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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Al-Syakhshiyyah al-Ra‟isiyyah fi „I-Qishsah al-

Qashirah “I‟tiraf Rujuli” li Nawal al-Sa‟dawi (Dirasah Sikulujiyyah „inda Abraham 

Maslow). Cerpen I‟tiraf Rujuli menceritakan tentang seorang laki-laki yang selama 

hidupnya tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, dia harus hidup dengan sebuah 

topeng yaitu topeng kejantanan. Kejantanan yang harus dibuktikan kepada orang lain 

dan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya ada tiga permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: bagaimana unsur karakter tokoh utama laki-laki berdasarkan teori 

strukturalisme, apa sajakah kepribadian dan aktualisasi diri tokoh utama laki-laki 

berdasarkan teori hierarki Abraham maslow dalam cerpen I‟tiraf Rujuli.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang 

berpegang pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow diantaranya: kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan keberadaan, kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Tujuan penelitian ini yaitu: menganalisis kepribadian dan aktualisasi diri 

tokoh utama laki-laki dalam cerpen I‟tiraf Rujuli karya Nawal el Saadawi menurut 

teori hierarki kebutuhan  Abraham Maslow . 

Hasil penelitian ini, kepribadian tokoh utama menurut teori kebutuhan 

hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah jujur, egois dan tidak setia. Aktualisasi 

diri tokoh utama dalam cerpen I‟tiraf Rujuli telah tercapai yaitu, tokoh utama laki-

lakimenjadi dirinya sendiri tanpa harus menggunakan topeng kejantanan.  

Kata kunci: I‟tiraf Rujuli, Teori kebutuhan hierarki Abraham Maslow 
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 تجريد

البحث بعنواف "الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "اعًتاؼ رجويل" لنواؿ كاف ىذا 
السعداكم )دراسة سيكولوجية عند أبراىاـ ماسلو(". كانت القصة القصرية حتكي عن رجل ال يقدر أف 
يكوف الرجل نفسو طوؿ حياتو. كمع ذلك جيب أف يعيش الرجل حياتو بقناع الرجولة. الرجولة اليت جيب 

لآلخرين كلنفسو. مث كاف ىناؾ ثالث مسائل يف ىذا البحث، كىي: كيفية عناصر الشخص  إثباهتا
الرئيسي الذكر كما ىي الشخصيات كالتحقيق الذايت للشخص الرئيسي الذكر يف القصر القصرية 

 "اعًتاؼ رجويل".

سل كاف ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج النوعي الوصفي الذم يلتـز بنظرية التسل
الحتياجات الفيزيولوجية ، االحتياجات األمنية، ٔاذلرمي لالحتياجات عند أبراىاـ ماسلو، كذلك: 

 االحتياجات إَل احلب كالوجود، االحتياجات إَل التقدير، االحتياجات إَل التحقيق الذايت.

الشخصية كالتحقيق الذايت للشخص الرئيسي الذكر حتليل ككانت أىداؼ ىذا البحث ىي: 
القصة القصرية "اعًتاؼ رجويل" لنواؿ السعداكم كفقا لنظرية التسلسل اذلرمي لالحتياجات عند يف 

 أبراىاـ ماسلو.

كنتائج ىذا البحث، شخصة الشخص الرئيسي على أساس نظرية التسلسل اذلرمي 
لالحتياجات عند أبراىاـ ماسلو ىي أنو صادؽ كأناين كغري كيف. حتقق التحقيق الذايت للشخص 

يسي يف القصة القصرية "اعًتاؼ رجويل"، كذلك أف الشخص الرئيسي الذكر يكوف نفسو دكف الرئ
 احلاجة إَل استخداـ قناع الذكورة.

 رجويل، نظرية التسلسل اذلرمي لالحتياجات عند أبراىاـ ماسلو.الكلمات ادلفتاحية: اعًتاؼ 

 

 



 ح
 

 كلمة شكر وتقدير
 

بكل احلسنات فيها ك مسح الباحثة بإمتاـ ىذا احلمد هلل رّب العادلني الذم قد خلق األرض 
البحث جيدا. الصالة ك السالـ علي النيب آخر الزماف حبيبنا حممد صّلي اهلل عليو ك آلو 

 كسّلم، أما بعد.

 لنواؿ رجويل اعًتاؼ القصرية القصة يف الرئيسية الشخصية"  ىو البحث ىذا عنواف فإف
". قدمت ىذا البحث ألجل خدمة العلم (ماسلو أبراىم عند سيكولوجية دراسة) السعداكم

كتكميل بعض الشركط على اللقب العادلي يف علم اللغة العربية كأدهبا يف كلية اآلداب 
 كالعلـو الثقافية جبامعة سوناف كاليجاغا جوكجاكرتا.

أرادت الباحثة أف تلقي االمتنناف قدر اإلمكاف إيل من الذين قد ساعدكا الباحثة يف إجراء 
البحث. كإذا بدكف مساعدهتم، ك تفكريىم، ك تشجيعهم، ك مقارنتهم يف كتابة ىذا  ىذا

فلن تتمكن الباحثة يف إمتاـ ىذا البحث جّيدا. كترغب البحثة يف إرساؿ كالـ   البحث،
 الشكر ك التقدير إليهم مجيعا: 

افية فضيلة ادلكـر الدكتور ألواف خريم ادلاجستري كعميد كلية اآلداب ك العلـو الثق .ٔ
 جبامعة سوناف كاليجاكا جوكجاكرتا.

فضيلة ادلكـر السيد مصطفى ادلاجستري كرئيس قسم اللغة العربية ك أدهبا ك ككيلو  .ٕ
 السيد حممد حنيف أنوارم ادلاجستري.

فضيلة ادلكـر السيد األستاذ برموم منطي ادلاجستري كامشريف ذلذا البحث  الذل  .ٖ
يف إمتاـ ىذا البحث. جزاكم اهلل أحسن  بذؿ جهده على  القياـ بإشرايف كمراقيب

 اجلزاء.
جوكجاكرتا ك خصوصا يف  كاليجاكا مجيع احملاضرين ك احملاضرات جبامعة سوناف .ٗ

 قسم اللغة العربية ك آداهبا بكلية اآلداب ك العلـو الثقافية.



 ط
 

األب ك األـ ك أخي الكبري الذين كانوا ال يزالوف مقويني لقلب البحث حىت يكوف  .٘
 إمتاـ ىذا البحث. قادر على

مجيع أصحايب كصحابايت األحباء قسم اللغة العربية كأدهبا "ق" فهم يل أسرة  .ٙ
 الصغري. شوقي إليكم أبدا كاسأؿ اهلل اف جيمعنا يوما يف قصرنا اخلالد.

أشكر لكم شكرا جزيال كجزاكم اهلل أحسن اجلزاء. كأخريا، أرجو أف يكوف 
  األدب العريب. آمني.ىذا البحث نافعا كللقراء كللراغبني يف
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

تقدمي األحداث  خاللإن العمل األديب نتيجة للعقل البشري من 
حلياة احلقيقية االعامل. ميكن القول أن العمل األديب هو انعكاس ىف احلقيقية 

املصغرة على شكل نص حبيث حيتوي فيه على قيم التعليم واحلياة اليت ميكن أن 
للقارئ. هذا البيان متفق بوظيفة األدب وفقا هلوراس، وهو توفر تلك القيم فوائدا 

"dulce et utile"1 

وبشكل عام، تتكون األعمال األدبية من ثالثة أنواع هي: الشعر، والنثر، 
. ينتمي النثر والسجع القصرية واملسرحية. ويتكون الشعر من السجع، والقصيدة،

القافية أو  أو ابلوزن،إىل نوع من األدب املتميز عن الشعر ألنه غري ملزم 
القصص  النثر من. يتضمن يةلغة النثر قريبة من اللغة اليومية البشر فالصوت. 

 يفهي قصة تقرأ  القصرية القصةو القصرية والرواايت واملقاالت والرومانسية. 
ساعتني، وهو أمر لن يكون  حىتة جلسة واحدة، ما يقرب من نصف ساع

 2ممكناً ابلنسبة للرواية.

ة حتت العنوان قصري الباحثة القصة ال هذا البحث، سوف وصفت ىفو 
". موت معايل الوزير سابقاخمتارات "ىف  " لنوال السعداوي اعرتاف رجويل"

                                                           
1 Kartika Nurul Nugrahini, “Kepribadian dan Aktualisasi Diri Tokoh Utama Dalam Novel 

Supernova Episode Partikel Karya Dewi Lestari (Tinjauan Psikologi Sastra)”, (Yogyakarya: 
UNY, 2014), hlm. 1  

2 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: GADJAH MADA 
UNIVERSITY PRESS, 1998), hlm. 10 
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الباحثة هبذه القصة القصرية كموضوع البحث مع عدة أسباب على  واهتمت
 النحو التايل.

أن ختتار  ىف ومن حيث املوضوع الكائين، هناك العديد من األسباب 
نوال إن . أواًل، "اعرتاف رجويل"القصة القصرية  مؤلفالباحثة نوال السعداوي ك

يد من اجلوائز. كتبت شطة وطبيبة نفسانية حصلت على العدومنالسعداوي كاتبة 
لوزير ا معلي كتاب "موتالنوال السعداوي العديد من األعمال األدبية منها 

هي قصة حتكي عن فخر رجل امتدحه منذ  "اعرتاف رجويل"اثنياً، قصة  ."اسابق
القصرية تدور حول االعرتاف  "اعرتاف رجويل". اثلثًا، قصة رجولتهوالدته إىل 

 .امرأة واحدةىف ال ميكن االعرتاف به ألي شخص آخر إال  رجلابحرتام 

وبناًء على الوصف املذكور، هناك العديد من أسباب تستخدمها الباحثة 
البحث ىف نظرية البنيوية ونظرية السيكولوجية ألبراهام ماسلو كموضوع رمسي ىف 

" اليت كتبتها نوال السعداوي مع االعتبارات اعرتاف رجويلعن القصة القصرية "
األدب الذي يعمل على حتليل ىف التالية. أوال، التحليل اهليكلي هو النهج 

العمل، والبحث عن ىف اهلياكل اليت تبين األعمال األدبية بشكل جوهري 
 لتحليل يستعمل ولكن 3عالقات من هذه العناصر لتحقيق وحدة املعىن.

والعنصران الذان يبنان . "رجويل اعرتاف" القصرية القصة ىف رئيسية شخصية
بشخصيات  اتصالىف تعريضه  األبرزان الشخص الرئيسي اهليكل املستخدم

 4اخلط بشكل كلي.تطوير ىف  حاسم عنصر ألنهأخرى، 

 ماسلو ألبراهام سيكولوجيةال نظريةهذا البحث استخدمت الباحثة ىف و 
اخلارجية لقصة  العناصرو  ئيسيةر شحصية  لنظرية فاصلة اليت استخدمت لتحليل

                                                           
3 Andri Wicaksono, Pengkajian Prosa Fiksi, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2014), hlm. 29 

4 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2010), hlm. 177 
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لنوال السعداوي لألسباب التالية. أواًل، استخدام نظرية  "اعرتاف رجويل"
السيكولوجية كتقييم لسياق العمل األديب خارج النص، ألن إذا قامت الباحثة 

. 5للعمل األديبببحث العناصر اجلوهرية فحسب، فإن البحث سيبدو كمراجعة 
سلسل اهلرمي إلبراهام ماسلو بنظرية الت السيكولوجية اثنياً، يُعرف مفهوم النظرية

الىت هلا لالحتياجات، أي أن البشر حيفزهم عدد من االحتياجات األساسية 
غري متغرية واملستمدة من املصادر الوراثية أو و جلميع األنواع،  نفس الصفة

حتتوى االحتياجات األساسية على االحتياجات الفيزيولوجية مثل  6الغريزية.
بيل املثال النظام واالستقرار، األكل والشرب، واحلاجة إىل األمن، على س

واحلاجة إىل التملك واحلب، على سبيل املثال عالقة احلب بني الزوج والزوجة، 
والثقة املتبادلة، واحلاجة إىل التقدير، على سبيل املثال احرتام الذات واالعرتاف، 
واحلاجة إىل حتقيق الذات، على سبيل املثال، التطري واستخدام القدرة. اثلثًا، 

هذا القصة القصرية، أن للشخص الرئيسي مشكلة نفسية، وهي الصراع  فى ف
 الداخلي.

البياانت  وابلتايل، إن ابستخدام التحليل املذكور، فحصلت الثاحثة على
القصة ىف  الرئيسي الشخصوحتقيق الذات من  الشخص، صر شخصيةعن عن

 .ها نوال السعداويتاليت كتب" اعرتاف رجويل"القصرية 

 حتديد البحث  .ب

وبناء على الوصف وخلفية البحث املذكورة، فتصوغ الباحثة املشكالت 
 التالية:

                                                           
جبامعة سيت، خدجية. الذكاء العاطفي والذكاء الروحي لألشخاص ىف فيلم ذيب لناجي أبو نوار مؤسسا على األرااء آري جيننجار أغوستيان، ) البحث   5

 . 4(. ص. 2017سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكوية جوكجاكرات، 

6 Frank G. Goble, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1987), hlm. 70 
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القصة  ىفكيف عناصر شخصية "الرجل" بوصفه كالشخص الرئيسي  .1
 " لنوال السعداوي استنادا إىل النظرية البنيوية؟اعرتاف رجويلالقصرية "

" اف رجويلاعرت القصة القصرية " ىفخصيات لشخصية الرجل شما هو ال .2
لنوال السعداوي استنادا إىل نظرية التسلسل اهلرمي لالحتياجات ألبراهام 

 ماسلو؟

" اعرتاف رجويلالقصة القصرية " ىفما هو حتقيق الذات لشخصية الرجل  .3
لنوال السعداوي استنادا إىل نظرية التسلسل اهلرمي لالحتياجات ألبراهام 

 ماسلو؟

 وفوائده أغراض البحث  .ج

حتديد البحث املذكور، فاألغراض من هذا البحث هو على فبناء على 
 النحو التايل:

" لنوال اعرتاف رجويلالقصة القصرية " ىفحتليل العناصر لشخصية الرجل  .1
 السعداوي على النظرية البنيوية.

" لنوال السعداوي اعرتاف رجويلالقصة القصرية "ىف حتليل شخصية الرجل   .2
 ألبراهام ماسلو.استناداً إىل التسلسل اهلرمي 

" اعرتاف رجويلالقصة القصرية "ىف شخصية الرجل ىف حتليل التحقيق الذايت   .3
لنوال السعداوي استنادًا إىل التسلسل اهلرمي لالختياجات عند أبراهام 

  ماسلو.

 



5 

 

 

 

 فوائد البحث .د

البحث اجليد هو البحث الذي يستطيع أن يعطي الفوائد. من املتوقع أن 
 ئد، سواء الفوائد النظرية أو الفوائد العملية.ينتج هذا البحث الفوا

 الفائدة النظرية. .1

العلوم األدبية، خاصة ىف فمن املتوقع أن يكون هذا البحث مسامهة 
املتعلقة ابلقصص القصرية ومتييز الشخصية حبيث ال يستبعد الفهم األديب 

 اجلهة اجليدة للبشرية مع كل اجلهود للوصول إىل أقصى حد لإلنسان.

 ئدة العملية.الفا .2

فبالنسبة للعملية، من املتوقع أن يقدم هذا البحث املعرفة وكذلك النظرة 
الشخص وكذلك إعطاء القراء ىف العامة على عناصر الشخصية اليت حتدث 

 املعرفة حول حتقيق الذات.

 التحقيق املكتيب .ه

وبناء على نتيجة البحث، هناك بعض األحباث الىت تتعلق هبذا البحث، 
"العناصر  البحث الذى كتبه حممد أنصاري صديق حتت العنوانومنها 

السيكولوجية للشخص الرئيسى يف القصة القصرية "وردة اهلاين" جلربان خليل 
جامعة سوانن   ىف دراسة حتليلية سيكولوجية عند ابراهم ماسلو(") جربان

. 2015كلية اآلداب والعلوم الثقافية سنة   ىفكاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
وردة هاين حول حتقيق ذاهتا، وهي  ىفونتيجة هذا البحث، هناك شخصية واردة 

احلياة، والرتكيز على  ىف القدرة على رؤية الواقع كفاءة وارجتاليا وبساطة ومعقولة 
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ي املشكلة، واالستقاللية الذاتية، ووضح التمييز بني الرق واألهداف، والوع
 االجتماعي، ومقاومة التأثري الثقايف. 

 Penelitian Kebutuhan Bertingkat املقالة  حتت العنوان "والتايل، 

Tokoh Mercy dalam KKPK Young Superstar Karya Kelly Laurecia Hadi  "

 1األندونيسية الباب الثاين رقم  مقاالت فيناىف دراسة نظرية أبراهام ماسلو 
. تبني هذه املقالة مريشي كالشخصية الرئيسية ميكن أن حتقق 2016مارس 

من االحتياجات الفسيولوجية  بدايةاملستوايت،  االحتياجاتىف املراحل اخلمس 
حياة مثالية ألهنا تليب املفاهيم اخلمسة  مريشيإىل حتقيق الذات. تظهر 

 م ماسلو.ألبراها املستوايت حتياجاتالل

ية "خنوة" ىف الرواية " الشخصية الرئيسوالتايل، البحث حتت العنوان 
  "اخرج منها اي ملعون" لصدام حسني )دراسة حتليلية نفسية البراهام ماسلو("

جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية  ىفالىت كتبه دوام النعم الفتاوي، طالب 
تياجات األساسية املهيمنة الىت مت احلكومية. ونيجة هذا البحث هو أن االح

حتقيقها عند شخصية النخوة هي احتياجة احرتام الذات. إن العملية اليت تتخذ 
التأثري على ىف من خالهلا لتحقيق الذات على شكل رؤية اإلمكاانت كامرأة 

قرارات الرجال، وتنظر إىل الواقع بكفاءة من خالل اختاذ القرارات بسرعة، 
قانون والعدالة واحلرية من أجل حماربة الظلم، وكذالك القدرة ولديها مفهوم ال

 القيادية.

فمن قائمة املراجع املذكورة، وجدت الباحثة ثالثة عناوين هلا أوجه تشابه 
املوضوع املادية، ىف شكل نظرية أبراهام ماسلو. ومع ذلك ىف مع املوضوع الرمسي 

 "اعرتاف رجويل"القصة القصرية  البحث الذى يستخدم فيه جتد الباحثةمل 
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وأما البحث الذي ستقوم به الباحثة حتت العنوان "التحليل السيكولوجي 
" اليت كتبتها نوال اعرتاف رجويلالقصة القصرية "ىف من الشخص الرئيسي  

السعداوي استنادًا إىل النظرية السيكولوجية اإلنسانية ألبراهام ماسلو، يستحق 
ىف دبيات السابقة وبعد عدم العثور على أوجه التشابه تطويره بعد مراجعة األ

 هذا البحث، مل تعثر الباحثة على دراسة أدبية هلا نفس الغرض.ىف حبث سابق. 

 اإلطار النظري .و

 النظرية البنيوية .1

البحث األديب. هذا املنهج مهم ىف املنهج البنيوي هو املنهج األول 
لتحليل العمل األديب. فالعمل األديب بنته العناصر اليت تصنعه. هذه العناصر 

 7العمل األديب.ىف تكميلية ومتصلة حبيث تشكل وحدة كاملة 

البنيوية األدبية هو املنهج الذي يؤكد على  ،وبناء على ما قاله تيو
 8األدبية.األعمال  ىف العناصر )من حيث اجلوهري( 

ومبدأ املنهج البنيوي هو التحليل البنيوي الذى له هدف إىل 
الرتابط بني مجيع جوانب ىف التفكيك والتوضيح على وجه دقة ما ميكن 

 9العمل وعناصره األديب من أجل إنتاج املعىن الكامل وتشكيله.

أن عناصر الىت تبين اهليكل تتكون من املوضوع  ،يصف ستانتون
والعمل األديب. املوضوع هو فكر رئيسي يكمن وراء األعمال وحقيقة القصة 

                                                           
7 Rani Setianingrum, Skripsi , “Analisis Aspek Kepribadian Tokoh Utama Dalam Novel 

Supernova Episode Akar Karya Dewi Lestari: Tinjauan Psikologi Sastra”, (Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 10 

8 Rani Setianingrum, "Analisis" , hlm. 10 

9 Agustinus Dimas Tatag P, “Analisis Strukturalisme Dalam Cerita Pendek “Die Postkarte” 
karya Heinrich Boll”, (Yogyakarta: UNY, 2014), hlm. 14  
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حني أن ىف األدبية. وحقيقة القصة تتكون من القصص واملؤامرة واخللفية. 
الوسائل األدبية تتكون من وجهة نظر، وأسلوب اللغة، واجلو من الرموز، 

العمل األديب. ووظيفة األعمال ىف واخليال، وكذلك طرق اختيار العنوان 
دبية هي اجلمع بني احلقائق األدبية واملوضوعة حبيث ميكن فهم معىن األ

 10األعمال األدبية بشكل واضح.

هذا البحث، استخدمت الباحثة النظرية البنيوية فقط ىف ومع ذلك 
" اعرتاف رجويلالقصة القصرية "ىف ملعرفة عناصر الشخصية لشخصية الرجل 

قشة موضوع الشخصية لنوال السعداوي. وعالوة على ذلك، ستتم منا
" لنوال اعرتاف رجويلالقصص القصري "ىف وحتقيق الذات لشخصية الرجل 

 السعداوي ابستخدام النظرية السيكولوجية اإلنسانية ألبراهام ماسلو.

 نظرية السيكولوجية األدبية .2

ومصطلح السيكولوجية األدبية له أربعة معان ممكنة. األول هو 
كنوع أو كشخص. والثاين هو دراسة العمليات دراسة السيكولوجيا للمؤلف  

اإلبداعية. والثالث هو دراسة أنواع السيكواوجية وقوانينها املطبقة على 
األعمال األدبية. والرابع يدرس التأثري األديب على القارئ )سيكولوجية 

 11القارئ(.

سوكولوجية األدب هناك سوكولوجية شخصية. وسيكولوجية ىف و 
سيكولوجية شخصية، هناك شيئ  ىفالشخص كله. و علم لفهم  ىشخصية ه

يتم تسليط الضوء عليها أو دراستها، هو كل شيء متعلق ابلسلوك البشري  
                                                           

10 Rani Setianingrum, “Analisis Aspek Kepribadian Tokoh Utama Dalam Novel Supernova 
Episode Akar Karya Dewi Lestari: Tinjauan Psikologi Sastra”, (Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 10 

11 Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 1993), hlm. 90 
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كفرد. عند دراسة مشكلة سيكولوجية شخصية، فيجب فهمه حول 
ذلك األفكار واملشاعر واألنشطة اليت يقوم ىف تعقيدات السلوك البشري مبا 

صية هي جزء من الروح اليت جتعل البشر له هبا الفرد. ألن يعتقد أن الشخ
وظيفتها. وابلتايل، جيب أن ىف صفة سليمة أو كيان واحد، وليس جمزأة 

 12جممله.ىف يكون فهم شخصية الفرد 

". هذه الكلمة نفسها personality" هي لغة اإلجنليزيةال ىفالشخصية 
ىف " مبعىن كماكة.  persona " " أو prosopon مشتقة ابلفعل من كلمة "

ذلك الوقت، أن الكمامة غالبا ما استخدمها الفنانون أو املسرحيون لوصف 
 13شخصية ذات مسات معني.

وإحدى نظرايت الشخصية هي نظرية الشخصية اإلنسانية ألبراهام 
ماسلو. مل يقل ماسلو حتديدا حول بنية الشخصية وديناميكيتها على. بينما 

استكشاف البنية ىف قليال. إذا نرغب  يتم ذكر تطور الشخصية فقط
الشخصية ميكن إرجاعها إىل بنية االحتياجات كسبب للسلوك البشري. مث 

 14الديناميكية هي عملية حتقيق اإلمكاانت البشرية.

وميكن تطبيق نظرية أبراهام ماسلو على التحفيز البشري على مجيع 
سلو، فإن السلوك وفقا ملا 15جوانب احلياة الشخصية واحلياة االجتماعية.

البشري يتحدد أكثر من خالل ميل األفراد لتحقيق األهداف حبيث تكون 

                                                           
12 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian Dengan Perspektif Baru (Jogjakarta: Ar 

Ruzz Media, 2013), hlm. 21 

13 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian Dengan Perspektif Baru (Jogjakarta: Ar 
Ruzz Media, 2013), hlm. 23 

14 Ki Fudyartanta, Psikologi Kepribadian Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamik dan 
Organismik-Holistik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 388 

15 Frank G. Globe, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1987), hlm. 69 
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إن أهم مشكلة وفًقا ملاسلو هي واجب  16حياة الفرد أكثر سعادة ومرضية.
على املرء للوصول إىل أكثر االحتياجات األساسية أوال قبل أن يتمكن من 

ية احلاجة إىل األمن قبل أن حتقيق االحتياجات التالية. ال يستطيع املرء تلب
يليب االحتياجات الفسيولوجية، وهلم جرا. لذلك، ال يستطيع الشخص 

 القفز لتحقيق االحتياجات األعلى قبل الوفاء ابالحتياجات األدىن.

يفرتض مفهوم التسلسل اهلرمي لالحتياجات الذي عرب عنه ماسلو 
الوفاء هبا بشكل   أن من الواجب تلبية االحتياجات األدىن أو على األقل

تتسم االحتياجات األدىن  17كاٍف قبل أن تصبح االحتياجات األعلى حمفزة.
االحتياجات األعلى. وابلتايل، ىف إبمكانية أو قوة أكرب من تلك املوجودة 

جيب تلبية هذه االحتياجات من املستوى األدىن أو الوفاء هبا بشكل كاٍف 
وعلى سبيل املثال، جيب على قبل أن تصبح االحتياجات األعلى منشطة. 

الشخص الذي حيفز للحصول على جائزة أو حتقيق ذايت أن يليب أوالً 
احتياجاته من الطعام والسالمة. ولذلك، فإن اجلوع واألمن هلما اإلمكانية 

 18لالحرتام وحتقيق الذات.

ويقول ماسلو نظريته عن االحتياجات املتسلسلة أو التسلسل اهلرمي 
 تنظم على النحو التايل: لالحتياجات اليت

 

 

                                                           
16 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 

hlm. 280 
17 Jess Feist Gregory J., Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 331 

18 Jess Feist Gregory J., Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 331 
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 االحتياجات الفسيولوجية (أ

إن أبسط االحتياجات وأقوىها وأوضحها هي احلاجة للحفاظ على 
واملشروابت، واملأوى،  ،حياهتا اجلسدية، وهي احلاجة إىل الطعام

االحتياجات الفسيولوجية هي  19واجلنس، والنوم، واألكسجني.
ما. هذه احلاجة أيضا لديها االحتياجات الوحيدة اليت مت تلبيتها دو 

القدرة على الظهور مرة أخرى. فبعد أن ينتهي الناس من تناول الطعام، 
 20يصبحون جائًعا بعد مرور الوقت.

 احلاجة إىل األمن  (ب

وعندما يتم تلبية االحتياجات الفسيولوجية، تظهر جمموعة 
 21احلاجة إىل األمن.ىف جديدة من االحتياجات، وميكن تصنيفها 

وتتكون احلاجة إىل األمن من احلاجة إىل ضمان، واستقرار، وسالمة، 
والنظام، والتحرر من اخلوف والقلق. إن عدم التيقن الذي يواجهه البشر 
جيعله أن حيققون األمن بقدر ما يستطيعون. عندما نصل إىل مستوى 
معني من األمن والضمان، فسوف نشعر أن نليب احلاجة للتملك 

 22واحملبة.

 اجة إىل احلب والوجوداحل (ج

                                                           
19 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, ( Yogyakarta : 

Kanisius, 1987 ), hal 71 

20 Feist, Jess. Gregory J. Feist, Teori Kepribadian , ( Jakarta: Salemba Humanika, 2010),  
hlm. 332-333 

21 Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 
1993), hlm. 47 

22 Albertine Minderop, Psikologi Sastra,  ( Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 
283 
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وبعد تلبية االحتياجات الفسيولوجية والسالمة، تنشأ احلاجة 
الصداقة، واإلرادة مللك الوزاج ىف إىل احلب والوجود، مثل الرغبة 

واألطفال، واإلرادة ألن يكون جزًءا من عائلة أو جمتمع. وتتكون 
سلو، من ووفقا ملا 23احلاجة إىل احلب من احلب املعطي واحلب املتلقي.
 24دون حب، سوف تعوق تنمية قدرة املرء وتطورها.

 احلاجة إىل التقدير (د

يقول ماسلو أبن لكل شخص فئتني من احلاجة إىل التقدير، 
ومها تقدير الذات واحرتام اآلخرين. أوالً، تتكون احرتام الذات من 
احلاجة إىل الثقة ابلنفس، والكفاءة، واإلتقان، واالكتفاء، واإلجناز، 

ستقالل، واحلرية. اثنياً، يشمل التقدير من اآلخرين اهليبة، واال
 25واالعرتاف، والقبول، واالنتباه، واملوقف، واالسم اجليد، والتقدير.

 حلاجة إىل حتقيق الذات (ه

وبعد تلبية االحتياجات األدىن، فينتقل األشخاص تلقائًيا إىل 
مع أن املستوى التايل. لكن بعض الناس ال حياولون حتقيق أنفسهم 

احلاجة إىل التقدير قد متت تلبيتها. والناس الذين يهتمون بقيم مثل 
الصدق، واجلمال، والعدالة، فسوف حيققون أنفسهم. وتشمل احلاجة 

ىف إىل حتقيق الذات من حتقيق الذات، والوعي بكل إمكاانته، والرغبة 

                                                           
23 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow ( Yogyakarta : 

Kanisius, 1987 ), hal 76 

24 G. Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow ( Yogyakarta : 
Kanisius, 1987 ), hal 75 

25 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow ( Yogyakarta : 
Kanisius, 1987 ), hal 76 
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أن يكون مبدًعا ما ميكن. ميكن لألشخاص الذين حيققون أنفسهم 
على احرتام لذاهتم حىت عندما يلعنهم اآلخرون ويرفضوهنم،  احلفاظ

ويقللون من شأهنم. هم مستقلون من االحتياجات األدىن  متنحهم 
 26احلياة.

 منهج البحث .ز

ىف منهج البحث بشكل عام هو الطريقة املستخدمة من قبل الباحث 
 يلي:هذا البحث هي كما ىف فالطريقة املستخدمة  27احملاولة حلل املشكلة.

 نوع البحث .1

 (.library research)والنوع ىف  هذا البحث هو البحث املكتيب 
 يستخدم هذا البحث املوارد املكتبية للحصول على املعلومات والبياانت.

 مصدر البياانت .2

هذا البحث، استخدمت الباحثة مصدر البياانت األويل ومصادر ىف 
" اعرتاف رجويلالقصة القصرية "البياانت الثانوية. مصدر البياانت األويل هو 

لنوال السعداوي. ومصدر البياانت الثانوي هو بياانت مكتوبة مثل الكتب 
 ث.البحواجملالت واملقاالت والصحف واإلنرتنت وغريها اليت ميكن دعم 

 تقنية مجع البياانت .3

                                                           
26 Feist, Jess. Gregory J. Feist, Teori Kepribadian, hlm. 336 

27 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.55 
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هذا البحث هي تقنية القراءة ىف وتقنية مجع البياانت املستخدمة 
اجلزء ىف يذ هذه التقنية من خالل القراءة املتكررة، خاصة واملالحظة. يتم تنف

املتعلق بشخصية الرجل بوصفه كالشخص الرئيسي. ويتبع القراءة ابلتسجيل 
وفقا ألهداف البحث. ويتبع القراءة أيضا التفسري على حمتوى القصة القصرية 
وفقا لغرض البحث. يتعلق التفسري بطببعة الشخص، وشخصيته، والتحفيف 

" لنوال اعرتاف رجويلالقصة القصرية "ىف ذايت للشخص الرئيسي ال
السعداوي. واباترتيب، يتم تنفيذ تقنية مجع البياانت على النحو التايل. أوالً، 

" قراءة متكررة، ال سيما تلك املتعلقة اعرتاف رجويلقراءة القصة القصرية "
بشخصية الرجل. اثنيا، مالحظة عنصر الشخصية، والطبيعة، وكذلك حتقيق 

" لنوال السعداوي. اثلثًا، اعرتاف رجويلالقصة القصرية "ىف ذات الرجل 
تفسري حمتوايت القصة القصرية استناًدا إىل البياانت اليت مت العثور عليها. 

 نتيجة التفسري.واألخري هو تلخيص 

 تقنية حتليل البياانت .4

هذا البحث هي تقنية وصفية ىف وتقنية حتليل البياانت املستخدمة 
نوعية. ُتستخدم هذه التقنية ألن بياانت البحث على شكل فقرات ومجل 

هو أن الباحثة حتاول لعرض الوصف من كل فى وكلمات. التفسري الوص
ي، وطبيعة الشخص شيء يظهر عنصر الشخصية من الشخص الرئيس

اعرتاف القصة القصرية "ىف الرئيسي والتحقيق الذايت للشخص الرئيسي 
 " لنوال السعداوي.رجويل

فاملنهج النوعي يعطى اهتماما للبياانت الطبيعية، والبياانت 
هذا البحث ستقوم الباحثة بتفسري فى املتعلقة بسياق وجودها. ف

 البياانت اليت مت احلصول عليها.
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تستخدم النظرية البنيوية والسيكولوجية األدبية لفهم عناصر 
اعرتاف القصة القصرية "ىف شخصية الرجل وطبيعته حتقيقه الذايت 

" لنوال السعداوي. النظرية املستخدمة لتحليل العمل األديب هي رجويل
 نظرية البنيوية والتسلسل اهلرمي لالحتياجات ألرباهام ماسلو.

 نظام البحث  .ح

الباب األول على املقدمة، وفيها خلفية البحث، وحتديد البحث، حيتوى 
وأغراض البحث، وفوائد البحث، والتحقيق املكتيب، واإلطار النظري، ومنهج 

 البحث، وكذلك نظام البحث.

وحيتوى الباب الثاين على عناصر شخصية الرجل بوصفه كالشخص 
 النظرية البنيوية." بناء على اعرتاف رجويلالقصة القصرية " ىف الرئيسي 

الباب األساسي من هذا البحث، وهو حيتوى على  ٍ وهوالباب الثالث 
القصة القصرية  ىف شخصية الرجل كالشخص الرئيسي وطبيعته وحتقيقه الذايت 

" لنوال السعداوي بناء على نظرية التسلسل اهلرمي لالحتياجات اعرتاف رجويل"
 ألبراهام ماسلو.

هذا البحث، وحيتوى هذا الباب على  ىف األخري والباب الرابع هو الباب 
 االستنتاج واالقرتاحات.
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 الباب الرابع

 واالقرتاح اخلالصة

 اخلالصة .أ
وبناء على حتديد البحث، وأغراض البحث، ومناقشة نتيجة البحث، فيتم 

 احلصول على النتائج التالية: 
عناصر شخصية الرجل بوصفه كالشخص الرئيسي يف القصة القصرية إن  .1

اعرتاف رجويل لنوال السعداوي استناد إىل النظرية البنيوية، طبيعة شقية هو، 
 مطيع، شجاع وقوي، شركة، أاننية، صادق، غري حارص.

السخصيات لشخصية الرجل ىف القصة القصرية "اعرتاف رجويل" لنوال إن  .2
إىل نظرية التسلسل اهلرمي لالحتياجات ألبراهام ماسلو السعداوي استنادا 

 هو، صادق، أاننية، غري حارص.
حتقيق الذات لشخصية الرجل ىف القصة القصرية "اعرتاف رجويل" لنوال إن  .3

السعداوي استنادا إىل نظرية التسلسل اهلرمي لالحتياجات ألبراهام ماسلو 
 .هو، يكون نفسه دون استخدام كمامته الرجولية

 القرتاحا .ب

احلمد هلل رب العاملني، لقد مت هذا البحث بعون هللا عز وجل و توفيقه. 
الباحث نقد  من األخطاء والنقصان، ولذا ترجو أبن هناك كثريا ةالباحث توتيقن

الشكر هلذا البحث ليصل إيل الكمال. وقدمت الباحثة  القارئني وإصالحهم
ذه هلحتليل  هناك بعد هذا البحث نو كارجو أن يعليهم ابلنقد واإلصالح. 

حىت  عسي أن جيزيهم هللا أحسن اجلزاء.القصة القصرية بواسطة نظرية أخري. 
 تكثر األحباث املتنوعة لقصة قصرية إحدة.
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