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Abstrak  

Skripsi yang berjudul “Syakhsiyatu Hamida wa Hamido fi al-riwayah al-Ughniyyah 

ad-Da’iriyyah li Nawal El Saadawi (Dirasah Tahliliyah Nafsiyyah Adabiyah Henry 

Alexander Murray)” ini mengungkap kepribadian tokoh Hamida dan Hamido yang 

bercerita tentang kisah sepasang saudara kembar yang hidup menderita di sebuah 

keluarga miskin. Hamida hamil karena diperkosa dan diusir dari rumahnya karena 

keluarganya tidak ingin menanggung malu, begitu pula Hamido ia juga diusir dari 

rumah dan menjadi seorang prajurit pemerintah yang penuh siksaan. Novel ini 

adalah novel yang paling dekat di hati -Nawal El Saadawi- yang ditulis pada akhir 

tahun 1973. Peneliti mengkaji novel ini dengan teori personology Henry Alexander 

Murray, dalam penelitian ini peneliti berusaha menjawab dua rumusan masalah 

penting yaitu: 1. Bagaimana kebutuhan tokoh Hamida dan Hamido dalam novel al-

Ughniyyah ad-Da’iriyyah karya Nawal el Saadawi? 2. Bagaimana tekanan tokoh 

Hamida dan Hamido dalam novel al-Ughniyyah ad-Da’iriyyah karya Nawal el 

Saadawi? Peneliti menggunakan teori personology Henry Alexander Murray untuk 

menganalisis novel al-Ughniyyah ad-Da’iriyyah karya Nawal el Saadawi ini. 

Dalam teori ini terdapat 20 kebutuhan dan 2 tekanan. Penelitian ini menemukan 

ada 12 kebutuhan pada tokoh Hamida dan 8 kebutuhan pada tokoh Hamido. Peneliti 

juga menemukan 2 tekanan pada kedua tokoh Hamida dan Hamido. 

 

Kata kunci: novel al-Ughniyyah ad-Da’iriyyah, teori personology Henry 

Alexander Murray, konsep kebutuhan, konsep tekanan. 
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 جتريد 

الدائرية يف الرواية    و ومحيد شخصية محيدة  " بعنوان  بحثال  هذ  لنوال السعداوي  األغنية 
 يف  ني، حتكي قصة توأمني يعيش "الكسندر موراي(  أدبية عند هنري)دراسة حتليلية نفسية  

محيدة حامل ألهنا تعرضت لالغتصاب والطرد من منزهلا ومحيدو.   محيدة  مها   أسرة فقية،
نزل وأصبح  يفعلوا ذلك. أراد أن يتحمل العار، ففعل محيدو أيًضا طُرد من امل ألن أهلها مل

إىل قلب الكاتبة نوال    قرىبالرواية من الرواًيت الجندًًي حكومًيا مليًئا ابلتعذيب. تعترب هذه  
. وتتفحص الباحثة هذه الرواية  1973يف هناية عام    هاالسعداوي، وهي كاتبة عربية كتبت

اإلجابة    ة اول الباحثحتسندر موراي يف علم الشخصية، ويف هذا البحث  بنظرية هنري ألك
األغنية يف رواية    احتياجات  شخصية محيدة ومحيدو   هيما    1عن مشكلتني مهمتني مها:  

السعداوي؟   ئريةاالد رواية  ضغط شخصيات  محيدة ومحيدو هي ما2لنوال  األغنية  يف 
الشخصية هلنري ألكسندر موراي يف   ريةنظ ةالباحث تاستخدم لنوال السعداوي؟  الدائرية
النظرية يوجد  لنوال السعداوي، ويف هذه   مفهومانيوجد   .واألغنية الدائرية روايةحتليل ال

الدراسة وجدو  حاجة  20 ونتائج هذه  احتياجات يف   12أن هناك    ةالباحثت  ضغط، 
ضغط على     ة الباحث  ت حاجات يف شخصية محيدو، كما وجد  8شخصية محيدة ووجد  

 .ة ومحيدو شخصيتني محيدال
موراي،  ، نظرية الشخصية هلنري ألكسندر  األغنية الدئرية  الرواية :الكلمات املفتاحية

 .مفهوم احلاجات، مفهوم الضغط
  



 ح
 

 كلمة شكر وتقدير 

 بسم هللا الّرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على 

 بياء واملرسلني سيدان وموالان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد،أشرف األن

إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف قسم فقد كتب هذا البحث   

سوان جبامعة  الثقاقية  والعلوم  اآلداب  بكلية  وأدهبا  العربية  اإلسالمية  اللغة  ن كاليجاكا 

وكذلك ملن أراد    الباحثة  بحث انفعا لدي. عسى أن يكون هذا الجوكجاكراتاحلكومية  

شكرا جزيال على   الباحثة  شكرتأن  زًيدة معرفته يف هذا اجملال. فيحسن يف هذه الفرصة  

 ذكر منهم:لص ابختالفضالء واألصدقاء األحباء، و  ةساتذاأل

احملرتم الدكتور حممد ولدان املاجستي عميد كلية اآلداب والعلوم الثقاقية جبامعة سونن  .1

 يجاكا اإلسالمية احلكومية.كال

ربية وأدهبا بكلية اآلداب املكرمة الدكتورة انينج هرنييت املاجستي رئيسة قسم اللغة الع .2

 والعلوم الثقاقية. 

ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية وخاصة األساتيذ  مجيع األساتيذ واحملاضرين جبامعة سوان .3

 عربية وأدهبا وموظفيها. يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية من قسم اللغة ال



 ط
 

قد    فضيلة .4 اليت  البحث  الباحثة يف كتابة هذا  التسنيمة كمشرفة  مرية  اتتيك  الدكتورة 

 بذلت أقصى جهدها على القيام إبشراف الباحثة ومراقبتها يف إمتام هذا البحث. 

بذال  .5 قد  اللذين  ليستاري  توتيك  الكرمية  وأمي  وديين  أيب  احملبوبني:  الكرميني  والدّي 

اّلّل الرمحن ا يف تربية وهتذيب نفسي وكل  جهودمه ما أفتقر من مال و عناية. أرجو 

 الرحيم أن يغفر ذنوهبما ويرمحهما كما ربّياين صغيا.

مجيع أصدقائي جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات ويف قسم اللغة  .6

 العربية وأدهبا. 

مين جل تركة  البحث  هذا  يكون  أن  أرجو  وأنتظروأخيا  األعزاء،  القرّاء  كل   ميع 

 ة وتصحيحة يف األًيم القادمة. واّلّل أعلم ابلصواب. ب تقاد والتنبية ألجل تصو ناال

 

 2020ديسمرب   17، جوكجاكرات

 الباحثة، 

 رزقي نور عزيزة 

16110003 
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 الباب األّول 

  مقّدمة

 خلفية البحث .أ

وأفكار وفًقا سومارجو وسيين، فإن األدب هو تعبي عن اإلنسان يف شكل جتارب  

املؤلف    حىت يتمكن  1ومشاعر وروح اإلميان يف صورة ملموسة تثي االفتتان أبدوات اللغة. 

خالل العمل األديب من نقل آرائه عن احلياة من حوله، مث جيد قيم احلياة اليت تنعكس  من

، مع  سرحيةأنواع األدبية، وهي الشعر والنثر وامل  هناك ثالثة أنواع من  2يف العمل األديب.

 هذه األنواع الثالثة ميكن للمؤلف أن يصب كل أفكاره وخياله يف عمل أديب.

تعاون بني  النثر هو مزيج اليت عاشها   أو  البيئة  تنشأ من  اليت  واملشاعر  األفكار 

وقرأها. ومسعها  وشاهدها  هناك    3املؤلف  اإلندونيسي،  األديب  التاريخ  تقسيم  على  بناًء 

األدب الكالسيكي أو النثر القدمي الذي يشمل احلكاًيت    األول،:  نوعان من األدب ومها

ت واملالحم واألساطي، والقصص الفكاهية، وقصص  الشعبية واحلكاًيت اخليالية واخلرافا

 
1Studi dan Pengkajian Sastra: Perkenalan Awal Terhadap Ilmu  Alfian Rokhmansyah, 

Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.2
22hlm. Studi dan Pengkajian Sastra……Alfian Rokhmansyah,  

331-30hlm. Studi dan Pengkajian Sastra……Alfian Rokhmansyah,   
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عروف ابلنثر  أو املاألدب احلديث    ،الثاينالعزاء، واحلكيم، وامللحمة، وسلسلة األنساب.  

 4. لقصص القصيةاجلديد، ويشمل الرومانسية والرواًيت وا

ال نو   ربية الع  ةللكاتب  ئريةااألغنية الد  بعنوانرواية  ال  ةالباحث  تيف هذه احلالة تفحص

 فالُ حتََ . يف ذلك الوقت كانت هناك حرب بني  1973هناية عام  اليت كتبت يف  السعداوي  

من الدول العربية بقيادة مصر وسورًي ضد إسرائيل الستعادة شبه جزيرة سيناء اليت احتلتها  

نتيجة هذه    1956إسرائيل خالل أزمة قناة السويس عام   وحرب األًيم الستة، وكانت 

 5امب ديفيد اليت أعادت سيناء إىل أيدي املصريني. املعركة اتفاقية ك

وفخورين ابالنتصارات، لكن ذلك خمالف ملا شعرت به  كان حكام مصر سعداء  

  ا منذ نشر عمله  امن مهامه  اوفصله  امن منصبه  ابسبب جتريده  ةكئيب  انوال السعداوي أبهن

ذه الرواية يف مصر  يف القائمة السوداء من قبل احلكومة. حىت ال ميكن نشر ه  اووضع امسه

بيوت   يف  نشرها  مت  إعطاءولكن  الكّتاب    عند  فيها  مُينع  اليت  املناسبات  من  العديد 

 من نشر أعمال يف بلداهنم. اتبات والك

نوال السعداوي قصة حياة التوأم محيدة    للكاتبة    األغنية الدائرية  روايةالحتكي   

ة القاسية اليت تشعر هبا غالًبا يف  ومحيدو. محيدة فتاة صغية تعيش يف بؤس، إهنا احلقيق

 
431……hlm.an Pengkajian SastraStudi dAlfian Rokhmansyah,     
5. “Mesir pada masa pemerintahan Anwar Sadat: Upaya Anwar 2011Meilasari, Putri. 

Sadat dalam perdamaian Mesir Israel”. 

.)2020mei  09( diakses pada 401/123456789http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/ 

 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/401
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كن قادرة على القتال حياهتا اليومية، إىل أن حدث اغتصاهبا من قبل رجل استسلمت ومل ت

تريد حتمل عار احلادث. الذي حدث    عائلتها ألهنا مل تكن   ونفيتحىت محلت محيدة أخيًا  

  ياة اليت تعيشها. حلميدة. حتاول محيدة فقط أن تكون قوية وصارمة يف مواجهة حقائق احل

 ففعل محيدو أيًضا طُرد من املنزل وأصبح جندًًي حكومًيا مليًئا ابلتعذيب. 

إىل قلب   من األعمال القرىب  ةف عليه املؤلفرت هلا جانب تع  األغنية الدائرية  روايةال

رواية  الإىل جانب أن الرواية هلا قصة فنية ميكن للقارئ االستمتاع هبا. كان اختيار    ،الكتبتها 

ابلرغبة يف فهم جوانب شخصية محيدة    ئريةاالد  األغنية البحثية مدفوعاً  مادة للدراسات 

نظرية هنري    ة الباحث  ت. استخدمامن خالل عمله   ةا املؤلفهتكجزء من املشاكل اليت أاثر 

 ومحيدو.  كسندر موراي النفسية لتحليل شخصية محيدةأل

النفس من   اليو الكلمااليوانن ويؤخذ مصطلحه من  أييت علم   Psycheاننية،  ت 

اليت تعين العلم أو املعرفة. ميكن تعريف علم النفس بشكل    logosوواليت تعين "الروح"  

العقلية. والعمليات  السلوك  دراسة  أنه  على  استخدام    6قاطع  يتم  نفسه،  الوقت  ويف 

  )التينية( واليت تعين قناًعا أو قناًعا، وهو غطاءشخصية  الشخصية بشكل متزايد مع كلمة  

هبدف وصف سلوك الشخص أو شخصيته للوجه غالًبا ما يستخدمه فناين األداء املسرحي،  

 7أو شخصيته. 
 

615), hlm.2000(Batam: Interaksara,  Pengantar Psikologi,Rita L Atkinson,  
7101), hlm.2012(Bandung: CV Pustaka Setia, Kepribadian, Psikologi Jaenudin Ujam,  
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طويلة. بعض نفس الشخصي ليس علًما جديًدا، ولكنه موجود منذ فرتة  العلم  

 charakterology, psychologyنفس الشخصي اليت يتم تساويها دائًما هي  الأمساء علم  

of personality, the pychology of character or theory of personality  يف  .

اخلطاب العلمي يف إندونيسيا، ُيشار دائًما إىل علم نفس الشخصية بعلم الشخصية، أو  

 8اخلصائص، ونظرية الشخصية، وعلم نفس الشخصية.املزاج أو علم 

دراسات الشخصية هي دراسات حول كيف يصبح اإلنسان على طبيعته، ألن  

جتربة وتفرد شخصية   ترى   اإبجراء هذا البحث ألهن  ة تم الباحثهت  9رباته الفريدة. لكل فرد خ

 ة. محيدة اليت ال تزال تكافح يف حياهتا رغم أهنا مليئة ابملعاان

 حتديد البحث  .ب

بناًء على اخللفية أعاله، من الضروري صياغة مشكلة للحد من هذا البحث، لذلك 

 يركز هذا البحث على:

اختياجات ها  م (1 يف  لش ا  ي  ومحيدو  محيدة  الدرواية  الخصية  لنوال    ئريةااألغنية 

 السعداوي؟ 

 السعداوي؟ لنوال     ئريةااألغنية الدرواية  الضغوط شخصية محيدة ومحيدو يف  ي  ما ه (2

 
8Psikologi Kepribadian: Studi atas Teori dan Tokoh Psikologi Juhaya S. Pradja,  

Kepribadian, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.16
9(Jakarta: Kasus,  Metode, Teori, dan Contoh Psikologi Sastra,Albertine Minderop,  

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hlm. 7
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 أغراض البحث .ج

 ما يلي: فيذكور، فأغراض هذا البحث  املبناء على حتديد البحث 

 األغنية الدائرية رواية اليف  محيدة ومحيدو االحتياجات الشخصيةحتديد ووصف  (1

 لنوال السعداوي. 

لنوال   األغنية الدائرية روايةالحتديد ووصف ضغوط شخصية محيدة ومحيدو يف  (2

 السعداوي. 

 البحث فوائد  . د

 أن يكون مفيًدا من الناحيتني النظرية والعملية، ومها:  الباحثة ملأتمن هذا البحث، 

قادرًا على توسيع نطاق املعرفة  الفوائد النظرية من املتوقع أن يكون هذا البحث   (1

النفس األديب وإثبات أن الرواية ليست جمرد مادة ابلعلوم، خاصة يف  جمال علم 

 أيًضا مصدر للتعلم. للرتفيه، ولكنها 

الفوائد العملية من املتوقع أن يقدم هذا البحث فوائد عملية تتمثل يف مساعدة  (2

خاصة فيما يتعلق بشخصيات    ، ةائرياألغنية الدرواية  ال القراء على فهم حمتوًيت  

 .محيدة ومحيدو من خالل تطبيق نظرية هنري ألكسندر موراي النفسية
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 التحقيق املكتيب .ه

مراجعة األدب هي وصف موجز لنتائج األحباث السابقة يف شكل كتب أو أطروحات 

بوضوح موقف  املعروف  يكون من  أم ال. حىت  منشورة  أخرى سواء كانت  مؤلفات  أو 

البحث تنازع أو  تبحث عن شيء جديد أو  تسواء    كان ،  ة لباحثومسامهة ا نتائج  واصل 

اليت ارتبطت هبذا البحث، مبا    البحث السابقةالعديد من نتائج    ة الباحث  ت وجد  10املوجود.

 يف ذلك ما يلي:

بعنوان  أ الرسالة  يف  "واًل،  السردي  الدائرية     روايةالاملدخل  السعداوي األغنية  لنوال 

السردي جينيت(عة  )الدراسة  جياد  هاند  ند  احليللكاتب  جامعة  طالب   كوميةياين، 

نظرية البنيوية  بحث  هذا اليستخدم  .  2018اإلسالمية سنان جونونج جايت ابندونغ عام  

لنوال السعداوي.   األغنية الدائرية  السردية جليارد جينيت لتحليل املدخالت السردية يف سرد

متزامنة، ولكن هناك أيًضا منط نظام وظيفي   ريةاالداألغنية  والنتيجة أن الرواًيت يف سرد  

القصص القدمية، ويقال هذه الرواية تستخدم تركيزًا داخلًيا وهناك تغيي يف رئيسي يف سرد  

خارجي  رأي القصة وهو متغي بني الشخصيات محيدة ومحيدو، وقصة هذه الرواية هي سرد  

   11لذلك ال يُنظر إىل الراوي أو يظهر كشخصية.

 
10(Yogyakarta: Pedoman Akademik Dan Penulisan Skripsi Tatik Maryatut Tasnimah dkk,  

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2013) hlm. 
41 

11Da’iriyyah Li Nawal El -Ughniyyah ad-Madkhal Al Sardi fii riwayah al AlHandiyani,  
Saadawi. (Bandung: Universitas Sunan GunungJati) tesis.
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من أتليف   "لنوال السعداوي  األغنية الدائرية  روايةالالتدفق يف  "بعنوان    بحثاثنياً: ال

الثقافية،   العلوم  العربية، كلية  اللغة  دراسة  برانمج  طالبة  مسلم،  فوزان  فيجينا  أديساريزكا 

  ئرية ااألغنية الد   روايةاليف    التدفق وردت . يناقش هذا البحث  2013جامعة إندونيسيا  

ال و لنوال  بعنوان  سعداوي  اإلندونيسية  اللغة  إىل  ترمجت  الداليت  إجراء   ."ئريةااألغنية  مت 

البحث ابستخدام هنج هيكلي يركز على حتليل التدفق. تثبت نتائج البحث أن هذه الرواية  

هلا قصة فريدة. تفرده يكمن يف الطريقة اليت يتم تقدميها ابلتناوب. يتم دعم قصة القصة 

يان يف نفس الوقت ويتم اإلعداد يف شكل عاملني، مها  تني تعانصيف شخصيمن خالل تو 

 12احلياة واملوت. 

بعنوان "علم الشخصية يف رواية والد أندرًي هياات واستخدامها يف تعلم اللغة  البحثاثلثًا، 

اللغة   تعليم  ييين كارلينا عزيزة، طالبة برانمج  بقلم  العليا"  الثانوية  املدارس  اإلندونيسية يف 

نيسية وتعليم اآلداب، قسم تعليم اللغة والفنون، كلية تدريب املعلمني والتعليم، جامعة اإلندو 

رواية2018يف    جيرب الشخصيات يف  البحث شخصية  يناقش هذا  آية   أندرًي هياات  . 

ابستخدام نظرية الشخصية هلنري ألكسندر موراي واستخدامها يف تعلم اللغة اإلندونيسية  

و  الثانوية.  املدرسة  )املوضوعات يف  الرواية  يف  اجلوهرية  العناصر  هي  البحث  هذا  خامتة 

 
12(Jakarta: Universitas Da’iriyyah, -Ughniyyah ad-Alur dalam novel alAdisarizka Virginia,  

Indonesia). Skripsi
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ع( ميكن أن يعزز فهم شخصية الشخصية يف الرواية.  والشخصيات والتوصيفات، والصرا 

وعلى  الصبور،  الشخص  من شخصية  قوية  تكوين شخصية  ميكن  أنه  املوضوع  يوضح 

الشخصية الرئيسية  استعداد للتضحية، وال يستسلم بسهولة. تصف التوصيفات شخصيات  

(. يشمل الصراع مرقاين  واتمات  و    أوكونو  زوّرو    و  مرلينا( وشخصيات إضافية )ري اصب)

الصراعات الداخلية واخلارجية. يشمل علم الشخصيات احتياجات الشخصيات والضغوط  

اليت تتعرض هلا الشخصيات. ميكن استخدام نتائج البحث يف تعلم اللغة اإلندونيسية يف  

 13. ة العالية احلكوميةيف املدارسين عشر الصف الثا

 اإلطار النظري  . و

يف هذا القسم النظرية اليت سيتم استخدامها كأساس يف عملية البحث   ةناقش الباحثت

 اليت سيتم تنفيذها. 

 لكسندر مورايأنظرية الشخصية هلنري  .1

توفر نظرية الشخصية قوانني قد تنطبق بشكل عام على اجلميع، لكن فهم شخص 

م أن يتم بشكل شخصي. بناًء على هذا الفكر، أطلق موراي على نظريته: "عل ما جيب  

الشخصية"، للتأكيد على أن نفسية الشخصية جيب أن تركز على احلالة الفردية: الشخص.  

 
13Personologi dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata dan h, Yenny Karlina Aziza 

Pemanfaatannya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. (Jember: Universitas Jember). 

Skripsi 
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يهتم موراي أكثر إبجراء أحباث على عدد صغي من األفراد، بدالً من البحث عن أكرب  

ا يف منوذج السمات أو السمات )مما يشي إىل عدد ممكن من األشخاص كما حيدث غالبً 

 14ع أو أنواع اإلمكاانت عند والدهتم، ولكن بصفات خمتلفة.أن البشر لديهم نفس أنوا 

 الشخصية تركيب  ( 1

كان موراي يف الواقع حملاًل نفسًيا، ورائًدا يف أحباث عقول التحليل النفسي اليت حاولت 

ة لالختبار. ساهم موراي ابلعديد من النتائج  ترمجة مفاهيم فرويد ويونغ إىل فرضيات قابل 

تدعم مفاهيم ونظرًيت التحليل النفسي والعالج النفسي. أحد املسامهات التجريبية اليت  

املهمة هو الرتكيز على مفهوم التحفيز املعقد للغاية. ووفًقا له، املاضي واحلاضر واملستقبل 

 15الالواعي ليس مهًما للغاية. هلا وزن متساٍو يف حتديد السلوك، لذا فإن الدافع 

مستخدًما، ولكن مع معاين خمتلفة، على النحو   Id-Ego-Superegoال يزال بناء  

 التايل:

 id .أ
مثل فرويد، يرى موراي املعرف كمخزن جلميع امليول االندفاعية الفطرية. يتحكم املعرف  

الف مع فرويد يف الطاقة ويوجه السلوك، حبيث يصبح أساًسا لقوة الدافع الشخصي. االخت

 
14Universitas Muhammadiyah , (Malang: UPT. Penerbitan Psikologi KepribadianElwisol,  

Malang, 2006) hlm 213. 
 

15.215hlm.  ….. Psikologi KepribadianElwisol,   
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ال حيتوي فقط على دوافع بدائية، وفجور، ومتعة، ولكنه حيتوي أيًضا على دوافع ميكن أن 

 16يتوقعها مثل التعاطف، واحلب، وفهم البيئة. يقبلها اجملتمع و 

  Ego. ب

دورًا أوسع بكثي من فرويد. بصفتها العنصر العقالين للشخصية،    لألانأعطى موراي  

تغي االجتاه وتعلق الدوافع غي املقبولة للهوية، ولكن تصبح األان  فإن األان ال ختدم فقط و 

يف كل السلوك، والتخطيط الواعي للسلوك، والبحث عن فرص إلرضاء    أيًضا مركزًا للتحكم

رويد أن األان هي الوسيط يف صراع اهلوية مع األان العليا اليت  اهلوية اإلجيابية وخلقها. رأى ف

وفًقا لرأي موراي فرويد، فإن هذا حيدث فقط عندما تكون األان  ال ميكن التوفيق بينها.  

وية، فإهنا ستكون قادرة على التوفيق الفعال بني اهلوية واألان  ضعيفة. عندما تكون األان ق

 17العليا.

   Superegoج. 

يؤكد موراي على أمهية أتثي قوى البيئة االجتماعية أو الثقافية على الشخصية. مثل 

على أهنا استيعاب للقيم األخالقية الثقافية يف سن مبكرة، واليت مت     العلياان األفرويد، رأى  

استخدامها بعد ذلك لتقييم سلوك الذات واآلخرين. يرفض موراي ادعاء فرويد أبن األان  

 
16215hlm.  …..Psikologi KepribadianElwisol,  
17215hlm.  ….., Psikologi KepribadianElwisol 
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بلورت يف سن اخلامسة. ووفًقا له، فإن األان العليا تستمر يف التطور طوال احلياة،  العليا قد ت

 18ة البشرية املعقدة واملتطورة بشكل متزايد.مما يعكس اخلرب 

 ديناميكيات شخصية  ( 2

هو لل ابلنسبة   أبكمله  الشخص  فهم  يف  األهم  فإن  موراي، 

direksionalitas)لنشاط  )االجتاهية اهلدف  توجيه  النشاط أو  هذا  سواء كان   الشخص، 

هداف الناس  داخلًيا )يف العقل(، أو خارجًيا )يف الكالم والعمل اجلسدي(. أدى اهتمامه أب

لرغم من وجود ميل يف  وغاًيهتم إىل حتويل نظرية موراي عن التحفيز إىل نظام معقد. على ا

ذلك الوقت الستخدام عدد صغي من املفاهيم يف شرح الدافع )على سبيل املثال، استخدم 

نضال من أجل التفوق كمصدر للتحفيز(، إال أن موراي اعترب أنه من الضروري فقط ال  أدلر

حماوالته استخ أصبحت  للغاية.  معقد  البشري  الدافع  ألن  املفاهيم  من  عدد كبي  دام 

حصول على تعريف جترييب ملتغياته التحفيزية رائدة يف جمال التحفيز. من بني املفاهيم  لل 

 -فهوم ختفيف التوتر، ومفهوم االحتياجات، ومفهوم الضغط  م  -الثالثة املتعلقة ابلدوافع  

 19ول املفهوم الثاين، وهو مفهوم االحتياجات. تتمحور صياغة موراي ح

 االحتياجات ( 3

 
18215hlm.  …..Psikologi KepribadianElwisol, 
19218-217hlm.….. ibadianPsikologi KeprElwisol,  
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هي بناء القوة يف جزء الدماغ الذي ينظم عمليات خمتلفة مثل اإلدراك والتفكي 

تتولد احلاجة من خالل العمليات والعمل لتغيي الظروف احلالية وغي املرضية. ميكن أن  

بوا  يتم حتفيزها  األحيان  ولكن يف كثي من  تكون  الداخلية،  عادة،  البيئية.  العوامل  سطة 

خ طريقة  وهلا  خاصة،  عاطفة  أو  بشعور  مصحوبة  استنتاج احلاجة  على  للقدرة  اصة 

عيار السادس املعايي اخلمسة هي نتائج املالحظات اليت قدمها الباحثون، بينما امل  20احلاجة. 

 يتطلب مشاركة الشخص الذي يتم مالحظته: 

 . النتيجة النهائية للسلوك1

 السلوك احملددة مناط. أ2

 . االنتباه واالستجابة جملموعات معينة من احملفزات3

 . التعبي عن بعض احلاالت املزاجية العاطفية 4

 . التعبي عن الرضا أو عدم الرضا عن النتيجة النهائية 5

 التعبيات الذاتية أو التقارير عن املشاعر والنواًي واألهداف. 6

املعايي لفحص   شكل مكثف،  جمموعة صغية من املوضوعات بابستخدام هذه 

هناك   أن  موراي  هناك    20يستنتج  العشرين،  االحتياجات  بني  مهمة. من   19حاجة 

ية معينة، لذلك  أي احتياجات ال يرتبط إشباعها بعمليات عضو نفسية املنشأ،  احتياجات  

 
20218hlm ….. KepribadianPsikologi Elwisol,   
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نس هي يُنظر إليها على أهنا احتياجات نفسية حبتة. حاجة واحدة، وهي احلاجة إىل اجل

 21فيزيولوجية ألن إشباعها مرتبط بعملية البيولوجيا اجلنسية. 

 رقم  االحتياجات موجز حدود العواطف املشاركة عملية املسامهة 

 

 العدوان

 قوة

 أخرى

 

 عار

 اخلاطئ

 التواضع

 

للقوى   السليب  اخلضوع 

ابلذنب  والشعور  اخلارجية، 

اآلخرون   يرتكب  عندما 

الدونية،   وقبول  أخطاء، 

واللوم واالفرتا واألخطاء،  ء، 

 أو اإلضرار ابلنفس.

 

Abasement 

 متواضع

n Aba 

1 

 العمل 

 املنافس

 

 روحعلى 

 الطموح 

 

وممتع،   صعب  شيء  إلجناز 

إتقان، التغلب على العقبات 

وحتقيق املعايي، بذل قصارى  

Achievement 

 اإلجناز

(n Ach) 

2 

 
21219hlm  …..Psikologi KepribadianElwisol,   
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للفوز على  للتنافس  جهدك 

 .اآلخرين

من  الكثي  اإلجيايب: 

 صدقاءاأل

 سلبيون: ال أصدقاء 

 

  اإلميان

 ابملودة 

 واحلب 

 والتعاطف 

 

هنج واالستمتاع ابلعمل مع 

على  واحلصول  اآلخرين، 

املودة من األشخاص الذين،  

مع  صداقات  وتكوين 

افعل  لطيًفا،  اآلخرين. كن 

 .شيًئا مع اآلخرين

Affiliationt 

 ينخرط

n Aff 

 

3 

 العدوان

 املتفوق

 رفض

 

 غاضب

 الغضب 

 هيةالكرا

 

املعارضة   على  والتغلب 

العنيفة ، والقتال ، والرد على 

والقتل،   اإلهاانت، 

والسب،   واالستخفاف، 

آراء  مهامجة  والقذف. 

مع  واللعب  اآلخرين 

 .اآلخرين

Aggression 

 يهجم

n Agg 

 

4 
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 إجيايب: متسامح، مفتوح 

 سليب: حواجز مادية، قوة

 

 عالق يف 

 الغضب 

 

أن تكون حراً، ضد اإلكراه 

عقبات، وجتنب سلطة ال /

الستقالل، اآلخرين، وا

وعدم التقيد، ورفض 

مبفردك واختذ القاعدة. قف 

القرارات، وجتنب أعمال  

 .اآلخرين وتدخلهم

Autonomy 

 مستقلّ 

n Auto 

 

5 

 يتطلبان

 املسؤولية

 

 

 كربًيء

 مذنب 

 

فشل إصالمحن خالل 

القتال مرة أخرى، والقضاء 

على التحرش، والتغلب  

مع على الضعف، وق

اخلوف، واستعادة مسعة،  

واحلفاظ على احرتام  

 .الذات 

Counteractiont  

 توازن 

n Coun 

6 
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 التهديد األخالقي 

 العبء ثقيل للغاية

 

 عار على

 الطوارئ

 الصغية 

 

الدفاع ضد أي هجوم،  

والنقد، والنقد، إخفاء أو  

تربير األفعال الذميمة، فشل 

 .اخفاء واخليانة 

Defendance  

 الدفاع

n Dfd 

7 

 لسلطة 

 القوة

 التنظيمية 

 

 الدونية

 أمن 

 

اإلعجاب ودعم الرؤساء 

والثناء واإلعجاب. مطالبة  

اآلخرين أبن يقرروا شيًئا  

عن أنفسهم ، واخلضوع ،  

والتكيف مع توقعات  

اآلخرين. افعل افضل من  

 املثال

Deference 

 االحرتام 

n Def 

8 

 الثقة ابلنفس اآلخرين دون املستوى 

 اعجبت 

 

اآلخرين، يطرة على البيئةالس 

والتأثي من خالل اقرتاح 

واإلقناع، أو أوامر، مما يفعل 

Dominance 

 اتقان

n Dom 

9 
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اآلخرون ما يقال هلم. أن  

 .يعامل كقائد

 بيئة متساحمة 

 للتملق 

 

 فخر 

Superiorita 

 النشوة

 

إلقناع، أن ينظر ويسمع،  

والبعض اآلخر تدهش، 

مفاجأة، تثي، وفنت، يروق، 

ر. كن مركز  إاثرة، أيس

م، وسلط الضوء  االهتما

على اإلجنازات، وأعلن  

 .النجاح

Exhibition 

 الذات

n Exh 

10 

 مواقف غي مؤكدة 

 أخطار خفية 

 

 شعوراألمنية

 ابلريبة 

 

اإلصابة،   األمل،  جنب 

من  اهلروب  املوت.  املرض، 

والتدابي  اخلطرة  املواقف 

نفسك من  الوقائية. حلماية 

 خالل عدم وجود تطابق.

 

Harm 

Avoidance 

 جتنب اخلطر 

n  Harm 

11 
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القوة اخلارجية قوية وال  

 ميكن توقعها

 دائخ

 خوف 

 

جتنب اإلهانة، واخلروج من 

إحراج احلاالت والظروف 

اليت ميكن أن تؤدي إىل  

التحرش واإليذاء والسخرية،  

أو الالمباالة. االمتناع عن  

 .التصرف خوفًا من الفشل

Inavoidance 

 اإلهانة جتنب

n Inf 

12 

هناك حالة يرثى هلا  

 تتطلب املساعدة 

 الرمحة

 حتركرقيق

 القلب 

 

أعط التعاطف واملساعدة  

واحلمايةاآلخرين العاجزين/  

األطفال/ األشخاص 

الضعفاء، ومساعدة  

األشخاص املعرضني  

للخطر. أن يغفر ويكرم  

 .اآلخرين

Nurturance  

 رعاية

 رعاية

 n Nur 

13 

 اهلدوء االنضباط التقشف

 عجلة ليس يف 

حافظ على كل شيء  

منظًما، حافظ على نظافة 

 ترتيب منتظم

n Ord 

14 
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األشياء، الرتتيب، التنظيم،   

التوازن، الرتتيب، الدقة.  

التخطيط الدقيق يف وقت  

 .مبكر

واجب خفيف، وقت  

 حر

 سعيد

 اسرتخاء

 بدون عبء

 

استمتع بدون أي غرض  

الضحك واملزاح.  آخر، 

االسرتخاء من التوتر مع 

واملشاركة يف األلعاب   املتعة

ب والرًيضة والرقص والشرا

واملقامرة. لتضحك على  

 .كل شيء

Play  

 ألعاب

 n Play 

15 

 أكره بيئة غي مواتية 

 إهانة

 غي سعيدة

 

فصل نفسك من الناس 

الذين ال حيب. استبعاد أو  

ترك أو طرد أو عدم مباالة  

Rejection 

 رفض

n Rej 

16 
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أو إهانة أو قطع األشياء  

 .غي املرغوب فيها

 الصفاء 

 مجال

 السالم 

 

 ملست 

 كالأللوهية

 

العثور على صورة متحركة  

واالستمتاع هبا. المتالك  

واالستمتاع ابجلمال.  

 .األبديالكمال 

Sentience  

 اإلحساس

 n Sen 

17 

بناء عالقات جنسية   أاثر احلب التحفيز اجلنسي 

وممارسة اجلماع. احلصول 

على احملفزات اجلسدية 

سية، وإشباع الرغبة  والنف

 .اجلنسية

Sex 

 اجلنس

n Sex 

18 

 إجيايب: تعاطف بيئي 

 سليب: بيئة مرفوضة 

 

 قلق 

 عاجز

 بال أمل

 

احلصول على الرضا من 

خالل اكتساب التعاطف  

من اآلخرين، واالقرتاب 

منواحلصول على النصح 

Succorance 

 اسأشفقوا على الن

n Suc 

19 
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والعفو. اجعل اآلخرين 

 .يفهمون ويساعدوا أنفسهم

 البيئة األكادميية 

 مناقشة

 

 استكشافمن

 جبنون العظمة

 

املطلوب أو اإلجابة على 

مهتمة يف  أسئلة عامة، 

النظرية، والتفكي، وصياغة  

وحتليل والتعميم. لفهم ما 

 .هي الظواهر اليت حتفزه

Understanding 

 التفاهم 

n Und 

20 

 

ببعضه  تتعلق  أعاله  املذكورة  املتطلبات  هناك مجيع  خمتلفة.  بطرق  البعض  ا 

تتطلب اإلشباع قبل االحتياجات األخرى، على سبيل املثال جيب أن  احتياجات معينة  

يكون املرء خالًيا من األمل واجلوع والعطش قبل حماولة إشباع احلاجة إىل الفهم أو اللعب.  

االحت مع  تتعارض  احتياجات  إىل هناك  احلاجة  املثال  سبيل  على  األخرى،  ياجات 

االنتماء.   احتياجات  مع  تتعارض  مع االستقاللية  االندماج  إىل  متيل  احتياجات  هناك 

تكون   قد  أخيًا،  اهليمنة.  مع  العدوانية  تتحد  قد  املثال  سبيل  على  أخرى،  احتياجات 

أخرى   احتياجات  من  جزًءا  أيًضا  وسائ  -االحتياجات  أجل  من  فقط  الراحة  تعمل  ل 
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ختد  -األخرى   قد  املثال،  سبيل  الشركات على  احتياجات  املنخفضة  االحتياجات  م 

 22تابعة. ال

 الضغط ( 4

إذا كانت احلاجة هي أحد العوامل احملددة للسلوك الذي أييت من الداخل، فإن 

الضغط هو شكل من أشكال السلوك الذي أييت من البيئة. يستشهد موراي أبهم الضغوط  

ة من الضغوط لدى األطفال األطفال عادة. ميكن التعرف على جمموعة متنوعاليت مير هبا  

هناك نوعان من الضغط؛  23بب التنوع الصغي يف جتارب األطفال.وتصنيفها بسهولة بس 

 (betapress)  أن اجلودة البيئية اليت تنشأ يف الواقع، وضغط بيتا ( alphapress) ضغط ألفا

 24يالحظها الفرد.هي نوعية البيئة، كما 

و  ارتباطًا  البشري عموًما  السلوك  الفيرتبط  بيتا.  أو مع  للبيئة،  بتصورهم  ارق  ثيًقا 

 25الكبي بني ظاهرة )ألفا( ورد فعل الشخص )بيتا(، غالًبا ما يسبب اضطراابت نفسية.

 

 

 

 
22219hlm.  …..Psikologi KepribadianElwisol,  
23197….. hlm.Psikologi KepribadianElwisol,  
24197….. hlm.Psikologi KepribadianElwisol,  
25198….. hlm.Psikologi KepribadianElwisol,  
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 منهج البحث .ز

الباحث يف طرق ميكن تعريف طرقعلى أهنا إجراءات أو إجراءات منهجية يقوم هبا 

 26ض الظواهر.حماولة لتحقيق أهداف مثل حل املشكالت أو كشف حقيقة بع

 البياانتر مصد .1

 : يمصدر البياانت يف هذه الدراسة، ه

لنوال السعداوي، الصادرة عن  األغنية الدائرية   مصدر البياانت األساسي، وهو رواية 

 2017. بيوت عام CICمؤسسة اهلنداوي 

 تقنيات البياانتطرق  .ت

ت. تشمل طرق تقنيات البياانت يف هذه الدراسة هي املالحظات وتقنيات املكتبا

 : ة كما يليالباحث املراحل العديدة اليت قام هبا 

 تكررت.األغنية الدرعية لرواية اقراءة الباحثة  .1

 . الرئسيةشخصية وسجلت الباحثة معطيات أظهرت  .2

 البياانت بناًء على صياغة املشكلة لتحليلها مبراجع خمتلفة وفق النظرية. ةالباحثيصنف  .3

 

 
26, (Surakarta: Muhammadiyah Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologisro, Siswanto 

University Press, 2005) hlm. 55
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 حتليل البياانت   .ث

ية. تبحث هذه الدراسة يف وصف  طريقة وصفية وصفيف هذه الدراسة 

  الشخصيةخاصة فيما يتعلق رية،  ئااألغنية الدرواية الشخصيات محيدة ومحيدو يف 

 ابستخدام نظرية الشخصية هلنري ألكسندر موراي. 

 نظام البحث .ح

واحلصول على نتائج املناقشة هناية منهجية. أما ابلنسبة   لتسهيل  نظام البحث  يهدف

 على النحو التايل: الباب إىل أربعة  ناقشة املنهجيةم ةالباحثاسة، فقد قسم هلذه الدر 

يتكون الباب األول من اخللفية، وصياغة املشكلة، وأهداف البحث، وفوائد البحث، 

 .ظام البحثنو ، واإلطار النظري، وطرق البحث، ومراجعة األدبيات 

 . ريةائاألغنية الدرواية العن  حيتوي الباب الثاين على سية نوال السعداوي وحملة عامة

مع نظرية شخصية هنري ألكسندر   ريةائاألغنية الدرواية  اليتألف الباب الثالث من حتليل  

 موراي حول شخصية الشخصية محيدة ومحيدو. 

 واالقرتاحات.يتكون الباب الرابع من االستنتاجات 
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 الباب الرابع 

 تتامخا

األغنية    حيتوي هذا الفصل على أوصاف لالستنتاجات واالقرتاحات من حتليل رواية 

 . ومحيد اي حول شخصيات محيدة وهلنري ألكسندر مور بنظرية الشخصية الدائرية 

 . اخلالصةأ

بناًء على مناقشة نتائج البحث وفق صياغة املشكلة ميكن استنتاجها على النحو  

التايل. تتعلق صياغة املشكلة األوىل مبفهوم احتياجات شخصيات محيدة ومحيدو يف رواية  

لنوال السعداوي اليت   ةائرياألغنية الدلنوال السعداوي. احلاجات يف رواية  األغنية الدئرية  

مفهوماً للحاجات اليت وصفها هنري ألكسندر موراي ،    20من    عاشتها شخصية محيدة

الباحث   النفسو   12وجد  عن  الدفاع  ضرورة  وهي  للحاجات،    احلاجة   مفهوماً 

الدات    ،(defendence)الدفاع جتنب   ، (exhibition)احلاجة  اإلهانة    واحلاجة 

inavoidance، جتنب  واحلاجة إىل  ،(harm avoidance)خلطر  ا  إىل   الرفض  واحلاجة 

(rejection)،توازن  واحلاجة إىل  (counteraction)، اإلحساس واحلاجة إىل(sentience) ،  

،  ترتيب منتظم  إىل  واحلاجة    ، (abasement)ملتواضع  ا  واحلاجة إىل  ،(play)عاب  ل  واحلاجة

االحرتام إىل  ال  ،(deference)  واحلاجة  إىل  تواجه  .(nurturance)  رعايةواحلاجة  بينما 
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محيدو   جتنب    8شخصية  إىل  احلاجة  وهي  ،  (harm avoidance)  خلطرااحتياجات، 

العاب  إىل  إىل    (play)واحلاجة  واحلاجة  منتظم  ،  إىلترتيب  واحلاجة    اإلحساس  ، 

(sentience) ،    ينخرط  واحلاجة(affilliations) ،   إىل   ، (abasement)ملتواضع  ا  واحلاجة 

أما صياغة    .(achievement)و احلاجة لإلجناز    ،(counteraction)  التوازواحلاجة إىل  

رواية   يف  ومحيدو  محيدة  الشخصيات  من  الضغط  مبفهوم  فتتعلق  الثانية  األغنية  املشكلة 

لنوال السعداوي. يف هذه الدراسة ، وجد الباحثون ضغوطني تعرضت هلا حريف   الدائرية

 ا. محيدة ومحيدو ومها ضغط ألفا وضغط بيت

 ب. االقرتاحات 

اقرتاحات للقراء وخاصة الطالب املتخصصني يف اللغة العربية وآداهبا. ميكن استخدام       .  1

 صر سيكولوجية األعمال األدبية. هذا البحث كمواد للدراسات األدبية، وخاصة يف فهم عنا

لدراسة كمواد  اقرتاحات للباحثني املستقبليني يف جمال العلوم، ميكن استخدام نتائج هذه ا.  2

 لتطوير البحث حول عناصر علم نفس الشخصية يف األدب بنطاق أوسع. 
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