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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perubahan perilaku dan 

kondisi psikologis tokoh utama dalam cerpen “asy Syahid”  karya Taufiq al Hakim. 

Adapun objek formal yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori behaviorisme 

B. F. Skinner. Analisis skripsi ini merupakan bukti dari perubahan perilaku dan 

kondisi psikologis tokoh utama yang disebabkan oleh lingkungan dan tokoh lain yang 

ada dalam cerita. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah metode studi pustaka dan teknik catat. Adapun dalam penyajian 

hasil analisis data berjenis deskriptif kualitatif. 

Teori psikologi behaviorisme merupakan teori yang dikemukakan oleh B. F. 

Skinner untuk menganalisis perubahan perilaku dan kondisi psikologis suatu 

organisme. Di dalam teori tersebut dipaparkan bahwa perubahan perilaku dibentuk 

oleh stimulus atau dorongan dari lingkungan  disekitarnya, baik dipengaruhi secara 

langsung oleh responden maupun dipengaruhi secara tidak langsung oleh organisme 

lain yang ada di sekitarnya atau yang dinamakan dengan tingkah laku operan. Adapun 

perubahan perilaku dan kondisi psikologis yang terjadi tidak terlepas dengan asumsi-

asumsi dasar yang terdapat pada teori behaviorisme B. F. Skinner. 

Hasil yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan pada tokoh Iblis yang 

terdapat dalam cerpen dapat disimpulkan bahwa, perayaan kenaikan Isa al Masih 

yang ada di kota Vatikan secara tidak langsung telah menyebabkan berubahnya 

perilaku Iblis untuk bertaubat dan beribadah layaknya jamaat Nasrani yang ada di 

sekitarnya. Adapun pertemuannya dengan para pemuka agama telah banyak merubah 

kondisi psikologis dan perilaku Iblis, karena tidak satu pun dari mereka yang mau 

menerimanya untuk bertaubat, sehingga membuat kondisi psikologis Iblis semakin 

bertambah hancur. Pada akhirnya Iblis menemui malaikat Jibril atas stimulus yang 

telah diberikan salah satu pemuka agama kepadanya. Penjelasan yang diperoleh Iblis 

secara langsung dari malaikat Jibril telah menjadikan stimulus bagi Iblis untuk terus 

melakukan keburukan dan menyesatkan manusia sampai waktu yang telah 

ditentukan. 
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 لاالو   الباب

 

 دقمة ادل

   البحث فيخل . أ

، ولكنو معقد السلوك ىو موضوع صعب، ليس ألنو ال ديكن الوصول إليو
ة للمراقبة تست شيًئا، فال ديكن أن تكون صام، ولياية. دبا أن ىذه ادلادة ىي عمليةللغ

ر )سرعان ما فقدت من وجهة نظر السلوك يتغَت ابستمرار، وذوابن، وظهو  بسهولة.
الب التقنية على براعة وطاقة ذاكرة(، وذلذا السبب يتطلب ادلوضوع العديد من ادلطو 

ال ديكن اخًتاقو بشكل أساسي فيما  ىناك شئ يف ىذه احلالة . على الرغم من أنخبَت
  1.ابدلشاكل الناشئة عن ىذه احلقيقةيتعلق 

لم الروح العديد من أنواع التعريفات اليت تشَت إىل مفهوم علم النفس كعىناك 
ظاىرة  وألنصاٌف أن يفهم السلوك مر األبشر. ىذا ابلاليت تؤكد على اىتمام دراستو 

، ولكن لديو منط إذا مت مالحظتو السلوك البشري متنوع للغاية 2ملحوظة وغَت رلردة.
 3بعناية. ىذا النمط أو التكرار ىو ما يتم تصويره كظاىرة ويتم تصنيفو يف فئات معينة.

ت عكس العمليات والنشاطات اعتقد أهنت يةد ي ىو دراسة أدبعلم النفس األ
، فإن الشيء ادلهم الذي جيب فهمو ىو مدى النفسية. عند فحص العمل النفسي

على إظهار الشخصيات اخليالية اليت تتعلق ابألمور  توادلشاركة النفسية للمؤلف وقدر 
                                                           

1  B.F. Skinner, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia Terj. Maufur, A (Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar,2013), hlm.22-23. 

2 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis (Surakarta, Muhammadiyah 
University Press, 2005),hlm.26 

3  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis,hlm.26. 
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على مشاكل نفسية ديكن  النفسية. الظواىر النفسية اليت تعاين منها الشخصيات ربتوي
، شلا وكية أو حىت ظروف نفسية أكثر شدةأن تكون صراعات داخلية أو تشوىات سل

إلجابة ايؤدي إىل صعوبة ومأساة. ما الذي يسبب مثل ىذا الشرط وما ىي العواقب؟ 
ق أكثر يف اخللفية النفسية والعواقب اليت حلت ي، جيب فهمو بعمعلى ىذا السؤال

ل األد ي. ىذه الرغبة ىي اليت تشجع خرباء علم النفس واألدب الشخصيات يف العم
 4على استكشاف العالقة بُت األدب وعلم النفس.

أن  جيب الىت تجريبيةالقاقق احلبياانت أو ال يكوناألدبية  ألعمالالسلوك يف ا
األدب ابستخدام نظرايت نفسية كافية يف اجلهد اجلراحي  قراء األدب أو ابحثو ينشأىا
بدون معرفة نفسية كافية ، لن يكون التحليل النفسي قادرًا على شرح و قصاقي. االست

 5الظواىر النفسية ادلعينة اليت تعاين منها الشخصية.

حىت يف بعض األعمال األدبية ، ىناك شخصيات ذلا خصاقص نفسية سلتلفة 
اىر على الظو ذبعل األعمال األدبية أكثر قيمة. أحد األعمال األدبية العربية اليت ربتوي 

ىذه  حكي لتوفيق احلكيم. ين هللاأر  مقتطفات" يف هيدالش"النفسية ىي القصة القصَتة 
من الكنيسة اليت  آايت اإلصليل لذي يعاين من القلق عندما يسمع الشيطان ا عن القصة

. من الناحية االحتفال بعيد السيد ادلسيحفاتيكان عندما حدث كانت يف مدينة 
لقاء الزعماء الدينيُت كوسيط لهلل ، حىت أنو ينوي اب كفراالنفسية ، ىز الشيطان مصَته  

قلقو عندما  زاد ق. الصدمات النفسية مل تتوقف عند ىذا احلد. حىتالنفسو للتوبة إىل اخل
التقى  حىت يف هناية ادلطاف ،أذلوه بلرفضو العديد من الزعماء الدينيُت البارزين، 

 تشجيع الشيخ من قادة اإلسالم.على مع جربيل  لشيطانا

                                                           
4  Albertine Minderop, Psikologi Sastra:Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus 

(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm.1. 
5  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2005), hlm. 31. 
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الشخص  إىتّم الباحث ابلتحليل عن ،الباحث عن القصة ما الحظ ستناداا
ليس  اليت  السلوكجابة و ظهر اإلت إبليس ألن شخصية ،القصة القصَتة ىذه الرقيسي يف

تسبب إىل كثرة وكانت فيها كثرة العالقة بُت التشجيعة واإلجابة حىت  كعادة أو طبيعة.
النظرية السلوكية استخدم الباحث التحليل،  ا. يف ىذتغيَت السلوك للشخصية الرقيسية

"الشخصية الرقيسية يف القصة  أخذ الباحث ادلوضوع سكينر. ولذلك  .ف .لب
 .القصَتة "الشهيد" لتوفيق احلكيم )دراسة ربليلية سلوكية لبارىوس فريدريك سكينر("

 حتميم البحث  . ب

 كلة كما يلي:شدراسة ادلف الباحث، اخللفية اليت قد وصفها مناً استناد

َت سلوك الشخصية الرقيسية يف القصة القصَتة يتغ إىلاليت تؤثر  ما ىي العوامل .1
 "الشهيد"؟ 

سلوك ب تتعلق يتخرى الما ىي العالقة بُت الشخصية الرقيسية و الشخصيات األ .2
 النظرية السلوكية لبارىوس فريدريك سكينر؟ عندشخصية الرقيسية ال

 وفوائمه أغراض البحث . ج

 استنادا من ربديد البحث السابق، فأغراض البحث ىي:

يف القصة القصَتة  الرقيسي الشخص  سلوكَتتغي  إىلثر العوامل اليت أت لوصف .1
 ."الشهيد" ابستخدام النظرية السلوكية لبارىوس فريدريك سكينر

تغيَت على خرى الشخص الرقسي و دور االشخاص األ سلوك َتتغي لتحليل .2
 .سلوك الشخصي الرقيسي ابستخدام النظرية السلوكية لبارىوس فريدريك سكينر

 الفواقد النظرية والعملية: تضمّ  الفاقدة ادلتوقعة يف ىذه الدراسةو 
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 الفواقد النظرية  .1

ة يف خاص ،ألدبلومن الناحية النظرية، أن يعطي ىذا البحث مسامهة علمية 
 ر.ربللية القصة القصَتة ابستخدام النظرية السلوكية لبارىوس فريدريك سكين

 يةلمالفواقد الع .2

 قيةجراوادلواد اإلجع اصبح ادلر يالبحث أن  اىذيتوقع  وفيما يتعلق ابلناحية العملية
 .دبية لتوفيق احلكيمألعمال اخاصة لأل ،على البحوث القادم ةادلزيد

  يبالتحدقيق ادلكت . د

خاصة  سيكولوجية أدبية، يةاألعمال األدبية ابستخدام ربليل ىف باحثُتلل قد سبق
منهم  الرمسي. وكثَت كموضوعهم  سلوكية لبارىوس فريدريك سكينرالابستخدام النظرية 

 .البحث ضوعمو كلتوفيق احلكيم   القصة القصَتة "اريٍت هللا" مقتطفات يستخدمون أيضا
ة يالكتاابت ليعطي النتاقج والًتكيز الدراسجيب الباحث أن يقوم ابستعراض لذلك ف

 .السابقُت عن الباحثُت ادلختلفة

ادلوضوع  الىت تستخدمالبحوث  ىناك الباحث، من ادلالحظات اليت قام هباو 
تغَت سلوك  " ابدلوضوع( 2117رفان اانس )عكما يلي : األول ىو دمحم   يىو  ،الرمسي

" يف قسم اللغة  األعراج لتوفيق يوسف عواديب بالشخص الراقسي يف القصة القصَتة الص
ىذا جاكارات. يف كو جسوانن كاجلاكا االسالمية احلكومية  اجلامعة ىف هباآدأالعربية و 

السلوكية   السيكولوجيةالبحث ركز الباحث على الشخصي الرقيسي ابستخدام النظرية 
سلوك  ةيالباحث كيف صفي البحث لوّ أيف  يف دراستو. لبارىوس فردريك سكينر

 من أما الذى يكون الفرقو  .تغَت سلوكو الىت شجيعاتالت نيل الشخصي الرقيسي قبل
االعراج"  يبعالقصة القصَتة "الص استخدم عرفان .يف موضوع البحث يعٌت  حبثي أان ىذا
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القصة القصَتة "الشهيد" لتوفيق  ويستخدم ىذا البحث ىف حبثو، لتوفق يوسف عواد
 6احلكيم.

 ةسلوك الشخصي لربلي " ربت ادلوضوع (2111راضبتكا داين أماليا ) ،الثاين
امعة خب ىف قسم اآلداب اليباين" اتيراندو دلراكامي ىاروكي القصَتة يف القصة ةالراقيسي

البحث عن سلوك الشخصية الرقيسية ابستخدام النظرية  . حبثت الباحثة يف ىذاإندونيسيا
ساتسوكى  الشخصية الرقيسيةعن سلوك  البحث والسلوكية لبارىوس فريدريك سكينر. في

والفرق بُت ىذا البحث وحبثي أان  القصة. تلك وشخصيات أخرى يف هاوالدي اهأتثر  ذىال
 اتيراندوالقصة القصَتة  ت الباحثةستخدما يف ىذه الدراسة ىو ىف موضوع البحث،

 ." لتوفيق احلكيم ألشهيدولكن دراسيت تستخدم القصة القصَتة " دلراكامي ىاروكي

ىو البحث الذي لو نفس موضوع الدراسة وىو القصة القصَتة  ،والثالث
مقتطفات يف  "هيدالش" العناصر البنيويةحول ببحث  تقام انستييت مفتاح الزانّ هيد. الش

أدب غرب آسيا جامعة  قسم روبرت ستانتونل بنيويتوفيق احلكيم: التحليل الل أرين هللا
من االىتمام اجلوىري  بنيوية عن عناصر ةالباحث تمادا. يف ىذه الدراسة ، كشف ةغاجا

 ة. الفرق يف ىذه الدراسة ىو أن الباحثالشهيدوادلتعدد التخصصات يف القصة القصَتة 
 ،روبرت ستانتونل لبنيويةا النظرية انستييت ستخدمت .ختلفةادلرمسي ال ادلوضوعستخدم ت

 .لبارىوس فريدريك سكينرية السلوك النظريةستخدم وىذا البحث ي

وبعض البحث ادلذكور ىو البحث الذي يستخدم النظرية السلوكية عند ب. 
الذي  البحثف. سكنَت وأيضا القصة القصَتة الشهيد كادلوضوع الرقيسي. وليس ىناك 

 نظرية السلوكية لبارىوس فريدريك سكينر. فلذلكب "الشهيد"القصة القصَتة  يسستخدم
 القصة. ىف تلك نظرية السلوكية لسكينرالابستخدام  هاتحليلب باحثاىتّم ال

                                                           
( ص. 2117دمحم السقفى الضحى. ىزدية الناسك: ىف القصة القصَتة "إبليس ينتصر" لتوفيق احلكيم. )يوجاكارات: جبامعة سوانن كاليجاكا,   6

11 . 
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 االطار النظرى   . ذ

  بياألد السيكولوجي  .1

 أّن يدرسواألدب.  السيكولوجياىو التخصصات بُت  ةاألدبي السيكولوجية
ردبا يكون ىذا اجلانب  الناس من الداخل. بيدرسىو نفس  ةاألدبيسيكولوجية 

الداخلي غَت موضوعي يف كثَت من األحيان ، شلا جيعل ادلراجعُت األدبية يعتربونو أمرا 
ق الروح ينفهم عمل صاٌفىو صبيل جدا، ألننا  أّن يدرس السيكولوجية األدبيةصعبا. 

واسع وعميق جدا. ادلعٌت التفسَتي مفتوح على مصراعيو. و البشرية بشكل واضح، 
ليس و . نفساألد ي ىو على ادلشكلة اإلنسانية لتصوير صورة ال السيكولوجينداء 

نفوس لظهر يف األدب، ولكنو ديكن أن سبثل أيضا ييف حد ذاتو  النفس فقط
اآلخرين. وكثَتا ما يضيف كل مؤلف خربتو اخلاصة إىل عملو، وكثَتا ما يعاين 

 7.ادلؤلفاآلخرون من خربة 

دبعٍت  logos أماو نفس دبعٌت  Psycheإغريقي   من لغة السيكولوجي
ويدرس  يتكلمو علم الذي أ نفسالعن علم  السيكولوجي ىو صطالحىاإل ويف ،علم

قيمة فنية وقيمة  فيو يعرّب  الذي عمل الناس ما د ي ىوالعمل األأما  8.ناسالسلوك ال
 9 أو إبصتالحا آخر يعٌت شعور الذي يتعّلق ابلنفس ادلؤلف. احلدس وقيمة الشعور

 ذيمراجعة األعمال األدبية ال يى ةاألدبي السيكولوجية السابقكما موضح 
أن يف كتاهبا إعتربت راتنا  .العمليات والنشاطات النفسية فيها كانتيعتقد 

                                                           
7  Albertine Minderop, Psikologi Sastra:Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus 

(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm.59. 
8  Rita L. Atkinson (dkk), Pengantar Psikologi I (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.7. 
9  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2005), hlm. 31. 
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ألعمال األدبية كمركز مهيمن اب تعّلق الذي البحوث ادلتعددة يى السيكولوجية
 11كثر.األ

ربعة ة إىل أدبياأل السيكولوجية Werrenو Wellek ويليك وارنقسم ي
دراسة العملية الكوالثاين   ية،كشخص  السيكولوجيةدراسة ال يعٍت لوّ األ .حتماالتا

 الرابعو  ،لو عالقة وظيفية يةاألدبو القانونية  ة السيكولوجيةدراسالوالثالث  ،اإلبداعية
 11.من قبل القراء تأثَت األد يال يدرس

الذي  ثالثة عملياتإىل دب األو  السيكولوجيكيفية ليفهم عالقة بُت الوفق 
 ، )ب( فهمكالكتاب يف العمل األداىب عن ادلؤلف عناصرفهم )ا(  12يعٍت: يقوم هبا

 نفسعناصر النفسية للشخصيات اخليالية يف األعمال األد ي، )ج( فهم عناصر عن 
تعلق  الذيالثانية وىي احملاداثت  سألةإىل ادلاإلستناد يكًتث سيكولوجية القراء. 

 .األدا ي األعمال كانت يف ذيالعناصر النفسية للشخصيات اخليالية ال

، األعمال األدبية تتضمن جوانب سلتلفة من احلياة  كيفية العامل يف كلمة
الرقيسي  ادلوضوعفيها، وخاصة البشر. بشكل عام، ىذه اجلوانب اإلنسانية اليت ىي 

فيها واستثمرت  لبشرية، كشخصيات، وزرع، ألنو يف النفس االسيكولوجية األدبيةمن 
 13ية.وانب النفساجل

عن تشريح شخصية أو  دلكلفةلذلك، فإن العامل اخليايل ىو ظل لعامل الواقع ف
سلوك الشخصيات، ويتعُت عليو التعامل مع نظرايت نفسية سلتلفة ذلا دور مركزي 

                                                           
11  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), hlm. 349. 
11  Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan terj. Melani Budianta (Jakarta, 

Gramedia, 1990), hlm. 91. 
12  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra (Yogyakarta: 

pustaka pelajar, 2015), hlm. 329. 
13   Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra (Yogyakarta: pustaka 

pelajar, 2015), hlm. 343. 
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النظرية الكربى  "كنظرية كربى" واليت أثبتت مستوى الدقة كمرجع ذبرييب وأكادديي.
 حقا عتمدالباحث سوف ي يف عملية التفسَت . حىت أنّ همسيقود الباحثُت يف ربليل

 14.يف العمل الذي كان النفسعلى أساس نظرية صلة ومتماسكة، مع ظاىرة 

 السلوكي  لبارىوس فريمريك سكينر  السيكولوجي  .2

تبٍت الوجود اإلنساين يف وحدة واحدة.  يتال النفسالشخصية ىي جزء من 
الشخصية وفقا وأّما فهم الشخصية يعٍت فهم يل، والنفس، أو فهم الشخص كلو. 

تتشكل الشخصية من خالل  إىل العقلية اليت ربدد تقييم واحد للبيئة. السيكولوجي
ن إمكاانت عند الوالدة، واليت يتم تعديلها بعد ذلك من خالل ذبربة ثقافية فريدة م

 15نوعها واخلربة اليت تؤثر على الفرد.

مع  بشرال سلوكيدرس  فيها الذي سيكولوجي يالسلوكية ى السيكولوجية
ذلا  السلوكية نظريةال ىذه16ثر السلوك البشرية.أتتعوامل اليت ىي موضوع البحث 

ال يوجد سلوك  بشكل منظم ومفهوم بسهولة. وصفية يف شكل تصوير السلوك
 إّماتسبب السلوك ،  الذي عواملالحيدث من دون سبب ، جيب أن تكون ىناك 

 17.توىداف أو خلفياألدافع أو الزخم أو الذلك على شكل 

الذي  النفسي ىو التفكَتول التحليل : األالتفكَت ةثالث اذل يف السيكولوجية
يعرض البشر كشكل من أشكال الغريزة والصراعات يف بنية الشخصية. الثاين  

                                                           
14  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis (Surakarta, Muhammadiyah 

University Press, 2005), hlm.33. 
15  Albertine Minderop, Psikologi Sastra:Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus 

(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm.4. 
16  Albertine Minderop, Psikologi Sastra:Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus 

(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm.4. 
17  Alwisol, Psikologi Kepribadian(Malang: UMM Press, 2009), hlm.1. 
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الذي  ،االنسانية السيكولوجية ،والثالث كاقن سليب.يز البشر كالذي سب ،السلوكية
  18والسلوكية. ةالنفسي يةعن صورة التحليل ادلختلفيعرض البشر 

السلوكي  سيكولوجي( ىو عامل 1991-1914بورىوس فريدريك سكينر )
 يدرسستخدم لادلالسلوكية حىت اآلن اليزال موجودة  تونظري، شهور يف أمريكاادل

من ادلفكرين الذي  كادلفكرعروف  مو ىو  السيكولوجية.خاصة يف دراسة  ،أشياء
 19أتثَتا يف القرن العشرين.

لو عتقد إ األهن ،السلوكية تكل نظراي  يرفضالسلوكية  راقد يفسكينر ك
كل   يف تشملسلوكية  تلبناء نظراي كافية  بياانت واقعية هالديليس  السيكولوجية

 عن هاليت سبيز  الثالثة . األشياءة عامةالسلوكي خرباء عنسكينر فلذلك خيتلف  .شيء
 و جيب علىأنّ  ويعتقد ،ربليل احلياة الداخلية سكينر رفض األول،آخرين ىي:  خرباء

 الثاين،  البياانت اليت ديكن مالحظتو. احلد من التعامل معأن يقتصر  سيكولوجي

. توجابإعام ، والعالقة التجريبية مع ال سيكولوجي حكم السلوكد جيجيب أن 
إلنسان. ربليلهم ل بناء على  نظريتهم السلوكية السكولوجية خرباء تطور الثالث،و

سكينر أن البشر  يفًتضألن  .يف ربليلو موضوعستخدم سكينر احليواانت كإولكن 
   21.ة غَت سلتلفالعمليىناك  يواانت واحل

 (behavior)السلوكية  . أ

إعتقد  (science human and behavior)كتاب اليف 
 الشيئ إذا تتحرك إذا ،رقيسي الكئنات احلياة سلوك ىو خاصية نّ أ سكينر فيو

                                                           
18  Albertine Minderop, Psikologi Sastra:Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus 

(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm.9. 
19  Rahmatika Dian Amalia, skripsi. Analisis Perilaku Tokoh Utama dalam Cerpen 

“Tairando” Karya Murakami Haruki Sebuah Tinjauan Behavior Skinner”(Depok: Universitas 
Indonesia, 2010), hlm.11. 

21  Alwisol, Psikologi Kepribadian(Malang: UMM Press, 2009), hlm. 319-320. 
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 .عمل لتغيَت البيئةالاذباه أو ذلا احلركة  كانتخاصة إذا   ،احلياةشلكن بيسمى 
  21ات.لكل الكاقن يظهر الشكل احلقيقياحلراكة  نأسكينر  إفًتاض

 ،ذلا ثالثة الطرقة اليت يعمل هبا يلسلوكاسكينر لافًتاضات األساسية 
 جيعلو كل، حيت جيعل السيكولوجية عامةوحيث االفًتاضات األوىل والثانية  

 22صبيع النهج العلمية.

 يدل الذي لنيل الًتتيب،اولة للعثور احملعلم ىو . حكما معيناالسلوك  تبعت (1
 .بشكل دوري ألحداث األخرىابتصل يبعض األحداث 

وليس لو يبّشر أيضا،  ولكنو  للبيان فحسبالعلم ليس . لتنبؤصاٌف لالسلوك  (2
ىي  ادلفيدةنظرية ال. يف الواقع ادلستقبل أيضاادلاضي ولكن يف  الواقع يتويّل 

 . التنبؤ أيضاادلستقبل وديرس السلوك  على الذي ديكن أن يبّشر

نظر  الناس.سلوك  صاٌف للرقابة. يكون العلم أن يتوّقعو و يشّكلالسلوك  (3
السلوك ىو أن نظر التقليدية  ولكن ،سكينر السلوك كمنتج الشروط السابقة

 نتاج التغيَت يف ذاهتا عفواي.

ستخدام تقنيات التحليل السلوكي الوظيفي حكم سكينر السلوك إبو فهم 
 ويتبعستجابة ينشأ اإلاليت كيف  .يف شكل العالقات السببية يعٍت ربليل السلوك

الظروف أواألحداث  ألناستخدمو سكينر الكيفية  23أو حالة ادلعينة. تحفيجال

                                                           
21   B.F. Skinner, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia Terj.Maufur, MA (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar,2013), hlm.71. 
22  Alwisol, Psikologi Kepribadian(Malang: UMM Press, 2009), hlm. 320. 
23  Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 321. 
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لل وضلكتشف بن. جيب أن حيسبو لسلوكعن االنتيجة ذلا  ،اليت يشار إليها
 24السلوك. أن يتحّكم فيمكن ،السلوك ليعاًفاألسباب ديكننا 

 : 25لو قسمُت ما السلوكأ

 سجيع ادلعُّت الت بسبب الكاقن احلي الذي يتكون جابةإلا سلوك اإلجابة:ال (1
طعام  ينظرلعاب عند ال خرج. النحو: ةالتحديد جابةاإل الذي يرتبط على

 ما سئل ادلدرس.دويسعر اخلوف عن ،ويشعر األذى عندما وبح ،الذيذ

 ادلعُّت  احملدد تسجيعال دونبالكاقن احلي  تتكونجابة اليت اإل :أبَتانسلوك ال (2
غَت قصد تتأثر كاقن الذي بيئة العمل يف تجابة أو اإلدث حي جيب أناليت 

كبَت السن ويسببو البكاء   يلفت ذلكاحلي. النحو بكي الطفل يف سريره، إذا 
فإىتمام من كرب  يف ادلستقبل، أبكثر الطفل يبكي ومث، حيضن ذلك الولد

 .التعزيز السن ىو

  (operant conditioning) أحوال سلوك أبَتان  . ب

يعتقد العديد من الباحثُت األواقل أن صبيع أنواع التعلم تنطوي على 
كالسيكية. يفًتض سكينر أن ىناك العديد من األشياء اليت التكييف العمليات 

تكييف الكالسيكية الأن  ومن أسباب سببال ديكن تضمينها يف ىذا النموذج، 
. جيادل االرذبايلعتمد على السلوك التلقاقي أو ت احلالة الشرطية نأب يفًتض

 26جاابت معينة زبتلف عن اجمليبُت.إسكينر أبن ىناك 

                                                           
24  B.F. Skinner, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia Terj.Maufur, MA (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar,2013), hlm.37. 
25  Alwisol, Psikologi Kepribadian  (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 321. 
26  Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Teori-Teori Sifat dan Behavioristikterj. Yustinus 

(Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.332-333. 
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حوال سكينر أكثر اىتماما ابلتكييف الفعال أو ما يسمى أبكان 
تغَت ب يغَت ويبُت ، أي أن تواتر حدوث. الشيء الذي دييزه ىو سلوك اجملالسلوك

ة أحد ىذه الردود تتبعو. على وجو التحديد ، تزداد قو حسب األحداث اليت 
مصطلح "ادلعامل".  جابة ويتبعها التعزيز. يستخدم سكينرإلعندما ربدث ا

 27جابة تعمل على البيئة وتغَتىا.إادلعامل ىو 

ديكن القول  معظم نظرايت سكينر تدور حول تغيَت السلوك. وىكذا ،
صية. سوف تنمو شخصية من أكثر صلة بتطور الشخأن نظرية سكينر ىي 

تطور السلوك البشري يف التفاعل ادلستمر مع البيئة. يتم فحص التفاعل الفردي 
ترتبط ارتباطًا وثيًقا مع البيئة بعناية بواسطة سكينر. نظرًا ألن نظرية سكينر 

، فإن ادلفاىيم األساسية ادلوجودة يف نظام بيئتهمعلى جابة األفراد إبكيفية 
 تعزيز أوبَتان.ًضا ابسم نظرية التعزيز ، كما يشار إىل آراقهم أيسكينر ىي مبدأ 

األحداث اليت يعرف أن تقوي ىناك نوعان. بعض التعزيزات تتكون من 
ادلاء أو السياق اجلنسي إىل و  ،الطعاممثل شيئا  ويزيد عرضت التشجيعات الىت

 يتكون من األخر التعزيزشمل يجيا ي. و التعزيز اإلنسميو  التعزيزاحلالة. ىذا 
الباردة أو أو احلرارة و الضوء الساطع، و  ،احلرمان ، على سبيل ادلثال الضوضاء

ابلتعزيز ىذا نسميو و الشديدة ، أو الصدمات الكهرابقية من احلاالت. 
  28.سليبال

جيعل السلوك  شيءكل ىو أحداث أو   إصطالحا جيا ياالتعزيز ال
 يسبب الفرحي التشجيع ، ألنأخرىحيدث مرة  -فرصة لتكرار عند ادلطلوب 

سليب ىو أحداث التعزيز الما أ. أخرى سجيع مراةالت يصدر لكيحياول  الكاقن
                                                           

27  Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Teori-Teori Sifat dan Behavioristik, hlm.333. 
28  B.F. Skinner, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia Terj.Maufur, MA (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar,2013), hlm.116. 
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تعزيز السليب ىو ألن ال ،فرصة أصغر لتكرارعند جيعل السلوك  شيءكل أو  
 29.سجيعالت بعيدا ن جيعلأ الكاقن حياول حيت سرورغَت م تشجيع

 نعكس ادلشروط ادلعل الفعل ادلنعكس والف . ج

 (Refleksifاالنعكاسي )فعل ال (1

الفعل االنعكاسي ىو السلوك الذى ربدث يف رد الفعل التلقاقى 
 العُت جيبيتقرب إىل ي ذالالشيئ  ،. كمثلعلى التشجيع على الكاقن احلي

عن العُت بطريقة رف العُت، وسحب اليد عند دلس النار وىكذ  أن يبتعده
السابق نعرف أن الفعل االنعكاسي ىو الفعل ومن البيان  31.ما أسبو ذلك

يف و الذى حيدث على اإلجابة التلقاقية بسبب التشجيع الذى يتعلق الكاقن.
ىذا السلوك و  عند نيل التسجيع. جابة مباشرةاإلنشأ ي يسلوك االنعكاسال

وليس  الطبيعيأن يتحّكمو ألن السلوك االنكاسي  ىو السلوك ال ديكن 
 .السلوك القاقمي

 نعكسادل السلوك غَت (2

مركز حيكمو أو ينظمو  الذيىي السلوك  السلوك غَت ادلنعكسي
إىل  سجيع مث يستمره تلقاقياالت تقبل الوعي ،يف ىذا احلال أو الدماغ. الوعي

 جابة من خالل اجمليب. وحدث اإل الدماغ كمركز العصيب

 science) والسلوك البشري العلم( يف كتابو 1965سكينر ) قال
and human behavior)  ّمنادلشروط أصلو  كل الفعل ادلنعكس  أن 

جزء صغَت من اإلجابة من الفعل غَت ادلنعكس ىو ولكن  ،عكسالفعل ادلن
                                                           

29  Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 326-327. 
31  B.F. Skinner,Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia Terj.Maufur, MA (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar,2013), hlm.85. 
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الذى ديد اجل من التشجيع ية ىي زايدةحىت االشراط ،لكاقن احلياسلوك 
 31.يتحّكم، رغم أنو ليس إجابة جديدة 

 ةنهج البحث  . ه

تطور ، يلبحثاوالنظرايت كطرق  منهج،و  ،بحثال موضوعاألعمال األدبية ك
نهجية ادلطوات اخلو  ،فهم الواقعيل ةككيفي  منهج ىو يعترب أما 32معا يف ظروف تكميلية.

 33.ةالتالي سلسلة التسبب لّ لحيل

 ادلنهج وىو  "الشهيد"ليبحث القصة القصَتة  الباحث ويستخدمنهج الذي ادل ماأ
التدخل من  دونب ىو ادلوجودحيث عرض الباحث وصفا كما  .الوصفي النوعي

 يةساست اليت تشكل القاعدة األالباحث. احلقاقق أو البياانت ىي مصدر ادلعلوما
أما الطرق  34وصف الباحث.ة قد كشف و احلقاقق الظاىر ، ومث البحث ل ىذاتحليل

 :كما أييت "الشهيد"ل القصة القصَتة يحلتلادلستخدمة 

 البياانتنوع  .1

 library) البحث ىو البحث ادلكتيبونوع البياانت ىف ىذا 
research)،  من الكتب واجملالت  تنوعةادلعلومات ادلىو بطريقة صبع

 تعلق هبذا البحث.اليت تصادر ادلوادلقاالت و 

 مصدر البياانت .2

                                                           
31  B.F. Skinner, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia Terj.Maufur, MA (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar,2013), hlm.88. 
32  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra (Yogyakarta: 

pustaka pelajar, 2015), hlm. 15. 
33  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra, hlm. 34. 
34  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2005), hlm. 56. 
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 إىل قسمُت: لبحثا ايف ىذ ادلستخدم مصدر البياانتوينقسم 

 يةالبياانت الرقيس ( أ

يف  "الشهيد"القصة القصَتة  وى البحث يف ىذ الرقيسيمصدر البياانت 
 لتوفيق احلكيم .ريٍت هللا أقصَتة  القصة ال قتطفاتم

 البياانت الثانية ( ب

من الباحث  ىااليت أخذ ا البحث ىي البياانتالبياانت الثانية يف ىذ
مثل الكتب ك ،ذا البحثهب تتعلق ىتال ألخرىا اتدراسالث و و البح

ما ، و السيكولوجيةكتب الو النقد األد ي كتب واجملالت واألطروحات و 
 ذلك. أشبو

 تقنيات صبع البياانت .3

 .البحثىذا يف  ادلطلوبةالبياانت جلمع قة يتقنيات صبع البياانت ىي الطر 
تقنية ادلكتبة وتقنية  استخدام يصبع البياانت يف ىذا البحث ىوتقنيات 
 ستخدم مصادر مكتوبة للحصولتتقنية اليت التقنية ادلكتبة ىي  .ادلالحظة

البياانت ادلطلوبة يف  الباحث يالحظ ىي  تقنية ادلالحظة أّما .البياانت لىع
 والثانوية الرقيسيةمصادر البياانت 

 تقنيات ربليل البياانت .4
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ىي تقنية التحليل  يف ىذا البحث البياانت تحليلالتقنية ادلستخدمة ل
 ،البياانت تفصيلوالثاين  ،االول صبع البياانت كما يلي: اخطواهت .الوصفية
 35.الشرح والرابع االستنتاج،والثالث 

 نظام البحث . ز

 قسم يف ىذا البحثو  .ح ادلناقشةيوضتل لكتابةاىف النظاميات  حيتاج ىذا البحث
، البحثة يخلف . يتكون ىذا الباب منقدمةادلل ىو األوّ الباب أربعة.  إىل الباحث

 منهجالنظري، و  واإلطار، التحقيق ادلكتا يو  هوفواقد أغراض البحثو  ربديد البحثو 
توفيق احلكيم لسَتة الذاتية حيتوى على الالثاين  ويف الباب. البحثالبحث والنظام 

  .ملخص القصة القصَتة الشهيدو 

سلوك الشخص الرقيسي  ىف ىذا البحث على ربليلالثالث  بابالوبينما حيتوى 
 .لبارىوس فريدريك سكينرالسلوكية السيكولوجية  بنظرية "الشهيد"يف القصة القصَتة 

 .اتقًتاححيتوى على اخلالصة واال والفصل الرابع

  

                                                           
35  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2005), hlm. 126. 
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 الباب الرابع

 

 اخلالص  . أ

إستنادا على التحليل الذي قام بو الباحث، فاخلالصة ىي أّن تغيَت السلوك 
لة النفسية إلبليس بسببو نيل التشجيعات من اجلهازية أو اإلجابة اليت كانت يف واحلا

حولو. أما السلوك الذي ظهر إبليس كما إتّبع الباحث ينقسم إىل قسمُت، ومها السلوك 
 اإلنعكاسية والسلوك غَت ادلنعكسة.

ن السلوك اجلهازية إلبليس كما يف القصة، عندما إبليس يف مدينة الفاتيكان، كا
ىناك االحتفال بعيد السيد ادلسيح جلماعات ادلسيحُت يف ذلك الوقت. أّن الواقع قد 
حصلت التشجيع ويسّبب تغَّت سلوكو للتوبة مّث جيتمع الزعماء الدينية كوسيلة لتوبتو. 
سلوك اإلجابة  إلبليس ىوعندما أعطى شيخ األزىر التشجيع إىل إبليس، حىت كان 

جتمع ويسأل إىل ادلالك جربيل. أّما شكل اإلجابة الذي إبليس يرتفع إىل السماء لي
ظهره من ذلك الواقع ىي السلوك غَت ادلنعكسة. السلوك اإلنعكاسية إلبليس ىي عندما 

 شعر إبليس معضلة ألن حصل اجلواب من ادلالك جربيل حىّت جعلو البكاء.

كل السلوكات واحلاالت النفسية إلبليس يتعلق ابلفرضية النظرية السلوكية 
لسكينر وىي تتبع السلوك حكما معينا. بدأ يتغَّت سلوك إبليس عندما مسع ادلوشحة 
الدينية يف مدينة الفاتيكان يف االحتفال بعيد السيد ادلسيح جلماعات ادلسيحُت. ما 

ليلتقى كل زعماء الدين  وادلالك جربيل أيضا.  سإبليحدث يف مدينة الفاتيكان قد أتثر 
 حىت يف النهاية حصل إبليس معروفا على ما سئل يف ادلالك جربيل.
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 االقرتاحات . ب

 لسلوكل ية لبارىوس فردريك سكينر نظرية السلوكالتطبيق لوقد حاول الباحث 
من خالل . توفيق احلكيمل" الشهيديف القصة القصَتة " تونفسيوحالة  الشخصية الرقيسية

الحتماالت ابىذه القصة القصَتة  لحلّ ليشخص الرقيسي ديكن لل يةسلوكال يةتحليلال
 .األخرى

 السلوكية لبارىوس فردريك نظريةال الباحث طبق" الشهيدقصَتة "القصة اليف 
ألن ىناك بعض  هاثحبعلى الرغم ىناك بعض الصعوابت يف وقت جيدا, سكينر 

الباحث ذلذه مل أي .الباحث دقيقا جيب ليالحظ ، حىتراقبتهادلادلتغَتات اليت صعب 
السلوك واحلالة النفسية  عن عميقا يّتبعأن  ونيريد نل للقراء الذييسهلت ىواألطروحة 

 .للشخصية الرقيسية
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