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 األطفال وفقا لنظرية كوستا ياتيف نصوص مسرح السائدةالشخصيات 
 ا.م قبس ابراهٌم محمد

 جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة

   ممخص البحث

يمثؿ مسرح األطفاؿ وسيمة مف أىـ الوسائؿ االتصالية الجمالية والتعميمية التي تجعؿ الطفؿ يعيش في     
عالـ زاخر بالعمـو والمعارؼ بشتى مجاالتيا وحقوليا إلى جانب الترفيو والتسمية التي تحققيا عناصر العرض 

سيقى والمؤثرات ، فالمسرح ميداف ىاـ المسرحي مف النص والممثميف واالزياء والديكور واالكسسوار والمو 
ومثير لمطفؿ كونو كائف لو رغباتو وميولو واستعداداتو الفطرية والف الطفؿ في مرحمة تكويف عقمي وبدني 
ونفسي واجتماعي ، فالمسرح عنصر محفز لو في الكثير مف الفعاليات والنشاطات كونو يعبر بالصورة 

لمتمقي فضاًل عف اسيامو في تحقيؽ المعاني السامية والقيـ األخالقية والحركة المباشرة بيف الممثؿ والطفؿ ا
والجمالية التي تعمؿ عمى التيذيب مف خالؿ التأثير عمى نفسية الطفؿ، فالعرض المسرحي يوسع أفاؽ وثقافة 
الطفؿ ومخيمتو مع التشويؽ واالثارة في المسرح ، واف كؿ صورة تُقدـ لمطفؿ مف خالؿ العرض المسرحي 

مر بيا تًا بالتجارب التي يتأثر الطفؿ انفعاليمقاىا ويقوـ بتفسيرىا معتمدًا عمى الدالالت الحسية والعقمية ، إذ يت
األطفاؿ و يقمدوف تصرفاتيا و  يمثمياو ذلؾ ألف األخير ىو القدوة التي  (البطؿ الشخصية الرئيسة  ) 

و  ألسس موضوعيةبناء و صياغة شخصياتيـ المسرحية وفقًا  إلىالمؤلفوف لذا يسعى يتبعوف تعميماتيا 
لمعرفة طبيعة بشكؿ واضح ومؤثر لذا جاء ىذا البحث المسرحية  يـشخصيات بيدؼ اعداد وبناء  نفسية

 لكوستاالشخصيات المسرحية وفقًا ألحدث النظريات النفسية لقياس الشخصية و ىي نظرية العوامؿ الخمسة 
استطاع و  ، مؿ الخمسة لمشخصية نتيجة التقدـ المذىؿ في عمـ النفس اإلحصائينشأ نموذج العواحيث  

عمماء نفس الشخصية استخداـ التحميؿ العاممي كتقنية الختزاؿ السمات الشخصية األكثر تكرارًا، مما أدى 
الفصؿ األوؿ لكوستا .تضمف  وكاف مف أبرزىا نموذج العوامؿ الخمسة الى ظيور نظريات سمات الشخصية

ما ىو نمط الشخصيات السائدة في نصوص ي:  باإلجابة عمى التساؤؿ اآلت لمبحث تتمحور مشكمة البحث
  ؟ كوستامسرحيات األطفاؿ وفقًا لنظرية 

تسييؿ ميمة المؤلؼ في مسرح األطفاؿ مف خالؿ االستناد  في: بحث الحاليأىمية ال تجموت      
توفير المعيار الموضوعي لممخرج في و  األساليب العممية الصحيحة التي تتضمنيا أداة البحث إلى

تعرؼ نمط  كما أشتمؿ ىدؼ البحث:مسرح األطفاؿ مف خالؿ االستفادة مف أداة البحث ونتائجو 
وفقا المقدمة مف قبؿ مديرية النشاط المدرسي و مسرح األطفاؿ الشخصيات المرسومة في نصوص 

 . كوستانظرية ل

كما اشتمؿ عمى تعريؼ اىـ المصطمحات الواردة في البحث. فيما جاء اإلطار النظري مف       
. والثاني عني نظرية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية مبحثيف، عني المبحث األوؿ بدراسة:
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مف مؤشرات االطار النظري تـّ عرض ما أسفر عنو  بعدىا ،الشخصية في مسرح الطفؿبدراسة: 
ؿ عينة وتضمف الفصؿ الثالث إجراءات البحث، مجتمعو، عينتو، منيجية التحميؿ، ومف ثـ تحمي .

ت والتوصيات االستنتاجاو احتوى نتائج البحث و رابع، الفصؿ ال. وانتيى البحث بالبحث المختارة
 .ليا الحافي بحثي ةبيا الباحث تذكر المصادر التي استعانة مع بيا الباحثوالمقترحات التي جاءت 

Research Summary      

     Children's theater is one of the most important means of communication 

aesthetic and educational, which makes the child live in a world full of science 

and knowledge in various fields and fields as well as entertainment and 

entertainment achieved by the elements of theatrical presentation of text and 

actors and fashion and decoration and accessories and music and influences, 

theater is an important field and exciting for the child being an object desires and 

tendencies And his innate readiness and because the child is in the stage of 

mental, physical, psychological and social formation, theater is a catalyst in 

many activities and activities as it reflects the image and direct movement 

between the actor and the recipient child as well as his contribution to the 

achievement of Theatrical presentation broadens the horizons and culture of the 

child and his imagination with the thrill and excitement in the theater, and that 

each image presented to the child through the play receives and interprets it 

based on the signs of sensory and mental, as affected by the child The heroism is 

that the latter is the role model represented by children, imitating their actions 

and following their instructions. Therefore, the authors seek to construct and 

formulate their play personalities according to objective and psychological 

principles in order to prepare and build their personalities. The study of the 

nature of the characters of the play according to the latest theories of 

psychological measurement of personality and is the theory of the five factors of 

Kosta, where the model of the five factors of personality as a result of 

remarkable progress in statistical psychology, and personal psychologists were 

able to use the analysis of the world as a technique to reduce the most personal 

personality The first part of the research focused on the problem of research by 

answering the following question: What is the pattern of characters prevailing in 

the texts of children's plays according to the theory of Kos Ta?       The 

importance of the current research in facilitating the task of the author in the 

children's theater by relying on the correct scientific methods contained in the 

research tool and provide the objective criterion of the director in the theater 

children through the use of the research tool and its results as the goal of the 

research: And provided by the Directorate of school activity according to the 

theory of Costa.       It also included the definition of the most important terms in 

the research. In the theoretical framework of two subjects, the first topic is the 

study of: the theory of the five major factors of personality. The second is about 

studying: Personality in the Children's Theater, after which the theoretical 

framework was presented. The third chapter includes the procedures of the 
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research, its collection, sample, methodology of analysis, and then analysis of the 

selected research sample. The research ended with the fourth chapter, and 

contained the results of the research, conclusions, recommendations and 

suggestions made by the researcher with the sources used by the researcher in 

her current research 
 مشكمة البحث :

تمثؿ الطفولة أىمية كبيرة لكونيا مرحمة إعداد و تكويف لشخصية الفرد المستقبمية التي          
نفعاليًا و تتشكؿ فييا معظـ عاداتو يتجدد مف خالليا مسار نمو الطفؿ عقميًا و اجتماعيًا و ا

 واتجاىاتِو.

لذا تولي األمـ الساعية إلى التقدـ الطفولة اىتمامًا استثنائيًا في سعييا إلى تنمية ثروتيا         
البشرية والمسرح احد تمؾ المؤسسات التي ستسيـ في بناء شخصية الفرد عقميًا و وجدانيًا، و مسرح 

و أمتاع و تنمية لمذوؽ الفني و تكويف عادات و نقؿ قيـ و معمومات و األطفاؿ يشكؿ أداة توجيو 
 أفكار و حقائؽ تسيـ في بناء شخصية الطفؿ تنشئتِو.

فمسرح األطفاؿ يسيـ في بناء شخصية الفرد مف خالؿ تقديـ األنموذج اإلنساني السميـ متمثاًل       
يمر بيا البطؿ  و ذلؾ ألف األخير ىو القدوة بشخصية البطؿ إذ يتأثر الطفؿ انفعاليًا بالتجارب التي 

التي يمثميا األطفاؿ و يقمدوف تصرفاتيا و يتبعوف تعميماتيا ،إذ أف الطفؿ اشد ما يكوف إلى عالـ 
تتضح فيو معالـ الخير والشر و ينحاز بشكؿ واضح إلى جانب الخير و يتوحد مع أبطاؿ 

ارىـ عمى الشر في سبيؿ تدعيـ قيـ الخير المسرحيات الخيريف و يسعد لسعادتيـ و يفرح النتص
 لتسود العالـ الذي يجد فيو أمنُو و طمأنينتو .

يسعى المؤلفوف إلى بناء و صياغة شخصياتيـ المسرحية وفقًا لقناعتيـ وتجاربيـ وفمسفتيـ         
الخاصة فمنيـ مف يستند إلى أسس عممية و نفسية و موضوعية في صياغة شخصيات المسرحية و 

يـ مف يعتمد عمى أىوائو الشخصية دوف معيار موضوعي يركف أليو، و عميو جاءت ىذِه الدراسة من
لمعرفة طبيعة الشخصيات المسرحية وفقًا ألحدث النظريات النفسية لقياس الشخصية و ىي نظرية 

ما ىو نمط الشخصيات السائدة  العوامؿ الخمسة لكوستا إذ تتجمى مشكمة البحث بالتساؤؿ األتي :
 في نصوص مسرحيات األطفاؿ وفقًا لنظرية كوستا ؟

 أهمية البحث والحاجة إليه :
 .يستمد البحث أىميتو مف أىمية المشكمة التي يتصدى ليا  -1
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تسييؿ ميمة المؤلؼ في مسرح األطفاؿ مف خالؿ االستناد إلى األساليب العممية الصحيحة التي  -2
تتضمنيا أداة البحث بوصفيا وسيمة يعرؼ بيا المؤلؼ كيفية دراسة شخصية البطؿ والتفاعؿ معيا 

 .بموضوعية ورسـ الشخصيات بأسموب عممي مؤثر 
مف أداة البحث طفاؿ مف خالؿ االستفادة توفير المعيار الموضوعي لممخرج في مسرح األ-3

 .ونتائجو وتوصياتو
 إفادة المؤسسات الثقافية والفنية والتربوية ذات العالقة في مسرح األطفاؿ .-4

 ييدؼ البحث الحالي إلى :هدف البحث : 
تعرؼ نمط الشخصيات المرسومة في نصوص مسرح األطفاؿ والمقدمة مف قبؿ مديرية النشاط 

 لنظرية كوستا .المدرسي وفقا 

 حدود البحث :
 يقتصر البحث الحالي عمى ما يأتي :

 .ة مف قبؿ مديرية النشاط المدرسيػػ الحدود الموضوعية : نصوص مسرح مسرحيات األطفاؿ المقدم

 ػػ الحدود المكانية : محافظة النجؼ األشرؼ .

 ( .2117ػػػػػ 2116ػػ الحدود الزمانيو : )

 تحديد المصطمحات 
 أواًل ػػػ العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية 

ىي مجموعة االستجابات أو ردود األفعاؿ التي يؤدييا الفرد في المواقؼ االجتماعية المختمفة       
وتتمحور ىذِه االستجابات حوؿ أبعاد ) العصابية ، االنبساطية ، االنفتاح عمى ألخبره ، االنسجاـ ، 

 يقظة الضمير (

 وامؿ الخمسة كؿ عمى حده و كاألتي :ػػ و تعرؼ الع

 ((Neuroticismالعصابية – 1

" شخص يتصؼ بالقصور في سموكو العاـ و لكف ال يكوف  ػػػ يعرؼ تير العصابية بأف صاحبيا      
 (1)"  معادي لممجتمع حيث يتميز بالغيرة وحب الذات والتناقض الوجداني

 . فكار والمشاعر السمبية والحزينةالدراسة عمى أنيا الميؿ إلى األػػػ وتعرؼ العصابية إجرائيا في ىذِه    

                                                           
1
-taber.G.w Cyclopedia Medical Dictionary (oxford :Black well scientific publications.1965), p.163. 
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 ((Extraversionػػػ االنبساطية  2

شخص يقبؿ عمى حقائؽ الحياة مف غير  يعرؼ الجسماني الشخص االنبساطي بأنو "          
و ضجر و تبـر و إف عقمو منفتح و انو يرمي إلى االبتكار و ذو سموؾ مبني عمى أساس أحاسيس

 (1) " الداخمية ويعتمد في توجيو سموكو عمى األحاسيس النفسية أكثر مف اعتماده عمى الفكر والمنطؽ

ػػػ و تعرؼ االنبساطية إجرائيا في ىذِه الدراسة عمى أنيا تفضيؿ لممواقؼ االجتماعية والتعامؿ     
 معيا واالستقاللية واالنفتاح الذىني .

 (openness to Experienceػػػ االنفتاح عمى الخبرة )3
" ىو سمو تشير إلى الفضوؿ وحب االستطالع عمى العالـ الداخمي والخارجي عمى حد سواء و        

 " يكوف صاحبيا غني بالخبرات ولو رغبة بالتفكير في أشياء غير مألوفة و قيـ خارجو عف المألوؼ
(2) 

ػػػ ويعرؼ االنفتاح عمى الخبرة إجرائيا في ىذِه الدراسة عمى أنيا النضج العقمي واالىتماـ       
 بالثقافة وحب االستطالع والتفوؽ .

 ( ( Agreeablenessػػػ االنسجاـ 4
"وىو بعد خاص يجمع الفرد بغيره مف األشخاص كما ويتميز أصحاب ىذا البعد بأنيـ         

 . (3) " نحو عدـ فرض الكثير مف الطمبات عف اآلخريفمتواضعيف ويميموف 
ػػػ ويعرؼ االنسجاـ إجرائيا في ىذِه الدراسة عمى انُو رغبة التفاعؿ مع اآلخريف و الود والتعاوف       

 معيـ بعطؼ و تواضع .
 ((conscientiousnessػػػ يقظة الضمير 5

 (4)عور بقيامو بيذِه الفعالية " "ىي قدرة الفرد عمى القياـ بوظائؼ عقمية والش         
ػػػػ وتعرؼ يقظة الضمير إجرائيا في ىذه الدراسة عمى أنيا المثابرة والتنظيـ وتحقيؽ األىداؼ        

 المرجوة .
 ثانيًا ــ مسرح األطفال .

" المسرح الذي يطرح موضوعات تيـ  ػػ عرؼ )عبد الكريـ عطية ( مسرح األطفاؿ بأنو       
األطفاؿ و يكوف جميوره مف األطفاؿ و أحيانًا يحضر الكبار معيـ و ىذا المسرح يحمؿ خصائص 

 (1)معينة تميزه عف مسارح الكبار سواء كاف ذلؾ في الطرح أو التصميـ أو غيرىا مف األشياء" 
                                                           

1
 .111(،ص1995، )اٌمب٘شح :اٌذاس اٌعشث١خ ٌٍعٍَٛ ،1، غ صُكىنىجُح اإلتذاع فٍ انحُاجاٌجغّبٟٔ ، عجذ اٌعٍٟ.  -

2
         Costa ,p,t,j. McCrea,R,R.,Revised Neo five –factor Inventory(NEO-FFI)professional ــ 

Mannual,(odes,FI:PycholgicalAssesment Resources,2000).P.54 
3

- Popkins, J.Big five personality factors. www.Personality search.org /Papers/Popkins.html 
4

 .363(،ص3113،) داس اٌششٚق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع،3،غ يقذيح فٍ عهى انُفشــ اٌٛلفٟ ، ساظٟ .
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و إلى األطفاؿ أبتداءًا مف السادسة حتى ػػ أما وارده فترى مسرح األطفاؿ ىو " المسرح الموج       
 (2) ما بعد الثانية عشر بقميؿ "

ػػ و ترى )آف فيوال( إف مسرح األطفاؿ ىو" المسرح الذي يكتب فيو المسرحيات مؤلفوف       
ويقدميا ممثموف إحياء لجميور مف األطفاؿ ويمكف أف يكوف الممثموف كبارًا أو صغارًا ، أو منيما 

 (3)كمييما معًا" 

المسرح الذي ُيقدـ لألطفاؿ ما يالئـ أعمارىـ ، ويدخؿ  ػػ وتعريؼ مسرح االطفاؿ اجرائيًا ىو     
الفرح في قموبيـ ويغذي عقوليـ ويقدـ ليـ قيـ تربوية وثقافية وجمالية متنوعة ُتسيـ في بناء 

 شخصيتيـ .

 ػػثالثًا ــ الشخصية :

 الشخصية : لغةً 
ة العربية مشتقة مف كممة شخص )ش.خ.ص( والشخص كؿ جسـ لُو " كممة شخصية في المغ       

 (4) ارتفاع وظيور والمراد بِو إثبات الذات فاستعير ليا لفظ الشخص"

 اصطالحاً 

تعددت التعريفات الخاصة ليذا المصطمح إذ ال يوجد اتفاؽ عمى تعريؼ واحد لمشخصية في       
ولكف التعريؼ الذي قدمو )آلبورت ( شامؿ جدًا مجاؿ عمـ النفس ، وىناؾ تبايف في وجيات النظر 

 .و يتضمف جميع جوانب شخصية الفرد

ػػػ  فالشخصية لدى آلبورت ىي " ذلؾ التنظيـ الديناميكي الذي يكمف بداخؿ الفرد والذي         
 (5)ينظـ كؿ األجيزة النفسية والجسمية التي تممي عمى الفرد طابعو الخاص في التكيؼ مع بيئتِو " .

ػػػ و يرى إبراىيـ حمادة أف الشخصية ىي "الواحد مف الناس الذيف يؤدوف األحداث الدرامية          
في المسرحية المكتوبة أو عمى المسرح في صورة ممثميف و قد يكوف ىناؾ شخصية معنوية تتحرؾ 

.مع األحداث و ال تظير فوؽ خشبة التمثيؿ" 
(6)

 

                                                                                                                                                                                           
1

  35،ص1999، ثغذاد ،3، اٌعذد  يجهح انطهُعح األدتُحإٌٙٛض" ، ـ عجذ اٌىش٠ُ عط١خ ."ِغشح األغفبي ِٚغزٍضِبد
3

 .149(،ص 1966،رشجّخ : ِذّذ شب١٘ٓ اٌجٛ٘شٞ ،ِشاجعخ وبًِ ٠ٛعف ،) اٌمب٘شح : ِطجعخ اٌّعشفخ ، يضرح األطفالـ ٚاسد ٠ٕٚفشد .
3
 Viola .Ann. hlidrens the atreandcreativeDreative Dramatics – London :University of washingــ 

tonpresk.1974.P.8. 
4

،رمذ٠ُ اٌش١خ عجذ هللا اٌعال ٠ٍٟ ،إعذاد ٚرص١ٕف ٠ٛعف خ١بغ،)ث١شٚد : داس ٌغبْ اٌعشة ، ة د(،  يعجى نضاٌ انعربــ اثٓ ِٕظٛس. 

 .465ص
5
Allport.G.W.patternard Grow thing pers,nality.3ــ 

rd
 .(New yourk:Holt.Rinehart and 

winston.1961).P.28. 
6

 . 185( ، ص 1991،)اٌمب٘شح : ِطجعخ داس اٌشعت، يعجى انًصطهحاخ انذرايُح وانًضرحُح ــ إثشا١ُ٘ دّبدح .
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: مجموعة الصفات الجسمية والمعرفية والوجدانية المكونة  وتعريؼ الشخصية اجرائيًا ىي         
بتفاعؿ إمكانات الفرد الذاتية )الموروثة(  مع ظروؼ المحيط )البيئة( والتي يمكف رصدىا 

 ومالحظتيا بتحميؿ محتوى النص المسرحي .

 الفصل الثاني ))اإلطار النظري والدراسات السابقة((

 الخمسة الكبرى لمشخصية ((المبحث األوؿ))نظرية العوامؿ  

مف المعروؼ اف الشخصية ىي مجموعة الصفات التي تكوف اإلنساف وتميزه عف سواه ،      
وىذه الصفات عقمية و جسدية وخمقية و تكوف ىذه الصفات وحده متماسكة ، فالشخصية مجموعة 

دة لشخص معيف ، مف أساليب التفكير و التصرؼ و اتخاذ القرارات و المشاعر المتأصمة و الفري
كونيا تشكؿ إطار عاـ يتـ داخؿ مجموعة مف العمميات الشخصية التي حدثت داخؿ الشخص نفسو 
و تيدؼ الى تنسيؽ استجابات لممؤثرات الداخمية والخارجية . فالشخصية حسب النظرية السموكية 

عديد مف الناس مف ىي التنظيمات و األساليب السموكية المتعممة حيث ينسجـ أو يتفاعؿ الفرد مع ال
منظور الشخصية بطريقة محاولة الفرد التغمب عمى كافة المصادر المؤدية الى الشعور بعدـ الراحة 
النفسية و قد اتجو العديد مف الباحثيف لمقياـ بالعديد مف الدراسات التي تكشؼ عف أىمية الشخصية 

ذ اف لكؿ شخصية سماتيا و ، ويالحظ اف الشخصية اإلنسانية متمايزة تختمؼ مف شخص ألخر ، إ
 خصائصيا التي تحدد ىوية الفرد و نقاط القوة والضعؼ لديو فضاًل عف المرونة والقدرة عمى التوافؽ 

" تعد دراسة الشخصية دراسة لمفرد بكؿ جوانبِو : الجسمية ، االنفعالية ، العقمية ، واالجتماعية ، 
ىات نفسية واجتماعية تتعمؽ بتفاعؿ الفرد مع وكؿ ما  يتعمؽ بيا مف أنشطة ذىنية و حركية و اتجا

البيئة ، كما أنيا تتناوؿ الفرد والعوامؿ المؤثرة في نموه ، فالشخصية موضوع واسع وشامؿ ، بحث 
 (1) فيو العديد مف الفالسفة عبر العصور ، وتعمؽ فيو ابرز عمماء النفس بمختمؼ مدارسيـ"

لقد أظيرت الدراسات تعقد شخصية اإلنساف مما أدى الى االختالؼ في تعريفيا فيناؾ مف     
ينظر الى الشخصية عمى أنيا " نمط سموكي مركب ثابت الى حد كبير يميز الفرد عف غيره مف 
 األفراد و يتكوف مف تنظيـ فريد لمجموعة مف الوظائؼ و السمات و األجيزة المتفاعمة معًا ، و التي
تضـ القدرات العقمية و االنفعاؿ و اإلرادة ، و التركيب الجسمي الوراثي ، و الوظائؼ الفيزيولوجية ، 
و األحداث التاريخية الحياتية ، والتي تحدد طريقة الفرد الخاصة في االستجابة ، وأسموبو في التوافؽ 

 (2")مع البيئة

                                                           
1

) جبِعخ ثغذاد: ِشوض اٌجذٛس إٌفغ١خ  أًَاط انتفكُر نذي طهثح كهُاخ انترتُحاٌغبِشائٟ ، ِٙذٞ صبٌخ ، ٚجّبي عض٠ض فشدبْ اٌعبٟٔ،  -

 .118( ، ص 1991اٌزشث٠ٛخ ، 

3
 . 14( ، ص 1996،)اٌى٠ٛذ : ِطجٛعبد جبِعخ اٌى٠ٛذ ،  قُاس انشخصُحعجذ اٌخبٌك ، أدّذ .    -
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خصائصيا الفريدة الخاصة بيا و التي  وبناًء عمى ما سبؽ ترى الباحثة اف لكؿ شخصية سماتيا و
تميزىا عف غيرىا مف الشخصيات و يمكف مالحظة ىذِه الخصائص مف خالؿ التصرفات والعادات 

 والميوؿ .

اما واطسوف فيو يرى اف " الشخصية ىي مجموع األنشطة التي يمكف اكتشافيا عف طريؽ 
 (1)لؾ كي تعطي معمومات موثوقًا بيا " المالحظة الفعمية لمسموؾ لفترة كافية بقدر اإلمكاف ، و ذ

وىنا يؤكد واطسوف عمى السموؾ اإلنساني الظاىر والذي يمكف مالحظتو مف خالؿ السموؾ  
 المتكرر لمشخص خالؿ فترة كافية مف الزمف لمحصوؿ عمى نتائج صحيحة و موثوؽ بيا .

لمرء الى العوامؿ و في حيف ركز آلبورت عمى جوانب اخرى في الشخصية متمثمة بإرجاع ا     
وتأسيسًا عمى ذلؾ  المنبيات االجتماعية ، وطريقة تكيفيو وفقًا لألصوؿ االجتماعية في محيطو 

فالشخصية لدى آلبورت تتكوف نتيجة لمبيئة التي ينشا فييا الشخص و يعدىا المؤثر الرئيسي عمى 
ذىب إلى اف الشخصية ىي سموؾ الشخص وسماتِو ، اما فرويد صاحب نظرية التحميؿ النفسي فقد 

" الجياز النفسي الذي يتكوف مف أليو واالنا و األنا العميا ، أما أليو فيو أقدـ قسـ مف أقساـ ىذا 
الجياز و ىو منبع الطاقة الحيوية والنفسية التي يولد الفرد مزودًا بيا ، واألنا األعمى ىو مستودع 

والقيـ والصواب و الخير والحؽ  ماعية والتقاليدالمثاليات و األخالقيات والضمير والمعايير االجت
دقيقة و ىو ال شعوري ، أما األنا ىو مركز الشعور واإلدراؾ الحسي الخارجي و في متابعة 

 (2)اإلدراؾ الحسي الداخمي و العمميات العقمية و ىو مشرؼ عمى جيازنا الحركي اإلرادي" 

ي تكوف المرء و تميزه عف سواه سواء كانت أما ودوارث فيرى اف الشخصية ىي" مجموع الصفات الت
 ىذه الصفات عقمية أـ جسمية،خمقية أـ نفسية وتؤثر في اآلخريف تأثيرًا اجتماعيًا ، ايجابيًا أو سمبياً 

("3) 

ذلؾ النظاـ المتكامؿ مف الميوؿ و االستعدادات الجسمية و  "في حيف عرؼ بيرت الشخصية بأنيا 
جدد بمقتضاىا أسموب الفرد الخاص في التكييؼ مع البيئة المادية و العقمية الثابتة نسبيا التي يت

 (4")االجتماعية 

مجموع الصفات التي يتصؼ بيا الفرد والناتجة "كما ذىب جريفت في تعريفو لمشخصية الى أنيا 
عف عممية التوافؽ مع البيئة االجتماعية و تظير عمى شكؿ أساليب سموكية معينة لمتعامؿ مع 

 (1" )مكونة لتمؾ البيئة العوامؿ ال
                                                           

1
 ،334(،ص 1989،)اٌمب٘شح : ِىزجخ االٔجٍٛ اٌّصش٠خ ، أصش عهى انُفش انعاوِٕصٛس ، غٍعذ ٚ آخشْٚ.  -

3
 .65( ، ص 3111،) عّبْ : داس اٌضمبفخ ، 1، غ عهى َفش انشخصُح.  جبعُ ، ِذّذ -

3
 .18( ص 1948)ث١شٚد: داس اٌضمبفخ اٌعشث١خ ،  شخصُتك أصاس َجاحك_ ٔجبس ، فش٠ذ. 

4
 .196(   ، ص 3113)عّبْ : داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع  ،   انًذخم انً عهى انُفشثٕٟ جبثش ، جٛدد ٚآخشْٚ . -
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اف دراسة الشخصية تحتؿ المصدر الرئيس لمعرفة مظاىر السموؾ البشري و أنيا تحتؿ جوىر اإلنساف 
و ترتبط ارتباطا وثيقا باستجابة اآلخريف كما تمثؿ تآلفًا ونظامًا لجميع األشكاؿ المختمفة مف السموؾ 

لبحث فيما نحف عميو و إنما فيما يجب اف الذي يمارسو الفرد و ال يقتصر موضوع الشخصية عمى ا
يكوف عميو اإلنساف وىي تتكوف في نياية األمر مف أكثر األشياء تمثيال و أعمقيا تمييزًا لمشخص ، و 
يتفؽ اغمب العمماء عمى اف الشخصية مف أصعب الظواىر التي يمر بدراستيا عمـ النفس حتى االف و 

ي االصطالح اليومي فيقاؿ عادة اف فالنا لو شخصية و نجد اف الشخصية مفيـو شائع االستخداـ ف
فالنا ليس لو شخصية ، و قد يتصؼ شخص ما بالمراوغة أو الدىاء أو الطيبة ، ويقصد بذلؾ فاعمية 
الشخص ، ومدى قدرتو عمى إحداث انطباع معيف لدى اآلخريف ، و ما يتميز بو مف سمات ، وىناؾ 

صية لدى غير المختصيف، وبيف المختصيف في مجاؿ عمـ تبايف بيف االستخداـ االصطالحي لمشخ
 النفس  .

مما سبؽ ترى الباحثة اف المختصيف في مجاؿ عمـ النفس يذىبوف إلى اف الشخصية ىي           
التنظيـ الذي يتميز بدرجة مف الثبات و االستمرار لخمؽ الفرد و مزاجو وعقمة و جسمو ، و الذي يحدد 

 توافقو المميز لمبيئة التي يعيش فييا .

 العوامل المؤثرة في الشخصية 
 ل الداخمية التكوينية :: العوامأوال 

 الوراثة:  -1
يؤثر االستعداد الوراثي عمى اختالؼ استجابة اإلنساف لكثير مف المواد الكيميائية والعقاقير و العوامؿ " 

البيئية و عمى احتماؿ إصابة الفرد بأحد األمراض الوراثية أو التشوىات التكوينية ومف أمثمة األمراض 
 (2)ي و االضطرابات التي تصيب الجسـ و مرض السكر.الوراثية مرض نزيؼ الدـ الوراث

 العوامل البيولوجية لمشخصية: -2
وىي تمثؿ مجموع القدرات و االستعدادات والصفات العقمية والجسمية التي يولد الفرد مزودا بيا والتي "

ي يتشابو جميع أفراد النوع فييا ، وتتمثؿ بعض تمؾ الصفات والمكونات في استعداد الفرد الطبيع
لالستجابة لممثيرات الداخمية والخارجية التي تعتمد بدورىا اعتمادًا كبيرًا عمى سالمة الجياز العصبي و 

 (3" )أجيزة الحس لديو ،وعمى سماتو المزاجية و دوافعو وعمى قدرتو عمى التوافؽ مع البيئة
 ثانيًا : العوامل االجتماعية والثقافية )البيئة(:

                                                                                                                                                                                           
1

(  ، 3111) االعىٕذس٠خ: اٌّىزت اٌجبِعٟ اٌذذ٠ش ، انشخصُح َظرَاتها ، اختثاراتها ، وأصانُة قُاصهاعبْ ِذّذ .اٌمزافٟ ، سِ -

 .16ص
3

 .53جبعُ ، ِذّذ ، ِصذس عبثك ، ص  -
3

 . 35اٌمزافٟ ، سِعبْ ِذّذ ، ِصذس عبثك، ص -
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مع غيره وفي المحيط الذي يؤثر بو سموكو و طريقة استجابتو لممؤثرات وذلؾ عند تفاعؿ الشخص " 
 (1" )االجتماعية عمى وجو التحديد

اف السمات الشخصية لمفرد والتي تشكؿ عناصر نموه وتكوينو فضاًل عف سموكو و اتجاىاتو وكذلؾ    
ميولو وأفكاره كانت نتيجة التفاعؿ بيف البيئة والوراثة ، فباإلضافة الى السمات البيولوجية التي يورثيا 

مف جراء المؤثرات  الفرد عف طريؽ الجينات الوراثية ، توجد بعض سمات الشخصية المتكونة لديو
البيئية وكذلؾ عف طريؽ ما يتمقاه مف تربية وتعامؿ و تنشئة اجتماعية و سياسية و أخالقية و دينية 

 (2)وفكرية.
ىناؾ العديد مف النظريات التي تناولت الشخصية وقامت بوضع مقاييس لتحميميا و التمكف مف دراستيا 

 و مف ىذِه النظريات :

 أواًل :نظرية كاتل :

يعد ريموند كاتؿ احد المتحمسيف الذيف عرضوا لنظرية السمة في الشخصية و العنصر االساسي     
 عنده "ىو السمة وعرفيا بقولو اف السمة ىي تركيب الشخصية يستدؿ عميو مف السموؾ في مواقؼ

 (3)مختمفة " 

مية العاممية يرى كاتؿ اف السمات ىي وحدات بناء لمشخصية ، ولذلؾ كرس معظـ بحوثو التحمي     
مجموعة ردود األفعاؿ واالستجابات التي  "لمبحث عف سمات الشخصية و لذلؾ يعرؼ كاتؿ السمو بأنيا 

يربطيا نوع مف الوحدة التي تسمح ليذه االستجابات اف توضع تحت اسـ واحد ومعالجتيا بنفس الطريقة 
ىي بعد عاممي يستخرج في معظـ األحواؿ . والسمة ىي جانب ثابت نسبيا مف خصائص الشخصية،و 

 (4" )بواسطة التحميؿ العاممي لالختبارات أي الفرؽ بيف األفراد 

 و قد صنؼ كاتؿ السمات الى أربع مراتب :

السمات العامو : ىناؾ سمات معينو توجد بوفرة متوزعة  في عامة الناس أو بيف الناس أو بيف  – 1
 التعاوف يمكف اف ندعوىا سمات عامة.الجماعات ، تدعى السمات العامة ، فالمطؼ والعداء و 

السمات الفذة )المتفردة( : اف تمؾ السمات يمتمكيا بعض أشخاص مثؿ سمات المزاج والردود  – 2
 االنفعالية والطاقة وما شاكؿ ذلؾ.

السمات الخارجية : وىي السمات التي يمكف تمييزىا بسيولة بالمظير الخارجي لمسموؾ وتدعى  – 3
 مثؿ حب االستطالع والنزاىة واالستقامة والمباقة واالتكالية.السمات السطحية 

                                                           
1

 .16( ، ص 3113  ،) ١ٌج١ب: داس اٌىزت ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع ، عهى َفش انشخصُحِعّشٞ ، ادّذ .  -
3

 .19( ، ص1988، )ث١شٚد : داس اٌشارت اٌجبِع١خ ،صُكىنىجُح انعًم وانعًال٠ٕظش:ع١غٛٞ ، عجذ اٌشدّٓ :  -
3

 .38( ص 3113، ) ثغذاد : ِطجعخ داس اٌذىّخ ،انشخصُح فٍ ضىء عهى انُفشاٌججٛسٞ ،ِذّذ ِذّٛد عجذ اٌججبس .  -
4

 .41( ،ص 1983، )االعىٕذس٠خ : داس اٌّعشفخ اٌجبِع١خ ،  نهشخصُحاألتعاد األصاصُح عجذ اٌخبٌك ،ادّذ .  -
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السمات األولية : وىذه السمات تتضمف التراكيب أو المصادر التي تحدد سموؾ الفرد . ويستدؿ  – 4
عمييا مف السموؾ ، فالتسمط واالنفعالية مف السمات األولية . حدد كاتؿ مف خالؿ طريقة تحميؿ العامؿ 

وراثة والتعميـ في نشوء السمات في الفرد . وقد أكد عمى أىمية التفاعؿ بيف تأثيرات مساىمة عوامؿ ال
 (1)الوراثة والبيئة في نشوء الشخصية .

 ثانيًا :نظرية أيزنك:

صية ، و قد كاف مياال في ابحاثو يعد أيزنؾ احد عمماء النفس الذيف ارسوا قواعد في دراسة الشخ     
واسع ، كذلؾ استخدـ منيج التحميؿ العاممي لدراسة الشخصيات السوية لى دراسة السموؾ عمى نطاؽ إ

 (2)منيا والمضطربة 
" و بينما يؤكد كاتؿ عمى السمات يؤكد أيزنؾ عمى األنماط ، ولقد كاف ىدؼ كثير مف أعمالو العممية  

ليا و اف السمة لدى أيزنؾ ( 3) التعرؼ عمى األنماط واف ركزت بعض أعمالو عمى وصؼ السمات" 
مكانة بارزة في نظرتو لمسموؾ حيث يعرفيا بأنيا : )التجمع الممحوظ في النزعات الفردية لمعقؿ (، 
واستخدـ أيزنؾ منيج التحميؿ العاممي لدراسة بنية الشخصيات السوية و المضطربة و كاف ذلؾ مف 

واستنتج إمكانية  ( بمدًا في العالـ ،35خالؿ تحميؿ اإلجابات التي وردت عمى استبانو وزعيا عمى )
وصؼ الشخصية عمى أساس ثالث عوامؿ ميمة وأبعاد أساسية ىي : )الذىانية،  االنطوائية، 
االنبساطية، العصابية( وقد توصؿ أيزنؾ كذلؾ في أثناء بحوثو الى عوامؿ أخرى اقؿ انتشارا مف 

الراديكالية( و  -ظةالعوامؿ األساسية ينطوي عمييا سموكنا في بعض المواقؼ الخاصة ، منيا )المحاف
 (4)المرونة(. –التعقيد(و)التصمب  –)البساطة 

 ثالثًا :نظرية باندورا المعرفية :

تعرؼ ىذه النظرية بأسماء عديدة منيا نظرية التعمـ بالمالحظة والتقميد أو نظرية التعمـ بالنمذجة       
وصاحب ىذه النظرية ىو باندورا وىو منظر معرفي اجتماعي يرى " اف السموؾ والبيئة والعوامؿ 

ما نحف عمية المعرفية لمشخص جميعيا ميمة لفيـ الشخصية . فالعوامؿ المعرفية ىي التي تحدد 
 (5)كأشخاص " 

                                                           
1

 .٠38ٕظش:اٌججٛسٞ ، ِذّذ ِذّٛد عجذ اٌججبس ، ِصذس عبثك، ص  -
3

، رشجّخ ادّذ فشط ،لذسٞ دٕفٟ ٌٚطفٟ فط١ُ ،) اٌمب٘شح : داس اٌشب٠ع ٌٍٕشش  َظرَاخ انشخصُح٘ٛي ، وبٌف١ٓ ،١ٌٕٚذصٞ ، جبسد. -

 .495( ، ص 1998،
3

( ، 1991)اٌمب٘شح: داس إٌٙعخ اٌعشث١خ ،  َظرَاخ انشخصُح : انثُاء ، انذَُايُاخ ، انًُى ، طرق انثحث ، انتقىَىثش ، عجذ اٌذ١ّذ . جب -

 .33ص
4

،أغشٚدخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح ،  صًاخ انشخصُح نهتذرَضٍُُ فٍ انجايعح وعالقتها تضهىكهى انقُادٌاٌشّغٟ ، عجذ األ١ِش عجٛد  . 

 .51( ، ص1991اثٓ سشذ ،  -ذاد ، و١ٍخ اٌزشث١خ )جبِعخ ثغ
5

 .45٘ٛي ، وبٌف١ٓ ١ٌٕٚذصٞ، ِصذس عبثك، ص -
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إذ يرى باندورا أننا نتعمـ بالمالحظة وأننا مف خالؿ ىذا  التعمـ " نكوف أفكارنا حوؿ سموؾ اآلخريف، 
ومف المحتمؿ اف نتبنى ىذه السموكيات ألنفسنا ، فعمى سبيؿ المثاؿ قد يالحظ الصبي ثورة غضب والده 

 (1)ى مقمدًا سموؾ والده"نحو أمو فيظير ثورة غضب مماثمة عمى أختو الصغر 

وتأسيسًا عمى ما سبؽ ترى الباحثة اف باندورا يؤكد مف خالؿ نظريتو أنو يتـ اكتساب و تعمـ العديد     
مف األفكار والسموكيات والميارات الحركية التي تشكؿ جزءًا كبيرًا مف الحياة عف طريؽ مالحظة 

بمعنى اف األنماط السموكية والخبرات التي تظير  سموكيات اآلخريف في البيئة التي يعيش فييا الفرد ،
لدى الفرد في بعض المواقؼ لـ يتعمميا باألصؿ مف خالؿ التجربة الشخصية والخبرة المباشرة ، ولكف 

 جاءت نتيجة مالحظة نماذج تمارس مثؿ ىذه السموكيات .

 رابعًا :نظرية فرويد )نظرية التحميل النفسي (: 

في التحميؿ النفسي بأنيا تعتنؽ الحتمية كوجية نظر ليا،إذ يرى فرويد بأف  تتميز نظرية فرويد      
"السموؾ محدد و مسبب بقوى داخؿ الفرد ، ولذا فميس ىناؾ سموؾ ال معنى لو . و تتميز نظرية فرويد 

حؿ و أيضا بالتكوينية إذ اعتقد فرويد اف نمو اإلنساف يتبع نظامًا محددًا منذ الوالدة وقسـ النمو إلى مرا
 (2" )ىي المرحمة الفمية والمرحمة الشرجية القضيبية والمرحمة التناسمية

يقسـ فرويد الحياة النفسية إلى ما ىو شعوري و ما ىو ال شعوري ويعد ىذاف  العنصراف فرضا أساسيا 
في عممية التحميؿ النفسي ، فالشعور يعتمد عمى إدراؾ حسي ذي طابع مباشر ويقيني جدا أما 

فيو نوعاف األوؿ الذي يكوف كامنا ولكنو يستطيع إف يصبح شعوريا والثاني الالشعور الالشعور 
المكبوت الذي ال يستطيع بذاتو وبدوف كثير مف العناء إف يصبح شعوريا وبيذا فاف التميز بيف الشعور 

 و الالشعور مسالة إدراؾ حسي .

وعميو تتكوف شخصية اإلنساف عمى وفؽ فرويد مف ثالثة مكونات وىي )أليو_األنا_أالنا العميا(     
فسموؾ اإلنساف ناجـ عف محصمة ىذه المكونات الثالثة مف خالؿ تفاعميا مع بعضيا البعض  وتأثير 

عضيا كؿ واحد  منيا عمى األخر بحيث ال يمكف عزؿ أو فصؿ أي واحد منيا ألنيا مرتبطة مع ب
البعض برابط وثيؽ ويقع أليو في المحور األوؿ مف الشخصية حيث يشير إلييا فرويد عمى أنيا أساس 
الحياة عند اإلنساف إذ يولد اإلنساف مزودا بو ويظؿ معو طواؿ فترة حياتو فيو "موروث وغريزي كما انو 

ية الشعورية وىو مستودع الطاقة يحوي العمميات العقمية المكبوتة التي فصمتيا المقاومة عف الحياة النفس
 (3)النفسية كما انو يزود النظاميف اآلخريف بطاقاتيـ او ىو يخضع فقط لمبدأ المذة وال ييتـ بشي آخر"

                                                           
1
 .89٘ٛي ، وبٌف١ٓ ١ٌٕٚذصٞ، ِصذس عبثك ، ص - 
3

 .65جبعُ ، ِذّذ ، ِصذس عبثك ، ص  -
 .44(، ص2112،) القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية ،1،ط نظريات الشخصيةالصافي ، احمد عبد الرزاؽ .  - 1
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فالقوانيف و القواعد ليست بذات أىمية إلشباع الشيوات .إما المحور الثاني في الشخصية في نظر     
بوط وواقعي ومنطقي أما أليو الذي أشار أليو فرويد ال فرويد ىو أالنا و ىو ال يشبو أليو فيو مض

يوجد فيو تنظيـ منطقي و األنا ىي الذات واحد المطالب األساسية لمذات ىي إشباع حاجات أليو وكما 
يجب عمى الذات أف تيتـ بمطالب كؿ مف أليو والواقع والتوفيؽ بينيما. فاألنا ىي التي" تتبنى مبدأ 

الثانوية عمى عكس أليو الذي يخضع لمبدأ المذة ويستخدـ العمميات األولية واالنا الواقع وتقـو العمميات 
تعمؿ عمى تأجيؿ مبدأ المذة مؤقتا واف كاف مبدأ المذة سوؼ يظير في النياية ولكف عندما يوجد 

 (1)الموضوع المرغوب فيو ثـ ينخفض التوتر"

النمو في أبعاد الشخصية ويمثؿ الجانب الخمقي أما المحور الثالث فيو أالنا العميا وىو آخر عمميات    
والمثالي ليا و ليس الواقعي ىدفو تحقيؽ الكماؿ وليس المذة ، ومعايير النشاط فيو تخضع لمعايير  

وىي ممثؿ المجتمع في الشخصية والتي ” المجتمع. تعد األنا العميا ىي القوة الثالثة العظمى لمشخصية
 (2)ت األخالقية و االجتماعية في ثقافة المجتمع"تحتوي عمى المعايير و المستويا

وبناًء عمى ما سبؽ فاف السموؾ الخاص بكؿ شخص ال يحدث بدوف سبب فوراء كؿ سموؾ دوافع 
األنا  -األنا -ومسببات داخمية واف شخصية اإلنساف ىي حصيمة ترابط وعمؿ المكونات الثالث )أليو

 العميا ( .

أ الواقع و اعتبره األساس في نمو األنا في مرحمة الرضاعة ،حيث فرؽ بيف بدأ اىتماـ فرويد بمبد         
عمميات التفكير األولية والثانوية مؤكدا باف العمميات األولية تعني الطاقة الكمية الالشعورية والتي تسعى 

ت الفكرية لتحقيؽ اإلشباع و تتركز حوؿ غريزتي الجنس والعدواف، في حيف ارجع العمميات الثانوية لمعمميا
الشعورية المرتبطة باألنا الذي يرتبط بدوره بالواقع،والتي تعمؿ عمى تأجيؿ أو تنظيـ إشباع الغرائز ،و أكد 
أىمية الالشعور و اوجد نموذجو عف الشعور والالشعور . ونظر الى عمميات الكبت عمى أنيا عممية 

فرد الـ اكبر ، و توصؿ الى البناء النيائي توازف بيف األلـ والمذة فالرغبات غير المقبولة تبث لتجنب ال
 3لمشخصية والمكوف مف أليو واألنا و األنا العميا.

 خامسًا: نظرية كوستا )نظرية العوامل الخمسة الكبرى( :

يسعى عمـ النفس منذ فترة طويمة الى تأسيس نموذج مناسب لوصؼ الشخصية اإلنسانية ،       
واستخداـ ىذا النموذج في تشخيص وعالج اضطرابات الشخصية ويوجد عدد ضئيؿ مف النماذج 
المفسرة لمشخصية ، أكثرىا شيرة و قبوال ما يعرؼ بنظرية كوستا او نظرية العوامؿ الخمسة الكبرى، 

و ييدؼ نموذج  ؾ النموذج الذي يعد أكبر النماذج العممية والقابمة لمتطبيؽ في مجاؿ عمـ النفس .وذل
                                                           

 .46ا لمصدر نفسو ، ص - 5
 .65المصدر نفسو ، ص - 1
 .33اٌصبفٟ ، ادّذ عذ اٌشصاق ،ِصذس اٌغبثك، ص -1
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العوامؿ الخمسة الكبرى الى تجميع أشتات السمات المتناثرة في فئات  أساسية ، وىذه الفئات ميما 
ستغناء عنيا بأي أضفنا إلييا و حذفنا منيا تبقى محافظة عمى وجودىا كفئات أو عوامؿ ، وال يمكف اال

حاؿ في وصؼ الشخصية اإلنسانية ، وبعبارة أخرى ييدؼ ىذا النموذج الى البحث عف تصنيؼ محكـ 
 لسمات الشخصية.

وييدؼ نموذج العوامؿ الخمسة أيضا إلى البحث عف فئات اعـ تتحكـ في السموؾ اإلنساني       
فنا ليا أو حذفنا منيا تبقى عوامؿ ال يمكف وسميت ىذه الفئات بالعوامؿ الكبرى ، وىذه الفئات ميما أض

االستغناء عنيا في وصؼ مكونات الشخصية اإلنسانية . اف ىذا النموذج يستند عمى فكرة ىي اف 
الفروؽ الفردية الدالة عمى التفاعالت اليومية لألشخاص بعضيـ مع البعض األخر ستصبح واضحة في 

 المغات التي يتحدث بيا ىؤالء األشخاص .

ث نشأ نموذج العوامؿ الخمسة لمشخصية نتيجة التقدـ المذىؿ في عمـ النفس اإلحصائي ، حيث " حي
استطاع عمماء نفس الشخصية استخداـ التحميؿ العاممي كتقنية الختزاؿ السمات الشخصية األكثر 
 تكرارًا، مما أدى الى ظيور نظريات سمات الشخصية ، وكاف مف أبرزىا نموذج العوامؿ الخمسة ، و
التي ترجع نشأتيا الى فيسؾ الذي استخرج خمسة عوامؿ لمشخصية عف طريؽ التحميؿ ألعاممي لقائمة 

 (1)كاتؿ لدى عينات مختمفة باستخداـ التقارير الذاتية و تقديرات المالحظيف واألقراف " 

سية في وقد مرت نظرية العوامؿ الخمسة بتاريخ طويؿ مف الجيود في سبيؿ الوصوؿ الى العوامؿ األسا"
الشخصية و بدأت بطريقة تحميؿ السمات عف طريؽ المعاجـ المغوية عمى يد آلبورت و أودبرت في 

 (2")الثالثينات مف القرف الماضي 

" واستخمصت نماذج العوامؿ الخمسة المفسرة لمشخصية مف خالؿ منحييف ،ىما : المنحنى القاموسي ، 
ومنحنى قوائـ العبارات ، وفي المنحنى القاموسي يقدـ لممفحوص صفات مستمده مف القواميس المغوية ، 

عف سموؾ معتاد و ترتبط بالسمات المراد قياسيا ، و يقـو منحنى العبارات عمى صياغة عبارة تعبر 
"  ( 3)يتصؼ بو الفرد ، يقدـ لممفحوص و يطمب منو اف يحدد مدى انطباقو عمية أو عمى شيء أخر " 

يستند نموذج العوامؿ الخمسة الى فكرة اف الفروؽ الفردية الدالة عمى التفاعالت اليومية لألشخاص 
مى ىذه الفكرة تمت مراجػػػػػػعة تصبح ذات شكؿ مسجؿ في المغات التي يتحدث بيا ىؤالء األشخػػػاص وع

 سمػػػات الشػػػػػخصية اإلنسػانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .    معاجػػػـ المغة إلعداد قوائـ بالمصطمػػػحػػػات الدالة عمػػػػػى 

                                                           
وبظُ ، عٍٟ ِٙذٞ ." ّٔٛرط اٌعٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ فٟ اٌشخص١خ ، ِؤششاد عب٠ىِٛزش٠خ ِٓ اٌج١ئخ اٌعشث١خ"،اٌّجٍخ اٌّصش٠خ  - 5

 .89، ص3111، 31،اٌعذد 11ٌٍذساعبد اٌزم١ٕخ ، اٌّجٍذ 

 . 111ص  ،3119،  3،اٌعذد 6صبٌخ، عجذ هللا ." إعذاد ِم١بط ٌٍعٛاًِ اٌخّظ اٌىجشٜ فٟ اٌشخص١خ" ، اٌّجٍذ  - 3
مجمة يونس ، فيصؿ، وخميؿ ،الياـ . "نموذج العوامؿ الخمسة لمشخصية في التحقؽ مف الصدؽ و إعادة اإلنتاج" ،  - 1

 . 557-556، ص  2117،  3، العدد 17، المجمد  دراسات نفسية
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 و أىـ ما يميز نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لغتيا السيمة والواضحة لدى أغمبية       
ـ ىذه النظرية عدد كبير مف السمات الشائعة في المغة التي يستخدمونيا في حياتيـ الناس ، حيث تظ

اليومية ، ومف المعروؼ اف عددًا ال حصر لو مف السمات التي تصؼ األفراد ومف ىنا تكمف أىمية 
تحديد عوامؿ الشخصية التي تختزؿ ىذا الكـ الكبير مف السمات والتي تسيؿ بدورىا وصؼ طبيعة 

، ويجب النظر الى ىذه العوامؿ التي توفر لممختصيف نسقًا أو نظامًا جديدًا و متكاماًل الشخصية 
لمبحث في الشخصية ومف ىنا ترى اف أنموذج العوامؿ الخمسة بوصفيا بناء لمشخصية يعكس التطور 
االيجابي في ميداف عمـ نفس الشخصية و ذلؾ مف خالؿ العديد مف الدراسات التي تناولت الشخصية 

 (1)ف عدة نواحي . م

" مف ىنا تكمف أىمية إضافة )كوستا( لنموذج العوامؿ الخمسة الكبرى في تطويره ألداة قياس موضوعية 
( بندًا 61تقيس العوامؿ األساسية الكبرى لمشخصية بواسطة مجموعة مف البنود ، إذ تتكوف القائمة مف )

ية واالنفتاح عمى الخبرة و الطيبة و تشتمؿ عمى خمسة مقاييس فرعية ىي العصابية و االنبساط
( عبارة يجاب عمى كؿ منيا باختيار بديؿ 12)المقبولية( و يقظة الضمير و يضـ كؿ مقياس فرعي )

 (2)مف خمسة بدائؿ " 

 المبحث الثاني: الشخصية في مسرح الطفل

الطفولة ىي مرحمة  أف الخصائص الجوىرية لحياة اإلنساف تقوـ عمى خواص طفولتو إذ أف        
األساس في تكويف شخصية الفرد،وذلؾ ما أكده فرويد بقولو "إف الشخصية تتخذ صورتيا األساسية 

فالفرد السوي في مرحمة الطفولة تكوف لديو القدرة والقابمية عمى االكتساب (3)في عيد الطفولة"
والف ما ،اشدسف الطفؿ وقمة خبراتو تجعؿ تأثره أقوى نسبيا مف الشخص الر  والتشكؿ الف صغر

يكتسبو الطفؿ في سنوات عمره األولى مف عادات واتجاىات وقيـ ومثؿ يؤثر في تكويف شخصيتو 
وبذلؾ فالطفؿ ىو اإلنساف في أدؽ مراحمو (4).وأفكاره وقيمو في المستقبؿ بدرجة كبيرة يصعب تعديميا

 لعبت يعموه أي اىتماـ،وقدواخطر أطواره ،وعميو فاالىتماـ بتربيتو و تنشأتو وتعميمو يجب أف ال 
 فيتعزيز دور المؤسسات التربوية تشكيؿ شخصية الطفؿ مف اجؿ  فيدورًا بارزًا وسائؿ االتصاؿ 

وسيمة ذات تأثير كبير احد وسائؿ االتصاؿ الميمة كونو مسرح ،ويعد المتكامؿ الشخصية فردبناء 
وىو ليس وسيمة ترفيو أو متعو المسرح مظير حضاري يرتبط بتقدـ األمـ ورقييا المجتمعات، ف في

                                                           
، 38، العدد  مجمة عمم النفسينظر:عبد الخالؽ ، احمد و األنصاري ، بدر . "العوامؿ الخمسة الكبرى في مجاؿ الشخصية" ،  - 5

 .19-6، ص 1996

 .118(، ص 1999، )الكويت: كمية العمـو االجتماعية ،  مقدمه لدراسة الشخصيةاألنصاري ، بدر محمد .  - 1
3
 -

 
 .33(، ص1986)ثغذاد: داس صمبفخ األغفبي، األطفال ، )انًىصىعح انصغُرج(،أفكار ترتُح ع١ًٙ، ِٛعٝ صٔبد.

( ، 1983،)ِصش،:ِطبثع داس اٌّعبسف،3-1(. طأدب األطفال)يثادئه ويقىياته األصاصُحسظٛاْ،ِذّذ ِذّٛد ،ٚادّذ ٔج١ت، - 4

 .9ص
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بقدر ماىو أداة تنوير ووسيط ىاـ لنقؿ الفكر وبث الوعي والنيضة االجتماعية والسياسية 
 ومسرح األطفاؿ جزء منو .(1)والفكرية.

مسرح الطفؿ ىو المسرح الذي يقوـ عمى االحتراؼ مف اجؿ األطفاؿ والناشئة وحددت وظيفتو     
طريؽ العمؿ الفني في التربية وبناء األجياؿ الصاعدة.وينطبؽ عمى  االجتماعية بأنيا مساىمة عف

مسرح األطفاؿ كؿ ماينطبؽ عمى مسرح الكبار مف عناصر أدبية وفنية فيو يحتاج إلى كاتب 
موىوب مثقؼ دارس العناصر المسرحية ومقوماتيا ولخصائص األطفاؿ ومراحؿ نموىـ كما يحتاج 

 (2)إلى مخرج خالؽ متميز.

إف المسرح يؤدي دورا مرموقا في مجاؿ توجيو األطفاؿ وتوسيع مداركيـ سبؽ ترى الباحثة مما     
بما يصاحبو مف مؤثرات أكثر فاعمية فحسب ولكنو  واف المسرح ليس أدباً  ايجابياً  ويدربيـ تدريباً 

 فيو باقة الفنوف التي تحمؿ كؿ معالـ الجماؿ.متنوعة 

احد األشكاؿ التي تقدـ فييا العروض مف قبؿ ممثميف يعبروف عف  ىومسرح األطفاؿ ف      
إلى  ويمكف تقسيمو مف حيث الممثميف مسرحية موجيو لمطفؿ  اً تسرد قصص متنوعةشخصيات 

وىو المسرح الذي يمثؿ فيو األطفاؿ بأنفسيـ ويعرضوف ، ثالثة أقساـ حيث نجد مسرح الطفؿ بالطفؿ
أما القسـ الثاني فيو شكؿ يمثؿ فيو الكبار  ، الفئة )األطفاؿ( مسرحياتيـ أماـ جميور آخر مف ذات

غير أف ىذه األشكاؿ تركز دائما عمى ، لمصغار وىناؾ جزء يشترؾ فيو كؿ مف الكبار وفئة الصغار
أف تكوف مسرحياتيا ومواضيعيا وقصصيا موجية إلى الطفؿ إضافة إلى ىدفيا التعميمي والتربوي 

 (3)كؿ خاص.والفني تجاه ىذه الفئة بش

يكتسب مسرح الطفؿ أىمية مضاعفة لما يضطمع بو مف ميمة كبيرة في تنشئة الطفؿ و           
لـ يكف مارؾ تويف مبالغا حيف ذىب إلى إف " ولذلؾ ،وتكوينو وتفجير طاقاتو اإلبداعية والسموكية

لألخالؽ وخير دافع مسرح الطفؿ ىو أعظـ االختراعات في القرف العشريف ووصفو بأنو أقوى معمـ 
ة أو في قإلى السموؾ الطيب اىتدت أليو عبقرية اإلنساف الف دروسو ال تمقف بالكتب بطريقة مرى

 (4)."المنزؿ بطريقة مممة بؿ بالحركة المتطورة التي تبعث الحماسة

قدرة لألمتالكو ا أكثر الوسائط الثقافية تأثيراً كونو تثقيفية عالية  نجد أىمية مسرح الطفؿففي      
يجمع  بيف ، ألنو  األطفاؿ ينجذبوف بطبيعتيـ لممسرح، "فاب المقروءتكلمف اأكثر عمى التوصيؿ 

لذلؾ فيو وسيط باىر ، والموسيقى  واألزياء الممونة واإلضاءة  فيو الحوارفالمعب والمتعة الوجدانية 

                                                           
 .43(،ص1998بسف،،) اإلعىٕذس٠خ: ِٕشبح اٌّعأدب األطفال)انشعر،يضرح انطفم،انقصح(ع١غٝ،فٛصٞ.  - 1

 .65(،ض 1999،)عّبْ:داس اٌفىش ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ٚاٌزٛصٞ، انذرايا وانًضرحاٌعٕبٟٔ،دٕبْ عجذ اٌذ١ّذ.  - 3
3
 .11، ص113111،أغشٚدخ دوزٛساٖ،جبِعخ ٚ٘شاْ،يضرح انطفم دراصح فٍ األشكال وانًضاي٠ٍُٕظش: ٔمبػ،غبُٔ . - 

 .89( ،ص ١٘1966ٓ اٌجٛ٘شٞ،)اٌمب٘شح:ِطجعخ اٌّعشفخ، رشجّخ ِذّذ شب يضرح االطغال،٠ٕٚفش٠ذ،ٚاسد.  - 4
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بناءً عمى ما سبؽ ترى الباحثة إف مسرح  (1").وسائؿ تربية النشأ،وىو مف طفؿلم مف وسائط الثقافة
 الطفؿ مف أىـ الوسائؿ التربوية التي تسيـ في تدعيـ وتكويف شخصية متكاممة لألطفاؿ.

 اىتماموعف  تدعيـ المبادئ التربوية المتصمة بالجوانب التعميمية فضالً  كذلؾ يعمؿ المسرح عمى  
ويسعى أيضا إلى جمب الفرحة في ، جوانب التربويةبالجوانب الخمقية والسموكية والجمالية المتعمقة بال

قموب األطفاؿ وتدريبيـ عمى التمثيؿ وتحسيف النطؽ واألداء ويدفعيـ إلى السموؾ الجيد ويعمميـ 
ابرز مجاؿ يعرض  ،كما أنواألخالؽ السميمة ويعطييـ جوانب متعددة مف القيـ واالتجاىات الفاضمة

 (2)فيو األطفاؿ نشاطاتيـ بطرائؽ ممتعة.

 عناصر البناء الدرامي:.     

البناء الدرامي:ىو الجسـ النصي المتكامؿ في حد ذاتو والذي يتألؼ مف عناصر بانية مرتبو      
 3ر."ترتيبا خاصا وطبقا لقواعد خاصة ومزاج معيف كي يحدث تأثيرا معينا في الجميو

ضافرىا إلنتاج الشكؿ النيائي ف البناء الدرامي يتكوف مف مجموعو مف العناصر البد مف تفا وعميو
 وىي كاألتي: لمعمؿ الفني

 الحبكة:. -1

أنيا تتضمف نسيج الفعؿ الدرامي مف بداية  الحبكة أىـ عنصر في الكتابة المسرحية أيتعد       
ووسط ونياية لتعزيز اليدؼ المنشود المتواصؿ بيف المعمـ والطالب أو بيف المتمقي والممقي بشكؿ 

 منفصمة إلى أحداثعاـ مف اجؿ إيصاؿ المواضيع التي تتخمؿ ىذه الحبكة حيث يمكف أف تصاغ 
 الستعراض أفكار ومواضيع تعميمية ىادفة.

وأفعاؿ الحياة الواقعية التي  وربما معقدة والحبكة كما يراىا أرسطو:إما أف تكوف بسيطة        
ويراعي الكاتب في مسرح األطفاؿ أف تكوف الحبكة  (4).تحاكييا الحبكات تؤكد مثؿ ىذا التميز

يتجنب فييا الفعؿ المعقد والمركب الذي ال يصؿ إلى الطفؿ حيث يعتمد عمى فعؿ بسيط  ،بسيطة
 مف بداية ووسط ونياية.مكوف 

أنيا عممية ،التنظيـ العاـ لممسرحية ككائف متوحد":بأنيا الحبكة  إبراىيـ حمادة وقد عرؼ      
اىتماـ كبير في مسرح الطفؿ حيث بلحبكة تحظى ا. و (5")ىندسة األجزاء المسرحية وربطيا يبعضيا

                                                           
 .1986ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌعبِخ  ٌٍىزبة،انًضرحُح انتهفزَىَُح نألطفال،أثٛ س٠خ،جّبي.  1 -

 .33(، ص1989،)ثغذاد: ِعٙذ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ،خصائص يضرح انطفم وأَىاعه٠ٕظش:اٌّبٌىٟ، ِبٌه ٔعّخ. - 3

 .13ص ٚاسد ، ٠ٕٚفش٠ذ ، ِصذس عبثك، - 3
4
 .131، رشجّخ إثشا١ُ٘ دّبدح، )ث١شٚد:ٌجٕبْ(، ص فٍ انشعرأسعطٛ. - 

 .139إثشا١ُ٘،دّبدح.ِصذس اٌغبثك،ص - 5
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المناسب وتحتاج الحبكة إلى مراعاة أنيا تساعد عمى خمؽ التشويؽ والمتعة فضال عف خمؽ الحوار 
ف النص المسرحي ال يتاح لو أف يتحوؿ إلى قوة نابضة بالحياة ، أمراحؿ العمر لمتابعي المسرحية

أف المخرج  إذ،إال مف خالؿ انتقاء عناصر مسرحية كفوءة عمى مستوى اإلخراج والتمثيؿ والتصميـ
وحده الذي ينبغي أف يخرج مسرحيات الطفؿ ىو  ظرةن الذي يستطيع أف يرى العالـ مف خالؿ

فيـ األطفاؿ إذا ىو الشرط األساسي الذي يجب توافره في المخرج المسرحي واالحتراـ ،  األطفاؿ
 (1)ينمو مع الفيـ ويعقب ىذا االحتراـ واالىتماـ الصادؽ بسعادتيـ ورفاىيتيـ.

مة التي تتكوف منيا قصة ما األحداث المتتابعة والمتسمس ىيإف الحبكة ترى الباحثة مما سبؽ      
 المتمقي وىيوذلؾ مف اجؿ توليد اثر عاطفي أو فني لدى  ببعضيا مع التأكيد عمى عالقة األحداث

 تنظيـ حركة أفعاؿ الشخصيات في الزماف والمكاف. 

 الصراع :. -2

تصادميما يرى إبراىيـ حمادة إف الصراع ىو"مفاضمة بيف قوتيف متعارضتيف ينمو بمقتضى        
يحصؿ الصراع غالبا في مسرحيات األطفاؿ بيف البطؿ وغريمو أو خصمو ومف 2الحدث الدرامي "

يتصؼ بو الصراع في مسرح  واىـ ما، يف ومتميفيف لما يحدثقبخاللو يمكف أف نجعؿ األطفاؿ متر 
 الطفؿ ىو أف تكوف دالئمو واضحة ومنطقية عمى صعيد األسباب لكي توضح لألطفاؿ أف عممية
الصراع لـ تكف مزاجية أو ألسباب تافية بؿ إلثبات الحؽ أو مف اجؿ تكريس  القيـ واألفكار 

الخارجي يكوف أكثر  مخفيا الفااليجابية ويمـز أف يكوف الصراع خارجيا إي ظاىرا وليس داخميا أو 
 ة. ار أف الصراع الداخمي يصعب عمى الطفؿ استقبالو بوضوح وحر  وذوقو كماتوافقا مع فكر الطفؿ 

أف الصراع متنوع بيف قوى متعارضة وينتيي بالنصر أو اليزيمة وفي المسرحيات التي تقدـ       
لألطفاؿ يجب أف تكوف عناصر الصراع مما يناسبيـ ويدور في مجاالت اىتماماتيـ وذلؾ لجذب 

لى النياية وىو يحكـ العمؿ الفني مف البداية إ انتباىيـ. "فالصراع الدرامي ىو جوىر وروح الدراما
فتقوـ الشخصيات الدرامية لحمؿ عبء الصراع مف خالؿ األحداث ومواقؼ يتمثؿ فييا شطري 

 3"الصراع.

 الحكاية )قصة المسرحية( :. -3

وىي مجموعة مف الحوادث مرتبة زمنيا وتعتبر مف أحب  ىي احد عناصر النص المسرحي       
تدفعيـ لممتابعة والصبر عمى األحداث فيي التي  اء إلى األطفاؿ وأكثرىا متعة ليـز األج

                                                           
 .199اٌّصذس ٔفغٗ ، ص - 1

 .191اٌّصذس ٔفغٗ ، ص - 3
3
 -

 
( ، 3113 ، سعبٌخ ِبجغز١ش، )جبِعخ ٚ٘شاْ لغُ اٌفْٕٛ اٌذسا١ِخ،انشخصُح فٍ يضرح انطفمثٓ ع١غٝ،ٔٛس اٌذ٠ٓ.ع١ىٌٛٛج١خ 

 .181ص
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ومف أىـ الخصائص التي تتميز بيا الحكاية  والشخصيات وتحقؽ عنصر اإلثارة والتشويؽ.
إذ إف الحكاية البسيطة والسيمة ىي السبب ىي"،السيولة والوضوح في تسمسؿ أحداثيا ومعانييا،

 1األطفاؿ عمى فمـ أو مسرحية معنية." الرئيسي في إقباؿ

ويصموف إلى قرب نياية ىذه ، بقصص البطولة والمغامرات األولىوييتـ األطفاؿ في مراحميـ       
)عبادة البطولة( حيث يتقبؿ الطفؿ كؿ ما يقدمو البطؿ الذي يعجب بو مف بػالمرحمة إلى ما يعرؼ 

التي وعادة مايكوف لدى األطفاؿ إحساس قوي بالعدالة ويرتاحوف إلى المسرحية 2دوف نقد أو مناقشة.
يوزع فييا الثواب والعقاب عمى مف يستحقو، ومسرحيات الكبار بالطبع ال تراعي ذلؾ األمر بالرغـ 

 3مف انو اغمب المتفرجيف الكبار يفضموف النيايات السعيدة.

 الحوار:. -4

يعتبر الحوار كياف النص المسرحي، فبواسطتو تسرد الحكاية، ومف خاللو تتكشؼ معالـ        
المعمومات إلى الطفؿ  طور، ودونو ال يتنامى الحدث، وال يتكامؿ الصراع، وال تصؿالشخصية وتت

الدقيؽ بال إطالة جممو وعباراتو  القارئ، والحوار الجيد في مسرح الطفؿ ىو: الحوار الواضح
 مختصرة دوف مغاالة. 

فاؿ ليـ عالميـ أف الكتابة المسرحية لمطفؿ تختمؼ بعض االختالؼ عف الكتابة لمكبار، فاألط       
الخاص الذي يختمط فيو الواقع بالخياؿ، وليـ اىتماماتيـ وقضاياىـ الخاصة، كما أنيـ في طور 

 اإلدراؾ والنمو والتعمـ مما يجعميـ أكثر قدرة عمى التمقي والتأثر. 

إف المسرح الذي يقدـ خصيصا لألطفاؿ ينبغي أف يراعي طبيعة المرحمة العمرية التي يمر         
ا الطفؿ، ويتوجب أف يتناسب الخطاب في المسرحية مع تمؾ المراحؿ العمرية، وعمى مف يكتب بي

كالميؿ إلى المعب مع أقرانو وتقميد ،  مسرح الطفؿ أف يكوف واعيا بسموكيات الطفؿ وعاداتو
باألبطاؿ والحكايات األسطورية وسرعة الطفؿ  الشخوص األخرى، وتقمص ادوار البطولة واإلعجاب

الستجابة لمحدث والتأثر بو، والقدرة عمى التخيؿ والميؿ إلى الضحؾ أو البكاء ألقؿ استثارة، عمى ا
لمطفؿ بعنصر الفكاىة أو اإلضحاؾ إذا كانت الفكرة أو  المقدمةومف المفيد أف تستعيف المسرحية 
ب التي أو تكمؼ، ويقوؿ )زكريا إبراىيـ( في ذلؾ: دلتنا التجار  الموضوع يسمحاف بذلؾ دوف إقحاـ

األطفاؿ  إف ثمة عالقة وثيقة بيف الضحؾ والترقي النفسي عموما، بدليؿ إف أجريت عمى األطفاؿ
ومعنى ذلؾ إف الروح ، الذيف تتردد لدييـ بكثرة حاالت البكاء ىـ في العادة اقؿ ترقيا مف غيرىـ

                                                           
 .18(، ص1998) ثغذاد: داس اٌذش٠خ ٌٍطجبعخ ،  أدب األطفال )فهضفته وفُىَه ووصائطه(،إ١ٌٙزٟ،٘بدٞ ٔعّبْ. - 1

 .5،ص13(،اٌعذد1995،)ثغذاد:ِجٍخ ِغشدٛع١ّٕب،األطفال كًشاهذٍَ نضًُُا ويضرح األطفالاٌشبسٟٚٔ،٠عمٛة. - 3

 .39إ١ٌٙزٟ ،٘بدٞ ٔعّبْ، ِصذس عبثك، ص - 3
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مة العقؿ وصحتو الفكاىية تقترف بالنمو النفسي فتكوف في كثير مف األحياف بمثابة أمارة عمى سال
 1وقدرتو عمى تفيـ حقيقة األشياء ". 

والبد أف يتسـ الحوار بالحيوية واإلثارة لكي يجذب اىتماـ األطفاؿ ويشدىـ إلى العمؿ         
ما طريقة إلقاء الحوار فميا أىمية كبيرة في مسرح األطفاؿ الف أسموب المخاطبة الجيدة ، االمسرحي

وفيمو بسرعة ومف دوف صعوبة ومف ثـ يفيـ الطفؿ معنى  يساعد الطفؿ عمى تقبؿ الحوار
 (2)المسرحية ومغزاىا.

فالحوار في المسرحية المقدمة لألطفاؿ يجب أف يتوافؽ مع مستوى تفكيرىـ وقدرتيـ عمى           
 الفيـ، فال تطوؿ فقراتو حتى ال يشعر الطفؿ بالممؿ وتكوف لغتو بسيطة وسيمة.

 الشخصيات:. -5

الشخصية ىي إحدى المقومات التي تشكؿ بنائية النص الفكرية وتتحرؾ في بنائيا الدرامي        
واالجتماعية، والشخصية محور  والتاريخية مف خالؿ شبكة مف األنسجة السيكولوجية واأليديولوجية

مركزي في بنية النص تنمو وتتطور مف خالؿ بنية األحداث ومف خالؿ المحيط البيئي والتي تحركو 
تشكمو عناصر أىميا، العالقة المتداخمة والمتشعبة بينو وبيف الشخصية مف حيث إنيا بناء تركيبي و 

 يتحرؾ ضمف العمؽ المرمز برموز البيئة والمجتمع.

ىي الوجود الممموس الذي يممسو المتمقي ويتابع مف خاللو سموكو وانفعاالتو مف  الشخصيةف      
كما نالحظ في القصص يستمـز األمراف تكوف  ،مسرحيخالؿ المعاني التي يحمميا الحدث ال

إذ تحرؾ عواطفيـ وتشد انتباىيـ وىذا ما تؤكده وارد  لألطفاؿ وتتسـ باإلقناع الشخصيات واضحة
الصغار،كما تكوف عمى قدر قميؿ مف  لألطفاؿ بقوليا ينبغي عمى الشخصيات أف تكوف واضحة

اف تكوف خطوطيا مف الوضوح بحيث يكوف مف عف مخبرىا و  مظيرىاالدىاء والتعقيد واف يكشؼ 
 تستيوييـ شخوص األبطاؿ الشجعاف والشخصيات النسائية واألطفاؿ، السيؿ عمييـ إدراؾ حقيقتيا

 (3)المحبوبة التي تستطيع أف تحقؽ ما يحققو الرجاؿ األبطاؿ. الشجاعة

 أساليب:وفي مسرحيات األطفاؿ يمكف رسـ الشخصيات أو تقديميا عف طريؽ ثالثة 

لمشخصية ]الفسيولوجية /السوسيولوجية/  الثالثة يمكف تشخيص األبعاد الوصؼ المباشر بواسطة -أ
 السيكولوجية[.

                                                           
1
 .315-351(،ص1993إثشا١ُ٘، صوش٠ب.ع١ىٌٛٛج١خ اٌفىب٘خ ٚاٌعذه،)داس ِصش ٌٍطجبعخ، - 

، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح،)ثغذاد:جبِعخ ثغذاد،:و١ٍخ اٌفْٕٛ يضرح انطفم فٍ انعراق وخطح انتًُُح انقىيُحِذّذ سد١ُ،ِٕزٙٝ. - 3

 .115(، ص1988اٌج١ٍّخ، 

 .138-139(، ص1988ظُ ععذ اٌذ٠ٓ، )ثغذاد:داس اٌذش٠خ ٌٍطجبعخ، ،رشجّخ :وبكُف َكتة نألطفالأ٠ىٓ،جْٛ. - 3
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 إذ يدؿ عمى نمط الشخصية وموقعيا وتأثيرىا في سير األحداث.، مف خالؿ الحوار -ب

 (1)وسمبياتيا.عف طريؽ العمؿ ومف خالؿ السموؾ الصادر منيا الذي يحدد ايجابياتيا  -ج

 اوالبطموواليزلية ويرغبوف دائما برؤية البطؿ  والشريرة وتستيوى األطفاؿ الشخصيات الغريبة       
أخرى مف الشخوص قد  أنماط وتتضمف مسرحيات األطفاؿ،تنتصر عمى الشرير وتنزؿ العقاب بو

يدعـ االتجاىات والقيـ أو حيوانيو أو نبات أو جماد وجميعيا تكرس أنماط السموؾ الذي  تكوف آدميو
 المرغوبة في نفوسيـ .

 الدراسات السابقة:  -      

 .        لـ تجد الباحثة دراسة قريبة مف دراستيا الحالية عمى حد عمميا              

 :ما أسفر عن اإلطار النظري و الدراسات السابقة من مؤشرات -

 الشخصية والتنبؤ بيا .تعد نظرية العوامؿ الخمسة أداة مفيدة لتقييـ  -1
تستند نظرية العوامؿ الخمسة الى مبدأ الفروؽ الفردية بيف اإلفراد لذلؾ عكست سمات الشخصية  -2

 اإلنسانية األساسية .
ارتكزت نظرية العوامؿ عمى خمسة عناصر أساسية في بنائيا و ىي ) العصابية ، االنبساطية ،  -3

 االنفتاح عمى الخبرة ( ،الطيبة )المقبولية( ، يقظة الضمير 
 العصابية إحدى سمات الشخصية و التي تشير الى االنفعاؿ السريع والتقمب في ردود األفعاؿ . -4
يعد عامؿ االنبساطية مف سمات الشخصية اإلنسانية التي تدؿ عمى النشاط و الحيوية و التفاعؿ  -5

 االجتماعي و االتجاة نحو العمؿ .
 عمى التواضع و التحمس لمساعدة اآلخريف و التقيد بأي الجماعة . تؤكد سمة )الطيبة أو المقبولية( -6
 تسعى سمة يقظة الضمير الى المسايرة و التحكـ في االندفاعات . -7
 جسد عامؿ االنفتاح عمى الخبرة حاجة الشخصية الى المعرفة والتأمؿ فضال عف المرونة السموكية.  -8

 

 (إجراءات البحث)الفصؿ الثالث
 مجتمع البحث -1

                                                           
 .113(، ص1985،)اٌمب٘شح،داس اٌّعبسف،يعجى انًصطهحاخ انذرايُحإثشا١ُ٘ دّبدح.  - 1
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شمؿ مجتمع البحث النصوص المسرحية المقدمة مف قبؿ المديرية العامة لمنشاط المدرسي في 
 ( نصوص مسرحية كما موضح في11ىا )وقد بمغ عدد ( 2117 - 2116حافظة النجؼ لمعاـ) م

 (1) جدوؿ

لمعاـ  منشاط المدرسي في محافظة النجؼالمديرية العامة ل نصوص المسرحيات المقدمو مف قبؿ
(2116-2117) 

ارتأت الباحثة اعتماد النصوص المسرحية المقدمة مف قبؿ المديرية العامة لمنشاط المدرسي في 
 محافظة النجؼ كونيا إحدى المؤسسات الفنية الرسمية المعنية بنقؿ الفمسفة التربوية لمدولة عف

                            طريؽ ما تقدمو مف اعماؿ مسرحية.

( نصوص مسرحية تـ اختيارىا 5بمغ عدد المسرحيات التي أخضعت لمتحميؿ ) /عينة البحث  -2
( 81%( مف مجموع المسرحيات الكمي ، بمغت عدد صفحاتيا )51بصورة عشوائية ، شكمت نسبة )

 صفحة.
 النصوص المسرحية التي اعتمدت عينة لمبحث .( يوضح 2وفي ما يمي جدوؿ رقـ) 

 

 (2جدول رقم )

 اسـ المؤلؼ المسرحيةاسـ 
 عمي عبد النبي ما روي لي
 عمار الدليمي ذاكرة الكممات

 إحساف التالؿ الصخرة
 إعداد /دخيؿ العكايشي  محاكمة غشاش

 يوسؼ ألكالبي مسرحية قوة العقؿ أـ قوة الذراع
 إحساف التالؿ تراتيؿ في قمب مثقوب
 إحساف التالؿ النائـ في ميب الريح

 العكايشيدخيؿ  الرمح
 دخيؿ العكايشي آيات

 يوسؼ ألكالبي النخمة و الوالي
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 نصوص المسرحيات المحممة )عينة البحث (

 اسـ المؤلؼ  اسـ المسرحية
 يوسؼ ألكالبي  قوة العقؿ أـ قوة الذراع

 عمار الدليمي  ذاكرة الكممات
 إحساف ألتالؿ الصخرة
 دخيؿ العكايشي  آيات

 عمي عبد النبي  ما روي لي 
 طريقة البحث  -3

الدراسات المسحية ، التي تقع ضمف البحث "طريقة تحميؿ المحتوى وىي مف  ةاستخدمت الباحث
تحميؿ "ألنيا الطريقة العممية المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البحث فقد أشار كيميؿ الى اف  (1) "الوصفي

مجاالتو األسيؿ في المحتوى ىو أكثر األساليب شيوعا في البحوث التي تتعامؿ مع أدب األطفاؿ و 
كما أشار العديد مف العمماء و المنظريف الى عممية و موضوعية طريقة تحميؿ (2" )االستخداـ

المحتوى و منيـ بيزلي فقد عرفيا بأنيا " مرحمة مف عممية االختبار ، يترجـ فييا محتوى مادة 
نات يمكف تمخيصيا االتصاؿ مف خالؿ التطبيؽ الموضوعي و المنيجي لقواعد التصنيؼ ، الى بيا

طريقة تحميؿ المحتوى نظرًا لخصائصيا التي تتميز  ةوعمية اعتمدت الباحث (3) "و مقارنتيا 
 بالمنيجية المنظمة والتكميـ والموضوعية .

 أداة البحث-4
 بناء األداة -

عند اعتماد طريقة تحميؿ المحتوى البد لمباحث اف يتخذ احد أمريف ، اما يعتمد تصنيؼ جاىز أو 
يعمؿ عمى وضع تصنيؼ خاص بو أي يمجا الى بناء أداة خاصة لبحثو مف اجؿ تحقيؽ أىدافو 

مف اجؿ تحقيؽ أغراض بحثيا الحالي فبعد اطالعيا بيا الى بناء أداة خاصة  ثةوعمية اعتمدت الباح
                                                           

1
 ، رشجّخ : ِذّذ ٔج١ً ٔٛفً ٚ آخشْٚ ، )اٌمب٘شح: ِىزجخ االٔج3ٍٛ، غ يُاهج انثحث فٍ انترتُح وعهى انُفشفبْ دا١ٌٓ،د٠ٛثٌٛذ ة.  - 

 .399(، ص  1985اٌّصش٠خ، 
3
 .95(، ص3111،)ث١شٚد : ِٕشٛساد اٌزشث١خ ، يُاهج انثحث انعهًٍععذ ، عجذ اٌشصاق عٍٟ ، - 
3
 .98اٌّصذس اٌغبثك ٔفغخ ، ص  - 

 

 رأٌفذ ٌجٕخ اٌّذى١ّٓ ٚ اٌخجشاء ِٓ اٌغبدح اٌزب١ٌخ أعّبئُٙ  : *

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌّخزٍطخ –أ.َ.د  فبظً ِذغٓ ا١ٌّبٌٟ                جبِعخ اٌىٛفخ  .1

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌّخزٍطخ –ا.َ عجبط ٔٛح اٌّٛعٛٞ                   جبِعخ اٌىٛفخ  .3

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌّخزٍطخ –َ. د عبِش ِذّذ دغ١ٓ                    جبِعخ اٌىٛفخ  .3
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لدييا صورة أولية  تعمى مجموعة مف التصانيؼ ومنيا ما تـ استخدامو في الدراسات السابقة تكون
 عف تمؾ األدوات ومف اجؿ بناء أداتيا قامت باالتي :

 عمى نظرية العوامؿ الخمسة .ة اطمعت الباحث-1

بتحميؿ العوامؿ الخمسة )العصابية ،االنبساطية ، االنفتاح عمى الخبرة، الطيبة  ةقامت الباحث-2
( سمو اشتقت 32البالغ عددىا ) وبعد تحديد السمات الرئيسة و. )المقبولية( ، يقظة الضمير ( 

( سمو فرعية وىي بمثابة سمات الشخصية التي سيتـ مالحظة ظيورىا في محتوى 84)ةالباحث
متجسدة في سموؾ الشخصيات وأقواليا وىي تعبر عف سموؾ ظاىر  ةلمحمماالنصوص المسرحية 

شاىد العرض )صريح( أو باطف )مضمر( نفترض اف يظير في سموؾ الطالب )المشاىد( بعد اف ي
 المسرحي .

 صدق األداة -

مف  ةيعني الصدؽ صالحية األداة لقياس ما وضعت آلجمة بمعنى قياسو و مف اجؿ اف تتأكد الباحث
المحكميف و الخبراء في مجاؿ )صدؽ أداتيا قامت بعرض األداة بصورتيا األولية عمى مجموعة مف 

اف المالحظات الخاصة بالخبراء كانت  عمماً  (*المسرح و عمى ذوي الخبرة في مجاؿ عمـ النفس
تتعمؽ بتحديد صالحية الفقرات و إعطاء مالحظاتيـ مف حيث التعديؿ و الحذؼ و اإلضافة )ممحؽ 

باتفاؽ أراء المحكميف و الخبراء عمى السمات الفرعية بنسبة ال تقؿ عف  ة( و قد أخذت الباحث1رقـ 
خمسة و سماتيا الرئيسية و الفرعية قبؿ ( يوضح العوامؿ ال3و في ما يمي جدوؿ رقـ ).%(85)
 رضيا عمى المحكميف و بعد العرض .ع

  العوامل 
العوامل 
 الخمسة 

   السمات 
السمات 
 الرئٌسة

    السما
السمات 

     قبل  الفرعٌة
 عرض األداة

السمات 
السمات 
 الفرعٌة

بعد عرض 
 األداة

 02 02 01 العصابٌة   

 01 88 6 االنبساطٌة

على  االنفتاح
 الخبرة

6 01 02 

الطٌبة   
 )المقبولٌة(

6 01 08 

 2 01 4 ٌقظة الضمٌر

 51 24 28 المجموع

 

 التطبيق االستطالعي لألداة -
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أداتيا ، قامت باختيار عينة عشوائية مف النصوص المسرحية المحممة و بنسبة  ةبعد اف أتمت الباحث
مف اجؿ االطمئناف عمى أداة بحثيا  استطالعياً  ( صفحات و أوجدت ليا تحميالً 4%( إذ بمغت )5)

 فأظير التحميؿ اف المحتوى يتضمف أداة البحث بشكؿ واضح ومالئـ .

 وحدة التحميل –5

الى  ةييدؼ تحميؿ المحتوى الى وصؼ عناصر المحتوى كميًا و مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ لجأت الباحث
 والفكرة نوعاف :، اعتماد وحدة الفكرة 

: وىي عبارة عف جممة أو شبة جممة مركبة يشار فييا صراحة الى ىدؼ الفكرة الصريحة  .1
 معيف قد يكوف مرغوب أو غير مرغوب فيو .

"الفكرة الضمنية : و فييا ال يشار الى الفكرة بشكؿ صريح و واضح بؿ تشير الى القيـ التي يحمميا  .2
اىات التي تظير بصورة الفرد مندمجة في سموكو و شخصيتو و يستدؿ عمييا مف خالؿ متابعة االتج

 (1)متكررة في سموؾ األفراد و بأنماط مختمفة ". 
)التكرار( وحدة لمتعداد ، في حالة ظيور الفكرة التي تعبر عف سمة  ةاستمدت الباحث وحدة التعداد –6

 لكؿ وحده مف وحدات المحتوى وزنًا متساويًا. ةمف سمات الشخصية ، و قد أعطت الباحث

 و أسسوقواعد التحميؿ  – 7

عمى نسبة عالية مف الثبات  ةلغرض سير التحميؿ بشكؿ موضوعي و عممي و بيدؼ حصوؿ الباحث
عتمد عمييا في تحديد األفكار و كيفية نسبيا الى تقامت بوضع عدد مف القواعد و األسس التي 

في القواعد ستساعد المحمميف اآلخريف ه السمات الفرعية لمشخصيات التي تعبر عنيا كذلؾ اف ىذ
 القواعد واألسس اآلتية : ةعممية التحميؿ وعمية وضعت الباحث

 يتـ تحميؿ جميع الحوارات دوف تمييز . .1
 يعد المعطوؼ و المعطوؼ عمية أفكار مستقمة . .2
 كؿ منيا فكرة و يعطى ليا تكرار  إذا احتوى الحوار عمى سبب و نتيجة أو وسيمة و غاية فيعد .3
 مستقمة عف األخرى و تأخذ تكرارًا .إذا ظيرت صفات مرادفة تعد كؿ منيا  .4
 اعتبار الحوارات المفسرة لألفكار مستقمة . .5
 عطى كؿ فكرة تكرار واحد و درجة لكؿ تكرار .ت .6
 
 

                                                           
1
 .89ص ،1996ر٠بة ، فٛص٠خ : اٌم١ُ ٚاٌعبداد االجزّبع١خ ، داس اٌىزبة اٌعشثٟ ، اٌمب٘شح، - 
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 خطوات التحميؿ - 8

 الخطوات اآلتية : ةاتبعت الباحث

 (2و ضع استمارة خاصة لمتحميؿ )ممحؽ رقـ  .1
 قراءة المسرحية بصورة كاممة لمعرفة األفكار الواردة فييا . .2
 األفكار و دالالتيا .قراءة كؿ فصؿ بصورة دقيقة ثـ المشاىد مف اجؿ تحديد  .3
 تحديد العبارات التي تحمؿ أفكار و ىؿ ىي ضمنية أـ صريحة . .4
 نسب األفكار الى السمات الفرعية التي تعبر عنيا . .5
 تفريغ نتائج التحميؿ في االستمارة الخاصة بيا . .6

 ثبات التحميؿ – 9

ستخراج الثبات تـ امف اجؿ تحقيؽ الموضوعية في التحميؿ فال بد مف إيجاد الثبات ، و ي  
 بأسموبيف ىما 

    األسموبيف معًا  ةعبر الزمف و اعتمدت الباحث يامع نفس ةاتفاؽ الباحثو االتفاؽ بيف المحمميف          
تحدٌد  تصنٌفها

 األفكار
 نوع الثبات          

 عبر الزمن ةبٌن محاولتً الباحث 1, 11 10,1

 األول و المحلل ةبٌن الباحث 18,1 21,1

 الثانً و المحلل ةبٌن الباحث 21,1 25,1

 يوضح نوع الثبات (4جدوؿ رقـ )

 نماذج محممه : -11

 تعرض الباحثة نموذج محمؿ تتوضح فيو خطوات التحميؿ و قواعده و أسسو.
 مسرحية )قوة العقؿ أو قوة الذراع( تأليؼ يوسؼ الكالبي . -

 األسد : اسكتي اسكتي أيتيا السارقة.
 سارقة.البطة : أنا لست 

 األسد : تريديف مف اف اكذب عيني و اصدؽ فمؾ.
 البطة : أييا الممؾ أليس النير بما فيو ممؾ لمجميع.

 ممكي أنا فقط. 11األسد : ماذا 
 البطة : والسمؾ ؟



تطوٌر فً الفن والتكنولوجٌا إضاءة معرفٌة مؤتمر                                                           8102نٌسان 
 المدن

 
 

115 
 

 و ما فعمت اليـو جريمة. 11األسد : و حتى السمؾ 
 البطة : أييا الممؾ يعني أكمي سمكة واحدة جريمة.

 ة ال تغتفر.األسد : نعـ جريم
 البطة : و لكنيا سمكة صغيرة.

 األسد : صغيرة كبيرة ال فرؽ عندي.
 البطة : يعني ترتب عمي حكما أييا الممؾ.

 و الحكـ ىواني سأمأل كرشي مف لحمؾ المذيذ. 11األسد : نعـ 
 البطة : قاؽ قاؽ قاؽ )تبكي(.

 تحديد األفكار: -
 / عدوانية غاضبة / تتصرؼ بعدائية و خشونة.( اسكتي اسكتي أيتيا السارقة ../ العصابية 1)
 ( أنا لست سارقة .. /العصابية /القمؽ / تشعر بالخوؼ.2)
 ( تريديف مني اف اكذب عيني .. /العصابية / االكتئاب / سرعة االنفعاؿ .3)
 ( و أصدؽ فمؾ .. /العصابية / االكتئاب / سرعة االنفعاؿ.4)
 ممؾ لمجميع .. /العصابية / القمؽ / تميؿ لمتوتر .( أييا الممؾ أليس النير بما فيو 5)
 ممؾ لمجميع؟ .. /العصابية / االندفاع / تمتاز بسرعة االستثارة. 11( ماذا 6)
 بؿ ممكي أنا .. /العصابية / العدوانية الغاضبة / تتصرؼ بعدائية و خشونة . 11( ال 7)
 صرؼ بعدائية و خشونة .( ممكي أنا فقط .. /العصابية / العدوانية الغاضبة / تت8)
 (و السمؾ .. /العصابية / القمؽ / تحسس باليـ و االنشغاؿ .9)
 (و حتى السمؾ .. /العصابية / القمؽ / تميؿ الى التوتر.11)
 (ما فعمت اليـو جريمة ../ العصابية / العدوانية الغاضبة/ تتصرؼ بعدائية و خشونة .11)
ريمة  .. /العصابية / الشعور بالذات / تميؿ لمشعور ( أييا الممؾ يعني أكمي سمكو واحدة ج12)

 باإلثـ.
 ( جريمة ال تغتفر .. /العصابية / العدائية الغاضبة / تتصرؼ بعدائية و خشونة .13)
 ( و لكنيا سمكو صغيره .. /العصابية / الشعور بالذات / اإلحساس بالخوؼ والخجؿ .14)
 / االكتئاب / سرعة االنفعاؿ . ( صغيرة كبيرة ال فرؽ عندي  ../ العصابية15)
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( سأمأل كرشي مف لحمؾ المذيذ )يضحؾ( .. /العصابية / االكتئاب / تمتاز بحالة مزاجية 16)
 متقمبة .

( قاؽ قاؽ قاؽ )تبكي ( .. /العصابية /العصب و القابمية لالنحراج / تشعر باليأس و 17)
 الضجر / ضعؼ القدرة عمى تحمؿ الضغوط .

 ة ( تأليؼ : إحساف التالؿ مسرحية ) الصخر  -
المشيد األوؿ : ) تفتح الستارة عمى شارع مف شوارع المدينة الوقت في ساعة متأخرة مف الميؿ ال 
احد في المكاف فقط نسمع نباح الكالب و أصوات الحشرات الميمية فجأة يدخؿ الممؾ و وزيره و 

 اثناف مف الحرس و ىـ جميعا متنكريف بأزياء ناس عادييف (
موالي الممؾ ال ادري عف ماذا تبحث في ىذا الميؿ في شوارع عاصمتؾ ؟ لقد أرىقؾ  –وزير ال

 التعب و التجواؿ .
ذا كنت تشعر بالتعب يكنؾ الذىاب و النوـ في دارؾ . –الممؾ   لـ ينؿ مني التعب بعد ... وا 
ؿ لي بماذا أنت واترؾ موالي ميموما و لست اعمـ بما يشغؿ تفكيره ؟ موالي أرحني و ق  –الوزير 

 مشغوؿ و ميمـو ؟؟
 في حاؿ الناس يا وزيري .  –الممؾ 
في حاؿ الناس ؟ موالي لقد وىبت عمرؾ و معظـ وقتؾ بالنظر في شؤوف الناس ولـ  –الوزير 

 تتوانى في خدمة رعيتؾ منذ الفجر الى ساعات متأخرة مف الميؿ .
شغؿ عنيـ حتى في ساعات خموتي ، ييمني أبناء مممكتي بحاجة إلي ، وأنا ال أريد اف ان –الممؾ 

أف يكونوا سعداء كباقي بني البشر ... ال أريد أف ينعتني الناس في القادـ مف األياـ بالتقاعس و 
 التكاسؿ و االنشغاؿ عف رعيتي .

 تحديد األفكار -
 ( لقد أرىقؾ التعب .. /االنبساطية/ االنفعاالت االيجابية محبة اآلخريف.1)
 ني التعب بعد ../ االنبساطية / النشاط / تمتمؾ حيوية .( لـ ينؿ م2)
( إذا كنت تشعر بالتعب يمكنؾ الذىاب والنوـ في دارؾ .. /االنبساطية / الدؼء و المرؤه / 3)

 لطيؼ التعامؿ .
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( اترؾ موالي بمفرده ميموما ../ الطيبة )المقبولية( اإليثار / تشارؾ اآلخريف أحزانيـ و أفراحيـ 4)
. 
 لست اعمـ بما يشغؿ تفكيره ../ الطيبة )المقبولية( التواضع / تتعاطؼ مع اآلخريف .( و 5)
( موالي أرحني وقؿ لي بماذا أنت مشغوؿ و ميمـو .. /الطيبة )المقبولية( اإليثار/ ترغب في 6)

 مساعدة الناس 
 ( في حاؿ الناس يا وزيري .. /الطيبة)المقبولية( االستقامة / اإلخالص بالعمؿ .7)
( موالي لقد وىبت عمرؾ و معظـ وقتؾ بالنظر في شؤوف الناس .. /الطيبة )المقبولية(/ 8)

 معتدؿ الرأي/ تتعاطؼ مع اآلخريف .
( لـ تتوانى في خدمة رعيتؾ منذ الفجر الى ساعات متأخرة مف الميؿ .. /الطيبة)المقبولية( / 9)

 معتدؿ الرأي / تتعاطؼ مع اآلخريف .
بحاجو إلي .. / الطيبة )المقبولية ( / معتدؿ الرأي / تدافع عف حقوؽ ( أبناء مممكتي 11)

 اآلخريف.
( أنا ال أريد أف انشغؿ عنيـ حتى في ساعات خموتي .. /الطيبة )المقبولية( / اإليثار / 11)

 ترغب في مساعدة الناس .
 ( ييمني اف يكونوا سعداء .. /الطيبة )المقبولية( / اإليثار/ تحب اآلخريف .12)
( ال أريد اف ينعتني الناس في القادـ مف األياـ بالتقاعس ../ يقظة الضمير )االلتزاـ 13)

 بالواجبات( /ممتزمة بأداء واجباتيا .
 ( والتكاسؿ .. /يقظة الضمير )االلتزاـ بالواجبات( /ممتزمة بأداء واجباتيا .14)
 ات ممتزمة بأداء واجباتيا .( واالنشغاؿ عف رعيتي .. / يقظة الضمير / االلتزاـ بالواجب15)

 

 النتائج ومناقشتها( :الفصل الرابع) 

( سمو 75إلى إف صفات الشخصية الموصوفة في نظرية العوامؿ الخمسة ىي) ةتوصمت الباحث     
سمو  (41فرعية سموكية في حيف أف السمات التي تـ احتوائيا وتغطيتيا في النصوص المسرحية المحممة)

( سمو سموكية لـ يتـ احتوائيا أو تغطيتيا بالشكؿ 35السمات الفرعية وعددىا ) سموكية فقط أما بقية
سمو سموكية منيا عمى تكرارات قميمة جدا مما جعؿ نسبيا المئوية دوف  (25المطموب فقد حصمت)
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( سمات فرعية سموكية بصورة تامة إذ لـ 11الوسط الحسابي، في حيف أىممت بقية السمات وعددىا )
( يوضح عوامؿ الشخصية الخمسة 5تكرار وكانت نسبتيا )صفرا( وفيما يأتي جدوؿ رقـ) تحصؿ عمى أي

 وتكراراتيا ونسبيا المئوية وترتيبيا في النصوص المسرحية المحممة.

 (5جدوؿ رقـ )

 وتكراراتيا ونسبيا المئوية وترتيبيا في النصوص المسرحية المحممةعوامؿ الشخصية الخمسة 

فالجدوؿ يرينا إف ىناؾ عامميف مف عوامؿ الشخصية بمغت نسبتيا المئوية الوسط الحسابي لمنسب 
المقبولية( و)العصابية( فقد احتؿ عامؿ -المئوية فأكثر النسب المئوية لمعوامؿ في الجدوؿ وىما )الطيبة

 (.29,22( تكرارا،وشكؿ نسبة مئوية مقدارىا)128قبولية( الترتيب األوؿ لحصولو عمى )الم -)الطيبة

وذلؾ يدؿ عمى إف ىذا اليدؼ قد تـ تغطيتو )احتواؤه( ضمف النصوص المحممة وبالشكؿ الذي     
 ينسجـ مع السياسة التربوية والنظـ األخالقية التي تؤكد عمييا التوجيات التربوية الحديثة.

المقبولية( في رسـ الشخصيات ضمف النصوص المسرحية المحممة -إبراز وتأكيد عامؿ)الطيبة إف     
شيء ايجابي الف ابرز سمات ىذه الشخصية الموصوفة ضمف ىذا العامؿ "الطيبة والوداعة وامتالؾ 
 القدرة عمى التوافؽ مع اآلخريف فضال عف التعاوف والتعاطؼ باإلضافة إلى أنيا تميؿ إلى التعقيد

لجماعو والتسامح وليا القدرة عمى ابالمجموعات إذ تميؿ إلى إخضاع حاجاتيا الشخصية إلى حاجات 
  1التنظيـ وحسف األداء والعقالنية"

                                                           
1
 .139(، ص3111،)اٌمب٘شح:ار١شان ٌٍطجبعخ ٚإٌشش،3، غانعىايم انخًضحاٌج١بٌٟ، ِذّذ عٍٟ. - 

 ت
  

عوامل الشخصٌة 
 الخمسة

 التكرارات
   

 الترتٌب    %     

 
0 

   082   الطٌبة)المقبولٌة(  
81,88 

        
       0 

 
8 

   001   العصابٌة     
85,05 

 
       8 

 
2 

     54     االنبساطٌة      
06,21 

 
       2 

 
4 

   68     ٌقظة الضمٌر    
04,06 

        
       4 

 
1 

   11     االنفتاح على الخبرة 
08,16 

 
       1 

     422    المجموع      
011 
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مما يدؿ عمى إف المؤلفيف قد رسموا شخصياتيـ المسرحية بالشكؿ االيجابي الصحيح وبما ينسجـ       
 التربوية الحديثة. مع البيئة التربوية في العراؽ ومع التوجييات

( تكرارا،مما شكؿ نسبة 119في حيف جاء عامؿ)العصابية( بالترتيب الثاني إذ بمغ مجموع تكراراتو ) 
(، وتمتاز ىذه الشخصية بكونيا تميؿ إلى "المبالغة في استجاباتيا االنفعالية،ومف 27,17مئوية مقدارىا )

كوستا الشخص العصبي بػأنو يمتمؾ خبرات  ؼثـ تعاني مف صعوبة في العودة إلى الحالة السوية ويص
غضب عالية واشمئزاز وارتباؾ وانفعاالت سالبة ويظير القميؿ مف الرضا عف الحياة ويبدو غير متأثر 

بالرغـ مف ىذه الصفات السمبية والتي تخمؽ شخصيات ذات أنماط سموكية قمقو  1بما حولو مف أشخاص".
غير قادرة عمى تحمؿ ضغوط الحياة المختمفة ،ة ومتيورةمندفع،حزينة ،سريعة الغضب واالنفعاؿ، 

وبالتالي خمؽ شخصية سمبية ضعيفة ورغـ ذلؾ كمو نجد تركيز المؤلفيف عمييا وىذا مؤشر خطير جدا 
لحديثو والنظريات النفسية يتأثروف وفقا لمبدأ المحاكاة اوخاصة إف األطفاؿ وحسب ما أكدت الدراسات 

ريزية فعمية إف كثرة عرض الشخصيات العصبية المتيورة المنعزلة سوؼ كوف الحالة األخيرة حالة غ
 تخمؽ لنا أطفاؿ ذوي شخصيات سمبية ضعيفة.

( يتضح لنا أف ىناؾ ثالثة عوامؿ مف عوامؿ الشخصية الخمسة لـ يتـ 5وعند مالحظة الجدوؿ رقـ)     
ا إلى الوسط الحسابي وىي عامؿ تغطيتيا )احتواؤىا( كما يجب عمى الرغـ مف أىميتيا إذ لـ تصؿ نسبتي

( مما يدؿ 16,89( تكرارا ونسبتو المئوية )74)االنبساطية(والذي احتؿ الترتيب الثالث،إذ بمغت تكراراتو )
عمى إف المؤلفيف قد اغفموا ىذا الجانب ولـ تصغ شخصياتيـ مع السياسة التربوية لمبمد والتي تحاوؿ 

  نو.إعداد فرد سوي فاعؿ في بناء مجتمعو ووط

فالشخص االنبساطي ىو"شخص ييتـ باآلخريف ويتوجو لمفعؿ أكثر مف التفكير وىو شخص ودود   
واجتماعي،يمتاز بحس الفكاىة ويمتمؾ البدييية و يتالئـ مع مختمؼ الظروؼ فضال عف امتالكو لرباطة 

نزعتيا الجأش،ومع ذلؾ نرى إف الشخصية االنبساطية ىي شخصية ايجابية مبدعة تمتاز بنشاطيا و 
وبالرغـ مف كونيا شخصية ايجابية ويجب تجسيدىا في النصوص المسرحية إال إف المؤلفيف 2االجتماعية"

لـ يعطوىا حقيا بالرغـ مف أىميتيا فالطفؿ يميؿ إلى التقميد والمحاكاة و نمذجة ما يشاىد أو يسمع،ولكف 
 لـ يمتفت المؤلفيف إلى ذلؾ.

                                                           
1
 .158اٌج١بٌٟ ، ِذّذعٍٟ ،ِصذس اٌغبثك،ص - 
3
 .189(، ص3113،)اٌمب٘شح:ِىزجخ االٔجٍٛ اٌّصشٞ،َظرَاخ انشخصُحفّٟٙ، فبسط ِذّذ. - 
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ونسبتو ،تكرارا (62ؿ عمى الترتيب الرابع،فقد بمغت تكراراتو )أما عامؿ )يقظة الضمير( فقد حص     
(،"ويحقؽ ىذا العامؿ شخصية متوازنة ذات اىتمامات متعددة فضال عف امتالكيا الدافع 14,16المئوية )

 وبالرغـ مف صفاتيا االيجابية البناءة إال إنيا لـ تحظى باىتماـ المؤلفيف.1لتحقيؽ االنجازات المختمفة"

امؿ التي بمغت نسبتيا المئوية اقؿ مف الوسط الحسابي لمنسب المئوية ىو عامؿ )االنفتاح عمى ومف العو 
(، 12,56(تكرارا ونسبتو المئوية مقدارىا)55الخبرة(إذ حصؿ عمى الترتيب الخامس،إذ بمغت تكراراتو )

لنصوص مما يدؿ عمى انو لـ يتحقؽ بالشكؿ المطموب إذ تـ إغفالو وعدـ تغطيتو)احتوائو(ضمف ا
لحديثو لمتربية عمى ىذا النموذج مف االمسرحية المحممة عمى الرغـ مف تأكيد السياسة التربوية والتوجيات 

الشخصيات كونيا ذات بعد عقمي عممي يتطور فالشخصية المنفتحة عمى الخبرة تميؿ إلى "السعي 
د في عالـ عادؿ،واالنيماؾ العقمي الدوؤب لتحقيؽ أىدافيا وتمتاز بالذكاء واإلبداعية واالنفتاحية واالعتقا

 2والبصيرة وتوقد الذىف، والتميؼ لمتغير"

وبوضوح إف المؤلفيف لـ يعطوا ىذا العامؿ حقو بالرغـ مف أىميتو وتأكيد الباحثة رى تمما سبؽ         
الجانب العقمي واكتساب المفاىيـ والميارات التي تتطمبيا الحياة المعاصرة ، والعمؿ  مىاالتجاه الحديث ع

عمى ممارسة أساليب التفكير العممي،الذي يرتبط في الواقع،بتنمية المدارؾ العقمية مما يساعد عمى تكويف 
لمتقدمة مف شخصية اإلنساف المبدع ،فاإلنساف ىو اليدؼ األسمى،إذ تسعى مختمؼ المجتمعات والدوؿ ا

اجؿ بناء إنساف جديد،متكامؿ الصفات،سميـ البدف والعقؿ ليكوف في نياية األمر مواطف صالح يخدـ 
 نفسو ومجتمعو ووطنو.

 االستنتاجات:. -

لـ يسيروا عمى وفؽ خط فكري واضح يتالئـ  اغمب المؤلفيف ومعدي النصوص المسرحية اتضح إف -1
نما مع توجيات التربية الحديثة في بناء  إنساف واعي متكامؿ الشخصية نفسيا وجسميا وعقميا واجتماعيا وا 

 يتـ ذلؾ بصورة عشوائية وفؽ أىواء المؤلؼ وفمسفتو الذاتية.

إف اغمب المخرجيف ال يمتمكوف تصور واضح عف طبيعة السياسة التربوية والتوجيات الحديثة  -2
س األطفاؿ لذا اعتمدوا نصوص مسرحية لمتربية وماىية الشخصيات االيجابية المراد زرعيا في نفو 

                                                           
1
انًجهح انًصرَح نهذراصاخ وبظُ،عٍٟ."ّٔٛرط اٌعٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ فٟ اٌشخص١خ ،ِؤششاد عب٠ىِٛزش٠خ ِٓ اٌج١ئخ اٌعشث١خ"،  - 

 .45(، ص3111، 31،عذد 11، اٌّجٍذ انُفضُح

 

_٘ش٠ذٞ، عبدي ِذّذ ،ٚشٛلٟ،غش٠ك فشط."ِصبدس ِٚغز٠ٛبد اٌغعبدح اٌّذسوخ فٟ ظٛء اٌعٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخص١خ ٚاٌزذ٠ٓ 3

 . 51(، ص3113، اٌمب٘شح:ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة،61،عذد،يجهح عهى انُفشٚثعط اٌّزغ١شاد األخشٜ" 
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مختمفة ال تتالئـ بأفكارىا ومحتواىا ومواصفات شخصياتيا مع ما ترمي إليو الدولة مف أفكار وسمات 
 سموكية مطموب غرسيا وبثيا بيف األطفاؿ.

بيف الجيات المختصة في وزارة الثقافة ووزارة التربية في مجاؿ مسرح  ضعؼ التعاوف والتنسيؽ -3
 اؿ.األطف

 التوصيات:

لحديثو وصياغة الشخصيات وتنوعيا اإف يمـ مف يكتب مسرحيات لألطفاؿ بعمـ النفس ونظرياتو  -1
وسماتيا عمى وفؽ الصفات المطموب تحقيقيا والتي ترمي الدولة إلى تحقيقيا أو تأكيدىا وبما يتالئـ عمى 

 أسموب التربية ألحديثو .

ة باألطفاؿ أداة البحث الحالية لغرض تقويـ لفي النصوص المسرحية الخاصمؤ اعتماد -2
نصوصيـ وتحديد كيفية صياغة الشخصيات بشكؿ ايجابي مؤثر بحيث ال يقتصر االىتماـ عمى 
ىماؿ جانب آخر وذلؾ نتيجة لما توصمت إليو الدراسة مف إف العوامؿ الخمسة سماتيا  جانب وا 

بعض اآلخر ،بؿ إف ىناؾ سمات فرعية الرئيسية والفرعية قد تـ االىتماـ ببعضيا ،ولـ ييتـ بال
 أىممت تماما.

ضرورة اىتماـ مخرجي النصوص المسرحية الخاصة باألطفاؿ بالنظريات الحديثة لمشخصية  -3 
فضال عف ضرورة اعتمادىـ أداة البحث الحالية لتمييز النصوص الجيدة بعد إخضاعيا لألداة مف 

 حديد المناسب منيا.اجؿ معرفة صفات شخصياتيا وما تبثو مف أفكار لت

ضرورة التنسيؽ والتعاوف بيف الجيات المختصة في وزارة الثقافة ووزارة التربية بيدؼ توحيد  -4
الجيود واعتماد دليؿ عممي ونيج ثابت تسير عميو المؤسسات الفنية التي تقدـ نتاجات مسرحية 

 لألطفاؿ.

 المقترحات:. -

 الكبرى. عراؽ في ضوء نظرية العوامؿ الخمسةتقويـ نصوص مسرح األطفاؿ المقدمة في ال -1 

المقدمة في  مقارنة بيف شخصيات نصوص مسرحيات األطفاؿ وشخصيات المسرح المدرسي -2 
 العراؽ في ضوء نظرية العوامؿ الخمسة الكبرى .

 المصادر
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 القراف الكريـ . (1
 الكتب

 .1992إبراىيـ، زكريا.سيكولوجية الفكاىة والضحؾ،دار مصر لمطباعة، (2
 .2114،اإلسكندرية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1أبو الحسف،سالـ.مسرح الطفؿ، ط (3
أبو الخير،محمد حامد. عبد التواب يوسؼ ومسرح الطفؿ العربي،)الييئة المصرية العامة لمكتاب،     (4

1966.) 
 .1986أبو رية،جماؿ. المسرحية التمفزيونية لألطفاؿ،الييئة المصرية العامة  لمكتاب، (5
 ، )بيروت،لبناف(.1أرسطو.فف الشعر ، ترجمة إبراىيـ حمادة،ط (6
األنصاري ، بدر : مدى كفاءة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية في المجتمع الكويتي ،) دراسات نفسية  (7

 ( 1997، 2، العدد  7، المجمد 
العموـ  األنصاري ، بدر محمد : مقدمو لدراسة الشخصية الطبعة األولى ، )جامعة الكويت ، كمية (8

 ( 1999االجتماعية ، 
 (.1988أيكف،جوف.كيؼ نكتب لألطفاؿ،ترجمة :كاظـ سعد الديف،)بغداد،دار الحرية لمطباعة،  (9

بركات ، عمي راجح : نظرية باندورا في التعمـ االجتماعي ، ) جامعة أـ القرى ، قسـ عمـ النفس ،  (11
 طالبة ببرنامج الدكتوراه (     

لمدخؿ الى عمـ النفس )عماف ، األردف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع بني جابر ، جودت وآخروف :ا (11
 (  2112، الدار العممية ، 

 (.2111،)القاىرة:اتيراؾ لمطباعة والنشر،2البيالي،محمد عمي.العوامؿ الخمسة،ط (12
جابر ، عبد الحميد:نظريات الشخصية : البناء ، الديناميات ، النمو ، طرؽ البحث ، التقويـ  (13

 ( 1991،مصر ، دار النيضة العربية ، )القاىرة
(  2116عماف ، دار الثقافة  ،  –جاسـ ، محمد : عمـ نفس الشخصية ، الطبعة األولى  )ألعبيدي  (14

   . 
الجبوري ، محمد محمود عبد الجبار : الشخصية في ضوء عمـ النفس )بغداد ، مطبعة دار الحكمة  (15

 . 18( ص  1991، جامعة صالح الديف، 
حمد محمود عبد الجبار : الشخصية في ضوء عمـ النفس )بغداد، مطبعة دار الحكمة الجبوري ،م (16

 ـ( 2112،
 (.1995، )الدار العربية لمعمـو ،1الجسماني ، عبد العمي. سيكولوجية اإلبداع في الحياة ، ط (17
 ( 1983حسيف ، سمير محمد : تحميؿ المضموف ، )القاىرة ، مركز بحوث الرأي ،  (18
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،)عماف،دار 1ؿ،رمضاف مسعد بدوي.المواد التعميمية في الطفولة المبكرة، طد.محمد متولي قندي (19
 .2117الفكر لمنشر والتوزيع،

 ( 1996ذياب ، فوزية : القيـ والعادات االجتماعية )القاىرة ، دار الكتاب العربي ،  (21
بية ، السامرائي ، ميدي صالح و العاني ،جاؿ عزيز فرحاف : أنماط التفكير لدى طمبة كميات التر  (21

 ( 1991)جامعة بغداد ، مركز البحوث النفسية التربوية ، 
 .(2111سعد ، عبد الرزاؽ عمي ،مناىج البحث العممي ،)بيروت : منشورات التربية ،  (22
الصافي ، احمد عبد الرزاؽ . نظريات الشخصية ، الطبعة األولى ) القاىرة ، مكتبة االنجمو  (23

 ( 2112المصرية ، 
قياس الشخصية ) مطبوعات جامعة الكويت ، لجنة التأليؼ و التعريب    و عبد الخالؽ ، أحمد :  (24

 (1996النشر ، مجمس النشر العممي ، 
عبد الخالؽ احمد : األبعاد األساسية لمشخصية ،تقديـ ىػػ . ج.أيزنؾ )االسكندرية ، دار المعرفة  (25

 (1983الجامعية ، 
 التحميؿ النفسي .عبد الفتاح ، حسيف ألغامدي : نظرية فرويد في  (26
،)اربد،األردف،دار 1عقيؿ ميدي يوسؼ.متعة المسرح ، دراسة في عمـو المسرح نظريا وتطبيقيا، ط (27

 (.2111الكندي لمنشر والتوزيع ، 
 .1997العناني،حناف عبد الحميد. الدراما والمسرح،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، (28
ة ، الطبعة األولى )بيروت ،لبناف  ، دار عويضو ، الشيخ كامؿ محمد محمد : عمـ الشخصي (29

 ـ (1996الكتب العممية ، ،
 ( 1988عيسوي ، عبد الرحمف : سيكولوجية العمؿ والعماؿ )بيروت ، دار الراتب الجامعية ، (31
 .1998عيسى،فوزي. أدب األطفاؿ)الشعر،مسرح الطفؿ،القصة(.اإلسكندرية، منشاة المعارؼ، (31
،ترجمة : محمد نبيؿ نوفؿ و 3ث في التربية وعمـ النفس ، طفاف داليف،ديوبولد ب. مناىج البح (32

 (.1985آخروف ، )القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية ،
 (.2113فيمي، فارس محمد.نظريات الشخصية،)القاىرة:مكتبة االنجمو المصرية، (33
القذافي ، رمضاف محمد : الشخصية نظرياتيا ، اختباراتيا ، وأساليب قياسيا )االسكندرية،  (34

 ( 2111زاريطة ،المكتب الجامعي الحديث ،اال
القذافي ،رمضاف محمد : الشخصية : نظرياتيا و اختباراتيا وأساليب قياسيا )ليبيا ، منشورات  (35

 (  1996الجامعة المفتوحة ،
 لبنانيؿ أبو مغمي. مصطفى قسيـ ىيالت،الدراما والمسرح في التعميـ.  (36
 و،)بغداد:الكرخ،معيد الفنوف الجميمة(.مالؾ نعمة المالكي.خصائص مسرح الطفؿ وأنواع (37
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مالؾ نعمة المالكي:خصائص مسرح الطفؿ وأنواعو وارتباطو بالعممية التربوية والمسرح  (38
 التربوي،)بغداد:الكرخ،معيد الفنوف ألجميمو(.

، 2-1محمد محمود رضواف واحمد نجيب،أدب األطفاؿ)مبادئو ومقوماتو األساسية(. ج (39
 .1982مصر،مطابع دار المعارؼ،

معمري ، احمد : حمالوي ، رضواف: بوالؿ ،مبروؾ : كفاءة أستاذ التربمة البدنمة والرياضمة وأثرىا  (41
 ( 2112 – 2111عمى أدائو الميني )جامعة قاصدي مرباح ورقة ، 

 (1989منصور ، طمعت و آخروف: أسس عمـ النفس العاـ )القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية ، (41
 .1986بية األطفاؿ)الموسوعة الصغيرة(.بغداد،دار ثقافة األطفاؿ،موسى زناد سييؿ.أفكار تر  (42
 (1948نجار، فريد : شخصيؾ أساس نجاحؾ ) دار الثقافة العربية ،  (43
ىوؿ ، كالفيف وليندزي ، جارد: نظريات الشخصية ، ترجمة احمد فرج ،قدري حنفي ولطفي فطيـ  (44

 ( 1978)القاىرة ، مصر ، دار الشايع لمنشر ،
.مسرح األطفاؿ ، ترجمة : محمد شاىيف الجوىري ،مراجعة كامؿ يوسؼ ،) القاىرة :  وارد وينفرد (45

 (.1966مطبعة المعرفة ،
،اإلصدار الثاني،) دار الشروؽ لمنشر 3الوقفي ، راضي .مقدمة في عمـ النفس ،ط (46

 (.2113والتوزيع،
 المجالت والدوريات

السعادة النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية أبو ىاشـ، السيد محمد.النموذج البنائي لمعالقات بيف  (1
(، 2111وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة،)مجمة كمية التربية،جامعة الزقازيؽ،

 .81العدد
أبو ىاشـ،السيد محمد. النموذج البنائي لمعالقات بيف السعادة النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية  (2

ت والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة، )مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، وتقدير الذا
 (.81(،العدد)2111

الشاروني،يعقوب.األطفاؿ كمشاىديف لسينما ومسرح األطفاؿ،)بغداد:مجمة مسرح  (3
 13(،العدد1975وسينما،

عبد الخالؽ ، احمد و األنصاري ، بدر : العوامؿ الخمسة الكبرى في مجاؿ الشخصية : عرض نظري )  (4
 ( 1996، 38مجمة عمـ النفس ، العدد 

عبد الخالؽ ، احمد و األنصاري ، بدر : العوامؿ الخمسة الكبرى في مجاؿ الشخصية : عرض نظري )  (5
 (1996، 38مجمة عمـ النفس ، العدد 
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،                                        3ية .مسرح األطفاؿ ومستمزمات النيوض في : مجمة الطميعة األدبية : العدد عبد الكريـ عط (6
 (.1979)بغداد، 

كاظـ،عمي.نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية ،مؤشرات سايكومترية مف البيئة العربية،)  (7
 (.2111، 31دد ،ع11المجمة المصرية لمدراسات النفسية، المجمد 

كاظـ،عمي ميدي:القيـ النفسية و العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية ) مجمة العمـو التربوية والنفسية ،  (8
 ( 2117، 2، العدد 3المجمد 

 (.1967،)القاىرة :44نقاًل عف عبد التواب يوسؼ . مسرح األطفاؿ والنضاؿ ، في مجمة المسرح .العدد (9
فرج.مصادر ومستويات السعادة المدركة في ضوء العوامؿ ىريدي، عادؿ محمد وشوقي،طريؽ  (11

،)القاىرة:الييئة 61الخمسة الكبرى لمشخصية والتديف وبعض المتغيرات األخرى، مجمة عمـ النفس،عدد
 (. 2112المصرية العامة لمكتاب،

يونس ،فيصؿ وخميؿ ،الياـ : نموذج العوامؿ الخمسة لمشخصية : التحقؽ مف الصدؽ و إعادة  (11
 ( 2117،  3، العدد 17اج عبر الحضاري ) مجمة دراسات نفسية ، المجمد اإلنت

 المعاجـ
 (. 1971إبراىيـ حمادة)د( .معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية ،)القاىرة : مطبعة دار الشعب، (1
 (.1985إبراىيـ،حمادة.معجـ المصطمحات الدرامية،)القاىرة ،دار المعارؼ، (2
،معجـ لغوي ،تقديـ الشيخ عبد اهلل العال يمي ،إعداد وتصنيؼ يوسؼ ابف منظور.لساف العرب المحيط  (3

 خياط،)بيروت، دار لساف العرب (.
 الرسائؿ و االطاريح

 (.1998أبو الحسف،،سالـ.مقدمة في نظرية مسرح الطفؿ، )اإلسكندرية ،مركز األبحاث العممية، (1
اجستير،)جامعة وىراف قسـ بف عيسى،نور الديف.سيكولوجية الشخصية في مسرح الطفؿ، رسالة م   (2

 (.2112-2111الفنوف الدرامية،
الشمسي ، عبد األمير عبود : سمات الشخصية لمتدريسييف في الجامعة وعالقتيا بسموكيـ القيادي  (3

 (.1991ابف رشد ،  -، أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة بغداد ، كمية التربية
الخمس الكبرى في الشخصية ) دراسة عمى عينة  صالح، عبد اهلل الرويتع: إعداد مقياس لمعوامؿ (4

 2117،  2،العدد 6سعودية، دراسات عربية في عمـ النفس ، المجمد 
-2111غانـ نقاش.مسرح الطفؿ دراسة في األشكاؿ والمضاميف،أطروحة دكتوراه،جامعة وىراف، (5

2111. 
ستير غير محمد رحيـ،منتيى.مسرح الطفؿ في العراؽ وخطة التنمية القومية، رسالة ماج (6

 (.1988منشورة،)بغداد:جامعة بغداد، كمية الفنوف الجميمة،
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 (0ملحق رقم )

 

 

 ت

العوامل 

سة
خم

ال
 

 ت
سماتها 
 الرئٌسة

 ـةســماتـها الفرعٌـ ت

ح
صل

ت
ح 

صل
ال ت

 

التعدٌل 
 المقترح

0
- 

صابٌة
العـــــــــــــــــــ

 

0
- 

 القلق

 تشعر بالخوف ا

  

 

 تمتاز بسرعة التهٌج ب

  

 

 تحس بالهم واالنشغال ج

  

 

 تمٌل الى التوتر د

  

 

8
- 

العدوانٌة 
 الغاضبة

 اإلحساس بالغصب ا

  

 

 تتصرف بعدائٌة وخشونة ب

  

 

2
- 

 االكتئاب

 سرعة االنفعال ا

  

 

 ب
الشعور باالنقباض أكثر 

 من المٌل للمرح

  

 

 تمتاز بحالة مزاجٌة متقلبة ج

  

 

4
- 

الشعور 
 بالذات

 تمٌل للشعور باإلثم ا
  

 

 اإلحساس بالحرج والخجل ب
  

 

 ج

تعانً من القلق 
االجتماعً نتٌجة عدم 

الظهور أمام اآلخرٌن فً 
 صورة مقبولة

   

1
- 

 االندفاع
 ا

غٌر قادرة على ضبط 
 دوافعها

  

 

 تمتاز بسرعة االستثارة ب

  

 

6
- 

التعصب 
والقابلٌة 
 لالنجراح

 ا
ضعف القدرة على تحمل 

 الضغوط

  

 

 تشعر بالٌأس  والضجر ب

  

 

 االتكال على اآلخرٌن ج

  

 

 د
ضعف القدرة على اتخاذ 
القرارات فً المواقف 

 الضاغطة
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8- 

ٌة
ـــ

ـــ
طـ

سا
ـب
ـــ

ـــ
ـــ

الن
ا

 

0
- 

 الدفء و المرؤه

    تمتاز بكونها حسنة المعشر ا

    ذات ابتسامة مشرقة ب

    تمٌل الى عقد الصداقات ج

8
- 

 االجتماعٌة

    تحب الحفالت والمناسبات االجتماعٌة ا

    تمتلك أصدقاء كثٌرون ب

    تحتاج لوجود الناس حولها ج

    تسعى وراء اإلثارة د

 
 

ه
 ـ

    تتصرف بسرعة بدون تردد

2
-
  

 توكٌد الذات

    السٌادةتحب السٌطرة و  ا

    ترغب بالتنافس ب

    تحب الزعامة ج

    تمتاز بالثقة بالنفس د

4
 النشاط -

    تمتلك حٌوٌة ا

    تحب العمل بنشاط ب

1
- 

 البحث عن اإلثارة

    ترغب بالمواقف المثٌرة ا

    تحب األلوان البراقة الساطعة ب

المزدحمة تسعى وراء األماكن  ج
 والصاخبة

   

6
- 

االنفعاالت 
 االٌجابٌة

    تشعر بالسعادة ا

    محبه لآلخرٌن ب
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2
- 

 
  
  
  
  
  
  
 

رة
ـب
ـــ

خـ
 ال

ى
ــل

ـــ
ع
ح 

ــا
ـــ

فتـ
الن

ا
 

0
 الخٌال -

    الواسع تمتاز بالخٌال ا

 ب
 تكثر من أحالم الٌقظة

   

8
- 

 المشاعر

تعبر عن مشاعرها  ا
وانفعاالتها بشكل أقوى 

 من اآلخرٌن

   

التطرف بالمشاعر من  ب
حٌث االنتقال المفاجئ 

من قمة السعادة الى قمة 
 الحزن

   

تصاحب انفعاالتها  ج
مظاهر فٌزٌولوجٌة فً 
 اقل المواقف الضاغطة

   

2
 األفعال -

ترغب بالتخلص من  ا
 الروتٌن الٌومً

   

أشٌاء تسعى الى تجربة  ب
 جدٌدة

   

 

 

 ج
تمارس أنشطة ومهارات 

 مختلفة

   

4
- 

 األفكار

لدٌها قدرة االنفتاح  ا
 العقلً

   

تمتاز بالفطنة و عدم  ب
 الجمود

   

    ترغب باالبتكار ج

1
- 

 القٌم

تمٌل إلعادة النظر فً  ا
 القٌم االجتماعٌة السائدة

   

تناضل من اجل ما تؤمن  ب
 قٌم به من

   

ترفض بشدة القٌم التً  ج
 ال تؤمن بها و تحاربها

   

6
- 

 الجمال

    محبه للفن واألدب ا

    تمتاز بالحماس ب

تمتلك قدرة الشعر  ج
 والموسٌقى

   

    تتذوق الفن د
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 (1ملحق رقم )                                                   

 أنموذج استمارة التحليل

العوامل  ت
 الخمسة

 السمات الفرعية  السمات الرئيسية 

  
 
 
 

  

 

 

 

 
4
- 

 

  
  

  
ة(

لٌ
بو

مق
)ال

  
بة

طٌ
ال

 

0
 الثقة -

    تثق باآلخرٌن ا

    متمركزة حول ذاتهاغٌر  ب

8
 االستقامة -

    اإلخالص بالعمل  ا

2
 اإلٌثار -

    ترغب فً مساعدة الناس ا

تشارك اآلخرٌن أحزانهم  ب
 وأفراحهم

   

4
- 

 اإلذعان أو القبول

    تعفو عن إساءة اآلخرٌن ا

    تقمع المشاعر العدوانٌة ب

تسٌطر على مشاعرها أثناء  ج
 الصراعات

   

1
 التواضع -

    تمتاز بالتواضع فً التعامل  ا

تمتنع عن التنافس مع  ب
 اآلخرٌن

   

6
 معتدل الرأي -

    تتعاطف مع اآلخرٌن ا

    تدافع عن حقوق اآلخرٌن ب

 
1
- 

 

ة 
ظ
ٌق

ٌر
ضم

ال
 

-
0 

    تتصرف بحكمه مع المواقف الحٌاتٌة ا االقتدار أو الكفاءة 

    تتمٌز بالكفاءة واإلدراك والتبصر ب

8
- 

    تضع األشٌاء فً مواضعها الصحٌحة ا التنظٌم

    تمتاز بالترتٌب واألناقة ب

2
- 

    ملتزمة بأداء واجباتها ا االلتزام بالواجبات

    تحكم الضمٌر ب

    تتمسك بالقٌم األخالقٌة بصرامة ج

4
- 

    التأنً قبل القٌام بأي فعل ا التأنً والروٌة


