي الواقعة عن احلياة اإلنسانية

تأخذ التقسيم ال اين يعا عن التحليل من ناحية ما يكتبه الكاتب أي  وكانت الباح ة فيه
ستخدم فيه نظرية السيكولوجية عند وت. الكتابة األدبية فهي حتليل شخصية البطل يف الفلم

 .حتليل النفسييف ب األسيجموند فريود وهو 

غري  والطريقة( ةالتحليلي)املباشرة  طريقةطريقتني، ومها بعرب يعرض األوصاف يف القصة  أن 
 (م رية)املباشرة 

                                                             
71 Roekhan. 1990. Kajian Tekstual Psikologi Sastra (dalam Aminuddin : Sekitar Masalah Sastra). Malang : Yayasan 

Asih Asah Asuh. 
72  Rene Wellek dan Ausrin Warren. 63: ص. املراجع السابق 
71  Roekhan.21: ص .املراجع السابق 
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أو  ،تفسريوالشخصية وتقنية الذي يعطي وصفا، الهو تصوير ( التحليل)الطريقة املباشرة  
 نانية م ل اللوحات املوقف، والطبيعة،األالتعليق عن شخصيات يعطي الكاتب . باشرةباملتوضيح 

 والطابع، والسلوك، وخصائص الفيزيائية
عن طريق  عرض األوصافتصف  طريقة الكاتبهو ( الدرامي)رة الطريقة غري املباشو  

من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة اللفظية وغري  السما  هذ  األرقام تظهر كل أنانية فردية،
 (.Burhan Nurgiyantoro, 1995:166)واألحداي  ،واملواقف ،اللفظية، م ل السلوك

 إرتباطاوعلم النفس ما  األديب عمل أنيقول ( Endraswara. 2002:97  يف)جتمان ووفقا  
 األدب وعلم النفس لديهم هدف ألن كل غري املباشرب مما اإلرتباط. عملي وأغري مباشر بوثيقة 

ملعرفة احلالة  هما، ومهاعالقة وظيفية لكل ماعلم النفس لديهو  األدب. حياة اإلنسانواحد يعا 
 يعا األدب وأما يف ،(احلقيقي)قيقية احلنفسية ال يف أعراضبينهما يوجد ، والفرق لإلنسانالنفسية 

يف جوهر الشخصيات،  الروايةعلم النفس لدراسة يف أحباي عن ال يتم لصقها األدب . اخيالي
 الكاتب عنإىل أي مدى يعرض  أو عكسه، الواقعيف ولكنها حتتا  أياا إىل النظر يف ما يتعلق 

 .االجتماعية عناصر الفرد النفسية أوال
، ألن قصةيف أك ر نشاطا يدفع بر و هو العنصالبطل . خلاصا طابعال البطل لهكل  

 :التصرف فيها، وما خصائص ثالثية األبعاد، وهيو الشخصية 
 ئص الفسيولوجية للجسم، م ل العمر، واجلنس، وحالة اجلسم،اخلصا بعد الفيسيولوجية هي( أ

 .خصائص الفيزيائية للطرف اآلخرو  ،وخصائص الوجه
االجتماعي هو مسة من حياة الناس، م ل الوضع االجتماعي، واالحتالل، واملوقف أو دور  بعد( ب

 .والنسب ،يف اتجمتمع، ومستوى التعليم، فلسفة احلياة، والدين، واألنشطة االجتماعية والعرق
حجم األخالقي، و عقلية، الم ال اخللفية النفسية، على سبيل  يه (النفسي)السيكولوجية بعد (  

 ,Soediro Satoto)عينة املربة اخلومستوى ذكاء  ،مشاعر الشخصية، والذكاءو  ،جه، والرغباتومزا

1998:44 - 45.) 
على البطل أنواع من . شخص الذي  تا  إىل حتديد واضح للشخصيةب تعلقيالبطل  

 : النحو التايل
 وفقا ألحكام دور أو مستوى من حيث األمهية (0
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 وضع املؤامرة الشاملةيخذ األسبقية يف الرواية و الطابع الذي يأ وهالرئيسية، بطل  (7
الرئيسية بطل رتباط مع إلوجود  إذا هناك او  ،الرئيسيةبطل  أقل منظهر  ضافية، بطل اإل (0

 باشرةاملباشرة أو غري بامل
 :، يعا لى ظهور الشخصيات من حيث الوظيفةبناء ع (4
  الية للقارئامليمة جتسيد لق ال ، الشخصية الرئيسية (protagonis) بطل الرواية( أ

 ,Burhan Nurgiyantoro)الصراع علي وجود  بسبال  تشخصية هو ال، (antagonis) صماخل

1995:173 - 174.) 
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 نظرية سيكولوجية لسيغموند فرويد.ج
 سيرة الحياة لسيغموند فرويد .0

والية  (Freiberg)يف مدينة صغرية هي فريرب   0131مايو  1ولد لسيغموند فرويد يف التاريخ 
  جتارة وهو شخص منصرف، وأما أمه إمرأة عملي أي ربت البيت وهي أبا. (Moravia)مورفيا 

حيث نشأ ودرس ( Wina)نتقل مع أسرته إىل مدينة فينا إويف الرابعة من عمر   .الزوجة ال انية من أبيه
 .النفسي هو طبيب األعصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل .76الطب يف اجلامعة

وخلق املمارسة وآلية الدفاع عن القمع  قل والالوعي،شتهر بنظريات العإفرويد هو الذي  
. وار بني املريض واحمللل النفسيحتليل النفسي لعال  األمراض النفسية عن طريق احلالسريرية يف 

اة البشرية فاال عن شتهرت فرويد بتقنية إعادة حتديد الرغبة اجلنسية والطاقة النحفيزية األولية للحيإ
 التقنيات العالجية، 

دام حرية تكوين اجلمعيات، ونظريته من التحول يف العالقة العالجية، وتفسري خستإمبا يف ذلك 
 .األحالم كمصادر للنظرة ال ابقة عن رغبة الالوعي

 "و.  ري من أفكار فرويد قد أصبحت غري صاحلة أو قد مت تعديلها من قبل حمافظني اجلددك
Freudians "  و مع التقدم يف جمال علم النفس بدأت تظهر العديد من 73يف هناية القرن " 

psychodynamic"أساليب وأفكار فرويد تبقى مهمة يف تاريخ الطرق  العيوب يف ك ري من نظرياته
ويف األوسط األكادميية، وأفكار  التزال تؤثر يف بعض العلوم األنسانية "psychodynamic " السريرية

 .والعلوم االجتماعية
كان فرويد األول من مثانية أطفال، ونظرا لذكائه املبكر، والد  جيذانه أك ر من إخوته من 

شيئ ملنحه التعليم السليم على الرغم من الفقري بسبب  املراحل املبكرة من طفولته وضحوا بكل
يدخل كلية  0120نة ويف س. ليصري أهل العلم قويةشاب له مهة  فرويد هو. األزمة اإلقتصادية

يف احلقيقة فرويد اليقصد إجراء عمليات م ل  0110الطب يف جامعة وينا، مث دراسته يف سنة 
فهو يفعل إجراء ( نقص الوسائل لعامة الناس اليهودي أك ر  مل األسرة)طبيب، ألنه حالة 

                                                             
 6: ص . 7333 .، مهرجان القرانة للجميعاملوجز يف التحليل النفسمون فوريد، غسي  2
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تب، حه هذا إجراء عمليات حتصل على إقتناع، ألنه ينال فرصة ليفعل البحث وكا .03عمليات
 .نفس الباحث ليس ماغوطا

. جا ح  مرحلة الشيوخةاجملجد، ومنت 74وإنتهي أوقاته لكتابة كتب من مؤلفته ح  أن تكون 
ولقد فهما عميقا عن ديناميكية شخصية اإلنسان . ولقد سعي فريد يف صياغة حتليلية السيكولوجية
 .بوسيلة أحالمه وهو معروف بعالمة املبدع واملنتج

وبأثر . يلة بعد فتح اجراء العلميات ومدرسة طفولة يف بريلني، ويتزو  مع مرطا بريناسيومنذ طو 
وكذالك  0603ولكن قد قامت سياسة السيكولوجية منذ سنة . 0603فرويد يف اتجمتمع منذ سنة 

 0606سيبتمبري   70وتويف سيغموند فرويد يف التاريخ . بدراسة سيكولوجية قد قام يف ك ري البالد
 .00سنة 73دينة لوندون ألن الشرطان يف فمه، وقد شعر ذالك منذ يف م

 :ومن مؤلفته سيغموند فرويد منها 
 General Introductory Lectures on Psychoanalisys (1917). أ

 (أEgo an The Id (1923). ب
 New Introductory Lectures on Psychoanalisys (1933). ت

 

 دفروي دمونغتحليل السيكولوجية عند سيال .2
 :وهي ينقسم إىل ثالثة أشياء،  سيمون فرويد مبذهبحتليل السيكولوجية 

 حتليل النفسي( أ
واتباعه  عالجي طورها سغموند فرويدالنظريات ومنهج أسلوب من  حتليل النفسي هي جمموعة

لدراسه النفس البشرية بطريقة تقسيمية إقرتاضية حيث قسم النفس وفهم العمليات النفسية إقرتاضيا 
 :الثة تطبيقياتوما ث
 ستكشاف العقلالطريقة إل (0
 الطريقة النظامية لفهم السلوك (7
 تقسيم احلياة  الطريقة للعال  النفسي للمتعلمني نفسيا (0

 
                                                             

31Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo),1983. Hal : 112   
    Ferdinand Zaviera. Teori Kepribadian Sigmeund Freud. (Yogyakarta : prisma Sophie, 2007) 
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النفسية إىل نفسية واعية وحياة  حتليل النفسي، إن تقسيم احلياةكتب فرويد يف حماوالت يف 
 .ييل النفسنفسية الواعية تشكل املقدمة الكربى واألساسية يف التحل

نهجا أساسيا يف عال  النفسي، حتليل النفسي هو أحد املذاهب الرئيسية لعلم النفس، وم
هبدف مساعدة األنسان ليعيش يف أمن وتقبل ذايت، خاليا من  أساسا مبشكلة األمراض النفسية وهو

 .الصراعات النفسية والقلق
فهو يشري أحيانا إىل نظرية  .حتليل النفسي عادة تشابكا قويا يف املفاهيم ويشري مصطلح

وطريقة العال  النفسي ال  أعلنها فرويد، وأحيانا يشري إىل طريقة يف اإلستقصاء تتلخص  الشخصية
 .أساسا يف تبيان املعىن الالوعي لكالم وأفعال الشخص، وكذلك معىن إنتاجه التخيلي
. ملقاومة والتحويلوهو طريقة يف عال  النفسي تقوم على هذا اإلستقصاء و تص بتأويل ا

، وهو أياا جممل "حتليل النفسي"كمرادف للعال   "حتليل النفسي"ستخدام إذا املعىن هب ويرتبط
 النظريات ال  تقدمها الطريقة التحليلية النفسية يف اإلستقصاء والعال 

مفهوم الشخصية الذي يشغل مكانا كبريا يف علم النفس،  تل أهم من حيث  وال شك أن
عالقة دينامية بني شخص وآخر ومن حيث هي نظرية سيكولوجية  عالجية حتليلية، هي هي طريقة

يعطى أمهية كبرية للتاريخ الفردي للشخص، والسيما اخلربات والعالقات الشخصية مذا التاريخ 
حتليل النفسي تشمل الشخصية بأسرها، وتتعلق بتاريخ منوها ة وبناء على ذلك، فإن ماد .الفردي

 .الداخلية واخلارجية( dinamika) فاعالالديناميكيةوتطورها وت
تحليل النفسي عند فرويد باإلتساق مع تطور مفاهيمه ونظرياته يف وقد تطور العال  ب

ريبة الطفولة املعاشة ة جتالشخصية على تارخيه الفرد، وخاصوتستند النظرية الفرودية عن . الشخصية
ل  يتخذها الفرد كآوليات دفاعية الشعورية حلفظ ا التماهيات والصراعات واألساليبب متزاجهاإب

 .الذات
نطالقا من إالتحليلية، و وهي أياا تقدم نفسها كبناء نظري شامل أنشئ مبساعدة التقنية 

وإذا كان . وي الصراع األشعورىممارسة عالجية لتكون أساسا عالجيا ومدخال سيكولوجيا لتفسري ق
هبا إظهار املواد املكوبوتة يف  فنية يستطيع تحليلية وسائلحتليل النفسي قد وجد يف التقنيات ال

  .الالوعي، فقد نشأت اجتهات حتليلية أخرى من أجل دراسة الشخصية وطريقة معاجلتها
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هتمامهم على العمليات اإلجتماعية وال قافية، ال  حتدد إكز مم لو اإلجتاهات اجلديدة لقد ر 
حاولت تلك اإلجتاهات إدخال بعض التعديالت على . دسلوك الشخصية، والرتاعات الداخلية للفر 

واحدة منها كانت تعرب عن  فكل. مذهب حتليل النفسي الفرويدي وتفسري البا األساسية للشخصية
مفهومها اخلاص فيما يتعلق جبوهر نشاط الشخصية النفسي الداخلي، والبنية الداخلية للشخصية، 

 .تمعتجم والعالقة املتبادلة بيب الشخصية وا
ك ريا من اآلراء واملفاهيم ال  طرحها فرويد قد تعرضت للنقد أو التعديل  وعلى الرغم من أن

وعال  النفس لتشمل  من قبل إتباع نظرية التحليل النفسي، وقد جتاوزت نظرياته حدود علم النفس
سلوك تفسري ال وأضحت فلسفة سيكولوجية شاملة مجيع العلوم اإلجتماعية واإلنسانية األخرى،
 .واألخالق والتاريخ تجمتمع واحلاارة والفن اإلنساين، والفردي واإلجتماعي كما تفسري ا

 التحليل لصناعة النفسي( ب
 التحليل املعاجلة(  

. ص النفسخمنها الذايت شهيكل لشخصية اإلنسان هي العاصر أواملكونات ال  يتكون 
قدرة الدماغ أوامل قفني يف توجيه الناس  يه انيةناأل. واألنا العليا نيةواألنا يةهناك ثالثة عناصر يف امو 

 .األنا العليا هي املعايري والقواعد والدين واملعايري اإلجتماعية. إلجياد حل املشاكل عن طريق التفكري
 

 حركية شخصية اإلنسانية عند سيغموند فرويد(3

ظن بأن تركيب  ة عشرعتاساليف قرن  Positivismeو  Determinismeكان فريود تأثر بفلسفة 
ل مقدرته من الطعام ويستعملها ألمور املتنوعة، منها لتنفس، كظام الطاقة تنا  عاو اإلنسان كمعقد

زيغ "وأما يف احلكم . ويسمي فريود هذا النشاط ينشط النفسي. لتفكري، ولتحرك العااالت وغريها
نظرا إيل ذالك . آخر ، كانت الطاقة تنقل من مكان إيل مكان(Conversation of Energy)"الطاقة

 .التغري، قال فريود، أن طاقة النفسي تنتقل إيل طاقة الفيسيولوجية وكذالك العكس

النظرية تبحث  هي (Teori Kepribadian Psikoanalisis) نظرية شخصية التحليلى النفسى
ب أساليب الشخصية املتعلقة رتيال  فرويد  دمونغنظرية سي هعن نظام شخصية اإلنسان، أمه
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وصراع األساسي يف الرتكيب لشخصيات ال الثة ب مر . باآلخرين وتؤثر على اإلحتيا  باألشياء حوما
 (.super ego)  واألنا العليا( ego)انية واألن( id)وية كيب هو امالطاقة النفسي الذايت، والرت 

 (Id) الهواية ( أ

يزة املوجودة لدي الطفل منذ وجمموعة من الدوافع الغر . اموية هي نظم أصلي يف النفسية اإلنساين
هي الغريزة احليوانية . وهي غرائز يشرتك فيها اجلنس البشر الكافة. والدته ال  حتتا  إيل الشعور املوجة

 .07والبدائية وغري مأثور ومبنت بيئته وجمتمعه

القسم األول من جهاز النفسي، وقد فال الدكتور إسحاق رمزي يف ترمجته لكتابة فرويد  هو
اب الذين ستخدم صيغة التذكري هذ  على العكس من بعض الكتإ" التحليل النفسي مةمقد"
شعوري يف اجلهاز النفسي، ومن خصائصه وهو القسم األ" يةامو "و" امي"صيغة التأنيث ون ستعملي

دكتور "ويقول  .أنه اليتجه وفق املبادئ اخللقية، وإمنا يسري على قاعدة حتقيق اللذة واإلبتعاد عن األمل
تعمل مكمنها اجلديد يف  المتوت، بل تبقى حية مزدهرةية أن العناصر ال  يتكون منها امو " فرويد

من وقت آلخر حتاول التعبري عن نفسها بشه الوسائل والطرق،  نسجام، كما أهناإ اقف أوغري مو 
التعبري شعورية ما هو معروف باسم األحالم، وفلتات اللسان و ومن بني هذ  الوسائل أو احليل األ

 .واإلسقاط وغريها من الوسائل
. القيخوالفنية واألوكانت اموية ال تأمر بفانون العقلي أو املنطقي، وهي ال متلك القيمة 

. واموية ال تدفع إال بإحدي املتوازن وهى لنيل اإلقتناع اللشهوة غريزهتا مناسبة مببدأ اللذة أو الشهوة
 :اإلثنني مها ولنيل ذالك املبدأ، تنقسم اموية إيل 

 سة أو التفاعل باملباشرةصورة العاك (0
 .اجلائع الذي يتخيل الطعام وغري : منول األساسي، امل ال  (7

 
 
 
 

                                                             
07  Paulus Budiharjo. Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir. Yogyakarta: Kanisius. Hal:20 
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 ( Ego) األنانية ( ب

األول، إختيار . وما وظيفتان رئيستان. األنانية أي الذات هى السلطة التنفذية للشخصية
وال اين، تعيني الوقت . تياجات الرئيسيةاحملفيذية ال  تقبل والغريزة ال  تقنع علي حسب اإلح

وتعبارة أخري، األنانية كالسلطة التنفذية للشخصية  اول علي . والكيفية إلقتناع احلاجة بأقل احملاظر
 .00تلبية إحتياجات املعرف واألخالق والتطور للكمال علي األنا األعلي أو األنا العليا

وعني خطط التطور بالتناسل . ر بعاها بعاا يف البيئةاألنانية هو من نتيجة االنفعاالت ال  تتأث
 .ويرشد مبنوال النموة العاداة

شعورية من ناحية األبالعوامل نية يتأثر األناا هبذا أهن نقصداجلانب الظاهر من الشخصية، و  يه
د ، وجيد بتقاليد  وقوانينه وعالقاته وأفرا تجمتمع ولعامل الواقع من ناحية أخرى، ففي عامل الواقع جيد ا

تأثرا ميكننا من  هبا تأثرتت ال  ندركها حبواسنا و افيه كذلك األزمنة واألمكنة واألشياء وخمتلف املؤثر 
 .ستعادهتا ومن التأثر هبا يف خربتنا التاليةإ

اجلانب النفسي الذي يواجه العامل اخلارجي ويتأثر به تأثرا مباشرا، وكاد يكون  يه نيةأن األنا
 .تقر  البيئة، واليصح لنا أن نعترب  منطقيا معقوال رزينا يف تصرفاته وأحكامه للواقع الذي صورة

املبادئ اخللقية ال  يقرها عامل الواقع، وهو حلقة اإلتصال بني  مييل أن تكون تصرفاته يف جدود
بالصورة  ريزةغالواقع لتحقيق النزعات ال الذي يتصل بعامل يهنية الطاقة الغريزية والعامل اخلارجي، فاألنا

ال  يراها خلقية معقولة، ولذلك كان دائما يف صراع مع األمور والتصرفات ال  التالئم طبيعة 
 .تكوينه

شعوري، منطقي، خلقي، يتصل مباشرة بعامل نية األنا وعلى ضوء ما تقدم ميكننا القول بأن
 .تصال بني النزعات الغريزية وعامل الواقعإلكحلقة ا الواقع، ويعمل
ال  ( super ego)  واألنا العليا( id)وية ام ال اين بني املنهج دافعهي ( ego)انية ناألأما 

أز  (id)وية امبني منهاجان األخرى حه الدفع أك ر من  موازنة فظحت ، هي ال نفعةاملالقوة  تعارضت
 (.super ego)  واألنا العليامن 
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طرق الذي يؤديه، وخيتار الارورية ال  كان األنانية هو عامل اإلجناري الشخصي، هو ياابط ال
تستطيع أن تقايها والكيفية يف قاائها، وخيتار املوضوعات ال  تقتاي ال  تقتاي الاروريات، 

. ويف عمل هذ  الوظيفة البد لألنانية أن يعتقد الصدما مرارا بني اموية واألنا األعلي والعامل اخلارجي
بني الارورية الغارزة حبال اإلجتماعية، وألمهية تركيب  يرغم ذالك، كان دور األنانية كوسيلة

 .04العاوي

 (Super Ego) واألنا األعلي ( ج

أما األنا األعلي فهو مستودع امل اليات واألخالقية والامري املعايري اإلجتماعية والتقاليد والقيم 
ة وال خياع سلوكه فالطفل يف بداية حياته خياع ملبدأ اللذ. والصواب واخلري واحلق والعدل واحلالل

ملعابر اتجمتمع، واليكف الطفل عن اإلتيان بالسلوك الغري مقبول إال يف خار السلطة الاابطة أو 
املناعة مذا السلوك أي األب واألم، ولكن مبرور الوقت ميتصي هذ  املبتدئ وتصبح مبتدئه هو 

 .فاألنا األعلي خلقي ونتزمت يف التمسك باملبتدأ األخالقية. ومعايري 

فاألنا األعلي هو السلطة . فاألنا األعلي يسعي لتحقيق الكمال اخللقي أك ر من كونه واقعيا
الداخلية الرادعة يف األنسان، وهو مي ل اآلباء، ويتكون من األوامر والنواهي ال  يلقيها اآلباء علي 

 .03الطفل

نشأ يف أعماقي النفسي الذي ييبدأ الطفل منذ ثالثة من عمر  يف العمل على حل الصراع 
العامل  يف حني الطفلامل ل ، املعايري والتعاليم واألديانشعور بني رغابته غري املذهبة وبني تلك األ

ا سلطة ثابتة يف السنوات هنية سلطة الوالدين هنا إىل كو وعلى االخص من والديه، وترجع أمهاخلارجي 
 .توجيه السلوكهي األوىل، و وظيفة هذ  السلطة 

باخلطيئة وهو  نيةأنه الناقد اخللقي األعلى الذي يشعر األنا اسية لألنا العليااألسمن صفة 
الذي ينظم العالقة بينه وبني الطاقة و  نيةاملسيطر على األناكوهو   ،شديد التمسك باملبادئ اخللقية

ت الذا بامري يكونو بالنفس احلسية  نيةألنالية ى يف مستوى الشعور الغريزة، ومع هذا كله فهو يبق
 .امل الية
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هذ  عناصر ال الثة املكونة للشخصية وأما عن العالقة بينها فأهنا عالقة الصراع بني اموية واألنا 
األعلي، صراع بني اخلري والشر، و دي هذا الصراع يف النطاق الشعور، ومن هنا كانت الارورة 

 .وظيفة اللذات الوسطي للتوفيق بني قوي اخلري والشر يف اإلنسان

 يكية الشخصية لسيغموند فريددينام (4
 الغريزة( أ

أو )أما الغريزة عند فريود قوة نفرتض وجودها وراء التوترات املتأصلة حاجات الكائن العاوي 
فالغريزة مفهوم يقع علي حدود الظواهر احليوية والظواهر النفسية، فهي مت ل مطالب (. حاجات امو

من التوتر داخل اجلسم وهدفها هو القااء علي  ومصدر الغريزة هو حالة. اجلسم من ناحية النفسية
وهناك عدد كبري عن الغريزة إال أن . هذا التوتر، وموضعها هو األداة ال  حتقق إشباع أو التوصل إليه

 .معامها يستنتج من عدد قليل من الغرائز األساسية

 :أن فريد تنقسم الغريزة إيل قسمني، مها

 غريزة احلياة (0

وهتدف إيل  ريزة احلياة أو غريزة احلب أو القوي البناعة يف النفس،يقول فريود بوجود الغ
 .إطارها غرائز حفظ الذات وحفظ النوع وحب الذات وحب املوضوع البقاء، ويدخل ىف

 غريزة املوت (7

 .وغريزة املوت أو غريزة امدف أو القوي امدف التدمريية يف النفس، وهتدف إيل الفناء

 القلق( ب

وتنقسم فريود القلق إيل ثالثة . يدة ال  تكون تشويقا ليعمل شيأالقلق هو اخلالة الشد
 :أقسام

القلق الواقعي وهو اخلوف إيل املشكالت وامجوم من ناحية اخلارجية، م ل إذا وجدت  (0
 ال عبان أمامك فشعرت باخلوف الشديد
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القلق اإلجتماعي هو اخلوف الذي يأيت إذا فعل اخلطأ والفساد الذي ينعكس بنظام  (7
 جتماعي اإل

 .01القلق اإلعصايب هو اخلوف الذي يأيت علي العقاب إذا إقتنعت الغريزة (0

عندما كان الشخص . فهذا القلق ال الث ال فرق يف أجناسها، ولكن الفرق يوجد يف مصادرها
م يعمل األمور أو  مل الفكرة املخسرة كانت الشهوة الشديدة ال  ال يلجيشعر اخلوف، ل

  .لنفسه

 (Self Defence Mechanisme)الذاتي  طريقة تمسك(5

هي وسائل وأسالب ال شعورية من وظيفتها تسوية ومسخ احلقيقة ح   طريقة متسك الذايت
يتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق الناجتة عن االحباطات والصراعات ال  مل حتل وال  هتدد 

ل قة يف النفس واإلحرتام الذات أمنه النفسي وهدفها وقاية الذات والدفاع عنها واإلحتفاط با
وتعترب هذا احليل مب ابة أسلحة دفاع النفسي تستخدمها الذات ضد . وحتقيق الراحة النفسية

 :تنقسم إيل أقسام، منها  طريقة متسك الذايت. األحباط والصراع والتوتر والقلق

 الكبت (0

خري ق من خري الشعور إيل فة إيل القلهو إبعاد الدوافع واألفكار املؤملة أو املخزنة أواملخي
ع الذي يفال الفرد أنكارها وكأهنا يهذب ذاته خشية الشعور قوهو وسيلة توقي إدراك الوا. شعاراأل

 .باإلمث والندم وعذاب الامري وإيالم الذات

والكبت خيتلف عن القمع يف أن القمع يتامن كبت وضبط النفسي شعوريا يف ضوع املعايري 
 .الغري املكبوتية واحلقد املكبوت: م ل ذالك . والعاراإلجتماعية خشية اخلزي 
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 اإلعالء  (7

دوافع ال  ال يقبلها اتجمتمع وتصعيدها إيل مستوي األعلي أو أمسي، والتعبري لهو اإلرتفاع با
شباع إنسي بكتابة الشعر الغرمي، إعالء اشباع الدافع اجل: امل ال . عنها بوسائل مقبولة إجتماعيا

 .02يل رياضة م ل املالكمةدافع العدوان إ

 اإلسقاط (0

هو ينسب الفرد ما يف نفسية من عيوب وصفات غري ورغوبة من الناس ويلصقها هبم 
ويعترب إسقاط اعرتافا ال شعوريا علي . و يل الفرد ذالك علي القدر أو سوء احلظ(. وبصورة مك رة)

أصبعا واحدة تشري إيل ، أن (شأناأنظر إيل أصابعك عندما تتم أن.  )النفس أو م ر منه اهتاما للغري
 .01ن، وأربعا تشري إليك أنتهذا اإلنسا

 التربير (4

والتعبري . بأسباب منطقية معقولة وأعذار مقبولة( الفاشل أو اخلاطئ)هو تفسري السلوك 
خيتلف عن الكذب يف أن التربير ال شعوري خيدع به الفرد نفسية بينما الكذب شعوري خيدع به 

 .اآلخرين

 (التكوين العكس)الفعل تكون رد  (3

. ة سلوكيا يف شكل معاكس أو يف شكل استجابة ماادةنهو التعبري عن الدافع املستهج
التدوين كرد إيل الفعل والتكوين عل عكس اإلحلاد، واإلفراد يف اإلحتسام كرد إيل الفعل : امل ال 

إيل الفعل والتكوين والتكوين عكس لرغبات جنسية قوسية مكبوتة، ومهامجة التفكري اخلريف كرد 
عكس اإلميان به، واإلفراط يف احلب كرد إيل الفعل والتكوين عكس للكراهية الشديدة، واإلفراط يف 

 .السرور والاحك كرد إيل الفعل والتكوين عكس ملصيبة كبرية
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 النكوص (1

ص عندما يسلك الفرد سلوكا مييز املراحل املبكرة من النمو وح  بني الرشدين و يطلق النك
األرض بأقدامهم أو  املمكن أن جند بعض األفراد الذين يلجأون إيل البكاء والصراخ وضرب من

ريل ألمتهم كمحاولة للتغلب علي املشكلة أو موقف يواجههم، وميكن تفسري ذالك نرجوع إيل امل
 لذالك يلجأ إيل. البناء علي أن هذ  األسلوب السلوكية سبق جناحها قي جتقيق رغبائهم يف الطفولة

 .06إستخدامها يف الرشد

أن النكوص هو العودة أو الرجوع إيل مستوي غري الناضج من سلوك وتوافق خني تعرتض 
والنكوص خيتلف عن الت بيت أو توقف منو الشخصية عند مرحلة من . الفرد مصطلة أو موقف حميط

يبكي عندما تقابل  الشيخ يسلك السلوك املراهق بعد أن أقلع عنه، وراشد: امل ال . الناج إلبتعادها
 .مشكلة، واملراهق يسلك سلوك الطفل هو ينكص عن التفكري اخلرايف البدائي

 

 العوامل الذي يؤثر علي شخصية اإلنسان(6 
من زمن ماضي،  احملددة للشخصية منذ املذهبلكشف عن الذي  اولون عن ا العلماءمن  ك ري
 :عن الشخصية يعا بني أمور 

من العلماء عن . م ل املوهبة واإلرادة والذكاء النفسي عوامليتم الشخصية ب: نتيفيسم( أ
 J.J.Rousseauو Thomas Hobbesنتيفيسم هم 

 شخصية من اليتم : التجريبيه( ب
 (John Locke) هو جون لوكمنه  العلماء. خالل اخلربة أو البيئة(  
الطبيعة  تيارين أعال  وال  تنص على أنه نتيجة ملزيج بني تبني عن املذهبهذا : التقارب( د

 واخلربة

 .اتجمتمع، وهو ما يسمى أياا طابع عاميف معظم مواطا  منشخصية العام هو الشخصية ال  
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يعيش  الذي شخصللشخصية  دي يف عملية تسمى التنشئة االجتماعية، وهي عملية التشكيل 
 .اتجمموعة حه يأيت ما فريدة من نوعها يف اتجمتمع و يعرف بقيام

 :ا يليمبعملية التنشئة االجتماعية بر يف تكوين الشخصية العوامل ال  تؤث

 تأثير الفرد الذاتي ( أ
 :ما يلي ،األفراد داخلالعوامل ال  تؤثر على شخصية اإلنسان هي املوقف الذي يوجد يف  

 الفسيولوجيةعوامل  (0
ناء، من اآلباء إىل األب( gen)عوامل احلامسة والدي الطفل ب نخفض مني يعتربأن هناك صفاةمندل 

، واحلواس اخلمس، والغدد اجلنسية، وفصيلة الدم، وشكل العني وتعقيد يادان علي اإلبنوجود بم ل 
 .اإلنسانالبيولوجية تفسر بعض أوجه التشابه يف الشخصية والسلوك  عواملهذ  . املخ

تكون فريدة من نوعها، وهو ما يعا أن  من اإلنسان البيولوجي من صفاة املنخفض كل الرتاي
 .وجود ما يقرب من نفس اخلصائص الفيزيائية( باست ناء التوائم)أحد  ال

عام،   يف. عوامل العمر والصحة عليويرتبط . لشخصية اإلنساند عوامل الفسيولوجية  حتد 
األشخاص الذين منت  وأما كانطاعنا يف السن،  الشباب راديكالية من موقف الناس الذينكان 

 .موقف اعتداال
 باشرة من وجو  املوقفاملربة اخلعوامل  (7

أن  .تتأثر املواقف جتا  الكائنات عن طريق اخلربة املباشرة من الشخص املعا مع الكائن 
 جمموعة اخلربةوتنقسم . أعااء اتجمموعة اآلخرين ما تأثري مهم يف شخصية الفرد

 : إيل قسمان، مها 
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 (Reference Group)جمموعة املرجعي ( أ

شخصية التشكيل . الشخص لتقييم أو إجراءات يموذجنكتبارها  باع مقبولاتجمموعة ال  
ينمو  ، وإىل تطوير . األهلبيئة  أول حياته، يعا يفلشخص منط من العالقة مع اتجمموعة املرجعية يف 

 .متناثرة وفقا لرغباهتا

 (majemuk) جممع اتجمموعة( ب

أن تنفذ من الاروري ه الشيئ الذي البد بقيام . اتجمتمع علي مركب نظرا العوامل ينشأ هذا
سعى يأن  اإلنسانيف هذ  الظروف، جيب على . اآلخرين أعااء اتجمتمعميمكن أن ال يذكر يف 

صواب وما هو مفيد يف تقرير املصري وشخصية حه ال باليقرر ما يرا  ل هللحفاظ على حق اهدباجل
 .جتاحت يف تدفق الفرق يف جمموعة منازل اتجممعإ صل 

 عيةإطار املرجعوامل  (0
ساهم يف ت إطار املرجعية، ألن  ية اإلنسانهو عامل مهم يف موقف شخص إطار املرجعية 

كائن الناس لديهم موقف سليب جتا   ف ال تتوافق مع كائن املوقف، إطار املرجعيةعندما . وجو  املوقف
 .املوقف
 جتربة فريدة من نوعها (4

، وهم من بيئة نتيجة للتفاعل مع البيئةك  تلك اخلربة. اخلاصة تلقاء نفسه له اخلربةالفرد  ةحيايف 
مع بعاهم  املختلفة ربةاخلبني األفراد لديهم . وغري ذالكاملدرسة بيئة  و، أاتجمتمعبيئة  وأ األهل،
 .ل شخصية فريدة من نوعهاتشكس إختالف اخلربة، ومع ذالك .بعض

 التواصل االجتماعي عوامل (3
تواصل االجتماعي . ية اإلنسانموقف شخص حمددا منعوامل التواصل االجتماعي بشكل واضح 

 . شخصتغيريا يف موقف  كونر ميكن أن تآخإيل شخص  ومات من شخصملموس من املعل
(Walgito ،2002: 113.) 
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 اآلثار البيئية تأثير ( ب
 عوامل البيئية املادية( 0
  نقص امليامناطق ناطق االحندار، و مق مع بعض الظروف املادية، م ل يف شكل املناط 

كل يف   شخصيةالو  ،عاداتالو  ،سلوكالو  ،عقليةالتؤثر على  وهو الذين. وغريها ،والريف ،والاواحي
 .فرد

أو التااريس احمللية، فاال عن املوارد الطبيعية، والعوامل  تشمل علي املناخ والشكل األرض
 . قافة خمتلفة يف كل جمتمعاليؤثر على ( اجلغرافية)البيئية املادية 

 زدهاراإلناطق ميئية يف عوامل الب(7
 .للتعلم فرصة للذهاب إىل املدرسة فلهم كفا  املال،  الناسكان  ،يف هذ  املناطق

 ،عاداتالو  ،سلوكالو  ،عقليةالوهذا تؤثر على . عاليةال وجود الك ري من اخلربة مع مستوى الذكاء
 .كل فرديف   شخصيةالو 
 عوامل االجتماعي واالقتصادي(0

 ،سلوكالو  ،عقليةالتؤثر على  األهلقتصادية ال  توجد يف اتجمتمع ولكل االجتماعية واالحالة 
 .يف اتجمتمع هخنفاضأو إاالقتصادي  رتفاععلي إيتميز و . فردكل يف   شخصيةالو  ،عاداتالو 
  قافةال(4

 ل امل، اإلنسانل قافية مميزة تؤثر على شخصية ل و إختالف. امنهكل يف  مسات ما  قافة اللكل 
 يف ال قافة فاتختالاإلما ك ري  واتجمتمع يف املدينة الريف يف اتجمتمع من

لك اذو  املنطقة،تلك عينة تلقائيا سيخاع لوسوف تقبل الظروف وال قافة يف املاملناطق  يف عاتجمتم
. كل فرد يف اإلقليم أو املنطقةيف   شخصيةالو  ،عاداتالو  ،سلوكالو  ،عقليةالسوف تؤثر على 

(Fudyartanto ،2002: 134) 
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 الفيلم من إنتاج األدبي (7
 معا الفيلم( أ

مع يف إرتباطه  نظرم تمع وأنهتجمام هو جزء من اإلنتا  االقتصادي حيث أن هذ  الصناعة، الفيل
موعة اتجماملستخدمة من األفراد و  النظام جزءا هاما منهو  ، الفيلمتصاالتاإلهكما . اآلخر املنتجات
 .43ستقبال الرسائلإإلرسال و 

وسائل و ل اإلعالم السمعية والبصرية، وهواحدة من وسائ وه( م سينمائيفيل)فيلم  
بالفعالة يف التأثري  واألذن إما عن طريق العني احلواس ال  ميكن احلصول عليها االعالم بث األخبار

 .اجلمهور على
و هو مزيج من املسرحي باملوسيقى، و املسرحي مزيج من السلوكية والعاطفة، وميكن أن  

 .40يتمتع من املشاهدين أو اجلمهور
 يف اتجمتمع، مثوهو تسجل دائما واقع النمو  ،أ دائما ويشكل اجلمهور برسالة ور الفيلم يأثر  

 .47اظهار  على الشاشة
العمر  يف مجيعيتمتع من مجيع الناس و  لبصريةالسمعية واأصبح الفيلم بوسائل اإلعالم  

الفيلم  أن جعل اخلرباء جتماعية، مثمن الشرائح اإلقوة وقدرة يف الوصول  له .واخللفية االجتماعية
 .40لديه القدرة على التأثري يف اجلمهور

 من خالل. السلبيةأو اآلثار اإلجيابية  من آثار ذلك كانتأثري الفيلم على أي مجهور،   
 .شخصية من اجلمهورالتشكيل يف  تغيريالعلى التأثري حه  قادرالفيلم  ذلك، ائل الواردة يفالرس

 معمن خالل الفيلم  رسالةالم خياله لتقدمي دستخي ديرامل يف إيصال الرسالة إىل اجلمهور، 
 ةالقصيقدم الفيلم الذي هناك (. باشرة أو غري مباشرةاملعرض )عرض مب العناصر التالية املتعلقة

. اجلمهور يف العقلية، وهذا ميكن أن يؤثر على هفي رسالة األيديولوجيةال ووجود. احلقيقية يف اتجمتمع

                                                             
43  Idy Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di 

Indonesia Kontemporer, Yogyakarta: Jalasutra, 2011, hlm. 190 
   A.W. Widjaja, Komunikasi-Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 84 
    Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 127 

 Alex Sobur, Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis 

Framing, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 127   
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 وثيقة االجتماعية وال قافة ال  تساعد على التواصل العصر عند يمجيع األفالم هويف احلق، 
 .44صناعه

 
 45أنواع الفيلم (1
 أنواع الفيلم من ناحية التصنيف( أ

 فيلم الصوريال (0

 معظم .لعبت من املم لني واملم التو  صوري أو غري حقيقي قصة عليال  مت تصويرها  األفالم
سعر بالسينما  دخل الفيلم يفيالتجاري يعا أن  من فهمو . التجارية الفيلم الصواري هو من من

 وإذا. شراء التذاكر مقدما وهذا هو، ملشاهدة فيلم يف السينما، جيب على اجلمهور. عنياملالتذكرة 
 مع وصالت إعالنية معينة ت على شاشة التلفزيون، بث املدعومةب 

، وهو من غري الواقع العمل الذي يروي ما هو اخليال بالتايل يففيلم الصوري تشري علي قصة 
 . احلقيقة يف العامل احلقيقي وال  دي مناألمر الذي ال وجود له وال  دي بشكل جدي، ولست 

يف عمل من وحي اخليال  يف قصة الصوري ماكن ال  ورد ذكرهاواأل ،واألحداي ،الشخصياتطابع 
طابع  يشمل علي الذي يظهر فيهااألرقام . هي الشخصيات واألحداي واألماكن ال  جمرد اخليال

 .خمتلف

يأثر علي عوامل  والنفسي. وقد أشري إىل أن العمل األديب هو صورة الشخص النفسية 
 ،فسيولوجيةا ات، ووظيفته من ناحيةوظيفله  الطابعكل . وال قافة ي،قتصادواإلاإلجتماعي، 

من  شخصيةوال. نعكاس لشخصيتهإهو  شخصية من الطابع. جتماعية ألداء دورهاإلوا، نفسيةالو 
على أهنا نظام مستقر نسبيا من يعا  (Jones)، وجونس (Winstead)، وونستيد (Darlega)ديرلغا 

 ألفكار واملشاعر والسلوك متناسقةتساهم يف اخصائص اثنني من األفراد الداخلية، ال  
 

 
                                                             

44  Idy Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di 

Indonesia Kontemporer, Yogyakarta: Jalasutra, 2011, hlm. 191 

    Sumarno,Marseli, Dasar-dasar Apresiasi Film, PT.Grasindo, Jakarta, 1996 
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 فيلم الواقعال (7

 :نقسم اىل فئتني، مهايهذا الفيلم و  .هاقع كما موضوعهو الفيلم الذي يأخذ الو 
فيلم الاآلن، . دياحللتسجيل  الكامريا فقط أنعرض الوقائع أو احلقيقة، :  أفالم الواقعية (0

 .فعليال ادياحللى وقوع تركيز ع ال معروفة بنشرة إخبارية،  الواقع

مواقف أو  صانع الذي يعرف بأنهالالذاتية   توي أيااقيقة، احلباإلضافة إىل : أفالم الوثائقي (7
 .على صانع الفيلم الوثائقي عتمديآراء احلدي  أن آراء احلدي، حبيث

 
 أنواع الفيلم من ناحية صناعه(ب
 التجريبيةفيلم ( 0
. الفيلم إىل املشرتكمن قواعد اإلنتا   اإلشارة إىل  دونهي ب مصنوعة األفالم التجريبية 

لنطق من خالل الفيلم، تصنع عادة من قبل جديدة  ةقيوامدف هو إجراء التجريب والبحث عن طر 
لنزعة التجارية، ولكن بدال من دون األولوية ، (بني الفيلم الفنانني) يف التغيري بدقةصناع السينما 

 .ذلك إىل حرية العمل
 الرسوم املتحركة فيلم( 7
، وكذلك اجلماد (اللوحة)رسم  الرسوم املتحركة هو الفيلم الذي صنع من خالل االستفادة 

 أن اآلخرين، م ل الدمى، واجلداول، والكراسي ال  تشغيلها مع تقنيات الرسوم املتحركة
 

 أنواع الفيلم من ناحية املوضوع( 
  الدرامااألفالم ( 0
الرتكيز على اجلانب اإلنساين الفائدة ال  هتدف إىل دعوة هذا املوضوع هو مزيد من  

املشاهدين لتشعر األحداي ال  متر هبا الشخصيات، حه يتسىن للمشاهدين أن يشعرون كانوا يف 
 .الفيلم

هو نوع من األفالم الذي يعتمد على التطوير العميق للشخصيات الواقعية ال   فيلم الدراما 
األفالم الدرامية تكون عادة عن العنصرية وإدمان خمدرات والتعصب ديا . ؤثرةتتعامل مع املواضيع امل

الدراما هي . والفقر والعنف ضد املرأة وفساد اتجمتمع بأحداي تاع الشخصية يف صراع مع أنفسهم



 

36 
 

يف . أوسع أنواع األفالم وتشمل أنواع فرعية م ل الدراما الرومانسية والدراما الرياضية وأفالم اجلرمية
األفالم الدرامية الشخصية أو الشخصيات تكون يف صراع يف حلظة حرجة يف حياهتم وأحيانا تدور 

 .األحداي حول عائلتهم م ل فيلم أناس عاديون
 األفالم احلركة( 7
إجراءات املوضوعات هذا الفيلم بإسكشاف مشاهد املعارك، معارك بالبنادق، أو مسرعة  

وبالتايل علي املشاهدين أن (. antagonis)ضافية بطل اإلو  (protagonis)الرئيسية سيارة بني بطل 
 .يشعر التوتر، والقلق، واخلوف، وحه املشاركة بفخور علي النصر الطابع

فالم االثارة أ. وهو مرتبط جدا باالثارة واملغامرات األفالم هو نوع منأفالم احلركة أو األكشن 
أحيانًا يقوم هبا بدالء عن املم لني . قتالية متنوعة حتتوي دائمًا على حركات قتالية متقنة، وفنون

فالم ال  جتذب الشباب، وهي ليست لذوي تعد افالم االكشن من أك ر األ. االصليني خلطورهتا
كشن ذات قصص متنوعة، لكن فالم األأتكون . القلوب الاعيفة، فقد حتتوي على مناظر قوية

كشن من احلركات فالم األأأحياناً  لو , بني الشر والشر  أغلبها هي معركة بني اخلري والشر، وأحياناً 
 .ستخدام السال  والرشاشات واملسدساتإالقتالية، وتقتصر على 

 األفالم الكوميدية( 0
موضوع من األفالم الكوميدية يعا إكتشاف املشهدين أن جيعلهم بإلبتسامة ، يعرفون  

وتكون مسرحية ذات طابع خفيف تكتب  ،التم يل هو نوع من أنواعو  .حه الاحك بصوت عال
وقد  .بقصد التسلية، أوهي عمل أديب هتدف طريقة عرضه إىل إحداي الشعور بالبهجة أو بالسعاد

نشأت الكوميديا يف أوروبا من األغاين اجلماعية الصاخبة، ومن احلوار الدائر بني الشخصيات ال  
س ببالد اليونان، وهي األعياد ال  متخض عنها تقوم بأداء شعائر اخلصوبة يف أعياد اإلله ديونيسيو 

ستعمال الفصل اإلضايف يف أثناء إتقليد الذي سارت عليه من متز  الإويف إجنلرتا . فن الدراما
 . املسرحية باملسرحيات الكوميدية الكالسيكية يف األدب الالتيا
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 األفالم مأساة( 4
أو مصري ال  متر هبا الشخصية حتت عنوان الفيلم مأساة، يستكشف عموما عن شرط  

هي شكل من العمل الفا الدرامي يهدف إىل تصوير مأساة قد تكون مبنية و  .الرئيسية يف الفيلم
ودينية كان  مسرحية نسبة إىل طقوس. الكالسيكية اليونانية على قصة تارخيية، أصل الكلمة هو من

ووفقاً ألرسطو أيااً فإن هيكل العمل . لقدميةا اليوناين يتم فيها غناء الكورس مع التاحية باملاعز يف
 .الرتاجيدي ال ينبغي أن يكون بسيطا بل معقدا وأن مي ل احلوادي ال  ت ري اخلوف والشفقة

 
 األفالم الرعب( 3

يظهر يف أفالم الرعب . هي األفالم ال  ت ري مشاعر الرعب واخلوف يف نفس املشاهد 
شيطانية، أحداي خارقة للطبيعة، أشبا  ال تكون موجودة عادة الك ري من األشياء املرعبة م ل قوى 

كما . عادة يكون هناك شخص شرير يقوم بدور البطولة يف فيلم الرعب. يف احلياة اليومية العادية
نبعت أفالم الرعب األوىل وشخصياهتا من األدب . متتاز أفالم الرعب باملؤثرات البصرية و الصوتية

املرحلة العديد تال هذ  . زوميب, وال، فرانكنشتاين، املومياء، الرجل الذئبالكالسيكي وأشهرها دراك
 .ستقت أفكارها من أوضاع احلرب العاملية ال انيةإمن األفالم ال  

سعى إىل ي، هو أفالم الرعب تظهر إيل املشاهدين املروعة ال  جعلتهم بقشعريرة اخلوف 
هدين من خالل اللعب على خماوف اجلمهور، احلصول على رد فعل عاطفي سليب  من قبل املشا

وتُركز أفالم الرعب على عناصر الكوابيس، واملخاوف، واإلرهاب، واالمشئزاز، واملؤامرات، وعادًة ما 
تكون هذ  األدوار تلعب أدوار األشبا ، والكائنات الفاائي ة، ومصاصي الدماء، والذئاب الااربة، 

 .41رسة، والسحر، والشر، وآكلي اللحوم، والسفاحنيوالشياطني، والتعذيب، واحليوانات الش
 
 
 
 
 

                                                             
 6 Askurifai, Baksin, Membuat Film Indi itu Gampang, (Bandung: Kataris, 2003), hlm .5-6
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 عناصر الفيلم (3

 : 42له عناصر يركز عليها، أمهيتها فمن الفيلم ال يستوي ح  تتوافر

ر العناص .ر على شاشة السينماو نظاملعرض األشياء : ( Mise-En-Scene) ميز أون املشهد( أ
 :يعا ال  مت تامينه

 
 اإلعدادات (0
 ،النوافذ يف هذ  احلالة هي اجلمد، م ل األبواب، متلكاتامل. هممتلكات اخللفية معمجيع هي 

 .وغري والكراسي، 
 (زي وماكيا ) التصنع (7

وماكيا  لديه وظيفة ليظهر السن . امللحقات الالعب مع كاملب املستعملاألزياء هي كل األشياء 
 .اإلنسان ووصف مواجهة عدم

  ضاءةاإل (0
 .كائن والفااء ال الثي األبعادالالاوء يف الفيلم يعمل على تشكيل 

 (أداء الالعبني وحتركاهتم)التم يل  (4
ذلك هو  .عمل عن طريق توليد التعبريالتشارك يف  ودائما الروايةاملم ل الذي  فز القصة  يه الطبيعة

 .الفيلم ذالك املم ل املميز يفمن  غري شفهيب تصالأو اإل لغة اجلسدعلي المزيد من الرتكيز 
. الفيلميف الصورة  أخذ تقنيةالرتكيز على (: Mest En Shot/Sinematografi)طة ميز أون لق (3

  :األشياء ال  مت تامينها، يعا
 الصياغة (1

الكامريا أو شاشة  ميكن لصورة تبدو جيدة يف ، ال ئير األساسي يف صناعة السينماو هو العنص
طار، اإلصورة الوجه أو لنطقة امليد  اذها، م ل تقييف إما عالقة مع الكامريا والكائن . السينما

 .وغريهم وحركة الكامريا ،واالرتفاع ،املسافةو 
 (صورةال ألخذجم احل) لقطة احلجم (2

                                                             
42  Nathan Abrams, Ian Bell, and Jan Udris, Studying The Media: Studying Film, New York: Oxford University 

Press, Inc, 2001. Hal. 93-112 
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 . الفيلم د يفو وجامل الروايةعالقة وثيقية مع عناصر  صياغة، لديهال تكون خالفا ب صورةالحجم 
 عن قرب (long shot) بعيدة تسديدة ،(extreme long shot) تسديدة بعيدة املدقع :يعاه أنواع

(close up)، لقطة متوسطة (medium shot) املدقع عن قرب (extreme close up) وأك ر من ذلك. 
 صورالمدة  (1

 .تصويرها بالكامريا يف كائنالطول علي يشمل  
 (camera angle)زاوية الكامريا  (6

 (depth of field) حدة الصورة (03
 التحرير(  

 لقطتها التقنيات املستخدمة لربط كلعلي  يشمل و.صوار ال  مت ا اذهاختيار وربط األإلعملية ا
 األصوات( د

بالسمعي  .واملؤثرات الصوتيةأ ،واملوسيقى ،احلوارمن  قادرة خلالل احلواسالء يف الفيلم اشياألكل 
وشر  ما يتم عرضه على شاشة  متابعة خط القصة ناظرتوفر ثروة من املعلومات واملساعدة لل

 .الناظرالفيلم ميكن أن تصل إىل  منعطى الذي يما  كان يف احلسبان. ماالسين
 :ينقسم الصوت يف الفيلم إىل قسمني، مها

 (Diegetic sounds)األصوات دجياتيك  (0
 .يف الفيلم والصوت حلواريعا اهو صوت األساسي أو صوت األصلي يف الفيلم، 

 (Non Diegetic)غري دجياتيك  (7
األفالم، وهي املوسيقى، واملؤثرات الصوتية،  روايةالعناصر اخلارجية من  هو الصوت الذي يأيت من

 (voice over)والرواية 
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 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 

ويف هذا الباب ستقدم الباح ة عرض البيانات وحتليلها طبقا علي مشكلة البحث ال  قد ذكرها 
 .الباحث يف الباب األول

 ورسيرة هيفاء المنص . أ

من . السعوديوما أفالم تسلط الاوء على االنفتا  . سعوديةهيفاء املنصور هي خمرجة سينمائية 
والدها هو  ، 8 0620أغسطس 03يف  ولدت يف املنطقة الشرقية بالسعودية ،املنطقة الشرقيةمواليد 

. هند املنصورة التشكيلية وشقيقتها الفنان عبد الرمحن املنصورالسعوديالشاعر السعودي واملفكر 
بالعمل  لتلتحق 0662و رجت عام  اجلامعة األمريكية بالقاهرةيف  األدب اإلجنليزي املقارندرست 

 .تلقت تشجيعاً كبرياً من أهلها. الوظيفي وقد كانت السينما دائماً شغفاً كبرياً بالنسبة ما

 مهرجان مسقط السينمائييف  فيلم وثائقيألفال  اخلنجر الذهيبحاصلة على جوائز عدة منها 
تاريخ السينما السعودية وشاركت يف العديد من املهرجانات  و تعترب تلك اجلائزة أول ذهبية يف

قامت خالل فرتة من الفرتات بتقدمي برنامج امرأة وأك ر . واملؤمترات احمللية والدولية املتعلقة بالسينما
 .املؤسسة اللبنانية لإلرسالعلى 

املسؤول عن مكتب الشؤون اخلارجية يف القنصلية  وهو براديل نيمنتزوجت من األمريكي 
فورد األمريكية بالظهران يف مقر السفارة األمريكية باملنطقة الشرقية، وسط حاور السفري األمريكي 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B1
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وعائلة هيفاء والدها ووالدهتا وأخواهتا  جون كونكيننيوالقنصل األمريكي  ليندا فريكروحرمه  فريكر
 .46وحشد من الايوف

 ملخص فيلم وجدة  . ب

 هيفاءوجد  هو الفيلم السعودي األول املصور بالكامل يف الرياض، من كتابة وإخراج  فيلم
عامًا،  00ال  تبلغ من العمر ( وعد حممد)يف قلب هذ  القصة وجدة  .يف أوىل أعماما املنصور

تلميذة يف املدرسة، مشاكسة، متمردة، تتمتع بشخصية قوية، ذكية وطريفة، تعيش حسب ايقاعها 
 .اخلاص، حبذاءها الرياضي وحبها ملوسيقى الروك

فال الذين كانوا ميارسون تالوة القرآن الكرمي يف وسط تبدأ القصة مع جو من فئة مع األط 
جلست وجدة يف الصف اخللفي ال تتبع جبدية على أوامر من املعلمني وصرف االنتبا  . الصف

يف النهاية الفصلتعرف املعلمة ما جيب القيام به . أحيانا لألصدقاء اآلخرين الذين ال يتبعون احلدي
 .أمام الفصل حلفظ آيات القرآن على الرغم من أهنا مل حتفظ وجدة، أمرت املعلمة إليها القيام

جذب عبد اهلل مخار وجدة ح  . بعد املدرسة، قابلت وجدة عبد اهلل، هو يلعب بدراجته 
جاء وجدةإىل تاجر . عهدتوجدة أهنا ستملكدراجة وتريد أن تنافس مع عبد اهلل. إختلع منها

 .لاير 133يلة بقيمة الدراجات، وهى حتب دراجة خاراء اللون ومج
يف األيام األخرى، أقصت وجدةإلبه خلفض . وساخر تاجر أن الدراجة غال لقدرةوجدة 

 .األسعار،واالستمرار يف تذكري مالك حلفظه لدراجتها
ال جتتهد فقط لصاحب احملل، تواصل وجدة إلقناع أمها لشراء دراجة، ولكن من ك ري من  

، وقالتأهنا ال تستطيع أن تشرتي عليهادراجة، ألن الدراجة األحيان العقول بسبب مشاكل مع أهبا
كانتوجدةالذكية ال دهاء، أهناحترص على حنو متزايد لبيع األساور وأحيانا تبيع . ليست لعبة للبنات

 .بأسعار أعلى يف حماولة إلنقاذها من أجل الدراجة ال  تريدها
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إلقتصادية والولد، ال يوجد أي خالف وفيما يتعلق بوالدينها، واملشكلة ال  تواجهها هي ا 
وكانت زوجته ال ترغب . بينهما، ولكن أبه يريد أن ميلك إبناوينوي الزوا  مرة أخرى للحصول عليه

 .ألهنا كانت مولعا إيل زوجها ومما إبنة
يف يوم من األيام قدم عبد اهلل دراجته إيل وجدة حه يتمكن من التعلم، يف حني أن  

الدراجة ال  أعار  لتعلمها ما . نة حلفل تنصيبه، مها يرتكبان يف شرفة بيت وجدةتركيب أضواء الزي
لكن اآلمال عليهاظهرت عندما املعلمة  رب عن السباق . يكفي لعال  يأسه لشراء دراجة جديدة

مييل وجدةوأقصت مدرستها للمشاركة يف جمموعة . لاير للجائزة األوىل 0333حلفظ القرآن، واجلائزة 
 .سة الدينية حه يتمكن من دراسة القرآنالدرا

واجهت وجدة صعوبة، هي مل تكن قادرة على قراءة سورة القرآن بفصيحة ومجيلة م ل  
الصادقاهتا القدامى يف اتجمموعة، لكنه مل تكون بتيأس، جاء وجدة إىل خمزن لعبة حيث الدراجة من 

ارسة بنشاط حفظ وتالوة القرآن الكرمي يف البيت، تستمر يف مم. أحالمه لشراءكاسيت للتعلمالقرآن
 .بشكل مجيل، وأمها لديهاصوتا مجيلة تساعدها يف التعلم تالوة آيات من القرآن الكرمي

جاء يوم السباق حلفظ القرآن،ليس حلفظ اآلياتالقرآن فقط، ولكن حفظ املعاين الكلمات  
اركوا، واحدا وواحدافاشلة يف من عشرات األطفال الذين ش. أو التفسري آيات القرآن الكرمي أياا

وتتنافس مع طفل . وما هو غري متوقع، دخلت وجدة ال الثة األوىل. تذكر اآليات ال  مت إختبارها
 .واحدمجيلة يف صوتوقراءة، يف حني فشلت واحد منهم ألهنا مل يتمكن من االنتهاء يف احلفظ

املعلمة ال  تشغل  .  وجدةيف إنتهاء املسابقة، أعلنت جلنة السباقاجلائزة األوىل يعا 
عندما سألت املعلمة ما . مبنصب القاضي أشاد وجدة علي جدها حلفظ القرآن بشكل جيد للغاية

تريد وجدة مع امدايا ال  تلقاها، وأجابتوجدة جبدية أهنا ستستخدم املال لشراء دراجة هوائية،ويف 
اجةقد تكون آفة من وتسمعن الدر . وقت واحد الطالبات يف احلاور تاحكن بذالك األجوبة

 .صدق وجدة م ل نكتة
وأخذت املعلمة قرارا من جانب واحد، . نصحت املعلمة علبها ورفاتكما والدهتا رغباهتا 

وجدة تشعر على الفور بذالكالقرار ولكنه ال . املال الذي تناولت وجدة سيتم التربع إيل الفلسطينية
 .يستطيع للمقاضاة عليه
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يف البيت، إعتذرت األم .قد حاولت ملواساة ما، ما زالت وجدةباحلزن إما كان عبد اهلل 
على الفور لعدمها يف املسابقة، ولكن وراء ذلك هناك قصة أخرى ليتم نقل األم، وهي عبارة عن 

ومع ذلك، . وكان زوجها عقد احلدي الزفاف يف نفس اليوم. والد ، الذي يقرر أن يتزو  مرة أخرى
أغلق مساء مع . دةبدمر أياا،إشرتت أمها الدراجة اجلديدة ال  أرادهتااألم ال تسمح قلب وج

 .أحاان األم يف اجلسم صغرية مع األلعاب النارية يف السماء
جنبا إىل جنب مع عبد اهلل، هيتلعب . يف اليوم التايل، خرجت وجدة مع دراجتها اجلديدة 

 .وقادرة على املنافسة كما هو متوقع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   
 

 بدراسة السيكولوجية األدبية لسيغموند فريود" وجدة"تحليل الفيلم .ج

قبل شر  الباح ة عن أسئلة البحث، لذا تكتب وشر  الباح ة عن شخصيات يتعلق بالتغيري 
 :وعلي أن الشخصيات ذاهتا نوعاين، مها الشخصية اجلاهزة والشخصية النامية . شخص األساسية

بتة ال  تبقي علي حاما من البداية إيل هناية دون أن الشخصية اجلاهزة هي الشخصية ال ا .0
 .  دت يف تكوينها أو التغيري

الشخصية النامية أو املتطورة وهيب ال  تطور من موقف إيل موقف آخر حبسب تطور   .7
 .احلوادي وال يكتمل تكوينها ح  تكتمل قصتها

و ذالك، يوجد البشخصيات وعلي حن. ويتعلق مبناسبة تغيري الشخصية هي والشخصية النامية
إذا كان : مستوي علي شر  السابقة ويتعلق عن تغيري الشخصية يعا الشخصية الديناميكية 

شخصية األشخاص متغرية ومتطورة من زمن واحد إيل زمن اآلخر ومن مكان واحد إيل مكان آخر 
 .33مناسبا باألحوال ال  دخل فيها األشخاص

 

انية من العنف أو املاملشاهد  صة ال  بسيطة، ال يوجدالفيلم هي قيف هذا صة القنوع  
ولكن ما جيعل هذا الفيلم م ري للجدل يف بالد  بسبب اجلانب الذي يقال هنا هو . خالف املأساة

الغالف اجلوي يف  هو  لمن امل. عادة دائما مغطاة يف احلياة اليومية للمجتمع السعوديالاجلانب 
ووفقا للباح ني، إذا شاهد . نلمرأة أن تقلع احلجاب هبلأن ، حيث مرأة يف املنزلإدرسة خاصة أو م

 الفيلم جمانا من السعوديني، يعا مب ابة يبصقون العادة ال  كانت دائما شرفهم واجب، أليس كذلك؟
 
املسلمني، قد يكون هناك بعض القيمة أو من بالنسبة الشعب اإلندونيسي، وخاصة  

قافتهم ليست أك ر حرية مما حنن عليه، ولكن قد ال يزال ميكن العادات ال  قد تبدو غريبة ل 
قد يكون ' غريب'رب شعور ولكن يف الغ. اإلسالم والقيم يف  قافةالالتساهل فيها ألن كالنا يعرف 
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من يتامن هذا الفيلم  ذالك، باإلضافة إىل .خار  اململكةمن ن تلقى إقباال كبريا و يكف .باع مرات
 .مت إنتاجها يف أرض اجلزيرة العربية األفالم النادرة ال 

 
من ال   ةهو أن الباح  البحث،ستخدام هذا الفيلم ككائن ة إلوهناك سبب آخر للباح  
ية لعرب، وخاصة يف اململكة العربيف جزيرة املعرفة ال قافة اليومية  ةالعريب املتعطش البة يف قسم اللغةط

القصص حول حياة النساء والعالقات بني اجلنسني  قد مسعت العديد من ةرغم أن الباح . السعودية
 يف ةري من األشياء ال  جتعل الباح شاهدة هذا الفيلم الك املبني اتجمتمع السعودي، ولكن لسبب 

 .الذهول
 

. تبدأ القصة مع جو من فئة مع األطفال الذين كانوا ميارسون الغناء يف وسط الصف) 
دية على أوامر من املعلمة وصرف االنتبا  أحيانا لألصدقاء قامت وجدة يف الصف اخللفي ال تتبع جب

 .اآلخرين الذين ال يتبعون احلدي
" وجدة، تعلي بسرعة"تلوحت وجدة يدها إيل صاحبتها ال  متر قريبا هبا، وتعرف املعلمة مث تقول 

مث  وأهنا مل حتفظ وضحكت صاحباهتا يف الصف!" كرري بيتان األول"تسري وجدة إيل أمام الصاف 
 (37,03 -33,41. أمرت املعلمة للخرو  من الفصل

يف هذا املشهد، مشريا إىل أن بطل الشخصية الرئيسية إمسها وجدة كانت عدم االناباط،  
 .وغالبا ما تقلل من شأن أي شيء ولكن لديها الشجاعة العالية

 
 وجةعل سوار مصنوع من املواضيع املنسجتعلى  وجدة ،البيتمث املشهد عندما يف ) 
الروك  يوسيقاملستماع أثناء األ األسوار إيل صادقاهتا يف املدرسة، جتعلها يف بيعتد أن ، هي تريريصةحب

ىل العمل إللذهاب  ايف املطبخ، كانت األم تستعد الشراب قبل مغادرهتو أما . اعلى الراديو يف غرفته
. ملدرسة يف الصبا  يلإ ةوجد ذهبت، اوالدهتالذهاب بعد . مسه إقبالالذي إ الشخصي امع سائقه

 إيل وجدة، وقدم الوقتعمل طويل يف الاملنزل بعيدا، والد  يعود فجأة بعد فاجأ من عدم مغادرة 
 "(Empty Quarter The" راء الربع اخلايلخعلى الصخور املغناطيسية من ص
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و أبناءهم الوالدين العالقة بني  و إبنته، أننرى عالقة متناغمة بني اآلباء يف هذا املشهد،  
يف  ل يف العمل شغت األم ال  .عندما يصبح عنخ الكبارالطفل لتكون شخصية  مهمةمؤثرة  تكون

 همجعليف  علي رغم ليس بصعبة علي وجدة إلستعداد الطعام والشراب لوجدة،كل يوم مل ينس 
وقتا  ستغرقإعودة إىل ديارهم، لكنه األب الذي ليس منحازا ملطالب العمل كل يوم يف ال. وحدها

 .وحد  إلعطاء مفاجأة صغرية للبنات
 
زالة إل الطالبات ، وصاحت علياملدرسة لبات إيلمع دخول ط. يف املدرسة وجدة توصل) 

رتدائها احلجاب إعدم بأتون ت  ال الباتتأديب الطجتد يف ال حوساء امسهإ ةاملعلمو . أغطية الرأس
أدب تال ت  ال الباتاحلدي ة، توبيخ بعض الطالرمسية  متاما مع املالبس  ال ةاملعلم. بشكل صحيح

ميكن الرجال الذين  بعضسمع من تاحكون للحفاظ على امدوء حه ال توتوبيخ أولئك الذين 
املعلمني يف املدرسة وصفوا أداء مع املالبس الرمسية احلدي ة، م ل مالبس . مسعت من اخلار عليهم 

 (.د فستان أسود طويل مميزةيف موح الباتالعمل، وبدون احلجاب، وكذلك الط
تاجون   حتال ات، ألن معظمهم من املسلمن جيدةعورهت  فظوناملناطق  ذالكالنساء يف  

تغطية ليس فقط على كامل اجلسم بقطعة قماش، لكنها أياا جيب . إىل إغالق األعااء التناسلية
عتيادية إعدة تقليدية أو أصبحت هذ  القا. من الرجال منأن تغطي األعااء التناسلية صوت األن ى 

يف الغالب  االباهتناباط وططبيعة منابطة جدا مبحاولة فرض اإل ا لديه ال ةاملعلم. املنطقةتلك يف 
 .ةعور التفهم متاما عن حفظ  غريال تزال  ننقلل من القاعدة، ألهنعلي 

ن القيل والقال أو التحدي ع يفيف ك ري من األحيان  لباتالطا ،داخل املدرسةيف ) 
ظافرهم مع أتلوين هبدوء أن ب حت تانال تانمقرب تانوهناك أياا صديق. األشياء ال  ليست شائعة

خالل و يف . عليهما ةشتعلت املعلمإطالء األظافر الذي ميكن أن يكون مشكلة كبرية إذا 
 (.جلبلاللعب الصنبور ايف ل ا املللعب متاما م ل األطفال العاديني،  الطالبات نسرتاحة، تستخدمإلا
خمتلف . ليست خمتلفة ك ريا عن املدارس ال  اعتدنا أن تواجهها لبناتل ةرسداحلال يف امل 

بالابط هذا هو ما تصبح الذاكرة والتعلم عند . شائعةاللقواعد قد تكون ااجلنو  وانتهاكات 
يسيطر  ال تزال نطر، ألن اموية ال  يف حد ذاهتخبن تمهتال  الذينطفل ال وأهنم منالبالغني، 

 .مسيطرهاغري قادرين على العليا ، وكان األنا تهنغاي
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جذب عبد اهلل مخار وجدة ح  . بعد املدرسة، قابلت وجدة عبد اهلل، هو يلعب بدراجته) 

 إختلع منها
 "تذكرت أنت تستطعني أن تتتابعا؟"

". دراجةأنظر بعد إذا متكنت "عهدت وجدة أهنا ستملك دراجة وتريد أن تنافس مع عبد اهلل 
(31,43-36,73) 
 ("واهلل، ما جازت للبنات لرتكيب الدراجة" وعبد اهلل يقول " ملا أنال الدراجة وأفوز عليك"
هبذ  طاقة النفسية من . التوتر ال  تعيشها وجدة تنتا  الطاقة النفسية املستمدة من اموية 

ف من كل سلوك هو شعور من وامد. وجدة تشجيع القادة لتملك دراجة كما ألصدقائها هو عبداهلل
 .اخنفاض يف التوتر أو إطالق الطاقة: ااملتعة، وهي

 
. لاير 133جاء وجدة إىل تاجر الدراجات، وهى حتب دراجة خاراء اللون ومجيلة بقيمة ) 

يف األيام األخرى، أقصت وجدة إلبه خلفض األسعار، . وساخر تاجر أن الدراجة غال لقدرة وجدة
 .تهاوهي تذكر  حلفظ دراج

ال جتتهد فقط لصاحب احملل، تواصل وجدة إلقناع أمها لشراء دراجة، ولكن من ك ري من  
األحيان العقول بسبب مشاكل مع أهبا، وقالت أهنا ال تستطيع أن تشرتي عليها دراجة، ألن 

كانت وجدة الذكية ال دهاء، أهنا حترص على حنو متزايد لبيع األساور . الدراجة ليست لعبة للبنات
 (.وأحيانا تبيع بأسعار أعلى يف حماولة إلنقاذها من أجل الدراجة ال  تريدها

يف هذ  احلالة يأيت دور لألنانية، والدولة من هوية بدائية مما أدى دفع ليكون راضيا،  
أوال، اختيار الذي . وما وظيفتان رئيستان. األنانية أي الذات هى السلطة التنفذية للشخصية

ثانيا، حتديد . حفيز أو استجابة غريزية وال  منها وفقا لإلحتياجات ذات األولويةسيكون راضيا الت
وبعبارة . من مه وكيف ميكن مذ  االحتياجات راضيا عن توافر فرص عن اخلطر هو احلد األدىن

أخرى، فإن األنانية بوصفها شخصية التنفيذي حتاول تلبية احتياجات من اموية، وإحتياجات املعنوية 
الحتياجات املتطورة لتحقيق الكمال من األنا األعلي، أما يف الواقع األنانية هي تعمل لتلبية اموية، وا

 .ألن األنانية ال تكون إرادة الطاقة اخلاصة، وستناما من طاقة اموية
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 idealistic)األنا األعلي هو قوة املعنوية واألخالقية للشخصية، الذي يعمل على مبدأ امل الية  

principle) خالفا ملبدأ رضا اموية ومبدأ واقعي األنانية. 
بسبب هوست وجدة باملال، هي تساعد صديقاهتا لتقدمي رسالة حب لرجل يف مقابل ) 

وخالل لقائها مع الرجل الذي كان على وشك أن يتم تسليمها كان تلك الرسالة، . عشرين رياال
فعلة يسبب املسألة علي وجدة حينما صديقاهتا مع  وهذ . وجدة تكذب وتطلب املال من الرجل

 .الرجل حمتل ببوليس
وفيما يتعلق بوالدينها، واملشكلة ال  تواجهها هي اإلقتصادية واإلبن، ال يوجد أي خالف  

وكانت زوجته ال ترغب . بينهما، ولكن أهبا يريد أن ميلك إبنا وينوي الزوا  مرة أخرى للحصول عليه
 (.إيل زوجها ومما إبنة هي وجدة ألهنا كانت مولعا

تشجيع اموية تسبب إيل حترك األنانية، ولكن ليس كل من حتركها صحيح، يف هذا املشهد  
قد إنتهكت القواعد أو الدأب السائدة يف املنطقة، وقد فقدت األنا األعلي من وجدة املدىل هبا من 

القوية يف احلصول على التملك الدراجة،  نباات اموية يف شخصية وجدة هي رغبته. اموية واألنانية
يف الشخصية وجدة، . ونباات اموية يف العملية تتطلب األنانية إىل ترخيص التوتر حقيقيا أو وفقا

األنانية يف الشخصية وجدة ال ميكن أن يقمع . اموية املهيمنة من األنانية واألنا العليا الاعيف
اموية ال  هتيمن على . من أجل تعزيز هويتها راض مطالب اموية ويسعى بأي شكل من األشكال

األنانية واألنا األعلي يف الشخصيتها يسبب ذلك متعة مرضية باستمرار دون أي إعتبار لعواقب 
 .أفعاما

 
  ال صادقاهتا من أحد. اول الع ور على وظيفة أفالحت وجدةأم  نلى ذلك، كاعإضافة ) 

، قريبة ال  الرجال ث عملت، ولكن عندما رآها العمل معيف املستشفى حيالعمل لتطبيق  ادعاه
زوجها الذي مل يشأ بذهب على الفور ألهنا كانت حترتم ت أم وجدةجترؤ على خلع غطاء الوجه، 

 (.القريب من الرجال األجانب
حتاول الع ور  وجدةاألم  ربتج لألهل،حتياجات احلياة إلقتصادي ب اإلو صعو أقل من و  

أجيد ن العمل يف مكاهنا أل و قت  ال اهتصديقمن تبعت النصيحة إو . ن عملهام على وظيفة أفال



 

   
 

، ولكن وجدةرافق ب صادقتهاقبالة لتوصية  وجدة الك ري من املال، وبدافع الفاول، كانت األمو 
 يف العليا، واألنا والنساء تنفيذ امجوم للعمل هناكرية الرجال حب ،نظر إليها يف مكان العملتعندما 
 .ناكامل ذالكللعمل يف  انيتهمن دفعت إىل إلغاء أم وجدة  النفس

 
رأي . الذي كان يلعب مع أصدقائه ،مع عبد اهلل وجدة قىلتأن العادة من بعد املدرسة، ) 

 وجدةعندما كان . عليها يواصل عبد اهلل اخلريلوجدة، و جديد  مخاراالعطاء  ويلتقيها وجدةعبد اهلل 
عبد اهلل . ريد أن يأيت والتحدي معهي، عبد اهلل علي مشكلة بأمهاأمها لسائلة سائق إلتقيا إيل 

الذي  عن عمله، عمه هو عمه علي غري شرعي وستحدي إيلبسذاجة أن سائق هدد تقرير إقامته 
 (.ناطقملوهائل يف ذالك االشوارب من 

ن أي بت أن له تأثري جيد على البيئة، على الرغم من  وجدةعبد اهلل على  من حسن اخللق 
دراجة المتالك إل وجدةعلى رغبة وهو يوافق ، ال يفرقها من أصدقائهعبداهلل  من النساءهي وجدة 

علي ، أمها من لذهاب اىل حل املشاكل ال  توا ل وجدة رافقيهو صل عبد اهلل اخلري، يوا. وائيةام
 .ال خيشى أن هتدد السائق الذي قوي البنيةوهو طفل صغري  منعبداهلل رغم أن 

 
 يوم من األيام قدم عبد اهلل دراجته إيل وجدة حه يتمكن من التعلم، يف حني أن يف) 

الدراجة ال  أعار  لتعلمها ما . تركيب أضواء الزينة حلفل تنصيبه، مها يرتكبان يف شرفة بيت وجدة
ق لكن اآلمال عليها ظهرت عندما املعلمة  رب عن السبا. يكفي لعال  يأسه لشراء الدراجة اجلديدة

مييل وجدة وأقصت مدرستها للمشاركة يف جمموعة . لاير للجائزة األوىل 0333حلفظ القرآن، واجلائزة 
 (.الدراسة الدينية حه يتمكن من دراسة القرآن

والكبت هو . يف هذا املشهد ديناميكية الشخصية لسيغموند فريود ميلكها يعا الكبت 
( األفكار، والغريزة، والذاكرة،)للاغط على كل شيء  anticathaxesعملية األنانية إلستخدام القوة 

هذا هو الرفض من وعيها من وجود شيء جيلب األمل، وهو . الذي ميكن أن يسبب القلق من وعيها
إستعار عبد اهلل دراجته إىل وجدة جعل . يف اإلستخدام defens mechanism من أك ر األمهية بالنسبة 

 .رغم أهنا مل تف أعظم الرغبة لتملك الدراجةاموية سيتم توجيه قليال، على ال
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واجهت وجدة الصعوبة، هي مل تكن قادرة على قراءة القرآن بفصيحة ومجيلة م ل ) 
صادقاهتا القدامى يف اتجمموعة، لكنها مل تكون بتيأس، جاء وجدة إىل خمزن لعبة حيث الدراجة من 

ستمر يف ممارسة بنشاط حفظ وتالوة القرآن يف البيت، ت. أحالمه لشراء كاسيت للتعلم تالوة القرآن
 (.الكرمي بشكل مجيل، وأمها لديها صوتا مجيلة تساعدها يف التعلم تالوة آيات من القرآن الكرمي

 0333إستمر القلق عندما قررت وجدة ملشاركة سباق تالوة القرآن يف مدرستها، جبائزة  
التجارية وجدة خيتبار يف هذا املشهد، كطالبة  وهي ال سهلة، أعماللاير يكفي عليها لتحقيق رغبتها، 

بغري التأدييب، وجب علي وجدة لتعاجله، واألنا األعلي الذي هو املبدأ ال الث من نظام شخصية 
لسيعموند فرويد الذي  توي على وحدة القيام واملعتقدات والتقييمية تشجيع اموية واألنانية من أجل 

 .تطبيق وفقا يف اتجمتمع األخالقية
 
، هناك بعض األشياء يف املدرسة القرآن الكرمييف دراسة عندما يتلون اجلماعات الدينية ) 
مما بالفعل قادرة اجلزاء عليهم ال  أولئك الذين يتعلمون القرآن أك ر أن  ةلئقاوجدة كان . دغدغةال

علي سار، و ليبالتفاف على الوضع ال  كانت يف ذلك الوقت ال يزال لإلذالك ل و قت، لكنه هاعلى
وهناك قصة أخرى عندما ضجة األطفال رؤية الصور من أحد . ذالك تنال املد  من املعلمة

كان األطفال اإلثارة متحمس، ال تفوت  . عاما 73عمر  بلغ من رجل ب ت قد تزوج الصادقاهتن 
 (.ا ال  قد تتزو هتدة لرؤية الصور من تلميذاسعشعرت بالالقرآن  ةكان معلم

كان صديقاهتا أعلى و ، القرآنتالوة يف  من وجدة قادرة يصور علي نقس ال املشهد ذالك 
. لحفاظ على التعلملالرغبة يف  بتيأسمل يكن  ا، لكنهعليها صلحتومهية والسخرية . بك ري من ذلك

من رغم  يأمرون إبنتهم لتتزو  علي املنطقة تلك يف أحد صديقاهتا، ك ري من الوالدين  توقد تزوج
 .غريبةبتعترب  وال يكون،  مفرحةشيئا ذالك احلال يكون .  ا زو الن عفي ما يك هاعمر 
 
جاء يوم السباق حلفظ القرآن، ليس حلفظ اآليات القرآن فقط، ولكن حفظ املعاين ) 

من عشرات األطفال الذين شاركوا، واحدا وواحدا . الكلمات أو التفسري آيات القرآن الكرمي أياا
وتتنافس . وما هو غري متوقع، دخلت وجدة ال الثة األوىل.  مت إختبارهافاشالتا يف تذكر اآليات ال 
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مع التلميذة واحدة مجيلة يف صوت وقراءة، يف حني فشلت واحدة منهم ألهنا مل يتمكن من االنتهاء 
 .يف احلفظ

املعلمة ال  تشغل  . يف إنتهاء املسابقة، أعلنت جلنة السباق اجلائزة األوىل يعا وجدة 
عندما سألت املعلمة ما . القاضي أشاد وجدة علي جدها حلفظ القرآن بشكل جيد للغايةمبنصب 

تريد وجدة مع امدايا ال  تلقاها، وأجابت وجدة جبدية أهنا ستستخدم املال لشراء الدراجة هوائية، 
الدراجة قد تكون آفة من وتسمعن . ويف وقت واحد الطالبات يف احلاور تاحكن بذالك األجوبة

 (.ق وجدة م ل نكتةصد
إجتهاد وجدة منذ األيام مل تكن عب ا، وفازت باجلائزة األوىل من سباق تالوة القرآن  

لاير، كانت وجدة صبيانية وغري املنابطة وأقل قدرة يف جمال تالوة القرآن متكنت  0333باجلائزة 
رة على اإلثبات ببذل أخريا للفوز على أصدقائها الذين أصواهتن ال تقل مجاال له، لكنها كان قاد

جهد كبري، اإلعالء هو آلية دفاعية األنانية هتدف إىل منع أو  فيف القلق عن طريق التغيري 
والتعديل حتث البدائية اموية الذي يسبب القلق إيل شكل أو السلوك ليكون مقبوال يف اتجمتمع، هذ  

 .جراءات املقبولة يف اتجمتمعاموية البدائية من شخصية وجدة تستطيع أن توجيهها من خالل اإل
 
وأخذت املعلمة قرارا من جانب . نصحت املعلمة علبها ورفات كما والدهتا رغباهتا) 

وجدة تشعر على الفور بذالك القرار، . واحد، املال الذي تناولت وجدة سيتم التربع إيل الفلسطينية
 (.لكنها ال يستطيع للمقاضاة عليه

ملشهد، امدية ال  ينبغي علي وجدة ملكت علي املعلمة ليتم  دي القلق الرابع يف هذا ا 
التربع للفلسطينيني، وذلك بسبب التناقض إلمرأة جود الدراجة يف املنطقة، سحقت آماما، وبدا كل 
جهود  عقيمة، احللم الذي يقرب هبا دمرت بعلى الفور، وهذا هو من غريزة املوت عند سيغموند 

 .فريود
ة واألنانية واألنا العليا متوازن، وإذا كان أحد األنظمة ال الثة لديهم جيب أن يكون اموي 

طاقة أكرب من غريها، فذاك النظام الذي ستسيطر على شخصية الفرد، ويف فيلم وجدة، هوية النظام 
 .ال  هتيمن عليها، هو رغبتها القوية يف احلصول على الدراجة
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يف البيت، إعتذرت األم . ، ما زالت وجدة باحلزنإما كان عبد اهلل قد حاولت ملواساة ما) 
على الفور لعدمها يف املسابقة، ولكن وراء ذلك هناك قصة أخرى ليتم نقل األم، وهي عبارة عن 

ومع ذلك، . وكان زوجها عقد احلدي الزفاف يف نفس اليوم. والد ، الذي يقرر أن يتزو  مرة أخرى
أغلق مساء مع . ت أمهاا لدراجة اجلديدة ال  أرادهتااألم ال تسمح قلب وجدة بدمر أياا، وإشرت 

 (.أحاان األم يف اجلسم صغرية مع األلعاب النارية يف السماء
ال يصور القلق فقط يف الشكل وجدة، ولكن علي األم أياا بالزوا  ال اين أباها من أجل  

وجدة لعدم احلزن  وهذا هو من السباب بغياب أمها يف السباق وجدة، ومسحت بإرادة. اجناب إبن
 .عليها، إشتارت أمها الدراجة اموائية ما

 
جنبا إىل جنب مع عبد اهلل، هي . يف اليوم التايل، خرجت وجدة مع دراجتها اجلديدة) 

 (.تلعب وقادرة على املنافسة كما هو متوقع
نا األعلي ويتأثر مبدأ اللذة بقوة اموية، على الرغم أن اموية العملية يتطلب األنانية واأل 

اموية تعمل وفقا ملبدأ اللذة، واألنانية يعمل وفقا . للسيطرة على السلوك لتتوافق مع القواعد األخالقية
ملبدأ الواقع، وأما األنا العليا تعمل وفقا ليتم يف نظرية التحليل النفسي من حيث املبدأ، وتعترب 

هذ  األنظمة . واألنانية، واألنا األعليالشخصية كهيكل من ثالثة العناصر أو القيمة نظام اموية، 
 .ال الثة للشخصية ترتبط بعاها بعاا لتشكيل جممل

 
أن  لباح ةل تإذا جاز . وجدةكي قصة ما حدي يف فيلم ال  حت ها هي حتليل الفيلم 
هتمام بشكل جيد،  رية لإلاملايف بعض املشاهد الصغرية مع وجهة نظري، هناك عدد من أجزاء ت

 .و من الواقعيةمدير امندسة، أمن قصة صوري من من القصة، أو  وال  هي جزء
لللحصول  ازوجتهل بسبب عن عدم القدرةزو  الذي يريد أن يتزو  مرة أخرى من الالصراع  

أمر شائع يف اتجمتمع  من هووها وريث للتكبري شجرة نسب العائلة،  علي إبن الذي هو يكون
زوجة أن الكانت يف حال اإلزدوا  ما قدرة ما لللصدف منه،  ة ال  زوجالالفيلم،  هذا يف. العريب
 .اطالقكون لتطلب تأو  أهلهافرة على احلدون أي جهد ملقاومة، م ل  .ة ورضا علي قرار زوجهاحزين
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من القصة، ولكن امل ري لالهتمام جدا مهمة ليس جزءا الذي املشهد وهناك أياا من  
 ةاملعلم من. ندما علمت اتجمموعة القرآن القيام بأنشطتهمع الطالباتكان . باملقارنة مع ثقافتنا

 من غالق األعااء التناسلية متاما عند قراءة القرآن، وعلى عكستستعملن اإلال الطالبات و 
و . املقدس القرآنأثناء قراءة يف من شأهنا أن تغطي كامل األعااء التناسلية  ات يف دائرتنا ال املسلم

للمرأة  الطريقة يعا ، ةمسلم ا، وخاصة إذا كنب قفتنا ميكن أن يتسامحبعض القصص األخرى ال  
 .رجل جمهول من وحفظ الرؤيةأن تقلل من صوت 

هذا الفيلم هو يف غاية البساطة مع بعض النزاعات ال  قد يف البداية،  الت الباح ةكما ق 
ميكننا أن و . مبالغة دونب سلسالتكون عميقة لبعض الناس، ولكن ال يزال تسليمها مع على حنو 

قيم العادات اليومية علي إظهار  عن فقط من خالل. نرى كيف مل يتخذ مدير مفرط يف قصة معقدة
براءة  ، هذا الفيلم يصورإىل جانب اجلاذبية. ملشاهدةجيعل هذا الفيلم م ري قد السعوديني من شأنه 

 .وجدةاألطفال الذين لديهم املراهقني متاما م ل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  
 

 "وجدة"الذي يؤثر علي شخصية وجدة في فيلم  العوامل .د

 الفسيولوجيةتأثري عوامل  .0
 00ها عمر بلغ ت فتاة صغرية ي، وه وجدة يف فيلم الفسيولوجيةعوامل  تحليلالعلى أساس  

على الرغم من املعارضة من ، الدراجة لتملكرغبة قوية  ما. عايل وعاطف شغف كبري ا، لديهسنة
 .سيأتمل ي اهنأ والعادة الداب

تلميذة يف املدرسة، مشاكسة، متمردة، تتمتع بشخصية قوية، ذكية وطريفة، تعيش هي   
 حسب ايقاعها اخلاص، حبذاءها الرياضي وحبها ملوسيقى الروك

 
 تأثري عوامل البيئة .7

وجدة شخصية  عوامل البيئية ال  تؤثر علىأن  تعوامل البيئية شرحعلي  تأثريالحتليل  
 .والوضع االجتماعي واالقتصادي ،واتجمتمع ،واملدرسة ،البيت ئةعتمد على بيت
 

 البيت ةعوامل بيئالتأثري ( أ
 عل سوار مصنوع من املواضيع املنسوجةجتعلى  وجدة ،البيتمث املشهد عندما يف ) 

الروك  يوسيقاملستماع أثناء األ األسوار إيل صادقاهتا يف املدرسة، جتعلها يف بيعتد أن ، هي تريريصةحب
ىل العمل إللذهاب  ايف املطبخ، كانت األم تستعد الشراب قبل مغادرهتو أما . اعلى الراديو يف غرفته

. ملدرسة يف الصبا  يلإ وجدة ذهبت، اوالدهتالذهاب بعد . مسه إقبالالذي إ الشخصي امع سائقه
 إيل وجدةم ، وقدالوقتعمل طويل يف الاملنزل بعيدا، والد  يعود فجأة بعد فاجأ من عدم مغادرة 

 "(The Empty Quarter" راء الربع اخلايلخعلى الصخور املغناطيسية من ص
الوالدين و أبناءهم العالقة بني  و إبنته، أننرى عالقة متناغمة بني اآلباء يف هذا املشهد،  

يف  شغل يف العمل تاألم ال   .عندما يصبح عنخ الكبارالطفل لتكون شخصية  مهمةمؤثرة  تكون
 همجعليف  علي رغم ليس بصعبة علي وجدة إلستعداد الطعام والشراب لوجدة،مل ينس كل يوم 

ستغرق وقتا إاألب الذي ليس منحازا ملطالب العمل كل يوم يف العودة إىل ديارهم، لكنه . وحدها
 .وحد  إلعطاء مفاجأة صغرية للبنات
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 وجدة، وهي الذي أوالد تشري إىل دور البيئة املنزلية ال  تؤثر على البيت بيئية عوامل 
با، مستقلة، متزايد، وجعل مباراة ودية، مهذ لوجدةعوامل الفطرية ، حبيث تهاتشكل شخصي

 .ما إرادهتاعلى احلصول  جاهدبااول حتشجاعة، ال تستسلم، و 
 .عليها ال تستسلم اهنأ ، بعد أن قاوم عدة مرات،إرادهتا لتملك الدراجةمبا يف ذلك  

 نتبعتالذين  هتادقااسهلة، صبليست  االقرآن الكرمي يف املدرسة، منافسه ةو ويف الفوز يف سباق تال
يف هتا دقااصت سخر  و، يف ذالك اتجمالمسرتجلة وتفتقر ا هنأمجيلة، وعلى الرغم  اصوت فيها لديهن
بدال من ذلك يصبح يأس،تا مل أهن، و هنميلة م لجب تهقراءل تستطيع مل االقرآن ألهن ةسااتجمموعة در 

 .اولةاحمل ألصعب ابالنسبة م حتديا
ال جتتهد فقط لصاحب احملل، تواصل وجدة إلقناع أمها لشراء دراجة، ولكن من ك ري من األحيان )

العقول بسبب مشاكل مع أهبا، وقالتأهنا ال تستطيع أن تشرتي عليهادراجة، ألن الدراجة ليست لعبة 
تزايد لبيع األساور وأحيانا تبيع بأسعار أعلى كانتوجدةالذكية ال دهاء، أهناحترص على حنو م. للبنات

 (.يف حماولة إلنقاذها من أجل الدراجة ال  تريدها
 درسةاملة تأثري العوامل بيئ( ب

القيل والقال أو التحدي عن  يفيف ك ري من األحيان  لباتالطا ،داخل املدرسةيف ) 
ظافرهم مع أتلوين هبدوء أن  بحت تانال تانمقرب تانوهناك أياا صديق. األشياء ال  ليست شائعة

خالل و يف . عليهما ةشتعلت املعلمإطالء األظافر الذي ميكن أن يكون مشكلة كبرية إذا 
 (.اللعب الصنبور اجلبليف ل ا املللعب متاما م ل األطفال العاديني،  الطالبات نسرتاحة، تستخدمإلا

خمتلف .   اعتدنا أن تواجههاليست خمتلفة ك ريا عن املدارس ال لبناتل ةرسداحلال يف امل 
بالابط هذا هو ما تصبح الذاكرة والتعلم عند . شائعةاللقواعد قد تكون ااجلنو  وانتهاكات 

ال تزال يسيطر  نطر، ألن اموية ال  يف حد ذاهتخبن تمهتال  الذينطفل ال وأهنم منالبالغني، 
 .مسيطرهاغري قادرين على العليا ، وكان األنا تهنغاي
 
ويتاح ذلك من خالل قدرهتا على . بيئة املدرسيةعلي تتأثر  تهاشخصيوجدة يلم ف يف 

قد حتصل يف مشاكل  اأهن على الرغميف املدرسة،  اتواملعلم هتادقااالبيئة والتفاعل مع ص يفالتكيف 
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ال  اهنأقواعد، بال األبرار الية، وعدم امل بغريملعيار، واحلجاب ا تستعمل اخلذاء بغري ا، ألهنةمع املعلم
 .هبا عمل اجلادبالقرآن الكرمي، وكذلك  ةللفوز يف السباق تالو  اتيزال احلصول على قلب املعلم

 
 ة اتجمتمععوامل البيئتأثري (  

رأي . الذي كان يلعب مع أصدقائه ،مع عبد اهلل وجدة قىلتأن العادة من بعد املدرسة، ) 
 وجدةعندما كان . عليها صل عبد اهلل اخلرييوالوجدة، و جديد  مخاراالعطاء  ويلتقيها وجدةعبد اهلل 

عبد اهلل . ريد أن يأيت والتحدي معهي، عبد اهلل أمها لسائلة علي مشكلة بأمهاسائق إلتقيا إيل 
الذي  عن عمله، عمه هو عمه علي غري شرعي وستحدي إيلبسذاجة أن سائق هدد تقرير إقامته 

 (.ناطقملوهائل يف ذالك االشوارب من 
أن ي بت أن له تأثري جيد على البيئة، على الرغم من  وجدةعبد اهلل على  من حسن اخللق 

دراجة المتالك إل وجدةعلى رغبة وهو يوافق ، ال يفرقها من أصدقائهعبداهلل  من النساءهي وجدة 
علي ، أمها من لذهاب اىل حل املشاكل ال  توا ل وجدة رافقيهو صل عبد اهلل اخلري، يوا. وائيةام

 .ال خيشى أن هتدد السائق الذي قوي البنيةوهو طفل صغري  منعبداهلل رغم أن 
 هالدي وجدة. ما خصائص ال  هتتم لآلخرين وجدةأن  رظهيبيئية اتجمتمع حتليل العوامل  

 ، لتكون قادرة على املنافسة وإظهارمنه يبدو لتملك الدراجة تهاعبد اهلل، رغب إمسه رجولصديق 
احلياة . النموذ  يف احلياة اتجمتمع تهاطبيع .لكنها قادرة على ضربه صغرية طفلةمن  اعلى الرغم أهن

 .الباسل جيعلها الشجاعة
 ته إليهادراجدراجة، إقراض عبد اهلل ليعوقها املشاكل االجتماعية واالقتصادية ل وجدة 

اجته، سرتداد در إل، قدم عبد اهلل الدراجةمتلك على فشلها يف  وحني شعرت وجدة بتيأس، لتعلمها
 .ئهاعلى اهتمام الناس يف مجيع أحنافإنه يشري إىل 

عبد اهلل دراجته حه يتمكن من التعلم، يف حني أن تركيب أضواء الزينة حلفل  وجدةمث عرضت )
تعلم عن طريق ت بيت عجلتني لل وجدةحاول عبد اهلل ملساعدة . وجدة شرفة املنزل يفلعبوا . تنصيبه

، ولكن ةعال  ما م ل الطفللعدم  ت إليهوقال وجدة تورفا. فيةإضافية يف عجلة الدراجة اخلل
 .مخسة رياالتأعطاها تكون هادئة إذا  و ةم ل طفل تبك
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ال تزال غاضبة على قرار  هي ال  ،الطريق يفمع عبد اهلل  وجدة تلتقإ، يف هناية املسابقة بعد املدرسة
 (لوجدةعبد اهلل لتخلي عن دراجته غادر هتف ستو عندما ، سؤال عبد اهللعن  تتهاون ةاملعلم

 
 قتصاديجتماعي واإلتأثري عوامل الوضع اإل( د
لعمل ناقصة قدمت القتصادي عامل اإلب تظهر أن  واالجتماعية قتصاديةعوامل اإل أن األثر 

 تليس  الما املدرسة حذاء ، عندما يةأحالمأنفسهم إلنقاذ من أجل احلصول على الدراجة بجبد 
التعادل  ةذكي كانت هي  قتصاديةاإليف ، بسبب الصعوبات حذائهالتغيري  ةاملعلموامر ، وفقا للمعايري

 .فقطعالمة سوداء ب اؤهاحذ
سود القياسية ترتديه معظم من بأليس  اؤهاحذلون لكيفية ارتداء احلجاب و  ت وجدةخطأ)

 (طةوالديها ور أن مع عالمة سوداء ألهنا تعرف  حذاؤهايف املنزل تلوين و . الباتالط
 

 ة صادقتهاعلى مساعد تشجيعقواعد، لل اخمالف أشي تفعل هيباملال،  ابسبب هوسه و 
 توكان ي صديقتها والرجل ببوليسلاير، مث ألقي القبض عل 733بل يف مقا لرجلرسالة لال رسالإل

 .امكافأة ملوقفه
ف عادي ا الذي موظأهب. القرآن ةسباق تالو اليف  ة األويلز ائفتكون د لتعلم باجلت وجدة 

 .ةدراجللسائل  ةخائفوكانت وجدة ينوي الزوا  للمرة ال انية 
عوامل االجتماعية على اجلائزة بسبب ا ال تنال ، لكنهاملسابقةيف  ةز ئفا إما كانت هي 

ما  حلمها مقبولة، ولكن يف هناية القصة. كب الدراجةتمرأة ال تستحق أن ر إمكانتها باعتبارها 
 .دراجة أحالمية
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 باب الرابعال
 اإلختتام

 الخالصة . أ
أرادت الباح ة يف هذا الباب أن تلخص نتائج البحث ال  حصلت عليها الباح ة من  

 :حتليل البيانات، فيكون ذكر  كما يلي
 بدراسة السيكولوجية األدبية لسيغموند فريود" وجدة"حتليل الفيلم  .0
 اموية( أ

هبذ  طاقة النفسية من وجدة . ستمدة من امويةالتوتر ال  تعيشها وجدة تنتا  الطاقة النفسية امل
وامدف من كل سلوك هو شعور من . تشجيع القادة لتملك دراجة كما ألصدقائها هو عبداهلل

 .اخنفاض يف التوتر أو إطالق الطاقة: ااملتعة، وهي

طاقة  جيب أن يكون اموية واألنانية واألنا العليا متوازن، وإذا كان أحد األنظمة ال الثة لديهم
أكرب من غريها، فذاك النظام الذي ستسيطر على شخصية الفرد، ويف فيلم وجدة، هوية النظام ال  

 .هتيمن عليها، هو رغبتها القوية يف احلصول على الدراجة

 األنانية( ب

تشجيع اموية تسبب إيل حترك األنانية، ولكن ليس كل من حتركها صحيح، يف هذا املشهد قد 
الدأب السائدة يف املنطقة، وقد فقدت األنا األعلي من وجدة املدىل هبا من إنتهكت القواعد أو 

نباات اموية يف شخصية وجدة هي رغبته القوية يف احلصول على التملك الدراجة، . اموية واألنانية
يف الشخصية وجدة، . ونباات اموية يف العملية تتطلب األنانية إىل ترخيص التوتر حقيقيا أو وفقا

األنانية يف الشخصية وجدة ال ميكن أن يقمع . ة املهيمنة من األنانية واألنا العليا الاعيفاموي
اموية ال  هتيمن على . مطالب اموية ويسعى بأي شكل من األشكال من أجل تعزيز هويتها راض
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 األنانية واألنا األعلي يف الشخصيتها يسبب ذلك متعة مرضية باستمرار دون أي إعتبار لعواقب
 .أفعاما

 األنا األعلي(  

لاير  0333إستمر القلق عندما قررت وجدة ملشاركة سباق تالوة القرآن يف مدرستها، جبائزة  
وهي ال سهلة، أعمال التجارية وجدة خيتبار يف هذا املشهد، كطالبة يكفي عليها لتحقيق رغبتها، 

بدأ ال الث من نظام شخصية بغري التأدييب، وجب علي وجدة لتعاجله، واألنا األعلي الذي هو امل
لسيعموند فرويد الذي  توي على وحدة القيام واملعتقدات والتقييمية تشجيع اموية واألنانية من أجل 

 .تطبيق وفقا يف اتجمتمع األخالقية

ويتأثر مبدأ اللذة بقوة اموية، على الرغم أن اموية العملية يتطلب األنانية واألنا األعلي للسيطرة 
اموية تعمل وفقا ملبدأ اللذة، واألنانية يعمل وفقا ملبدأ . لوك لتتوافق مع القواعد األخالقيةعلى الس

الواقع، وأما األنا العليا تعمل وفقا ليتم يف نظرية التحليل النفسي من حيث املبدأ، وتعترب الشخصية 
هذ  األنظمة ال الثة  .كهيكل من ثالثة العناصر أو القيمة نظام اموية، واألنانية، واألنا األعلي

 .للشخصية ترتبط بعاها بعاا لتشكيل جممل

 "وجدة"العوامل الذي يؤثر علي شخصية وجدة يف فيلم  .7

 :مأثر بك ري العوامل، ومنهم " وجدة"شخصية البطل األساسي يف فلم 

 الفسيولوجيةتأثري عوامل ( أ
وطريفة، تعيش تلميذة يف املدرسة، مشاكسة، متمردة، تتمتع بشخصية قوية، ذكية هي  

 حسب ايقاعها اخلاص، حبذاءها الرياضي وحبها ملوسيقى الروك
 تأثري عوامل البيئة( ب
 البيت تأثري عوامل بيئية (0
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 :مأثر بك ري العوامل، ومنهم " وجدة"شخصية البطل األساسي يف فلم  

 الفسيولوجيةتأثري عوامل ( أ
ذكية وطريفة، تعيش  تلميذة يف املدرسة، مشاكسة، متمردة، تتمتع بشخصية قوية،هي  

 حسب ايقاعها اخلاص، حبذاءها الرياضي وحبها ملوسيقى الروك
 تأثري عوامل البيئة( ب

وجدة، وهي  أوالدتشري إىل دور البيئة املنزلية ال  تؤثر على  البيت بيئية عواملالبيت تأثري عوامل بيئية
با، مستقلة، ودية، مهذ متزايد، وجعل مباراة لوجدةعوامل الفطرية ، حبيث تهاتشكل شخصي الذي

 .ما إرادهتاعلى احلصول  جاهدبااول حتشجاعة، ال تستسلم، و 
 تأثري العوامل بيئة مدرسة (7

ويتاح ذلك من خالل قدرهتا على . بيئة املدرسيةعلي تتأثر  تهاشخصيوجدة فيلم  يف 
 يف املدرسة، اتواملعلم هتادقااالبيئة والتفاعل مع ص يفالتكيف 

 ة اتجمتمعتأثري عوامل البيئي (0
صديق  هالدي وجدة. ما خصائص ال  هتتم لآلخرين وجدةأن  ظهريحتليل العوامل بيئية اتجمتمع 

على الرغم  ، لتكون قادرة على املنافسة وإظهارمنه يبدو لتملك الدراجة تهاعبد اهلل، رغب إمسه رجول
احلياة الباسل جيعلها . اتجمتمعالنموذ  يف احلياة  تهاطبيع .لكنها قادرة على ضربه من طفلة صغرية اأهن

 .الشجاعة

 عوامل الوضع االجتماعي واالقتصادي (4
لعمل ناقصة قدمت القتصادي عامل اإلب تظهر أن  قتصادية واالجتماعيةعوامل اإل أن األثر 

 تليس  الما املدرسة حذاء ، عندما يةأحالمأنفسهم إلنقاذ من أجل احلصول على الدراجة بجبد 
التعادل  ةذكي كانت هي  قتصاديةاإليف ، بسبب الصعوبات حذائهالتغيري  ةاملعلموامر وفقا للمعايري، 

 .فقطعالمة سوداء ب اؤهاحذ
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 اإلختراحات . ب
هذا حبث اجلامعي يركز علي شخصية البطل األساسي هي حركية شخصية البطل األساسي يف فلم 

 :ت اآلتية كما يليال  تدرسها بطريق السيكولوجية تقدمت الباح ة األقرتاحا" وجدة"
هذا البحث يقصر علي حتليل النفسي لشخصية البطل األساسي، ولذالك أن : للباح ة  .0

تكون هناك حبيث أخري عما يتامن يف شخصية البطل اآلخر، وال سيما من ناحية الوجه 
 .اآلخر امل ال من ناحية سيكولوجية املؤلف أو سيكولوجية القارئ وغري ذالك

 .ا البحث كاملراجع لتعلم األدب العريبينتفع هبذ: للمدرس  .7
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