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Karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini berjudul Ash Shira’ Ad Dhakhily 

Li Al Asykhas Li Qishhas Bintu Wal Assad Dalam Analisis Psikologi Sastra 

mengkaji sebuah cerita anak atau bisa disebut dengan Cernak karangan 

Muhammad Athiyah al Ibrasy. Di dalam bukunya Albert yang berjudul Psikologi 

Sastra menyebutkan bahwa gejalah-gejala Psikologi  mempunyai banyak bentuk 

misalnya : rasa malu, cinta, sedih dan sebagainya. Contoh yang penulis sebutkan 

di atas merupakan konsep klarifikasi emosi yang diusung dalam bukunya Albert, 

dengan mengetahui dan mengidentifikasi masing-masingnya penulis dapat 

menentukan konflik batin. Sebagai tambahan penulis menambahkan pula atau 

menampilkan usaha-usaha tokoh dalam menyelesaikan bentuk-bentuk 

permasalahan yang di alami tokoh. 

Melalui Klarifikasi Emosi ini penulis dapat menentukan, bahwa dalam 

cerita tersebut terdapat konflik batin. Klarifikasi Emosi ini sangat membantu 

penulis dalam menganalisa sehingga penulis mendapatkan hasil. Adapun hasil 

yang penulis dapatkan dari analisa yang penulis lakukan meliputi dua komponen, 

Pertama, dalam cerita tersebut menurut hemat penulis, cerita tersebut memiliki 

proses konflik batin yang panjang dan memiliki tahap-tahap sehingga konflik 

yang dialami tokoh pun bervariasi seperti adanya rasa cinta, sedih, takut dan yang 

lainnya. Kedua, Meliputi usaha-usaha yang begitu luar biasa dalam menyelesaikan 

masalahnya. Tokoh memiliki sifat yang begitu diharapkan seperti sifat yang gigih 

terhadap benturan yang menimpa diri dan lingkungannya, memiliki sifat cerdas, 

memiliki sifat berani, penyayang, cinta dan sebagainya. 
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 الشعار واإلهداء

  الشعار:

أخرِج رجاَء الْخلْقِ من قِ ولابِك تسترِح بِخوف الْخخرِج خوف الْخلْقِ من قَلْأ

  (حبيب عمر بن احلافظ) قِلاك تستلذَّ بِرجاِء الْخقَلْبِ

 ( احلاكيم ) الروح لألعصاب مهدئ املدافعألما  حذرا كنإصربو و 

  داء:اإله

عني البدر  عائليتو  مهدي العزيز يبوأ  رومسانييار ةالعزيز ميإىل أ .١

زوجته ومجيلة القرىب  ونصر الدين احلافظ مع زوجته وجالل أرمي مع

 .زوجها و دوى رهادية مع زوجها مع

 العريز حالب األخ  ابن إىلالعريزة ميجا و  األخت ابنة إىل  .٢

 أصحايب الذين أحبهم.و يف السكن تاجنوغ رايا أصحايب إىل  .٣

 

 

 

 

 



 �

 كلمة شكر وتقدير

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن       

سيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له. أشهد أن آل 

إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حممد 

  ى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.وعل

هذا البحث العلمي إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي  كتب      

يف علم اللغة العربية وأدا. إنّ إمتام هذا البحث الخيلو عن مساعدة اآلخرين. 

ولذلك، يف هذه الفرصة الثمينة من اجلدير للباحث أن يشكر لكل من ساعده 

  ميقا. هم:بالتوجيهات واإلرشادات والتشجيعات واألخرى شكرا جزيال ع

فضيلة املكرمة الدكتورة احلاجة سييت مرمي كعميدة كلية اآلداب والعلوم  .١

  الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

فضيلة يوليا نصر اللطيف املاجستري كرئيسة شعبة اللغة العربية وأدا بكلية  .٢

 اآلداب والعلوم الثقافية.

أحب املدرسني إىل  كمشرق هو املاجستري فضيلة الدكتوراندوس حبروم بنيامني .٣

 الباحث وأجيدهم يف شعبة اللغة العربية وأدا.

مجيع املدرسني واملدرسات الذين قد علموا العلوم واملعارف املتنوعة يف قسم  .٤

 اللغة العربية وأدا.



و 

. ومها من زعماء يف االحترام.   مهدي العزيز يبوأ  رومسانييار ةالعزيز ميإىل أ .٥

مها أكمل عناصر العامل يف االنسجام. ومها أكرب الشمس الغامرة حيث و

 خفتت النجوم على الدوام.

عني البدر ونصر الدين احلافظ مع زوجته وجالل أرمي مع زوجته  عائليت .٦

 .ومجيلة القرىب مع زوجها و دوى رهادية مع زوجها

م اهللا مجيع أصدقائ و صديقايت الذين صاحبوين وساعدوين خملصني، جزاك .٧

 خري اجلزء.

 كل من ال أذكر أمساءهم يف إمتام هذا البحث العلمي. .٨

أخريا، بكل تواضع، يرجو الباحث أن يكون هذا البحث نافعا لتقدم األمة        

والبلد والدين. الخيلو هذا البحث عن األخطاء. لذا، على وجه دائم، ينتظر الباحث 

 االنتقادات واالقتراحات لتكميله.

  

  ٢٠١٤ ٣٠اوكتوبري ، وكجاكرتاج            

  الباحث                

  

ــريض احلاكم                   ف
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  الباب األول

  مقدمة

 أ. خلفية البحث

املختلفة.  التعبرياتأشكال بحلياة واألفكار ا ذوق ىف تعبريه األدب لإن 

 األدب ١حالة اإلنسان بكل مشاعر وأفكار ورؤى.اال األدىب على مل تشا

بعبارة وأحواهلا الىت تعرب عنها  البشرية هاقضايا بيتحدث عن احلياة واملعيشة، 

عن أحوال احلياة بعبارة خاصة أو بلغة تدل على  ن التعبريء كاخاصة. سوا

صائص األدب. ولغة التعبري ىف األدب ختتلف عن لغة التعبري ىف غري األدب. كما خ

 صلحت لغة األدب ىف اللغة املألوفة االستعمال.

 األدب لغة  عنصر من عناصر اجلمال والغرض.على لغة األدب احتوت

دب األيف  توجد. هذه اخلصائص من اللغة اليوميةتفضل اجلمال ىف التعبري 

 جهايو ٣: األدب الشفوي والكتابات األدبية.قسمنياألدب إىل  نقسمي ٢ألطفال.ل

األدب  .الشفوي إىل املستمعني والكتابات األدبية خمصصة لقراء األدب األدب

                                                             
١  Henry Guntur Tarigan, Dasar –dasar Psikologi Sastra (Bandung: Angkasa, 1995 ), hal. 

3.  
٢  Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2013), hal. 2-3.  
٣  Suhardi, Sastra Kita, Kritik Dan Lokalitas (Depok: Komodo Books, 2011 ), hal. 3. 



٢ 

 

فهي  الكتابات األدبية وأماكايات واألساطري واخلرافات وغريها. حب تسمىالشفوي 

 يكونأن  وال يستحيل .، والرواية وغريهاةسلسلاملشعر والروايات والقصص ك

التمتع جبميع أشكال األعمال األدبية مثل والقراءة على ون يقدراألطفال والكبار 

قصة  (Cernak)  كرنكبال تسميهي قصة طفل أو دبيةمن أبرز األعمال األ أعاله.

، يةالنفساالمور  انب ذلك أا حتتوى علىجب، همةمن األعمال األدبية املاألطفال 

من األدب (قصص) على  .بلغة مناسبةالتربية األخالقية، وتنمية التفكري والبساطة 

، مؤثروجه اخلصوص، ميكن لألطفال احلصول على عامل مضحك، مجيلة، 

 ٤غرس القيم والتعليم يف األطفال. ذات فعالقصة ال تصبحفأ

من قلق تمث  ،املناسبةقصص األطفال  تقدف األخريةسنوات  ١٠حوايل  

قصة  أن تنهض ولكن اآلن، بدأت .لفقداا زيناحلوضيق الصدر ىف املراقبني ، 

تطوير الاحلصول على ما يصل، حيث بدأ املراقب للطفل يف  اولوحتلألطفال 

كما قال  .ذلك من خالل القصص أو األدب .وحتسني شخصية الطفل

املعلمني واملراقبني والوالدين أن الواجب على ."الناس أعداء ما جهلوا"احلكماء

قصة  القصص هى ىحدإو ٥.ضخامة فوائد األدب (قصص) لألطفال يفهموا

االطفال "البنت واألسد." هذه القصة هي قصة لألطفال كتبها املراقبني األخالقية 
                                                             

٤  Heru Kurniawan, Sastra Anak (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.2.  
٥  Henry Guntur Tarigan, Dasar –dasar Psikologi Sastra  (Bandung: Angkasa, 1995), hal. 

2. 



٣ 

 

قصة األسد امسه حممد عطية  كاتب .رف يف األطفالاحلوالنفسية وتطوير التعليم 

درس فقد ، ل التربية والتعليمىف جما الشهيزكاتب والم اجلامعي علبراشى هو املاال

 هاكتبالىت قصة ال ٦.دب اإلجنليزي)األنفسية واألدب األجنيب (ال مؤلف القصة

 .على اجلوانب النفسية املؤثراألدب . باإلضافة إىل التعلم ةسيطنو ةبارز األبراشى

سد األبنت والتقييم وتطوير قصة للأمر ضروري  ؤلف أن القصةويعتقد امل

باإلضافة إىل التعلم واجلوانب  .حبث النفسية األدبية يف حبث األدب خصوصا

جدا  سهلةاللغة  األطفال مفهومة وسهلة تزيد معلوماتالنفسية. قصة األطفال 

 باحثملؤلف نفسه. وبالتايل، فإن الللقارئ، والراوي، والطالب، واألكادميية، وا

 ىف الطفل فيها يةالنفس اجلوانب صفتتفاصيل هذه القضية، ويريد أن يثبت 

قصة لألطفال البنت واألسد موتكشف عن جوانب مثرية لالهتمام من شخصيا .

النفسية، سواء من حيث حل ىف مسار معقد من الصراع الداخلي  اهي قصة هل

املشاكل  ىف نظر. مشاكل نفسية هذه الشخصيات اطنةبوال الظاهرة املشاكل

إنى ال أريد عاطفية، العاطفة صورت يف قصة "بنت وأسد" ومثل : فقال االسد: ال

                                                             
٦   http://sumsel1.kemenag.go.id  



٤ 

 

نقودا. ولن أتركك حيا إالّ إذا وعدىن وعدا صديقا، ان تعطيىن اول شيء 

 ٧.يقابلك ،حنما ترجع اىل بيت

ال  الذى تدور حول شخصية الطفل الىت يظهر يف هذه القصة وندفاخلطأ  امل

بني  وفاءه االتفاق الذي جيب أن يكون يف يدها فهو منااليت  الزهرة رعرف سعي

 إذا ألن فادمه أعطاءه اقتراحا فوافق الوعدد لقتله هديفإالّ األسد ساألب واألسد، 

االقتراح حيوان مثل قطة أو كلب آخر، وهذا  ىف أول لقائهوإىل البيت التاجر  رجع

 أن املشاكل النفسية واضح وصفلا ذلك . منالذى أعطاءه سيده وهو التاجر نفسه

. تصنيف توجد يف القصة سواء من حيث توضيح املشاعر والصراعات الداخلية

أشكال من الفرح، والغضب، واخلوف، واحلزن غالبا ما تعترب  كل والعواطف ه

 اعر بقوةالعواطف األساسية (األولية العواطف). وترتبط احلاالت اليت تثري مش

ذلك، مشاعر  إىل زيادة التوتر. باإلضافة إىل يسيبنها، وم اإلجراءات الناجتةب

 إىل ذىالمن مسات ضب والغرية واحلسد. شاعر الغمبرتبط ارتباطا وثيقا ت الكراهية

من الكراهية. مشاعر  موضع يهدف رغبة يف تدمريالشهوة أو الالكراهية هي  عورش

صد البعد الكراهية الىت تثري إىل اراده البعد وغري قظهور مشاعر  ستهية ليالكرا

 نفس يف مادمت كائنةذلك مشاعر الكراهية هي  خبالف. وغري قصد التدمري

                                                             
٧
  .�	
  ١٢'&%� ا�$�ا#"، ا� �� وا��� (ا���ه�: دار ا����رف) ا��



٥ 

 

يكون راضيا. ف هالك املوضعالشخص، وانه لن يكون راضيا قبل تدمريه، عندما مت 

ما يشعر  مكدوهشيء هو الصراع  ٨العواطف. ىفالشعور بالذنب واألسف 

بسبب  احل املختلفة،بني املص بسبب ميكن الصراع أن يظهر التعارض .الشخص

م اناسبة الستخدمبشعر الباحث  ذلكول ٩تناقضات.الإىل  ىديؤ الذىالصراع 

هذه النظرية تصف العواطف  Albertine Minderop النظرية النفسية الواردة يف كتاب

 يصيبه كليعين الصراع الداخلي الذي  اطفة والصراعمن خالل نظرية توضيح الع

املسائل حول  اواسع استعراضاسوف يستعرض  ىن أن الباحثمبع .ىف أشخاص

ألطفال بعنوان البنت واالسد قصة عن حقيقة ما حدث يف قصة  تلك من النفسية

  حملمد عطية االبراشى.

 ب. حتديد البحث

 علىللرد  وجهي ثالبح افهذ خلفية املشاكل املذكورة أعاله،فبناء على   

  املشكلة التالية:

  قصة األطفال البنت واألسد؟ يف لألشخاصخلي كيف الصراع الدا .١

                                                             
٨  Albertine Minderop, Psikologi Sastra  (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia2010), 
hal. 39-40.  
٩  Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2013), hal.    



٦ 

 

يف قصة  الداخلية ملشكلةا حلالشخصية الرئيسية ىف  بذكهااليت  هوداجلكيف  .٢

 لألطفال البنت واألسد؟

  ج. أعراض البحث وفوائده

 أعراض البحث .١

  :ما يلى ىلإ البحثهدف ي  

يف قصة لألطفال بعنوان البنت واألسد  لألشخاصإثبات الصراع الداخلي  )١

 .ة االبراشىحممد عطي مبقال

 .شخصية رئيسية يف حل الصراع بذكهاإثبات اجلهود اليت  )٢

 فوائده .٢

  ث هي:البح افوائد هذ

البحث البصرية واملعرفة واآلراء واخليال  اضيف هذيلباحث، قد لبالنسبة . ١

قصة يف يدرس جنسا أدبيا كما  حيث يف األدب، وخاصة يف جمال علم النفس

 . االبراشى ةمد عطيحملد" سألوا بنتالألطفال "



٧ 

 

ذا البحث أن يكون جمال املناقشة، كان هلبالنسبة لألكادمييني، وميكن . ٢

دافئة ويبحث يف شيء من األدب شاملة فضال عن تغيري الادثة احملالنقاش، 

طريقة عرض الطراز القدمي من كل شيء من اجلانبني من األساطري 

وعلم النفس يف أدب اآلخرين. لدراسة األدب  -واحلكايات اخلرافية وغريها 

 . االبراشى د" حممد عطيةساألو بنتالاألطفال "

التقدم تنمية، إىل ا ماهسإ كونيأن  هذا البحث أرجووبالنسبة للجامعة،  .٣

 يت ميكن استخدامهحاألدب العريب بامعة، وخاصة فيما يتعلق جلالفكري 

  األخرى.و املراجع لبحوث دليل واملراجع الك

 د. التحقيق املكتيب

عد إجراء حبث، والقراءة واملالحظة من خالل املؤلفات العلمية ألعمال ب

واالت، والصحف وغريها. خلص الباحث  مثل األطروحات والرسائل اجلامعية

سد" حممد ألاتحليل قصة لألطفال بعنوان "بنت وبإىل أا ال توجد دراسات تتعلق 

بعض الدراسات اليت ذلك، هناك ومع  سابقة.كة اإلبراشى ج  النفسية عطي

اهج أو من حيث النظريات واملن ذا البحث مشتركة مبنهجللباحث  جدهاو

  كما يأتى:األساليب، 
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مقال النفسية األدبية عن الصراع الداخلي الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  .١

جنة رمحة جامعة  أدبية  كاتبها نورفسية نرأة" من شريف هداية اهللا دراسة "ال ام

 ذىأن الصراع الداخلي ال تيجةنال البحثهذه  . خلص٢٠٠٩دحالن عام أمحد 

هذا  ى.انعكاس مرأة شريف هداية اهللاالشخصية الرئيسية يف القصة ال  عاىن به

البحث حبث نفسى أدىب قامت به رمحة نور جنة جبامعة أمحد دحالن سنة 

الرئسية إمتخلصت الباحثة أن الصراع الباطىن الذى عاىن به الشخصية  ٢٠٠٩

ا من بيئة طلبة ىف اإلسالم املضعوطني ىف كثري من انعكاسيف هذه القصة مبثل 

تقريبا. فشخصية "أنا" يعيش ىف صراع حيث يتخري بني ربه وبني نفسه  األمور

وبني أعجيد به، وبني نفسه ومن حيبه او بني نفسه ووالديه. واما اجلهود الىت 

     .وم ظروق بيئتهبدهلا تعتىب فليلة فال يستطيع أن يقا

 بنتأن القصة  على ثقة فانه،  قد فعل الباحث الىت من مراجعة األدبيات  .٢

 ميكن أن يبد فرغا يترك البحث وهذا البحث. ام ببحثه من قبلأسد ال أحد قو

قام من دارس من قبل. يدرس الباحث النفسى ىف اآلثار األدبية حيث أن الذى 

ىف الشحصية الرئسية وكيفيته ىف حل هذا البحث يذكر على الصراع النفسى 

  هذا الصراع.
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  ه. اإلطار النظري

 النفسية األدبية   )١

. يةاألدب و يةبني النفس املختلفة فيما من اجلاالت ذا التحصصاتالنفسية األدبية 

انب هذا اجل دراسة اإلنسان من الداخل. رمباىف احلقيقة  يةاألدبالنفسية  ةسادر

يعترب امن حيقز املهتمني با ألدب اىل القول  الداخلى الذى هو ذاتية الطبعية

اال عميقة جدا. واسعة و ةواضح النفسية األدبية مجيلة، ةسادرإن . بالعقىة

مشكلة  وقعت ىفا. جاذبية النفسية األدبية على مصراعيه مفتوح هنا التفسري

نفسها اليت تظهر يف  ليس فقط الروح اإلنسان اليت تصور صورة للروح.

كل مؤلف يف كثري من  األدب، ولكن ميثل احلياة األدبية اآلخرين أيضا.

من قبل  كانما ك مقالهاألحيان يضيف جتربته اخلاصة وجتربة املؤلف يف 

يف ثالث طرق،  فهم النظرية النفسية األدبيةباإلضافة إىل ذلك، ميكن  اآلخرين.

األديب.  العملة ومن مث إجراء حتليل أوال، من خالل فهم النظريات النفسي

نظرية  -، مث وضع النظرية موضوعااألديب  العملالثانية، من خالل حتديد 

العثور على  نفس الوقتالنفسية اليت تعترب ذات الصلة لالستخدام. ثالثا، يف 

عرض النص من خالل تقنية يف النظرية  أن ةالحظواملكائن نظرية والبحوث. 
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وبالتايل  ١٠.خياليةالنفسية اليت حيملها شخصية و تعكس مفهوماألدبية تبني أن 

   .البحثختاذ اخلطوة الثانية إلمتام هذه إ اولحي الباحثفإن 

االجتماعية األدبية والنفسية األدبية واألنثروبولوجيا كانت سواء 

 قالت.امل تراضات نشأة، فيما يتعلق األصلاألدبية، اليت بنيت على أساس اف

ليل النفسية األدبية فيما تتعلق نفسية، مع اجلوانب النفسية عندما يتم حت

 يةاألدب للمؤلف. وباملثل، االجتماعية اىل خلفية االجتماعية واألنثروبولوجيا

النظرية النفسية اليت ترى أن العالقة مع األدب  ١١.اتمعالبشري وإنتاج 

  والنفسية ميكن فهمها من خالل ثالثة أمور:

 مؤلف كنفسية أ. فهم العناصر ال

 شخصيات خيالية يف األدب.  -ب. فهم العناصر  األرقام النفسية 

 ج. فهم العناصر النفسية للقارئ.

 

  

                                                             
١٠  Albertine Minderop, Psikologi Sastra (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia2010), 
hal. 59-60.  
١١  Ratna Nyoman Kutha, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra  (Yogyakarta : 

Putaka Pelajar, 2012),  hal. 340.  
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 توضيح العواطف )٢

  النفسية هلا شكل وهى: عواطفواما ال

  ذنبمفهوم الشعور بامل  . أ

عن الدوافع  ذنب التحيز ناجم عن الصراع بني التعبريالشعور بامل

ميكن أيضا أن يكون سبب الشعور بالذنب من قبل . وواملعايري األخالقية

السلوك العصايب، أي عندما ال تكون منحازة الفرد الوجه مع جتنب 

ذنب مشاكل احلياة من خالل املناورات الدفاعية اليت تؤدي إىل الشعور بامل

  ١٢وغري سعيدة.

  املستورذنب الشعور بامل  . ب

ذنب بطريقة ذنب، وهو شخص مييل للشعور باليف حالة الشعور بامل

 آوى يف نفسه، لكنه كان سيئة واحدة.

  نفسعلى عاقبة املج. 

                                                             
١٢  Albertine Minderop, Psikologi Sastra (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2010), hal. 40.  
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الذنب األكثر إثارة للقلق هو على النحو الوارد يف موقف معاقبة 

  الذات للفرد يعترب مصدرا للموقف األبرياء. 

  جلد. اخل

رمة، عندما تكون موجودة يف حفل عشاء حمت جلالشخص اخل

م يشعرون غيب وأقل املرموقة قبل أل جللكنها مل تشعر بالذنب. اخل

  اآلخرين.

  زناحله. 

بسبب فقدان االنتماء الثمينة اليت أسفرت عن خيبة  العميقةاحلزن 

  األمل واألسف. نتيجة االكتئاب واليأس.

  و. احلب

مشاعر احلب خيتلف يف شكل ما، لديها أيضا كثافة من اخلربة اليت 

لتوتر من أهدأ املودة حىت موجة تتراوح من أنعم على األكثر عمقا، ودرجة ا

  ١٣.من الشهوة اليت هي فظ واستفزازي

                                                             
١٣  Albertine Minderop,  Psikologi Sastra (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia) , 
hal. 40-45.  



١٣ 

 

 العمل األدىبالصراع يف  )٣

، يف اشارة اىل معركة بني القوتني هي متثليةالصراع هو الشيء الذي   

متوازنة، مما يعين أن العمل عمل والرد. وسوف حتدث صراعات إذا مل يكن 

يريد بعضها البعض. ميكن أن حتدث هناك اتفاق أو ترتيب بني الرغبة بانتظام و

  الصراعات أيضا إذا مل يكن هناك اتفاق بني األنا واألنا اآلخر.

األوىل، والصراعات داخل (شخصية). : نوعات ثالت الصراع يقسم اىل

الثالث، والصراع بني  الثانية، والصراع بني الناس أو الشخص واتمع.

ات مثل هذا على أنه صراع املادية أو اإلنسان والطبيعة. وغالبا ما يشار الصراع

الصراع أو العنصر الطبيعي. حيدث هذا النوع من الصراع عادة عندما ال ميكن 

أن يتقن شخصية أو استغالل حميطه الطبيعي، فضال عن أا جيب أن زراعة. 

إذا كانت العالقة بني اإلنسان والطبيعة يف وئام، لن يكون هناك التنافر اليت 

ي إىل الصراع. النوع الثالث من الصراع ميكن جتميعها يف ميكن أن تؤد

جمموعتني، مها نوع من الصراع اخلارجي الصراع والرتاع الداخلي. الصراع 

 اخلارجي (الصراع اخلارجي) هو صراع بني شحصية مع شيء خارج نفسه.
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  و. منهج البحث

 الباحث مالبحت استخد اهذمنهجا دقيقا ورؤية منظمة ىف دراسة التطلب      

التحليل. وقد مت التحليل الوصفي من خالل وصف احلقائق  يفاملنهج الوصفي 

 الفهم والتفسري. با لشرح حىت يعطى البحثومن مث متابعتها 

 مجع املصادر .١

ويستخدم هذا النوع من األحباث من قبل صاحب البحث يف املكتبة       

ءة وحتليل ومراجعة املصادر (مراجعة األدبيات) اليت حياول املؤلف لدراسة القرا

 املرجعية اليت تدعم هذا البحث.

مصدر البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي البيانات األولية والبيانات 

نوان عهي قصة لألطفال بال البحثالثانوية. البيانات األولية املستخدمة يف هذه 

تب، وأوراق، ي الكحملمد العطية االبراشي. مث البيانات الثانوية ه واسدبنت 

أطروحات ومقاالت واملوسوعات والقواميس وبيانات من دراسة ، أطروحة

األدب، ومواد احملاضرات، واملعلومات من وسائل اإلعالم اإللكترونية املتعلقة 

  .النفسية األدبية
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املرحلة األوىل من األحباث اليت أجريت من قبل الباحث يف مجع البيانات 

  هي:

األولية والبيانات الثانوية املتعلقة الكائن األحباث سواء إجياد مصادر البيانات  .١

 يف املكتبات وعلى شبكة االنترنت.

 مجع مصادر البيانات األولية والبيانات والوثائق الثانوية املستخدمة. .٢

 قراءة وفهم، ومن مث تسجيل البيانات اليت تدعم الكائن البحوث. .٣

  .البحثلة يف هذه حتديد البيانات الالزمة للرد على صياغة املشك .٤

 حتليل البيانات .٢

حتليل البيانات هي عملية البحث بشكل منهجي وجتميع البيانات اليت 

مت احلصول عليها من املقابالت واملالحظات امليدانية، والوثائق، وسيلة لتنظيم 

البيانات إىل فئات، حمددة يف وحدات، جتميع وتنظيم يف منط، واختيار ما هو 

لمها، وجعل استنتاجات مفهومة بسهولة من قبل نفسه أو مهم واليت ميكن تع

  اآلخرين.

  املراحل اليت سيتم القيام به يف حتليل هذه البيانات هي:     

 العثور على العناصر / اجلوانب النفسية الواردة يف القصة. .١
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 تصنيف البيانات اليت مت احلصول عليها. .٢

واسد باستخدام  حتليل البيانات يف علم النفس من قصص األطفال بنت .٣

 نظرية النفسية األدبية.

حث املنهجي وستقدم يف شكل تطوير وخلصت إىل أن نتائج الب .٤

 أطروحة

 ز. نظام البحث

ويتم تنظيم هذا البحث إىل عدة فصول كل فصل وهناك الفصل الفرعي. 

  الكتابة املنهجية اليت تستخدم على النحو التايل:

سبعة فصول أي خلفية البحث حيتوي على املقدمة فيها  :الباب األول

وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظري  عراضهوحتديده وأ

  ومنهج البحث ونظامه.

ترمجة احلياة حملمد عطية اإلبراشي ومقاالت : حيتوي على الباب الثاين

  الكاتب.
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لقصة يف ا نفسية ادبيةو خليةاعناصر د : حيتوي على حتليلالباب الثالث

ية االبراشي إلظهار الصراع الداخلي عطل البنت واألسد

  .للشخصيات وطريقة حل املشكلة

 : حيتوي على االختتام الذي يتألف من االستنتجات الباب الرابع

  واالقتراحات.
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 الباب الرابع

  االختتام

  اخلالصة .١

  وبعد التحليل العميق حصل الباحث على ما يلى:   

  الواردة من القصة  العواطف .١

  ذنبمفهوم الشعور بامل )١

على مفهوم الشعور بالذنب، وهناك نوعان من الشخصيات الذين      

لديهم ثبت ذنب على العبارة يف القصة. اثنني من األرقام هي طفل (أنثى) 

والد الطفل قد يشعر بالذنب الب (التاجر). يف مفهوم الذنب واأل

   والندامة.

 املستورذنب الشعور بامل )٢

ىف هذه القصة أن الشعور بالذنب احملجوب عند األب. ألنه أخفى      

  مشكلته ىف أمر الوفاء بالوعد بني التاحر واألسد

 نفسأي عقوبة على عاقبة امل )٣
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امت به الشخصيات يف عي الذي قهو الشيء الطبي نفسالمعاقبة      

كما يف القصة اليت حيلل الباحث أن معاقبة تظهر نفسها يف  القصة.

  .شخصية األب وبالتايل فإن عملية العقاب الذايت نفسه

  جلاخل )٤

ألفعاله اليت ليست شيئا جيدا، يف هذه احلالة  خلجلالشخص بايشعر   

  )شخصية األب ال يزال على (التاجر

  احلزن )٥

عملية طويلة مثرية لالهتمام. متسلسل وىف زن يف القصة احل     

من الشى البسيط مع شخصيات تعاين احلزن من عدة أعمار من 

  .اإلجراءت إىل النهاية املشتملة

  احلب )٦

وجب  زوجة لزوجها،ل وجب حب األب ألوالده، هو قصةلاحلب يف 

  .األم ألوالدها وجب الشخص أل سرته

 أعمال اإلاء الصراع . ٢

 الداخلية ملشكلةا رتبب ا الشخصالىت قامت  اإلجراءت الطويلة

 مع ،واخلارجية ىف مدة طويلة فتحليل الشخص املشكالت ىف املراحل
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 بفضل الدعاء واملخابرات والدماغ البيئة ضد اولةاحمل يف والثبات الصرب،

 .الناجحني

 االقتراحات .ب

املوضوع  بذل جهده أكثر الرجاء للباحث القادم  الذي يريد أن يبحث نفس 

 وأن يكون اإلشراف والتوجيه شامال  للحصول على البحث املفيد.. من هذا البحث

من يتعلق  والسيما يف مراحل اإلجراءت يف إمتام البحث بني الباحث واملشرف وكل

  .ا

البحث األديب، والبحث األديب من حيث األدب النفسي يعتمد كثريا على 

دي الباحثني. ومجال األدب الشرقي يدعو الباحثني إىل النظر يف نظريات الغرب اليت حت

أن حيسن البيان كي يكون مرجعا ملن بعد.  الرجاء للباحث القادم. املصادر الواسعة

وللمؤسسة واجلامعة أن توفرا املصادر الكافية  كما قال احلكيم:"حنن نغرس ملن بعدنا"

 أكثر وأكمل من املؤلفات املوجودة
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NIM    : 10110096 

Alamat Asal : Jorong Karya Harapan, Kel. Sungai Langkok, Kec. 

Tiumang, Kab. Dharmasraya, Sumbar.  

Alamat di Yogyakarta  : Jl. Demangan Baru No. 02 Yogyakarta 

 

Orang Tua : 

Ayah : Muhadi 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Ibu : Rosmaniar 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 

Riwayat Pendidikan : 

Pendidikan Formal 

1998-2004  : SDN 33 Sungai Langkok 

2004-2007  : SLTP Negeri 2 Koto Baru 

2007-2010 : MA Negeri 2 Batusangkar SUMBAR 

2010- Sekarang  : Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 



Pendidikan Informal 

2010  : Kursus Bahasa Arab paket Ramadhan di Pugong 

UGM  

2011  : Program Bahasa Arab di Darul Lughah wa da’wah 

Pengalaman Organisasi : 

2010-2014 : Anggota PMII dan UKM Al Mizan devisi kaligrafi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2011-2014 : Sekretaris, Ketua devisi Olahraga dan Ketua devisi 

Koprasi Organisasi Asrama Tanjung Raya 

Yogyakarta. 
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