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 شعار

 
نَ ْيَك ِاىَل َماَمتَ عْ  َورِْزُق رَبِ َك ۙ◌  ِفْيهِ ْفِتنَ ُهْم لِن َ ۙ◌  ايَ ن ْ  الد  ةِ و ي  الَ  ةَ رَ هْ زَ  مْ هُ مِ ن ْ  ًجاااَْزوَ  َنا بِهِ  َواَلََتُدَّنَّ َعنَ ي ْ

 ﴾131﴿ ىاَبْ ق  وَّ  ْير خَ 
 

Dan janganlah engkau tunjukan panangan matamu kepada kenikmatan yang telah 

kami berikan kepada beberpa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan 

dunia, agar kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik 

dan lebih kekal. 

(Q.S. Taha: 131) 
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 التجريد

 

Cerpen “Ra’i Al Ganam” merupakan karya sastra Taha Husain yang menceritakan 

kehidupan Khadijah al-kubro dengan Muhammad SAW. Khadijah adalah perempuan paruh 

baya yang kaya raya, terhormat dan berpengaruh jatuh hati pada Muhammad seorang yatim 

piatu yang bekerja sebagai pengembala kambing  dan terpaut dua puluh tahun dari usia 

Khadijah. Bahkan Khadijah terlebih dahulu melamar Muhammad sebagi suaminya. 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teori analisis Gordon W. Allport, yaitu 

“trait psychology” yang menekankan pada sifat (trait), sikap (attitude) dan intensi (intention). 

Metode ini juga menganggap bahwa kodrat manusia adalah positif, penuh harapan serta 

mengembangkan potensi diri. Adapun analisi yang digunakan adalah teori psikologi. Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang objektif tentang kepribadian Khadijah sebagai 

tokoh utama dalam cerpen “Ra’i Al Ganam” karya Taha Husain yang meliputi: (a). Sifat-sifat 

kepribadian apa saja yang muncul pada Khadijah dalam cerpen “Ra’i Al Ganam” karya Taha 

Husain, (b). Mengapa sifat-sifat itu muncul pada tokoh Khadijah dalam cerpen “Ra’i Al-

Ganam” karya Taha Husain. 

Dari penelitian yang dilakukan, penelitian ini telah menunjukan citra yang positif. 

Tokoh Utama (Khadijah) dalam cerpen ini mendapatkan banyak pengalaman karna ia mau 

membuka dirinya dengan orang lain. Selain itu ia memiliki rasa empati yang tinggi sehingga 

membuat dirinya tidak akan tahan jika melihat orang lain berada dalam kesusahan. Keamanan 

emosional yang ia miliki mampu membuatnya sadar akan kekurangannya, namun ia pula 

memiliki pemahaman yang baik sehingga ia dapat menentukan pilihan yang baik untuk dirinya. 

Selain itu, Khadijah adalah seorang pengusaha sukses yang realistis sehingga menjadikannya 

seorang pengusaha perempuan yang masyhur. Dalam cerpen ini tokoh Khadijah memiliki 

kepribadian yang sehat, matang dan optimis. 
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 التجريد

هي العمل األديب لطه حسني الذي حيكي عن حياة وكمال " الغنم ىراع"القصة القصرية 
يف هذه القصة القصرية أن حممدا يتيم، وفقري و عمله   صلى. وعظمة النيب حممد مع خدجية الكربى

وضعت ويف الوقت نفسه، كانت خدجية امرأة متوسطة العمر، غنية، وشريفة، ومؤثرة. . كراع الغنم
خدجية قلبها على حممد الذي كان عمره أقل من عشرين عاما، بل إنه اقرتح على حممد أن يكون 

 . زوجها
علم نفس "للتحليل ، لغردون ويالرد  سيكولوجيا يف هذه الدراسة ، استخدم الباحثون نظرية

 والنية (attitude)واملوقف  (trait)  اليت تؤكد على السمات" أو علم سيكولوجيا السمات
(intention) .وإما النظرية  .تفرتض هذه الطريقة  أبن الطبيعة البشرية هي إجيابية ، واعدة ، وآمنة

هتدف هذه الدراسة إىل احلصول على وصف  .األدبية املستخدمة هي نظرية حتليل علم النفس
طه حسني ل" نمغراعي ال"موضوعي لشخصية خدجية ابعتبارها الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 

لطه " الغنم يراع"يف القصة القصرية  يف الشخصية خدجية ما هي الصفات املوجودة( أ) :تشمل
 .الغنم" لطه حسنيي يف القصة القصرية "راع خدجية ماذا تبدو هذه الصفات للممثل)ب( .حسني

من األحباث اليت أجريت ، أظهر هذا البحث صورة إجيابية. يتمتع الشخصية الرئيسية  
)خدجية( يف هذه القصة القصرية ابلكثري من اخلربة ألنه يريد أن يفتح نفسه أمام أشخاص آخرين. 
ابإلضافة إىل ذلك ، لديه إحساس كبري ابلتعاطف الذي جيعله غري قادر على الوقوف إذا رأى 

لك أشخاًصا آخرين يف حمنة. إن األمن العاطفي الذي لديه قادر على جعله يدرك عيوبه ، لكنه ميت
أيًضا فهًما جيًدا حىت يتمكن من اختاذ خيارات جيدة لنفسه. ابإلضافة إىل ذلك ، كان خدجية رجل 
أعمال انجًحا انجًحا وأصبح رائد أعمال مشهورًا. يف هذه القصة القصرية ، تتمتع شخصية خدجية 

 بشخصية صحية وانضجة ومتفائلة.

 
 .سيكولوجيا ، علم نفس السمات ، الشخصية:  كلمات



 

 ح
 

 
 كلمة شكر و تقدر

 
رب العاملني. محدا يوايف نعمه ويكايف مزيده. اي ربنا لك احلمد كما ينبغى احلمد هلل   

اجلالل وجهك وعظيم سلطانك. الصالة والسالم على رسول هللا سيدان وموالان حممد بن عبد 
 هللا، خامت األنبياء ذي املفاتح احلمة والشفقة وحلب آل بيته وصحابته.

العلمي إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العلمي يف علم كتب هذا البحث  
اللغة العربية وأدهبا. إن إنتمام هذا البحث ال خيلو عن مساعدة اآلخرين. ولذلك، يف هذه 

ات والتشجيعات من ساعدة ابتوجيهات وإلرشاد الفرصة الثمينة من اجلدير للباحثة أبن لكل
 قا. هم:واألخرى شكرا جزيال عمي

املكرم أ.د. يوداين وحيودي املاجستري كرئيس اجلامعة سوانن كاليجاكا فضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية . فضيلة املكرم أ.د. ألوان خريي املاجستري  2
 جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

مصطفى املاجستري كرئيسشعبة اللغة العربية وأدهبا بكلية . فضيلة املكرم دكتوراندس 3
 علوم الثقافة.لاآلداب وا

فضيلة املكرم أمحد فاتح املاجستري كاملشرف األكادميي للباحثة، شكرا جزيال على . 4
 دعاء.لالعون واالقرتاح وا

. فضيلة املكرم حممد حنيف أنواري املاجستري كمشرف هذا البحث الذي قد أعطي 5
 وقائه وبذل جهوده على القيام إبشراف الباحثة يف إمتام هذا البحث.أ

يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية وخاصة يف شعبة اللغة  رسات. مجع املدارسني واملد6
علوما انقعة منذ بداية حضوري  العربية وأدهبا يف هذه اجلامعة الذين قد علمونين

 .يف هذه الكلية حىت اآلن



 

 ط
 

اللذين قد ربياين منذ صغريي إىل اآلن وداوما  مة وأيب عبد الرزقي. أمي سيت حال7
الدعاء لنجاح حيايت. أسأل هللا أن يغفر ذنوهبما ويرمحهما وحيفظهما يف كل وقت 

 ومكان.
. أصدقائي األجباء يف شعبة اللغة العربية وادهبا الذين قد رافقوين وشجعوين على 8

 .تعلم اللغة العربية ابجتهاد
أمّت هذا البحث بدون مساعدهتم وتشجيعهم علّي، ويسعل هللا أن  الميكن أن

جيزيهم جزاء حسنا. وأخريا، عسى أن ينفع هذا البحث إىل مجيع القراء وحميب الألداب 
 ال سيما األدب العريب.

  2018س أغوسط 03 جوكجاكرات،
 الباحثة
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 الباب األول

 المقدمة

 بحثخلفية ال . أ

ب يف ادلعجم الكبَت و كتىو ادلكما    األدب ىو نشاط إبداعي وعمل فٍت،
يفات األخرى، لديو مسات ألالتأليف بادلقارنة مع الت"ىو  اإلندونيسي أن معٌت األدب

يبدو أن مصطلح ." سلتلفة من التميز، مثل األصالة، والفن، واجلمال يف احملتوى والتعبَت
وقد وجدت . ىو أفضل تطبيق للفنون األدبية أال وىو األدب كالتأليف اخليايل" األدب"

و " اخليال"ولكن مصطلحات أخرى، وىي . الصعوبة يف استخدام ىذا ادلصطلح
كتابة مجيلة ومهذبة )و بليسليًتز " اخليال"ومصطلحي . ، زلدودة فهمها"الشعر"

، ىي غَت مناسبة (إىل حد ما تعريف اللغة لكلمة األدبومستمدة من الفرنسية، تشبو 
. سلتلفة ويتغَت دائما األدب يعرف أشكاال 1.إىل حد ما وديكن أن تنشأ تعريفا زائفا

و " العقل"ولكن رلرد تناقض . فاألسهل ىو التمييز بُت اللغات العلمية واألدبية
لى أفكار، و أن اللغة األدب حيتوي أيضا ع .وحده ال يكفي" الشعور"أو " العاطفة"

  2.العاطفية ال ديلكها األدب فحسب

األعمال األدبية ىي اخليال واإلبداعات اليت ال ديكن فهمها إال من خالل احلدس 
ذلا نوع متنوع.  3والشعور اليت تتطلب فهما سلتلفا متاما مع العلوم االجتماعية األخرى.

النوع األديب ىو عبارة عن رلموعة من األعمال األدبية، اليت من الناحية النظرية على 
، ادلواقف)واألشكال الداخلية ( ادلعينةياكل اذلبعاد أو األ)أساس األشكال اخلارجية 

                                                           
Rene Wellek dan Austin Werren. Teori Kesustrasaan (Jakarta: PT Gramedia, 9191),
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hlm.  3.  

Renne Wellek dan Austin Werren, Teori Kesustrasaan, hlm. 91-91
2

 

Nyoman Kutha, Teori, Metode dan Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
 3

  
4001), hlm. 99 
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أما تقسيم النوع األديب من حيث  4.(لهجة، والغرض، واحملتوى واجلمهور من القراءال
 5.تميز بأشكال سلتلفة، سواء كان الرومانسية، أوالروايات، أوالقصص القصَتةف شكلو

لك األحداث اليت تالرواية أو القصة القصَتة كشكل من الوسائل، حيث حيدث يف 
الواقع االجتماعي، والواقع النفسي، والواقع (. ادلمثل)شهدت أو فعلت من قبل البشر 

تظهر يف الرواية أو القصة القصَتة باعتبارىا واقع الديٍت، ىي ادلوضوعات اليت غالبا 
اليت بالروح والعاطفة  ي ىو مصطلح يستخدم لوصف الروايةعمل اخليال النفس 6.احلياة

ىناك  7.والعقل وطبيعة ادلمثل تدرس دراسة األحداث أكثر من دراسة ادلسار أو احلدث
تقدم درجة احلضارة، يف وقت حاجة إىل أمهية التحليل النفسي على وجو التحديد عندما 

  8.يفوت فيو البشر نفسيا
ىي العمل األديب لطو حسُت الذي حيكي عن حياة " الغنم يراع"القصة القصَتة 

يف ىذه القصة القصَتة أن زلمدا  صلى. وكمال وعظمة النيب زلمد مع خدجية الكربى
ة متوسطة العمر، ويف الوقت نفسو، كانت خدجية امرأ. يتيم، وفقَت و عملو كراع الغنم

وضعت خدجية قلبها على زلمد الذي كان عمره أقل من عشرين غنية، وشريفة، ومؤثرة. 
 . عاما، بل إنو اقًتح على زلمد أن يكون زوجها

حىت عندما . يف ىذه القصة القصَتة أيضا أن حب خدجية حملمد يتزايد من يوم آلخر
وىذه ىي . شؤون حبو أكثر من ذلكمسع أنباء عن غرابة زلمد وىي ال تتالشى، زادت 

 : قطعة صورة عن مشاعر خدجية يف ىذه القصة
فمنهم من يزعم أنو رآه ذات يوم وقد اشتّدت اذلاجرة، وإن سحابة لتقية 

ومنهم من يزعم أنو رآه ذات يوم قد أوي إىل ظل شجرة فإذا الشجرة  الّشمس.

                                                           
Renne Wellek dan Austin Werren, Teori Kesustrasaan, hlm. 7. 
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Siswanto, Metode Penelitian Sastra Analisis Psikologi (Surakarta: Muhammadiyah
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University Perss, 4001), hlm. 17 

Albertin Minderop, Psikologi Sastra (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 4090),
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Albertin Minderop, Psikologi Sastra, hlm. 11.
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وكانت  9تحية السالم.حتنو عليو حنّو األم، وإذا ىو يسمع الشجرة تتلقاه بال
خدجية تسمع ىذا كلو فتقبل منو ما تقبل، و ترّد منو ما ترّد، ولكنها تشعر بأن 

  10حبها لو يزداد، وميلها اليو يعظم.
 

يف اقتباس القصة ادلذكورة، فمن الواضح جدا عن تذبذب احلب اليت شعر هبا خدجية 
لذلك، فإن ادلشاكل اليت . يف الواقع أهنا ال هتتم بالقصص الغريبة عن زلمد. حملمد

 . تواجهها خدجية تتعلق باجلوانب النفسية أو نفس ادلمثل مثَتة االىتمام للدراسة
أو حل  وائ احل استيفاءيف . لكل فرد شخصية، كل شخص لديو شخصية سلتلفة

أو ادلشاكل اليت واجهتها، اتضح أن ليس كل األفراد قادرين على عرضو بشكل عادل، 
ت أن األشخاص األصحاء خاليون من اإلكراه يف و فر قال أل 11.طبيعي، أو صحي

  12.ادلاضي، وأهنم يسًتشدون ويوجههم احلاضر، بالنوايا جتاه ادلستقبل وتوقعات ادلستقبل
للبحث عن حل ادلشكلة ادلذكورة، فآلة التحليل الذي جيب استخدامو ىو حتليل 

رلال علم النفس الذي يسعى علم النفس األديب ىو . علم النفس األديب كأداة مساعدة
. لدراسة البشر على شكل شامل فيما يتعلق بالدافع، والعواطف، والسائقة السلوكية

وردون ويالرد جليف البحث عن قصة قصَتة باستخدام علم النفس التحليلي  مهتم ةالباحث
. ضرورية للناس األصحاء نفسيا ائيةأن التشجيعات البنت فرو أل رأىيف نظريتو، . تفرو أل

شخص ذو شخصية صحيحة وناضجة دائما يرى ادلستقبل ويعيش يف ادلستقبل، تسعى 
 . لتحقيق األىداف واآلمال واألحالم بنشاط
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 .148 .ص ،2على ىامش السَتة  طو حسُت،10
Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: PT Remaja

11
 

Rosydakarya, 4007), hlm. 94. 

MIF Baihaqi, Psikologi Pertumbuuhan Kepribadian Sehat Untuk Mengembangkan
12

 

Optimisme (Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 4009), hlm. 91. 
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 البحث تحديد  . ب

  البحث، فادلشكلة الىت قد حبثتها الباحثة يف ىذا البحث فهى:بناء على خلفية 

" الغنم يراع"يف القصة القصَتة  يف الشخصية خدجية ما ىي الصفات ادلوجودة .1
 لطو حسُت؟

الغنم" لطو ي يف القصة القصَتة "راع خدجية ماذا تبدو ىذه الصفات للممثل .2
 حسُت؟

 
 البحث وفوائده غراضأ . ج

  ىديفُت وفائدتُت ىذا البحث لو  البحث ادلذكور حتديدو  البحثبناء على خلفية 
 كما يلي: 

 أىداف البحث 

 .الغنم" لطو حسُت ييف القصة القصَتة "راع خدجيةدلعرفة وصف ادلمثل  .1
 "الغنم يراع"يف القصة القصَتة  خدجيةلممثل دلعرفة سبب ظهور ىذه الصفات ل .2

 .طو حسُتل

 فوائد البحث

 نظريا .1
ومن ادلتوقع أن يعطي ىذا البحث مسامهة علمية يف الدراسات األدبية، وخاصة 

 دراسة األدب يف هن  علم النفس.
 عمليا .2

الدراسة ديكن أن تسهم األفكار لتكون أسهل يف القراءة وفهم ىذه نتائ  ىذه 
 .القصة القصَتة
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 التحقيق المكتبي . د

. قبل إجراء البحوث ةالدراسة السابقة مهمة جدا للقيام بتنفيذىا من قبل الباحث
أن ىناك  ةويعتقد الباحث. ويهدف ىذا إىل حتديد موقف أحباثو بُت الباحثُت اآلخرين

الرمسي  لكائنالعديد من الذين يقومون بتنظيم البحوث األدبية، إال أهنا سلتلفة متاما يف ا
 .ادلادي الكائن و

" الغنم ىراع"، فقد مت التحقيق يف حبث القصة القصَتة ةأما فيما يتعلق مبعرفة الباحث
ومع ذلك، فإن ىذه الدراسة ال تستخدم حتليل النفس األديب مثل التحليل . لطو حسُت

وىكذا، يبدو الفرق بُت الدراسات ادلوجودة مع البحوث اليت . ةالذي سيستخدمو الباحث
 : البحوث مع الكائنات ادلادية ادلتساوية كما ذكر ىي كما يلي. ةسيدرسها الباحث

ب ادداهبا لكلية اآلأو  العربية زلمد محيدي عثمان، طالب قسم اللغة حبث 
حتت  2009جوكجاكرتا يف عام  احلكومية ليجاكا اإلسالميةامعة سونن كوالثقافة جلا

ىذا البحث  13.("دراسة حتليلية داخلية)الغنم لطو حسُت  يقصة قصَتة راع" العنوان
يف ىذا البحث يناقش جوىر قصة والًتابط بُت العناصر مع العناصر  .حبث بنياوي

 . األخرى

ب ادداهبا لكلية اآلأطالب قسم اللغة العربية و والثاين حبث مرزا شوقي فتاقي،  
حتت  2017جوكجاكرتا يف عام  احلكومية والثقافة جلامعة سونن كليجاكا اإلسالمية

تشارلز دراسة حتليلية مساعية ل)الغنم لطو حسُت  ييف القصة القصَتة راعالنبوة " العنوان
وتناقش ىذه الدراسة العالمات ادلتعلقة بنبوة زلمد صلى اهلل عليو  14."( ساندر بَتس

                                                           
سونن كليجاكا جامعة : جوكجاكرتا) (دراسة حتليلية داخلية)قصة قصَتة راع الغنم لطو حسُت  .محيدي عثمان زلمد13

 (.2009 .اإلسالمية

 (تشارلز ساندر بَتسدراسة حتليلية مساعية ل) النبوة يف القصة القصَتة راع الغنم لطو حسُت .شوقي فتاقي مرزا14
 (..م2017 .جامعة سونن كليجاكا اإلسالمية: جوكجاكرتا)
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ال سللوق ديكن أن . وسلم حيث ىو سر اهلل وال ديكن حتقيقو من خالل اجلهد البشري
 . زلمد كنيب يف ىذه القصة القصَتة يعترب مثاليا ألمتو. يعرف ويفهم ذلك متاما

ب ادداهبا لكلية اآلأقسم اللغة العربية و  ةطالبوالثالث حبث عُت السعدية،   
حتت  ب 2017يف عام  جوكجاكرتا احلكومية والثقافة جلامعة سونن كليجاكا اإلسالمية

دراسة حتليلية بنيوية سردية )لطو حسن " الغنم يراع"القصة القصَتة  العنوان
يناقش ىذا البحث ال يناقش فقط قصة حب خدجية حنو زلمد ولكن  15.(سلغرييم

الغموض عن  يرتبىذا البحث . صلى اهلل عليو وسلمزلمد  نبوةأيضا حول عالمات 
القصة التارخيية اليت يتم تعبئتها يف شكل خيال، حبيث ديكن للباحثُت معرفة بنية السرد 

  .كلهاوفهم القصة  

البحث مع التشابو يف الكائن الرمسي ىو حتليل علم النفس األديب ىو على و 
 :النحو التايل

 حتت العنوان 2011إيكا يوانيتا، طالبة اجلامعة احملمدية مباالن  يف عام صحيفة  
كتيكا جنتا برتسبح احللقة األوىل حلبيب الرمحن الزرازي على " ىشخصية ادلمثل الرئيس

ىذه الصحيفة ىي عن حياة عزام حيث ىو ادلمثل الرئيس  16."ت و ر فوردون ألج نظرية
 . عزام لديو طبيعة ريادة األعمال والشعور بادلسؤولية ،الدراسةيف ىذه . يف ىذه الرواية

سيتم إجراء البحث بشكل واضح عن  ةواستنادا إىل البيان ادلذكور، فإن الباحث 
الغنم لطو حسُت  ىالدراسات السابقة، وال يوجد حبث يناقش القصة القصَتة راع

 .غوردون ويالرد ألبورت عند باستخدام نظرية علم النفس

                                                           
 جامعة: جوكجاكرتا) (سلغرييمدراسة حتليلية بنيوية سردية )لطو حسن " راع الغنم"القصة القصَتة السعدية.  عُت15

 (.م2017 .سونن كليجاكا اإلسالمية
Ika Yoanita, Kepribadian Tokoh Utama “Ketika Cinta Bertasbih” Episode 9Karya

16
 

Habiburrohman El Shirazy Berdasarkan Teori Gordon Allport 4099 

(ejournal.umm.ac.id>article>download), Diakses 40 Mei 4097, Jam 93:17 
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 اإلطار النظري . ه

النظرية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي نظرية الشخصية باستخدام هن  التحليل 
وقد اعًتف بأنو مؤىل يف علم النفس يف القرن . ألبورت. النفسي اليت وضعها غوردون و

نظرية ألبورت سلتلفة عن نظرية مجيع ادلقاربات األخرى للشخصية ألن  أن .العشرين
عن بنية الشخصية يف ادلقام األول يف الصفات والسلوكيات اليت بورت يتم التعبَت أل

باإلضافة إىل  17وبالتايل فإن ىيكل وديناميكيات ىي نفسها عموما.. تقودىا الصفات
ذلك، قال ألبورت أن حياة الشخص الصحي ىو دائما مقارن مع شعور النوايا احلسنة، 

التحدث عن الشخصية، ألبورت لديو مفهوم رئيسي  18.والتفاين الناض ، واللتزام القوي
  19.يف نظريتو الشخصية اليت تنطوي على الدافع الذي جيعل الناس يتحرك

السمة . وأما ىيكل شخصية اإلنسان فقال ألبورت ىناك واحد فقط أال وىو الطبيعة
ىي االستعداد لالستجابة على قدم ادلساواة جملموعات شلاثلة من احملفزات، عنصر 
العصبية اليت لديها القدرة على جعل العديد من وظيفة احملفزات على قدم ادلساواة، 

وىكذا فإن السمة   20.والشروع وتوجيو أشكال السلوك اليت ىي على التكيف والتعبَتية
كعنصر عصيب يرشد الناس إىل التصرف باستمرار عرب الزمان وادلكان، واالستجابة على 

وتنقسم السمة إىل اثنُت، ومها السمة العامة  21.ات شلاثلةقدم ادلساواة جملموعات زلفز 
العلبة الفردية أو التصرف )والسمة الفردية ( السمة ادلشًتكة أو السمة االمسية)

  22(.الشخصي

                                                           
Sumardi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Rajawali Perss, 4006), hlm. 401.

 17
 

MIF Baihaqi, Psikologi Pertumbuuhan Kepribadian Sehat, hlm. 19.
 18

 

Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM Perss, 4001), hlm. 491.
 19

 

 Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 440.
 20

 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 440.
 21

 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 449.
 22
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السمة ادلشًتكة ىي السمات اليت لدى العديد من الناس، وتستخدم دلقارنة الناس 
يفضلون مفتوحة أو مهذبة جملموعات  رلموعة من الناس. من خلفيات الثقافة ادلختلفة

 23.االفًتاض األساسي ذلذه السمة ىو معادلة التطور والتأثَت االجتماعي. أخرى

إهنا دائما فريدة من نوعها للشخص، . السمة الفردية ىي مسة مشًتكة يف شخص
 ىذه الطبيعة. والبنية العصبية اليت تقوم بتنظيم توجيو وحتفيز التكيف السلوكي النموذجي

السمة الفردية أو التصرف الشخصي لو  24.الفريدة ىي وصف دقيق ذليكل الشخص
 . مستوى سلتلف من العمومية

السمة االستثنائية (. التصرف الكاردينايل)ادلستوى األول ىو التصرف الكاردينايل 
. اليت ديتلكها عدد قليل من الناس، وطبيعة الدور ذاتو، وتسيطر على حياتو كلها

ردينايل واضح جدا، ال ديكن أن تكون سلفية، ألنو ينعكس يف كل سلوك التصرف الكا
عموما الناس ليس لديهم التصرف الكاردينايل، سوى عدد قليل . الشخص الذي لديو

  25.من الناس لديهم ذلك ومن مث تكون معروفة لسماتو ادلميزة

ت اليت متيز ميل الصفا(. التصرف ادلركزي)أما ادلستوى الثاين فهو التصرف ادلركزي 
عادة ديكن وصف شخص باستخدام . الشخص، واليت تصبح النقطة ادلركزية لسلوكو
السمة ادلركزية ىي مسة مكتوبة عادة يف . مخسة إىل عشرة خصائص الرئيسة اليت لديو

احليازة والطموحة وطيب القلب وسعيدة  :توصية تصف صفات الشخص، مثلال رسالة
  26.للتنافس، والعدوانية

السمة أصبحت غَت شائعة (. التصرف الثانوي)ادلستوى األخَت ىو التصرف الثانوي 
السمة الثانوية ليست واضحة، نادرا ما . على حنو متزايد، وأقل أمهية لوصف شخصية

                                                           
Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 449.

 23
 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 449.
 24

 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 449.
 25

 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 444.
 26
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مستويات السمة الفردية أو التصرف  27.تستخدم أو تستخدم فقط يف ادلناسبات اخلاصة
شكل عام، وبعض آخر تؤثر فقط على الشخصي، بعض تؤثر على سلوك الشخص ب

  28.بعض السلوكيات

الفرق بُت السمة العامة والسمة الفردية ليس فقط أن السمة العامة تنطبق على 
رلموعة من الناس، يف حُت يتم تطبيق مسارات الفردية لألفراد بشكل فردي، ألن السمة 

وقال . من مسة عامةديكن أن تكون فردية إىل حد كبَت كفئة فرعية أو جوانب متخصصة 
يدرس . أكثر لنه  البحث ادلختلف يألبورت أمهية التمييز بُت نوعُت من السمة ى

النه  الرمزي ادلظاىر من نفس الطبيعة يف سلتلف الناس، والنه  التخطيطي يدرس 
  29.شخصا واحدا

اليت قال ألبورت أن السلوك البالغ للبالغُت ىو رلموعة من السمات ادلنظمة وادلتوازنة 
ألبورت ال يعتقد أن الناس الناض   30.تبدأ وتوجو السلوك وفقا دلبدأ االستقاللية الوظيفية

والصحيح يتم السيطرة والتغلب عليها من قبل القوة الالوعي، والقوة اليت ال ديكن رؤيتها 
  31.وال ديكن أن تتأثر

 أن فالشخصيات الناضجة ال تسيطر عليها صدمات الطفولة والصراعات، يف حُت
فاألشخاص األصحاء خاليون من . اخلاليا العصبية ترتبط ارتباطا وثيقا بتجارب الطفولة

ىناك العديد من  32.اإلكراه يف ادلاضي، وىم يسًتشدون باحلاضر، بالتوقعات ادلستقبلية
 : الصفات الشخصية الناضجة

 وجود التوسع يف ادلشاعر .1
 لديو عالقة ذاتية دافئة مع اآلخرين. 2

                                                           
Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 444.

 27
 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 444.
 28

 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 449.
 29

 

Alwisol, Psikologi Kepribadian, hlm. 430.
 30

 

MIF Baihaqi, Psikologi Pertumbuuhan Kepribadian Sehat, hlm. 91.
 31

 

MIF Baihaqi, Psikologi Pertumbuuhan Kepribadian Sehat, hlm. 91.
 32
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 العاطفي مضمون األمن. 3
 لديو تصور للواقع. 4
 لديو ادلهارات وادلهام. 5
 فهم الذات. 6
 .وجود فلسفة موحدة للحياة. 7
 

 منهج البحث . و
 نوع البحث .1

ويتم ىذا النوع من البحوث من خالل مجع مكتبة البيانات، والقراءة، وتسجيل 
حبث )وإدارة ادلواد البحثية اليت غالبا تكون معروفة من قبل مصطلح ببليوغرافيا 

  33.(مكتيب
 مصادر البيانات .2

 :مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من
اليت يتم احلصول عليها من ادلصادر األساسية، أي البيانات ادلباشرة والفورية  -

ادلصادر األساسية يف ىذا البحث القصة  34.مصدر احملقق ألغراض خاصة
 الغنم يراعالقصَتة 

مصادر  .ادلصادر الثانوية، أي مصادر البيانات اليت توفر الدعم يف البحوث -
البيانات ادلشار إليها يف ىذه الدراسة على شكل الكتب واجملالت وادلراجع اليت 

 . فيذ البحوثتدعم تن
 حتليل البيانات .3

حتليل البيانات يف ىذه الدراسة باستخدام طريقة التحليل الوصفي وىي  يقةطر 
البحث الذي يصف وحيلل وجيد نقطة ادلشكلة اليت وجدت بعد ذلك خطوات 

                                                           
33

  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

4009), hlm. 3 
34
 Winaryo Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung, Tarsito, 9111), hlm. 963. 



11 
 

 ىراعيبدأ ىذا البحث بعناية قراءة القصة القصَتة . حل ادلشكلة يف ادلرحلة التالية
. و وردونجلطو حسُت، مث حتليلها باستخدام نظرية علم النفس األديب الغنم 

 . تفرو أل

 

 البحث نظام . ز
 تدديدو  ،بحثةالباب األول: ىذا الباب من ادلقدمة الىت تشتمل على خلفية ال

والدراسة السابقة، واإلطار النظري، ومنه   وأىداف البحث وفوائده، البحث،
 البحث. نظامالبحث، و 

قصة القصَتة، والنظرية النفسية وصف شخصية ادلؤلف، وال الباب الثاين:
 .تفرو أل .وردون وجل

وصف حتليل البحث النفسي لشخصية خدجية يف القصة القصَتة : الباب الثالث
 .تفرو أل .وردون وجلطو حسُت باستخدام التحليل النفسي " الغنم يراع"

ستكون مثَتة  وصف االستنتاجات واالقًتاحات البحثية اليت: الباب الرابع
 .ادلقبل عية ىف البحثوالبا يةللقارئ
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 الباب الرابع

 الخاتمة

 الخالصة . أ

 استنتجر أنعند البحث، العميق الباحثة بالتحليل احثأن ق بعدو 
أما التجسيد الذي حيصل علي   . شخصية ناضجة طبائعشخصية خدجية ذلا 

 :هي كما يليفشخصية للشخصيات الرئيسية طبيعة  كل

 ”الغنام اعىر “ ههر  ي قصة قصةرة يتبيعة الشخصية لشخصية الرئيسية الط  .1
 : ملطو حسني فه

النفس ىو طبيعة من طبائع خدجية. جيعل توسيع مشاعر  ع توس .أ 
 بة كثةرة حىت تكون خدجية أن يفتحالنفس خدجية أن تنال جتر 

 نفسها.
لك ذلا أي جهة كانت. وجبانب ذاذلا عالقة بني األخري من   .ب 

 .ت احملزنني فتساعدىمرأعالية حىت  شفقة 
 نقاط خدجية تقبل عندما العاطفي األمان ضمان رؤية ميكن   .ج 

  عنها تتخلى ال لكنها ضعفها وأوجو ضعفها
ذلا فهم جيد  ي نفسها فلذالك تنال اخلدجية أن حتدد إختيارىا الذي  .د 

 حسن إليها.
خدجية لديها ادلهارة والفهم عن واجباهتا جيدا حىت تستطيع ان  .ه 

 حتصل على النجاح من ما عملتو االن
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امرأة ذلا فكرة واقعية حيث ان ترى أّن  خدجية ذلا فكرة واقعية .و 
النجاح الميكن ان متسكو دائما وبذالك الفشل. اإلرفاع والنزول ىف 

 الربح شيء الزم ىف احلياة التجارية.
الغريبات اليت فلسفة احلياة عن إالىية، ولذالك التعجب خدجية إىل  .ز 

 إميانو ازداد كلماف  غرابة أكثر األمر كان كلما يصيبها حممد.
 . بأن سيكون حممد نبيا مبحمد

 
ادلخًتم  ي كل أنشطة و رة ادلريب كل ذلك شخصية  ي خدجية ألن خلفية األس .2

خدجية ىي امرأة . حكمها  شخصيتها حاكمةتسأو  سيجعلها يتاجملتمع ال
 شريفة من عائلة من الطبقة ادلتوسطة ولديها شقيق متعلم مثل ورقة بن نوفل.

 لعمر وفقا والذي  السن الكبار  ي يدخل خدجية عمر فإن ذلك،  إىل باإلضافة
وعندما يغرس الولدان األشياء  .نفسو ويدرك يعرف نظرية ألبورت  ي الكبار

 اإلجيابية ألطفاذلم فإن الطفل سينمو مع ما يدرسو والديو.
 

 االقتراحات .ب

 اجلاري للحقل وفقا األمور بعض اقًتاح ميكن حتقيقها مت اليت للنتائج وفقا
 :يلي كما ىي ادلقدمة االقًتاحات. حتليلو

 األدبية عشاق  .1
 وسيلة ليست الروايات اجليدين األدبيني ادلتحمسني جيعل أن جيب

 األدبية األعمال  ي الواردة القيم الستخالص جهد ىناك ولكن للًتفيو
 .اليومية احلياة  ي وتطبيقها

  التعليم عامل .2
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 ومبتكرة مبدعة تعلم طريقة على األديب التعلم يشدد أن جيب
 اليت األدبية األعمال  ي القيم فهم  ي ادلشاركة الطالب من تتطلب

 .دراستها متت
 بعده  الباحث .3

 من م. محيد أمثان التحقيقب  "مالغن "راعى قصة دراسة متت
 بني ادلتبادلة والعالقة القصةرة القصة جوىر حول مناقشة خالل

 معشوقي فتاقي  مةرزاوالثاين  .أخرى عناصر مع واحد العناصر
 ،صلى اهلل عليو وسلم.  والثالث حممد نبوة تتعلق عالمات مناقشة

 وحممد خدجية بني احلب قصة عن يتحدث مل الذيعني السعدية 
. وسلم عليو اهلل صلى حممد ودعموا عمدوا الذين الناس بل فحسب

 يستطيع "الغنم "راعى فإن القصةرة القصة يدرس باحث كان إذا
 .والنسوية االجتماعية مثل آخر طرق استخدام طريق عن البحث
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