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 استهالل
 

 ("286"ال يكلف هللا نفسا إال وسعها )البقرة: 
 

"Allah tidak akan membebani seseorang diluar batas 

kemampuannya" 

 
(QS. Al Baqarah: 286) 
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 إهداء
 

 سري" حملبوبةا أمي و" كسطوالن" احملرتم أيب إىل اجلامعي البحث هذا أهدي
  يف الدعاء يرسالين و السرور بكل حيباين و الصرب بكل كثريا  يعلماين قد اللذان" هندون
 اىل البحث هذا أهدي وبعدها. بدوهنما الدنيا هذه يف وجودي ميكن وال. أموري كل
 رشداين يونتا دوين، رمحاد ديو رشد، فرمان حارس زكاراي، هسني حييا احلنونة أسريت
 إىل شكرا أشكر و. اموري مجيع للسهولة يدعوانين قد الذين. سفتيك يين و ساري
 مجيع إىل كثريا  شكرا أشكر أن أنسي ال و. كثريا  يساعدين و يعلمين قد الذي مشريف
 . األمور كل  يف انجحا ألكون يدعوانين الذين أصدقاء و أهلي
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 توطئة
 

غفره و نعود بك من سرور أنفسنا ومن احلمد هلل رب العاملني وبه حنمده نستعينه ونست
سيئات أعمالنا. من يهد هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له. أشهد أن ال إله إال 
هللا و أشهد أن حممدا رسول هللا. الصالة و السالم إىل حبيبنا و نبيينا حممد صلى هللا 

 عليه وسلم، أما بعد.
لشخصية  بيةاعص اجتاهات ع "قد متت كتابة هذه البحث اجلامعي حتت موضو  

الرئيسية  يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشمي: دراسة حتليلية نفسية عند كارين 
هورين". وكتابة هذا البحث اجلامعي الستيفاء االختبار النهائي و احلصول على درجة 

مالك إبراهيم سرجان لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية و أدهبا جباميعة موالان 
األسالمية احلكومية ماالنج. وال أنسي أن أشكر و أقدم كلمة لكل شخص الذي حيفز 

 و يساعد يف تكميل هذا البحث، خصوصا إىل:
األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  -1

 األسالمية احلكومية ماالنج.
 نسانية.ية اإلشافية املاجستري، عميدة كل الدكتورة -2
 مي املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.يالدكتور حل -3
 اجلامعي. مشرف يف أتليف هذا البحثتاذ عارف رمحن حاكيم املاجستري، األس -4
 ذات يف قسم اللغة العربية و أدهبا.امجيع األساتيذ و األست -5
 حث.مجيع أصحايب الذين قد اعطوا املساعدة و احلماسة يف تكميل هذا الب -6

أخريا أقول شكرا كثريا على كل املساعدة. عسى أن يكون هذا البحث ينفع 
 و لنا مجيعا، آمني. ةللباحث
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 مستخلص البحث
لشخصية الرئيسية  يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا  بيةاعص اجتاهات. 2020قرة أعيننا.  انوفي

بية وأدهبا، كلية العلوم النشمي: دراسة حتليلية نفسية عند كارين هورين قسم اللغة العر 
 اإلنسانية، جاميعة موالان مالك إبراهيم األسالمية احلكومية ماالنج.

 : عارف رمحن حاكيم املاجستري   املشرف
 بية، حتليلية نفسيةاعص، اجتاهات: كارين هورين،  الكلمات النفتاحية

ن أن حتتمل بية، ميكاينقسم الشخص إىل قسمني ، طبيعي وغري طبيعي. يف احلالة العص
يف طفولته يفتقر أو مفرط ابلشعور  أصله طبيعًيا ولكن الذي شخصالالشخص يف حالة طبيعية. 

ويسمح له أبن  األمان والرضا عن املودة و احملبة من والديه، فيمكن أن يؤثر على حياته يف املستقبل
تب  روائي رايض. كهللا النشمي  اجتاهات عصابية. رواية ذات فقد ألثري عبد و حاجةيكون لديه 
لة الطفولة. ذالك احلال قلة احلب بعد وفاة والدها يف مرحب امرأة ، شعرت أبني حيككاتب الرواية 

ذات فقد ميكن أن  . ايمسني ، املرأة الشخصية الرئيسية يف روايةاملستقبل حياهتايف  و كثريا كبريًا  رتؤث
 ياهتا.يف ح بيةاعص اجتاهاتاليت تؤدي إىل  بيةاعصحلاجة تثري ا

للشخصية الرئيسية يف رواية ذات فقد و  ةبياالعص احلاجة( وصف 1هو  هتدف هذا البحث
ي وصفي. كيفية ذات فقد. هذا البحث هو حبث  بية يف روااعص اجتاهات( معرفة خلفية حدوث 2

هللا النشمي.و أما مصادر  مصدر البياانت الرئيسي يف هذا البحث هو رواية ذات فقد ألثري عبد
انت الثانوية هي الكتب واألمور املتعلقة ابلبحث. استخدمت الباحثة تقنيات مجع البياانت يف البيا

حتليل البياانت مليل وهوبرمان ، وهي  اتهذا البحث بتقنيات القراءة و الرتمجة و الكتابة. وتقني
 حتليل البياانت و تفسريها، تصنيف البياانت و تبوهبا، و التلخيص.

 5، وهي بيةاالعص حلاجةبياانت متعلقة اب 27( وجدت الباحثة 1 نتائج هذا البحث هي
حيتمل مسؤولية  كيشر  حلاجة إىلبياانت تتعلق اب 5 ل ، وقبتال و للحب حلاجةبياانت تتعلق اب

بياانت  8،  ه ذاخل حدود ضيقةياتتقييد الفرد حلإىل  حلاجةبياانت تتعلق اب 3 ، و حياة املرء
الكتفاء الذايت و حلاجة اىل ا بياانت تتعلق اب 6 و ،ح واإلجناز الشخصيإىل الطمو  حلاجةاملتعلقة اب

ذلك فقدان  ، مبا يفبيةااىل العص تجهة يف هذا البحث ي( خلفية الشخصية الرئيسي2االستقالل. 
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يانة من زوجها اآلخرين وخيبة األمل بسبب اخلحترك حنو إىل الدها هذا احلال يوجهها املودة من و 
 اآلخرين و بعيًدا عن اآلخرين. ضدحترك يؤدي إىل 
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The situation of a person is divided into, normal and not normal in this case 

Neurotic is very possible someone in a normal condition. If someone normal but 

in his childhood is lacking or excessive in getting a sense of security and 

satisfaction of affection, then it can affect his life in the future and allow him to 

have neurotic needs and tendencies. Novel Dzat Faqod by Atheer Abdullah an-

Nishmy a novelist Riyadl. He wrote a novel containing about a woman, who was 

felt less love after her father's death in childhood. She gave a great influence on 

his life. Yasmin, a woman who is the main character of the Essence of Faqod, can 

trigger neurotic needs that lead to neurotic tendencies in her 

This research aims to 1) Describe the direction of the main character's 

neurotic behavior in the novel Dzat Faqod by Atheer Abdullah an-Nishmy and 2) 

Know the background of the occurrence of neurotic needs or tendencies in the 

Dzat Faqod novel by Atheer Abdullah an-Nishmy. This research is a descriptive 

qualitative research. The main data source in this study is the novel Dzat Faqod by 

Atheer Abdullah an-Nishmy. While the secondary data sources are books, papers 

and matters related to the research conducted. Data collection techniques in this 

study used reading techniques, translation techniques and writing techniques. 

While the data analysis technique uses Miles and Huberman analysis techniques, 

data reduction, data presentation and conclusion drawing. 

The results of this research are 1) Researchers found 27 data relating to 

neurotic needs, 5 data related to the needs of affection and acceptance, 5 data 

related to the needs of partners who are willing to take over their lives, 3 data 

related to the need to limit their lives, 8 data related to the need for ambition and 

personal achievement; and 6 data related to self-sufficiency and independence 

needs. 2) The background of the main character has a neurotic tendency, including 

the loss of affection from her father which directs her toward the tendency to 

approach others and disappointment because of the betrayal she got from her 

husband leads to the tendency to fight others and stay away from others. 
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Keadaan seseorang terbagi menjadi dua, normal dan tidak normal dalam hal 

ini Neurotik sangat mungkin dilakukan seseorang dalam keadaan normal. Apabila 

seseorang yang normal namun di masa kecilnya kurang atau berlebihan dalam 

mendapatkan rasa aman dan kepuasan kasih sayang, maka hal tersebut dapat 

mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang dan memungkinkan 

baginya untuk memiliki kebutuhan dan kecenderungan neurotik. Novel Dzat 

Faqod karya Atheer Abdullah an-Nishmy seorang novelis Riyadl. Ia menuliskan 

novel yang menceritakan tentang seorang wanita, wanita tersebut merasa kurang 

akan kasih sayang setelah kematian ayahnya di masa kecil. Hal itu memberikan 

pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Yasmin, seorang wanita yang menjadi 

tokoh utama Dzat Faqod dapat memicu timbulnya kebutuhan neurotik yang 

mengarahkan pada kecenderungan neurotik pada dirinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan bentuk arah perilaku 

neurotik tokoh utama dalam novel Dzat Faqod Karya Atheer Abdullah an-Nishmy 

dan 2) Mengetahui latar belakang terjadinya kebutuhan atau kecenderungan 

neurotik dalam novel Dzat Faqod Karya Atheer Abdullah an-Nishmy. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian 

ini adalah novel Dzat Faqod karya Atheer Abdullah an-Nishmy. Sedangkan 

sumber data sekundernya adalah buku, makalah dan hal yang berhubungan 

penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik baca, teknik terjemah dan teknik catat. Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Peneliti menemukan 27 data yang 

berkaitan dengan kebutuhan neurotik, yaitu 5 data terkait kebutuhan kasih sayang 

dan penerimaan, 5 data terkait kebutuhan partner yang bersedia untuk mengambil 

alih kehidupannya, 3 data terkait kebutuhan untuk membatasi kehidupanya, 8 data 

terkait kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi, dan 6 data terkait kebutuhan 

mencukupi diri sendiri dan independensi. 2) Hal yang melatarbelakangi Tokoh 

utama memiliki kecenderungan neurotik diantaranya hilangannya kasih sayang 

dari ayah kandungnya yang mengarahkan ia pada kecenderungan mendekati orang 

lain dan kekecewaan karena pengkhianatan yang ia dapat dari suaminya 

mengarahkannya pada kecenderungan melawan orang lain dan menjauhi orang 

lain. 
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 الباب األول
 قدمةم

 
 خلفية البحث -أ

و احلال  طبيعيقسمني ومها احلال الالناس إىل بشكل عام، ينقسم حال 
شخا  ، يققال إن الكثري من األشخا  طبيعيون يف رأي بعض األ غري الطبيعي.
. إن غري الطبيعييكون  الطبيعي يف حال أخر ، ميكن أن يكون الشخص، لكن 

الشخص يف حالة عادية أو طبيعية هم يتمتع بصحة جيدة ، جسداًي وعقلًيا 
يعترب الشخص غريبا وخارجا عن املعايري  غري الطبيعي يف حالو أم  . واجتماعًيا
-5،  . 2010اعية والسياقات الثقافية واالجتماعية )هلغني و سوسن، االجتم
عند منو الطفولة السياقات الثقافية و االجتماعية يؤثر كثريا على كل شخصية  .(6

مييل الناس الذي يفتقرون على املودة و احملبة من والديه أو  أو سلوك شخصيته.
ون له أتثريا سيئا على حياهتم ميكن أن يكو  أسرته يف طفولته إىل القلق األساسي

حياة الفرد املتنوعة يثري عدة . (192،  . 2010)فيست و فيست،  يف املستقبل
 أنواع من الظروف ، واحد منهم القلق األساسي.

ميكن القلق األساسي الذي نشأ يف حياة الفرد أن يكون الشعور ابلعجز 
 (.232،  . 2013ن، وحده والشعور ابلوحدة ابلنسبة للفرد )ألصون و هنغرها

 و االجتاه حلاجة، ابية. ولكناالعص احلاجة اىلالقلق األساسي مييل الناس الذي له 
بية ال يشري الشخص ابلضرورة إىل أن الشخص على عدم االستقرار االعص

ضد  لتحركااألخرين ،  لتحرك حنووهي اة بية إىل ثالثاالعص اتاالجتاه. العاطفي
سلوكيات كلها  ن األخرين. ميكن أن يعمل تلك ثالثبعيًدا ع لتحركااألخرين و 

حاجات أخرى على عشر .تنقسم ثالث سلوكيات دأو احدى منها فق
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، يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك  ةاج( ح2قبل، تلاحب و لل حاجة( 1وهي 
 ةاجح( 5، قوةال ةاج( ح4ضيق،  تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل  ةاج( ح3

 جابإىل االع ةجاح (7 ،املكانة املرموقةإىل  ةاج( ح6 ، إىل استغالل اآلخرين
 االكتفاء الذايتإىل  ةاج( ح9طموح واإلجناز الشخصي، لل ةاج( ح8 شخصيال
 .إىل الكمال ةاج( ح10، االستقالل و

 حنو حتركبسبب بعض أسباب، أحدها  اجتاهاتميكن أن حتدث ثالث 
دما يتجهون الناس إىل ولة. عناآلخرين ، وخاصة الوالد والعائلة يف مرحلة الطف

شريك يتحمل تاجون إىل حيقبل، تجون ابحلب والااإلقرتاب األخرين سوف حيت
. الشخص ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل تاجون حيو  مسؤولية حياة املرء
اآلخرين ، فمن احملتمل أنه يف مرحلة  لتحرك ضدبية االعص االجتاهالذي لديه 

 االجتاهئلة. الشخص لديه يشعر بقلق مفرط من الوالد و العاالطفولة غالبًا ما 
اآلخرين أو رغم عن األخرين، رمبا  يقلد الطفل الظروف و  تحرك ضدبية لاالعص

لتحرك بية االعص ه االجتاهالشخص الذي لديالطبعية من أسرته يف عائلته نفسه. 
رين، حيتاجون ، حيتاجون إىل استغالل اآلخقوةسوف حيتاجون إىل الضد االخرين 

، حيتاجون للطموح  شخصيال جاباالع، حيتاجون إىل  املكانة املرموقةإىل 
بية بعيًدا عن اآلخرين ، االعص االجتاهواإلجناز الشخصي. و الشخص الذي لديه 

حيدث بسبب عدم وجود تقارب بني األطفال والوالديف العائلة. الشخص الذي 
 و االكتفاء الذايتن سوف حيتاجون إىل اآلخري بعيدا عنبية االعص االجتاهلديه 

، حيتاجون إىل الكمال. هبذا، نستطيع أن نعرف و نفهم قليال عن االستقالل 
بية، حىت نتمكن الحقا منو االعصحباجة بية و االعص االجتاهاتثالثة أسباب 
  .أطفالنا و عائلتنابية لدى االعص االجتاهات
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الناس. كثري من الكاتب احدهم يف حياة  بيةاالعص جتاهاحلاجة و االحيدث 
كشف أثري عبد هللا النشم يكتب حياة الناس يف قصة قصرية أو رواية. هبذا احلال ت

ألثري عبد هللا النشم. أثري عبد يف رواية ذات فقد بية االعص احلاجة و االجتاهالباحثة 
بية االعص االجتاههللا النشم هو روائي السعودية الذي يسكن يف رايض. يتخصص 

املتنوعة علي الشخصي الرئيسي يف روايته ذات فقد. لذلك جيعل الرواية ذات فقد 
ألثري عبد هللا النشم أكثر إاثرة لإلهتمام. و يف رواية ذات فقد، الشخصية الرئسية 

بسبب بية االعص االجتاهمن  التحركمن امرأة ابسم ايمسني وهي امرأة اليت يظهر 
ودة املفروطة من أبيها. حيت تشعر ايمسني نيل احملبة و املم احده .بعض أسباب

ابلقلق على فقد والدها مث تسعى ايمسني لبحث املودة أخري ليبدله. لذلك يف 
لشخصي الرئيسي بية االعص االجتاههذاا البحث، تريد الباحثة أن تبحث عن بعض 
 ين.عند كارين هور بية االعص االجتاهيف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم بنظرية 

والغرض هذا البحث هو يصف و يبني بعض صورة و أسباب ظهور 
لشخصي الرئيسي يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم بية االعص االجتاهات
عند كارين هورين. لزايدة املعرفة و العلوم عن صورة بية االعص االجتاهاتبنظرية 
أو أن مننع منو احلاجة كي نستطيع بية  االعص االجتاهاتو أسباب بية االعص اجةاحل

 أطفالنا و عائلتنا.يف بية االعص االجتاهات
 

 أسئلة البحث -ب
كما قد بينت من خلفية البحث السابقة، أرادت الباحثة يف تركيز البحث 

ألثري عبد يف رواية ذات فقد  ةالرئيسيلشخصية  عن احلاجة و االجتاهات العصابية
 يلى:  ركزت الباحثة أسئلة البحث كما هللا النشمي.
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لشخصية الرئيسية يف رواية ذات فقد ألثري عبد بىية االعص احلاجةكيف صورة  -1
 هللا النشم؟

لشخصية الرئيسية يف رواية ذات فقد ألثري عبد بية االعص االجتاهات خلفيةما  -2
 هللا النشمي؟

 
 أهداف البحث -ج

 وأما أهداف البحث املناسبة أبسئلة البحث السابقة، كما يلى:
يف رواية ذات فقد ألثري  ةالرئيسي ةلشخصيبىية االعص ةاحلاجوصف صورة  -1

 عبد هللا النشم.
يف رواية ذات لشخصية الرئيسية بية االعص االجتاهاتخلفية ظهور معرفة  -2

 فقد ألثري عبد هللا النشمي.
 

 فوائد البحث -د
كل البحث قد ميلك فوائد البحث نظرية و تطبقية، يتضمن هبذا البحث عن 

  يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم. ةالرئيسي ةلشخصي ةيباالعص حترك
 أمهية النظرية هي: -1

توسيع العلوم و املعرفة ابألدب، خاصة فيما يتعلق ابلتحليل النفسية     (أ
 عند كارين هورين. بيةاالعص و االجتاهاتاحلاجة األدبية عن 

أو احلاجة اسهام يف البحث حتليل النفسية األدبية، اخلاصة يف البحث  (ب
يف رواية ذات فقد ألثري عبد  ةالرئيسي ةلشخصي بيةاالعص االجتاهات

 حتليل النفسية عند كارين هورين.هللا النشمي على نظرية 
 وسيلة لتحسني البصرية العلمية يف جامعة.    (ج



5 
 

 

عند كارين  بيةاالعص و االجتاهاتاحلاجة مراجع أو مصدر عن     (د
 ةلشخصي بيةاالعص و االجتاهاتاحلاجة هورين، اخلاصة يف البحث 

 يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشمي. ةالرئيسي
 أمهية تطبقية هي: -2

 للعام:
عند   بيةاالعص و االجتاهاتاحلاجة احدى املراجع يف البحث عن     (أ

 كارين هورين للبحث األخر.
عند كارين هورين  بيةاالعص و االجتاهاتاحلاجة وسائل لوصف عن  (ب

 عبد هللا النشمي.يف رواية ذات فقد ألثري 
 للباحث:

عند   بيةاالعص و االجتاهاتاحلاجة ايصال العلم و املعرفة للباحث عن     (أ
 يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشمي. كارين هورين

عند كارين  بيةاالعص و االجتاهاتاحلاجة توصيع العلة الباحث عن  (ب
  يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشمي. هورين

 
 د املصطلحاتحتدي -ه

الرواية هي جتربة أدبية يعترب عنها أبسلوب النثر سردا وفقا لطه وادى، أن 
و حوارا من خالل تصوير حياة جمموعة أفراد أو أشخا ، يتحركون يف إطار نسق 

(. 56، 1996اجتماعى حمدد الزمان و املكان و هلا امتداد كمى ومعني )وادى، 
ة مبخطط معني طويل جًدا وميكنه ملء كتاب وفقا لتارغان، الرواية هي قصة خيالي

،    2004(. وأما، وفًقا جلاكوب )43،  . 2017واحد أو أكثر )ساري 
 إيصال رسالة احلياة لقرائها. (. فإن الرواية هي وسيلة اتصال مؤثرة جًدا يف24
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 جتدبسبب صراعات أخف االضطراابت النفسية بية هي االعصوفقا لفرويد 
(. 41،  . 2015، )غنية مكتوبة جنسية ألسباب الطفولة املرحلة يف جذورها

 القوة واكتساب واخلضوع احملبة و املودة أتمني هي العصابيةوأما قالت هورين، 
 (.28،  . 1979)ديلي،  الدفاعية االجتاهات من كل  وسحب

 الذي الشخص هي العصابية ألشخا ا (1992) كارين هورينل وفقا
 حنو التحرك وهي العصابية ابالجتاهات ملشكلةا حل ميكن. االختيار يف يصعب
 الشخص ميكن و. االخرين عن بعيدا التحرك و االخرين ضد التحرك االخرين،
 .االخرين مع عالقته تغيري العصابية
 

 دراسات السابقةال -و
عند كارين هورين  بيةاالعص االجتاهاتحتليل الدرسات السيكولوجيا عن 
احثني القدمية يستعمل هذه النظرية لبحث ليس من نظرية جديدة. كثري من الب

لشخصية الرئسية   بيةاالعص االجتاهاتالعلم. استعملت الباحثة هذه النظرية لبحث 
 يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشمي. هذا البحث متعلقة ابلبحث قبله:  

 Bonjourلشخصية الرئيسية يف رواية  بيةاالعص احلاجة. 2015فيما رمحندا،  -1

Tristesse  .لفرنكوسي سغن: الدراسة التحليلية النفسية عند كارين هورين  
لشخصية  بيةاالعص احلاجةلنعرف أنواع  تبحث هذه الدراسة
لشخصية الرئيسية. على حياة  بيةاالعص احلاجةالرئيسية. يبني فيها أتثري 

،  بيةاالعص احلاجةحاصل من هذا البحث ، وجد الباحث أربع من عشر 
األخرين ، واحلاجة  االستغاللة إىل املودة وقبول نفسه ، واحلاجة وهي احلاج
بية إىل الكمال و عدم نقصان ابية لإلعجاب الشخصي واحلاجة العصاالعص

يف حياته. أن الشخصية الرئيسية يف هذه الرواية فعلت اثنتان من الثالثة 
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محندا، األخرين )ر  ضد عناألخرين و  حنو ، وهها اجتاه بيةاالعص االجتاهات
2015 .  ،X).  

  
لشخصية الرئيسية يف بية االعص ةاجاحل. 2015دأيستويت،  نيمد فيفيت -2

 علم النفس االجتماعي.  LA MÔMEلميالف
بية واالجتاهات االعص ةالغرض من هذه الدراسة هو شرح احلاج

عصابية  ةوجدت نتائج هذه الدراسة ستة حاج لشخصية الرئيسية.بية االعص
ل ، واحلاجة إىل قبتا يف ذلك احلاجة إىل احلب وال، مب لشخصية الرئيسية

املكانة ، واحلاجة إىل  قوةال، واحلاجة إىل  يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك 
، واحلاجة إىل الكمال.  طموح واإلجناز الشخصيلل، واحلاجة  املرموقة
 اآلخرين )دأيستويت، حترك حنو شخصية يف هذا الفيلم هول ةبياالعص االجتاه
2015 .  ،X.) 

 
لشخصية الرئيسية بية االعصاالجتاهات . 2016داينيت فوزية رمحويت  -3

Geneviève  يف روايةL'école Des Femmes  ألندري غيد: دراسة التحليلية
 النفسية عند كارين هورين. 

ألساسي والقلق الغرض من هذه الدراسة هو وصف عملية العداء ا
وانب العداء األساسي والقلق لشخصية الرئيسية ، وشرح جاألساسي 

لشخصية الرئيسية وشرح بية االعص ةألساسي اليت تؤثر على ظهور احلاجا
جوانب العداء األساسي والقلق األساسي اليت تؤثر على ظهور االجتاهات 

لشخصية الرئيسية. نتائج هذه الدراسة هي حدوث العمليات بية االعص
. ظهور بيةاالعصاحلاجة هور العدائية األساسية والقلق األساسي يسبب ظ
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)فوزية، بية االعصاالجتاهات لشخصية الرئيسية يسبب  بيةاالعصاحلاجة 
2016 .  ،71). 

 
لشخصية الرئيسية يف  بيةاالعصاالجتاهات . 2017إيك دوي جاينت،  -4

ألوكي مداسري الدراسة التحليلية النفسية عند   Kerumunan Terakhir  رواية
   كارين هورين.

األخرين،  حنواجتاه  بيةاالعصاالجتاهات لوصف  ه الدراسةتبحث هذ
االبتعاد عن اآلخرين من الشخصيات  االجتاهعن األخرين و ضذ  االجتاه

دراسة  :ائج البحثنت". Kerumunan Terakhir"ية الرئيسية يف الروا
حتصل هذا البحث علي بعض  سيكولوجية حتليلية نفسية لكارين هورين.

تاج حتاألخرين وهي  اىل حترك حنولشخصية الرئيسية كثريا اج ا تحتالبياانت. 
بية االعص احلاجةملا يصل إىل سبعة عشر بيانة. و أما يف  قبلتلب و ااحلإىل 

 ةوجد الباحث مثاني بياانت. ةبعيدا عن األخرين ، مت على مخسالتحرك 
 ضدلشخصية الرئيسية يف التحرك  بيةاالعص الجتاهاتتتعلق اب بياانت
 .(1،  . 2017)دوي، ن رياألخ

 
-Novel Bidadari  يف روايةلشخصية ليس . تعارض القلق 2018ماهاراين،  -5

Bidadari Surga  .لتريي ليي الدراسة التحليلية النفسية عند كارين هورين 

بحث هذه الدراسة هو حتديد القلق األساسى والصراع الذي ت
 ةلق بني الشخصيتشابك الصراع والقحيدث ويواجه شخصيات يف الرواية. 

احلاجة البحث هو سبعة  حاصل من هذو أما بية يف هذه الدراسة. االعص
حب و لل حاجة( 1لشخصية الرئيسية "ليسن" مبا يف ذلك ،  بيةاالعص
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( 4 ، للقوة ةحاج( 3 يتحمل مسؤولية حياة املرء،شريك  ةحاج( 2 ،قبلتلا
 ةحاج( 6، قةاملكانة املرمو إىل  ةحاج( 5 ،إىل استغالل اآلخرين ةحاج
إىل الكمال وعدم نقصان يف حياهتا  ةاج( ح7طموح واإلجناز الشخصي، لل

 .(1،  . 2018)ماهارين، 

 
لشخصية الرئيسية يف  بيةاالعصاالجتاهات  (.2019سفتييان فمونكاس ) -6

 Supernova Gelombang dan Supernova Intelegensi Embun Pagi  رواية

 النفسية عند كارين هورين(.لدي ليسرتي )الدراسة التحليلية 
للتحرك حنو بية االعصاالجتاهات هتدف هذه الدراسة لوصف 

اآلخرين ، واالجتاهات  ضدبية ااب اآلخرين، واالجتاهات العصاالقرت 
 Supernova  يف روايةلشخصيات الرئيسية بية لالبتعاد عن اآلخرين االعص

Gelombang dan Supernova Intelegensi Embun Pagi ليسرتي.  لدي
 نيلاآلخرين يف حماولة ل حترك حنوبية االعصاالجتاه نتائج هذه الدراسة هي 

، يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك  ، واحلاجة إىل قبلتلحب و اللاحلاجة 
 حترك بيةاالعصاالجتاه . ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل واحلاجة 

اجة إىل استغالل اآلخرين ، ، واحلللقوةاحلاجة  نيليف حماولة ل ضد االخرين
. يف هذه املكانة املرموقة، واحلاجة إىل  شخصيال جابإىل االعواحلاجة إىل 
 ةحاج نيليتم تنفيذه  ل عن اآلخرينبعيدا  حترك بيةاالعصاالجتاه األثناء ، 

، 2019، الكمال )فامنوكاس ةتفاء الذايت واالستقاللية ، وحاجاالك إىل
 . 1.) 

تقدمها الباحثة، نعرف أبن كلهم ستة متشابه يف النظرية  من البياانت اليت
عند كارين هورين. و  بيةاالعصاالجتاهات املستخدمة، كلهم يستخدمون النظرية 
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الكائن فيما رمحندا استخدمت  .أما التفريق كلهم ستة يف الكائن املستخدم
يت نيمد فيف لفرنكوسي سغن. استخدمت Bonjour Tristesseرواية املستخدم ب

استخدمت إيك دوي جاينت الكائن . LA MÔMEلم يفالكائن املستخدم ب
ألوكي مداسري. استخدمت ماهاراين   Kerumunan Terakhirرواية املستخدم ب

لتريي ليي. استخدم   Novel Bidadari-Bidadari Surgaرواية الكائن املستخدم ب
 Supernova Gelombang dan روايةالكائن املستخدم بسفتييان فمونكاس 

Supernova Intelegensi Embun Pagi  لدي ليسرتي. استخدمت داينيت الكائن
 L'école Des Femmesاملستخدم يف رواية 

  
 منهج البحث -ز

 نوع البحث -1
منهج البحث الذي استعملت الباحثة يف هذا البحث يعىن املنهج 

املنهج الكيفي هو إجراءت البحث اليت تنتج على  .الكفيفي الوصفي
ياانت الوصفية بكلمة املكتوبة لنيل الفهم و املعرفة )بسروي و سوند، الب

(. يقال أبن هذا البحث من املنهج الكيفي ألن وصفت 21،  . 2008
عند كارين هورين اليت وجد يف   بيةاالعصاالجتاهات و بينت البياانت عن 

 هذه الرواية بكلمة املكتوبة. 
ليل املركز على البحث الوصفي هو أسلوب من أساليب التح

معلومات كافية و دقيقة عن ظاهرة أو موضع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية 
معلومة، وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة 

،  . 2000موضوعية، مبا ينجسم مع املعطيات الفعلية للظاهرة )وحيد، 
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إىل  تجهت فقد يذا يف رواية بيةاالعصاالجتاهات (. وأما هذا البحث 183
 فعل حقيق و دقيق.

 
 مصادر البيانت -2

أن املصادر البياانت تنقسم إىل قسمني، أوله املصدر الرئيسي و 
 بعده املصدر الثنوي. و هي:

 املصدر الرئيسي (أ
املصدر الرئيسي او املصدر األصلي هو أقدم ما حيوى مادة 

يسي (. وأما املصدر الرئ79، 2014عن موضوع ما )داود العاين، 
يف هذا البحث هو رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم. يكتب هذه 

 . 2015الرواية هي يف السنة 
 

 املصدر الثنوي (ب
املصدر الثنوي هو البياانت اليت مت حصول عليها من مواد 

(. و أما 88،  . 1997املكتبة لتكمل البياانت قبلها )سوبغيو، 
من الكتب نظرية كارين املصدر الثنوي يف هذا البحث هي املراجع 

هورين، كتب متعلقة ابلبحث و املقالة املتعلقة بنظرية التحليلية النفسية 
 عند كارين هورين. بيةاالعصاالجتاهات عن 

 
 طريقة مجيع البياانت -3

وال ميكن البياانت جاءت بنفسها، و البياانت تكون كاملة أبنواع 
اانت للحصول على من الطرق اليت جاءت بعدها. هتدف طريقة مجيع البي

، 2013املعلومات املناسبة لإلجابة على بيان االسئلة البحث )كرسويل، 
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(. و أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة القراءة، 206 . 
الطريقة الرتمجة و الطريقة الكتابة. و اخلطوات اليت ميكن القيام هبا هي كما 

 يلي: 
 الطريقة القراءة (أ

ءة الصحيحة هي قراءة كامل حمتوايت الكائن و والطريقة القرا
، 2012حدد األجزاء اليت مت تضمينها يف بياانت البحث )كيالن، 

الباحثة جلمع  (. وهذا تكون الطريقة األوىل167-168 . 
 البياانت يف هذا البحث. اخلطوات طريقة قراءة كما يلي:

 قراءة كامل رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم. (1
الكلمة و اجلمل الصعبة يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا ز يمتي (2

 النشم.
عند كارين بية االعصاالجتاهات اختيار بيانت صلة بنظرية  (3

 هورين.
 

 الطريقة الرتمجة (ب
الطريقة الرتمجة هي الطريقة أو األساليب املستخدمة لتحويل 
أو  الرسائل من اللغة األوىل إىل اللغة أخرى ، املطبقة بكلمات الكالم

(. وهذا تكون الطريقة 2002العبارات أو اجلمل )ألبري و لوسيا، 
ة  هذا البحث. اخلطوات طريقة ترمج الثاين الباحثة جلمع البياانت يف

 كما يلي:
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ترمجة الكلمة و اجلمل يف رؤاية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم  (1
إندونسية حملمود يونوس، -ابستخدام القاموس اللغة العربية

 معاين و غري ذلك.القاموس 
ترتيب الكلمة و اجلمل حبيث الباحث من فهم القصة ذات  (2

 فقد.
 

 طريقة كتابة (ج
طريقة كتابة هي طريقة بكتابة البياانت املتعلقة هبذا البحث 

(. وهذا تكون الطريقة الثالثة الباحثة جلمع 94،  . 2016)مهزة، 
 البياانت يف هذا البحث. اخلطوات طريقة كتابة كما يلي:

 ابة الرتمجة رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم.كت (1
عند كارين بية االعصالجتاهات ابكتابة أنواع البينات املتعلقة  (2

 هورين يف رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم.
عند كارين هورين يف بية االعصالجتاهات ابمجع البينات املتعلقة  (3

 رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم.
 
 

 حتليل البياانتطريقة  -4
الطريقة بعد اكتساب البينات هي طريقة حتليل البينات. ينقسم ملايلز 
و هوبرمان طريقة حتليل البياانت إىل ثالثة أقسام وهم حتليل البياانت و 
تفسريها، تصنيف البياانت و تبوهبا، و التلخيص و االستنباط )سيالله، 

 (. اخلطوات طريقة كتابة كما يلي:339،  . 2009
 حتليل البياانت و تفسريها (أ
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حتليل البياانت و تفسريها هو االختيار والرتكيز على تبسيط 
، 2018البياانت اليت مت احلصول عليها وجتريدها وحتويلها )هرطونو، 

 (. اخلطوات طريقة حتليل البياانت و تفسريها كما يلي:299 . 
 قراءة كامل رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم. (1
 لبياانت املتعلقة ابلبحث.اختيار ا (2
يف رواية ذات فقد بية االعصالجتاهات ابمجع البياانت املتعلقة  (3

 ألثري عبد هللا النشم.
 إعادة البياانت املختارة حسب الباحثة. (4
يف بية االعصالجتاهات ابرمي أو احلدف البياانت غري املتعلقة  (5

 رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم.
 

 بوهباتصنيف البياانت و ت (ب
تصنيف البياانت و تبوهبا هو تفسر الباحثة البياانت اليت مت 
احلصول عليها ويعطي انطباًعا للقارئ ابلبياانت اليت مت احلصول عليها 

(. اخلطوات تصنيف 306،  . 2018ومعاجلتها )هرطونو، 
 البياانت و تبوهبا كما يلي:

يف ية باالعصالجتاهات ابتقدمي البياانت بشكل اجلمل املتعلقة  (1
 رواية ذات فقد ألثري عبد هللا النشم.

يف رواية ذات فقد بية االعصالجتاهات ابتفسري البياانت املتعلقة  (2
 ألثري عبد هللا النشم.
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 التلخيص و االستنباط (ج
التلخيص و االستنباط هو تقارن الباحثة البياانت ابلنظرية 

،  . 2018وتسرتجع البياانت وتقوم هبا مرارًا وتكرارًا )هرطونو، 
 (. اخلطوات التلخيص و االستنباط كما يلي:308
 مراجعة تفسري البياانت اليت مت تنفيذها. (1
بية االعصالجتاهات ابة قأتكد من صحة التفسري البياانت املتعل (2

املستخدم قبله حبيث يتم احلصول على االستنتاجات يف شكل 
 إجاابت على الصيغ اليت وصفها الباحثة.

 .تاجحذف البياانت غري حم (3
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 
 الرواية -أ

 مفهوم الرواية -1
كدروس للتفويض الذي مت تسليمه يف كل من مؤلفاته.   الرواية وجود

بعض أنواع األدب هو الشعر والنثر والدراما وغري ذلك. كما نعرف أن النثر 
ينقسم اىل بعض أنواع و هو القصص القصرية واملراسالت واخلطب 

. الرواية هي إبداع املدينة و النبت الشرعي للربجوازايت الصاعدة، والرواايت
غري أن ثورة االتصاالت جعلت خمتلف أشكال االداب و الفنون  مباتنول 

(. بسبب التطور السريع ، النيل 155،  . 2006اجلميع )ابو نضال، 
إىل هذا النوع األدب ليس ابلصعبة بل السهولة ميكن النيل ابإلنرتنت أو 

لطباعة. يف معىن آخر ، فإن الرواية هي االدب خيايل مع مؤامرة خيالية اب
طويلة مبا فيه الكفاية وتناقش التقلبات واالنقالابت يف احلياة البشرية مع 

(. لذلك ميكن استنتاج أن الرواية هي 1984مشاكلها املختلفة )اتريغان، 
 .جمهز ببعض العناصر اجلوهرية  دب خيايل بصفة خيايلالا

قرتح البعض الناس أن القصص القصرية والرواايت هلا نفس ي
اخلصائص متساواين. لكن ابلتأكيد الرواايت والقصص القصرية لديها 
اختالفات الكثرية بينهما ، الفرق االول يف طول بني القصص القصرية 

القصص القصرية هلا قصص أقصر عند مقارنتها ابلرواايت.  طول والرواايت.
 أن تعرب شيء أوسع و أكثر تفصيال و حرية. و  وايةر ، ميكن الوالفرق الثاين 
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وخمتصرًا. االختالف الثالث تقدم  لكن القصة القصرية تذكر شيًئا موجزًا
 الرواية العامل اخليايل على نطاق أوسع. ولكن القصة القصرية تتعلق بواحدة

لبناء. من جتارب احلياة وال أكثر. يكمن االختالف الرابع يف عناصر ا دفق
حتتوي الرواية أنواع من عناصر البناء مبا يف ذلك احلبكة والشخصية 
والتوصيف واملوضوع واخللفية أكثر تفصياًل وتعقيًدا عند مقارنتها بنسبة 

 (.2007لقصة القصرية )نورغيانطر، 
 

 عناصر الرواية -2
تنقسم عناصر بناء الرواية إىل قسمني ، ومها العناصر اخلارجية 

لعنصر اخلارج هي عنصر خارج األديب ، ولكن هذا العنصر والداخلية. ا
يعطي أتثريًا للشكل واملضمون يف األدب. العنصر اخلارج يف الرواية  هي، 
االول، القيم األخالقية أو يساوي القيم املتعلقة ابألخالق. الثاين، القيم 
 الدينية أو يساوي القيم املتعلقة بتعاليم دايانت معينة. الثالث القيم
االجتماعية أو القيم املقبولة ألخالقيات االرتباط أبفراد أو جمتمعات أخرىى. 

 (. 85،  . 2004الرابع القيم الثقافية املتعلقة بتقاليد املنطقة )أميندين، 

وأما العنصر الداخل هو العنصر املوجود الداخل األدب والعنصر 
ي املوضوع  و الذي يبين األدب. تتكون العنصر الداخل من عدة عناصر وه

احلبكة  و الرسالة  و الشخصية  و اللغة و وجهة النظرية القصة )وحيد، 
 (. فيما يلي تفصيل من تلك العناصر و هي:84،  . 2004

 املوضوع (أ
املوضوع هو أفكار يف بنية مضمون القصة. ميكن أن يكون 
 املوضوع مرتبطًا جبميع القضااي، القوة أو الرتاحم أو اإلنسانية وما غري
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(. وبعبارة أخرى ، ميكن تفسري 60،  . 2012ذلك )كوساسيه، 
املوضوع على أنه فكرة تكمن خلفية األديب. ال ميكن رؤية السمة يف 
جزء واحد من القصة ، ولكن جيب رؤية السمة من حمتوى القصة 

(. يصبح املوضوع هو الشيء 50،  . 1998الكلي )سوجيمان، 
ة مثريًا لالهتمام ، ابلتأكيد سوف الرئيسي ألن، إذا املوضوع يف القص

 يعطي قيمة أكرب لقصة.
 

 احلبكة (ب
احلبكة هي سلسلة من تسلسالت قصة أو حدوث قابلة 

(. ينقسم هيكل 2004لالستدامة املتبادلة ذاخل القصة )وحيد ، 
احلبكة إىل عدة أجزاء ، مبا يف ذلك ، يف البداية يتكون من التعرض 

األوسط من تعقيدات وذروة ويف والتحفيز والضغط. يتكون اجلزء 
،  . 1998النهاية يتكون من استنتاجات و تسوية )سوجيمان، 

ينقسم نورغينطر احلبكة إىل ثالثة أنواع هي احلبكة إىل األمام  (.30
أو يبدأ احلدث مبشكلة وينتهي حبل املشكلة. اثنًيا ، احلبكة إىل 

ولكنه يبدأ اخللف أو عندما ال يبدأ احلدث مبقدمة عن املشكلة ، 
حبدث وسط أو هناية. اثلثًا ، احلبكة أو حدث خمتلط يتم تشغيله 
زمنًيا ، ومع ذلك ، يوجد بعض املشاهد اليت تعود إىل البداية أو 

  (.163-153،  . 2007العكس )نورغيانط، 
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 الرسالة    (ج
حتتوي الرواية على رسالة واحدة أو أكثر ، وتعتمد التفاصيل 

يف نقلها. الرسالة هي  تكمن وراء القصة اليت يريد على رغبة املؤلف 
املؤلف أن ينقلها إىل القارئ. حتتوي األدبية دائًما على رسائل 

 (.321،  . 2007أخالقية تتعلق بطبيعة اإلنسانية )نورغيانط، 
 

 الشخصية    (د
الشخصية هي الشخص الذي يلعب دوره يف األديب من 

لفة يف القصة )زيدان، خالل إعطاء مسات وشخصيات وعادات خمت
(. ينقسم الشخصيات إىل قسمني ، مبا يف ذلك 206،  . 1994

اخلصم )الشر( والبطل )جيد(. يف هذه األثناء ، وفًقا للوظيفة ، يتم 
تقسيمه الشخصيات إىل قسمني ، ومها الشخصية الرئيسية  هي 
 الشخصية اليت األكثر تكرارًا. اثنًيا ، الشخصيات التابعة اليت تكون
وجودها داعًما للشخصية الرئيسية. و أما إذا مستنًدا إىل كيفية مظهر 
الشخصية فتقسم إىل قسمني ، ومها األشكال املسطحة واألشكال 
املستديرة. األشكال املسطحة هي الشخصية ال تتغري طابعتها إال 
قلياًل. و أما األشكال املستديرة هي الشخصية هلا أكثر من طابعة 

 (.22-17،  . 1998، واحدة )سوجيمان
ميكن بذل اجلهود لتحديد الشخصيات بثالث طرق ، مبا يف 

، 2007ذلك مبدأ التكرار ، ومبدأ اجلمع ومبدأ الصراع )نورغيانطر، 
(. يتم مبدأ التكرار من خالل تكرار الشخصية  للشخصية 203 . 

حبيث ميكن التعرف على القارئ بسهولة. يتم مبدأ التجميع من 
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سمات الشخصية للشخصيات من أجل احلصول على خالل مجع ال
 بياانت كاملة وواضحة.

 
 اللغة    (ه

اللغة هي ألة يستخدمها املؤلفون إلحياء القصص ووصفها 
يتم توصيل كل شيء يف الرواية  (.160،  . 2007)نورغيانطر، 

،  . 1995والتحكم فيه ابستخدام لغة املؤلف )نورغيانطر، 
272.) 

 
 صجهة النظرية القص    (و

وجهة النظرية القصص هي تقنية واسرتاتيجية اليت يستخدمها 
املؤلف للتعبري عن األفكار والقصص. وجهة النظرية األدبية تويل 
اهتماما لقصة الراوي وموقف األحداث اليت حتدث. فسوف يؤثر 
الشكل الشخصي لكل مؤلف على تطور القصة اليت يتم سردها 

 (.246،  . 1995)نورغيانطر، 
 

 ية السيكولوجي النظر  -ب
 علم النفس األديب -1

علم النفس األديب هو دراسة  األدبية من خالل عكس عمليات 
(. يف هذه احلالة ، 55-54،  . 2011وأنشطة النفسية )منديروف، 

يعين علم النفس أو األنشطة املتعلقة ابحلال النفسي اليت يتم فحصها أو 
 هو فهم بعض جوانب دراستها يف عمل أديب. اهلدف من علم النفس األديب
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( ينقسم علم 90،  . 1995علم النفس يف األديب. وفقا بويلك و ورين )
النفس األديب إىل أربعة احتماالت مبا يف ذلك ، دراسة علم النفس املؤلف ، 
ودراسة العمليات اإلبداعية ، ودراسة القوانني النفسية املطبقة  ابألديب ، 

علم النفس القارئ. الطرق اليت ميكن ودراسة أتثري األدب على القراء أو 
 القيام هبا يف فهم العالقة بني األدب وعلم النفس ، هي:

 .فهم العناصر النفسية للمؤلف    (أ
 .فهم العناصر العقلية للشخصيات يف العمل (ب
 (.343  . ،2004، رتنافهم العناصر النفسية للقارئ )    (ج

حص علم يتم استخدام علم النفس ألحد األساليب يف دراسة وف
نفس الشخصيات يف األديب. لذا ، يف هذه احلالة ، جيب أن تلتزم دراسة 

 األدب مبنهج نفسي ابلنظرية والقوانني النفسية القائمة.
 

 االنسان الطبعي و غري الطبعي -2
وجدت اختالفة طفيفة بني االنسان الطبيعي و غري الطبيعي. يعترب 

ميكنه القيام أبعمال غري بعض االنسان  الطبيعيي ، ولكن يف ظروف أخرى 
طبيعية. على العكس من ذلك ، ميكن لبعض االنسان الذين يصنفون على 
أهنم غري طبيعيني القيام أبعمال الطبيعني ويقولون الكلمات بشكل طبيعي. 
مث يتم إعطاء بعض املعايري لتمييز الظروف االنسان الطبيعي و االنسان غري 

ل عام ،االنسان الطبيعي إنه (. بشك1،  . 2011الطبيعي )أردين، 
بصحة جيدة ، جسداي وعقليا واجتماعيا. و أما بعض اخلصائص األخرى 

 لالنسان الطبيعيني ، وهي:
 أن تقبل حالة النفسية وهلا هوية.    (أ
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 لديها رؤية واقعية لنفسها وحوهلا. (ب
 أن تكون انسان كامل خالية من متنوعة الصراعات الداخلية.    (ج
 (.2،  . 2011ستقل ومسؤول لنفسها )أردين، أن تكون انسان م    (د

يعّرف البعض منهم أبن االنسان غري طبيعي من الذي له سلوكيات 
غريبة و خمتلفة عن االجتماعية والسياقات الثقافية االجتماعية. يتم تعريف 
االنسان غري طبيعي أهنا يف حاالت اندرًا ما حتدث أو تنحرف عن الظروف 

(. وفًقا لشذوذ أوملان ، فإن 6-5،  . 2010ن، الطبيعي )هلغني و وهترب 
السلوكيات االنسان غري طبيعي هو السلوكيات املنحرفة تتطلب اهتماًما 

(. فيما يلي معايري 4،  . 2005مهنًيا من طبيب نفسي )فوزية و ودر، 
 الشذوذ االنسان غري طبيعي، وهي:

 احنراف عن املعايري اإلحصائية.    (أ
 جتماعية.احنراف عن املعايري اإل (ب
عدم فاعلية األفراد يف التعامل غريه مع متطلبات البيئة املادية وتعديلها     (ج

 وتنفيذها.
هلا ضغط داخلي حىت تشعر ابلقلق واالكتئاب واحلزن والشعور العميق     (د

 (.4-3،  . 2011ابلذنب )أردين، 
 

 التحليل النفسي االجتماعي كارين هورين -3
ملختلفة بعضه ببعض. اعتمادا نعرف أبن كل الناس له الشخصية ا

على كيفية دور الناس بوالديه واألسرته واألشخا  أخر من حوله. 
الشخصية هي شيء فريد متنوع ميتلكه كل فرد. التعديل النفس كل فرد 
خمتلف،و هم خيتلفون ابختالف البيئة. ألن البيئة تشكل الحقا شخصيات 

شخصية اإلنسانية. خمتلفة بعضها ببعض. بغض النظر عن مكان نشأة ال
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بشكل عام ، ميكن أن تنعكس شخصية اإلنسان من خالل مواقف وسلوك 
ولغة كل فرد. ينتج الشخصية املتنوعة من نظرايت الشخصية ، أحدها 

 (.5،  . 2007التحليل النفسي )هتغلنغ، 
كارين هورين ، طبيبة نفسانية تدرس التحليل النفسي االجتماعي. 

س املشهورين سيجموند فرويد. نشأت كارين إحدى الطالبة علماء النف
هورين يف أملانيا يف هناية القرن التاسع عشر. كانت والدها قبطان السفينة و 
والدهتا كانت زوجة اثنية ، أصغر من زوجها بريندت تسعة عشرعاًما. يف 
سن التاسعة ، قامت كارين بتغيري طريقة حياهتا إىل فتاة طموحة ومتمردة. 

قت مع تطور العقل، تظهر كارين جانبها ودفاعها عن النساء. لكن مبرور الو 
بسبب احنيازها لشعبها النساء، قدمت كارين هورين مسامهة كبرية يف علم 

 (.79،    2011اجلنساين )هداية ، النفس 
بية ، لكن النظرية اليت طورها كانت هلا اطورت هورين نظرية عص

ية هورين و فرويد، أن فريد االختالف نظر بقة. اختالف مع النظرية السا
صب جل اهتماما على اجلنسية و العدوانية ولكن هورين فقد اهتمت 
ابلدوافع العدوانية أكثر من اهتمامها ابلدواع اجلنسية )حسني الطرحيي و 

هي شيء موجود ويتم  ةوفقا هلورين ، فإن العصابي(. 55، 2019حسني ، 
،  2011)هداية ، ساسيبسبب وجد القلق األعادة يف الظروف العادية 

الناجم عن العالقات الفردية املضطربة ،  ةبيا(. وفقا هلورين العص80  
وخاصة يف العناصر السلوكية للعالقة بني الوالدين والطفل. وافق هورين مع 
فرويد على أن جتارب األطفال املبكرة حتدد إىل حد كبري التطور الشخصي 

حاجة ماسة يف مرحلة الطفولة ينقس للبشر يف املستقبل. يعتقد هورين أن 
اىل قسمني ومها الشعور ابلسالمة والرضا ، ويعترب أن تلبية االحتياجات 
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الفسيولوجية ليست كبرية عند مقارنتها ابحتياجات الشعور الرضا واألمن يف 
 (.229،  . 2013ألصون و هرغنهان، حياته )

عادة، الشخص الذي يشعر بعدم األمن دائما سوف جيعل اخلوف. 
ما يكون اخلوف استجابة للتحفيز الذي حيدث اآلن. نعرف أن اخلوف 

هو استجابة للصعوابت اليت مل حتدث بعد. ميكن أن يسمى  ةالعصابي
القلق يكون أساسا االضطراابت العصابية و اخلربة الطفولة يكون  ابلقلق. 

(. 369،  . 2005شروط الزم وضروري ليكون العصابية )فاحل حسني، 
إىل قسمني و مها قلق بسيط وقلق شديد. إذا يتم  ةسم القلق العصابيينق

القلق البسيط ابستمرار يسمى القلق. وأما القلق الذي يشعر به مرة واحدة 
  .الالوعيولكنه ثقيل يسمى الذعر. القلق هو صراع 

يعتقد فرويد أن القلق العصايب هو نتيجة صراع  غري الالوعيي بني 
القيود اليت تضعها كل نفس. هذا ميكن أن يهدد اجلنس والعدوانية و 

االجتماعية الشخص الحًقا ألنه يتعارض مع القيم الشخصية والقيم 
(. إن قسوة احلياة يف هذا العامل جتعل هورين 213 ،  .1996)دهرما، 

جيادل أبن اجلميع منافس حقيقي وحمتمل لآلخرين، هذه القدرة التنافسية 
ف مشاعر القلق واالنفصال. نتيجة هذا الشعور اليت تسبب يف هناية املطا

االنفصال هو زايدة احلاجة إىل املودة لنفسه. يعترب الناس أن احلب واملودة 
مها احلل جلميع املشاكل ، ولكن احلاجة إىل احلب املفرط ستكون أساًسا 
قواًي لتطور العصاب. سوف حياول الناس الذي مييل العصايب اىل احلصول 

-196 ،  .2010األشكال )فئست و فئست، من  احلب أبي شكل
197.) 
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سيتمكن األشخا  العاديون بشكل عام ، على قيد احلياة  من 
االسرتاتيجيات املتنوعة اليت تتطابق مع املشكلة ، أن األشخا  الذي مييل 

يستخدمون نفس اسرتاتيجية الدفاع حصراًي ألهنم ال ينتجون  ةاىل العصابي
(. مستناًدا إىل خربته  ، طرح هورين عشرة 162،  . 2007)ألويصال، 
البشرية األولية ولكن  احلاجة، وهي تستند إىل احلاجة العصابيةأشكال من 

، 2009مت تشويهها يف املظهر بسبب صعوابت الشخص يف حياته )بوور، 
 لتقبلللحب و ا حاجة( 1 احلاجة العصابية(. فيما يلي عشرة 163 . 

حاجة إىل تقييد ( 3، مل مسؤولية حياة املرءشريك يتححاجة ( 2من غريه، 
إىل استغالل حاجة ( 5حاجة للقوة، ( 4، الفرد حلياته داخل حدود ضيق

إىل االعجاب حاجة  (7 حاجة إىل املكانة املرموقة،( 6 ، اآلخرين
إىل االكتفاء حاجة ( 9حاجة للطموح واإلجناز الشخصي، ( 8، الشخصي

  الكمال وعدم نقصان يف حياهتاإىل حاجة( 10، الذايت و االستقالل
 هي: . و بيان منهم(248-247 .  2009سعد هللا، )
 من غريه لتقبلللحب و ا حاجة (أ

ل ، فتنتظر قبتصفات األشخا  الذين حيتاجون إىل احلب وال
آراء جيدة من اآلخرين وتكون حساسة للغاية جتاه أي عالمات 

ودائما سيفعلون  للرفض وعدم األمانة. يتمتع األفراد خبصائص ضعيفة
و ميكن  أي شيء للعثور على احلب واحلصول عليه من اآلخرين.
)هال و  الناس الذى له هذه احلاجة سوف يتحرك حنو األخرين

 .(266. ،  1993لينذي، 
 
 



26 
 

 

 شريك يتحمل مسؤولية حياة املرءحاجة  (ب
يتحمل خصائص األشخا  الذين حيتاجون إىل شريك 

لذا سوف هو يعلق نفسه على  ،لثقةا عن يفتقر أنه .مسؤولية حياته
شريك يتحمل حاجة شريكه. سيقدر األشخا  الذين لديهم 

احلب حًقا ، وخيافون أن يتم جتاهله وتركه وحده.  مسؤولية حياة
الناس الذى له  .ب سيكون قادرًا على إهناء كل شيءسيفرتض أن احل

، 1993)هال و لينذي، ذه احلاجة سوف يتحرك حنو األخرين ه
  .266.) 

 
 حاجة إىل تقييد الفرد حلياته داخل حدود ضيق    (ج

داخل حدود إىل تقييد حياته  احلاجة العصابيةفإن شخًصا 
تحرك اآلخرين ، ولكن من انحية أخرى سي تحرك حنوسوف ي ضيق
عندما يريد االختباء وراء اآلخرين  تحرك حنوياآلخرين.  ضد عنأيًضا 

دة ما تكون خصائص اآلخرين حلماية أنفسهم. ومع ذلك ، عا
راضية عن الصغري وال حيب أن  احلاجةاألشخا  الذين لديهم هذه 

)هال  يعرف اآلخرين ، ويف حياته سيخشى أن خيرب أو أيمر اآلخرين
 (.266. ،  1993و لينذي، 
 

 قوةلل ةاجح    (د
تحرك ضد عن سوف حي قوةللة عصابي له حاجةفإن شخًصا 
ليت حتتاج إىل القوة حتقيق رغبتهم ا العصابيةاالجتاه االخرين. ستحاول 

احرتام إىل اآلخرين.  يف احلكم بطريق متنوع وميكن أن تتصرف بغري
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كسالح يف   إىل إهانة نقاط الضعف واستخدام الرمحة تجهإنه ي
 (.266. ،  1993)هال و لينذي،  احلصول على نقاط القوة

 
 إىل استغالل اآلخرين  ةجاح    (ه

ف يتحرك الل اآلخرين سو استغ له حاجة إىلفإن شخًصا 
االخرين. إن خصائص األشخا  الذين يعانون هذه احلاجة  ضد عن

هي الرغبة يف تقييم اآلخرين بناًء على كيفية استخدامها ، ولكنهم يف 
حد ذاهتا خيشون من استخدامها من قبل اآلخرين. سوف سيحاولون 

، ين قبل استغالهلم من قبل اآلخرين)هال و لينذياستغالل اآلخر 
1993  ، .266.) 

 
 املكانة املرموقةإىل  ةاجح    (و

تحرك ضد سوف ي املكانة املرموقةإىل  له حاجةفإن شخًصا 
االخرين. خصائص األشخا  الذين يعانون من هذه احلاجة هي  عن

د أن تكون مركز وتري .الرغبة يف احلصول على تقدير كبري من اجملتمع
 (.266. ،  1993)هال و لينذي،  االهتمام لألخرين

 
 إىل االعجاب الشخصي اجةح    (ز

إىل االعجاب الشخصي  له حاجة عصابية فإن شخًصا
االخرين. إن خصائص األشخا  الذين لديهم  تحرك ضدسوف ي

هذه احلاجة هي الرغبة يف جذب أنفسهم حىت يتمكن اآلخرون يف 
لذاهتم سوف  اب هبم. إهنم يشعرون أبن احرتاموقت الحق من اإلعج
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)هال و لينذي،  مدعوًما إبعجاب اآلخرين وقبوهلم كانترتفع إذا  
1993  ،. 267.) 

 
 للطموح واإلجناز الشخصي اجةح    (ح

 ضد عنحاجة للطموح واإلجناز سيتحرك  لهفإن شخًصا 
اآلخرين ، ألنه سيحاول نفسه أن يظهر قواًي ويكون شخًصا أفضل 

صفات األشخا  الذين من أي وقت مضى حىت من اآلخرين. 
، سيجرب نفسه على أن يكون أفضل وأفضل ،  اجةهذه احللديهم 

 وأكثر إجنازًا ، لكن هذا فعله كان يعتمد على عدم األمان يف أنفسهم
 (.267 .،  1993)هال و لينذي، 

 
 االكتفاء الذايت و االستقاللإىل  ةاجح    (ط

سوف  االكتفاء الذايت و االستقالل له حاجة إىلفإن شخًصا 
رين ألنه سيبعد نفسه عن حشد من حوله. عن اآلخ اديعبيتحرك 

خصائص األشخا  الذين لديهم هذه احلاجة هي أن يفصل 
أنفسهم عن اآلخرين وال يرغبون يف التعلق أبي شخص بسبب خيبة 
األمل اليت حصل عليها يف عالقته ابآلخرين. أولئك الذين حيتاجون 

رين على إىل إعالة أنفسهم واالستقاللية يفرتضون أهنم سيكونون قاد
)هال و لينذي،  جود من حوهلم الذين خيتلفون معهمالعيش بدون و 

1993  ،. 267.) 
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 إىل الكمال ةاجح    (ي
عن  اديعبتحرك إىل الكمال سوف ي له حاجةفإن شخًصا 

الكمال تغطية  ة إىلاول األشخا  الذين لديهم حاجاآلخرين. سيح
سيحاول  مجيع أخطائهم. بسبب اخلوف من النقد األخرين ، لذلك

األشخا  الذين لديهم هذه احلاجة أن جيعلوا أنفسهم ال يقهر وال 
تشوبه شائبة حىت يصبحوا أشخاًصا متكامال وفًقا لكثري من الناس 

 (.267 .،  1993)هال و لينذي، 
بية من القلق األساسي الذي يتطور من اتنشأ بعض االجتاهات العص
 - 136،  .  2009)الوصول ، عالقة الطفل ابلعائلة واآلخرين. 

137.) 
 

 بيةاالعصهات اجتا  -4
( حاجة 1  العصابيةاالجتاهات وفقا هلورين ، ميكن تلخيص عشر 

( حاجة 3، شريك يتحمل مسؤولية حياة املرء( حاجة 2لتقبل، للحب و ا
إىل ( حاجة 5( حاجة للقوة، 4إىل تقييد الفرد حلياته داخل حدود ضيق، 

إىل االعجاب ( حاجة 7اجة إىل املكانة املرموقة، ( ح6 ،استغالل اآلخرين
إىل االكتفاء ( حاجة 9( حاجة للطموح واإلجناز الشخصي، 8الشخصي، 

اليت  وعدم نقصان يف حياهتا ( حاجة إىل الكمال10، الذايت و االستقالل
التحرك حنو األخرين ، التحرك مت وصفها سابًقا يف ثالث فئات عامة ، وهي 

. النظرايت األساسية الثالثة اليت تحرك بعيًدا عن األخرينضد األخرين و ال
طرحها هورين هي أن األطفال يف سن مبكرة سيكونون أكثر محاًسا يف 

اآلخرين ومقاومتهم التحرك حنو االجتاهات الثالثة للدفاع عن النفس ، وهي 
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(. هذه ثالثة 203-202،  . 2010وجتنبهم )فيئست و فيئست، 
 لفردي فيما يلي:ا ةبيااجتاهات العص

 التحرك حنو األخرين    (أ
، سيقول هورين أن الفرد جتاهيف األفراد الذين لديهم هذا اال

من النوع املطيع. يف الكتاب الذي أوضحه هورين ، إذا كنت راضًيا 
سوف يشعر  جتاهفلن أؤذي. سيكون لنوع الفرد الذي يعاين هذا اال

 ، مرغواًب ، أمل ، مساعدة أنه حيتاج إىل االستمرار يف أن يكون حمبوابً 
، محاية ، رعاية ، إرشاد ، يشعر أبنه مقبول ، ومهم لآلخرين. يف 

ستوجه شخًصا ليكون لديه  احلاجة العصابيةهذه احلالة ، هناك ثالثة 
 اآلخرين، و هي:  حنو االجتاه
 .من غريه لتقبلللحب و ا ةاجح (1
 .يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك  ةاجح (2
)ألصون و  د الفرد حلياته داخل حدود ضيقإىل تقيي ةاجح (3

 (.237-236،  . 2013هرغنهان، 
 

 التحرك ضد األخرين (ب
 ةوع املطيع ، يف األفراد العصابييتعارض مع الن جتاههذا اال

اآلخرين ، ميكن القول أهنم أعداء. يف كتاب أوضح  ضد تجهالذين ي
ذيين. هورين ، إذا كان لدي قوة و السلطة ، فال ميكن ألحد أن يؤ 

األفراد املعادين جيعلون من املمكن أن يكونوا مهذبني وودودين ، لكن 
هذا ال يولد من الصدق ، بل يولد كوسيلة لتحقيق و لنيل ما 
يتوقعونه ويريدونه. يف هذه احلالة ، هناك مخسة احتياجات عصابية 

 ستوجه شخًصا ليكون لديه ميل حملاربة من اآلخرين، و هي: 
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 .لقوةل ةحاج (1
 إىل استغالل اآلخرين. ةاجح (2
 .املكانة املرموقةإىل  ةاجح (3
 .شخصيال جاباالعإىل  ةاجح (4
للطموح واإلجناز الشخصي )ألصون و هرغنهان،  ةاجح (5

2013 .  ،237.) 
 

 عن اآلخرينبعيًدا  لتحركا    (ج
إىل  تجهخرين لديه نوع من جتنب ألنه يعن اآلبعيًدا  االجتاه

ضع كن ألحد أن يؤذيين. سيالتفكري ، إذا عدت إىل الوراء ال مي
مسافة عاطفية بينهم وبني اآلخرين  جتاهاألفراد الذين لديهم هذا اال

والتعاون واملنافسة هناك أبي شكل ، كشكل احلب والصداقة والصراع 
عن   بعيًدا االجتاهان عصابية ستوجه شخًصا ليكون لديه تاثن حاجتان

 اآلخرين، و هي:
 .ستقاللاال و االكتفاء الذايتإىل  ةاجح (1
 (.238،  . 2013إىل الكمال )ألصون و هرغنهان،  ةاجح (2

و هبذا أكدت هورين أن الشخص العصابية هي الشخص الذي له 
بعض االجتاهات، التحرك حنو االخرين بسبب الضعف و العجز و ألشباع 
حاجة احلب و التقبل. و التحرك ضد االخرين بفعل العداء الرضاؤ حاجة 

دا عن االخرين خللق الكافية و االستقالل )الزبيد، القوة. و التحرك بعي
2009 .  ،57 .) 
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 الباب الثالث

 مناقشة نتائج البحث
 

بناًء على تقنيات مجع البياانت وتقنيات حتليل البياانت املستخدمة ، وجدت 
لشخصية الرئيسية يف رواية بية يف االباحثة العديد من البياانت املتعلقة ابالجتاهات العص

قد ألثري عبد هللا النشم. يبدأ القلق ايمسني األساسي كشخصية رئيسية يف رواية ذات ف
ذات فقد ألثري عبد هللا النشم يعين بعد املوت أبيها أو عند ما شعرت بفقد والدها يف 
عمرها الصغري. يزداد القلق ايمسني عندما تشعر أنه مسكون دائًما ابملوت وفقدان املودة 

 ها من األب. اليت مل تعد حتصل علي
بعد مرور أايمها حصلت ايمسني على ما حيتاج إليها ، عاد الشعور ابلقلق إىل 
حياهتا. لكن األن القلق أييت بسبب خيبة األمل اليت حصلت عليها من شريكها. إن 
حياهتا البعيدة من حلمها القدمية الذي حلمتها يف طفولتها. و هذا احلال جعلتها قويًة 

ل حياهتا. نوحبسب الباحثة ،نعرف أن بعض القلق الذي ينشأ ملواجهة مجيع مشاك
ة بياالعصاالجتاهات أو  اجةواملواقف اليت تتخذها الشخصية الرئيسية ايمسني متيل إىل احل

الذي تقوم هبا الشخصية الرئيسية ايمسني يف رواية ذات فقد  اجةتقرى من احل ةوهذه احلاج
 ألثري عبد هللا النشم.

 
 لشخصية الرئيسيةبية اعصال حلاجةصورة ا .أ

 ةجحااس، وبعضها ميكن أن يتسبب يف ميكن أن يوجد القلق يف حياة الن
فردية  حاجةبية. وفًقا للنظرية اليت قدمتها كارين هورين ، هناك عشرة االعص
و عشرين بياانت من يف سبعة ة، ولكن وجدت الباحثة مخسة حاجيةبللعصا



33 
 

 

وهي مخسة بياانت  مسني يف رواية ذات فقد،بية لشخصية الرئيسية اياالعص ةاجاحل 
يتحمل مسؤولية حياة قبل ، ومخسة بياانت تتعلق شريك تال و للحب ةتتعلق حباج

،  ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل  ة، وثالثة بياانت تتعلق حباج املرء
الطموح واإلجناز الشخصي ، وستة بياانت تتعلق  ةاجومثانية بياانت تتعلق حب

. يف الرواية الرئيسية ذات فقد ألثري عبد هللا االستقالل و االكتفاء الذايتإىل  ةجاحب
 النشم أثريا خبلفيات خمتلفة ترافقه.

لشخصية الرئيسية يف رواية ذات فقد يف اجلدول بية االعصاحلاجة ملخص 
 التايل:
 

  بيةاالعصاحلاجة . 1اجلدول 
 كيمة بيةاالعص احلاجةأشكال 

 5 قبلتلحب و الل حاجة
 5 يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك  ةحاج
 3 ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل  ةحاج
 8 واإلجناز الشخصيطموح لل ةحاج
 6 االستقالل و االكتفاء الذايتإىل  ةحاج
 

، وجدت الباحثة  بيةاالعصابحلاجة . فيما يتعلق 1استناًدا إىل اجلدول 
، مبا يف ذلك مخسة  احلاجة مخسة أنواع من ن بياانت مقسمة إىليسبعة وعشر 
شريك لمن البياانت  حاجة، ومخسة  قبلتلب و ااحلللبياانت من أجل  حاجة

تقييد الفرد حلياته داخل بياانت حتتاج إىل  ة، وأربع يتحمل مسؤولية حياة املرء
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 الشخصي و ست بياانتللطموح واإلجناز  ةاجحبومثانية بياانت ،  ضيق حدود
 ، مبا يف ذلك: ةبياالعصاحلاجة . شرح عدة االستقالل و االكتفاء الذايتىل إ ةاجحب
 
 ل من غريهقبتلحب والل ةاجح

يف بية االعصاحلاجة ن بياانت أظهرت يوجدت الباحثة سبعة وعشر 
ألثري عبد هللا النثمى. مخسة من  دالشخصية الرئيسية ايمسني يف رواية ذات فق

ل من اآلخرين. أظهرت ايمسني قبتإىل احلب وال حباجةالبياانت تظهر أن ايمسني 
خصائص ضعيفة ، لذلك حاولت أن تكون قادرة على احلصول على احلب 

قبل من تإىل احلب وال ةاجبية حبارين. تتطلب االجتاهات العصل من اآلخقبتوال
 منأكثر اهتماًما  يحتاج إىلاآلخرين وستحرك حنو يسيجعل الشخص اآلخرين 

مع النظرية اليت قدمتها كارين هورين أبن مسة شخص لديه  اآلخرين. هذا يتفق
. مجسة بياانت عنه، غريه قبل منتاحلب والسوف حيتاج إىل  بيةاالعصاالجتاه 
 وهي:

 
أن تعيش الفتاة بدون  أب يف جمتمع كمجتمعنا، يعين أن تقف طوال 
حياهتا علي سياق واحدة حبيث أن أي هبة هواء قد تطيحها، فال 

ليه، وال سنداا تسنيد إليه وال أسسا تبقيها راسخة )ذات متكأتتكئ ع
 (.14فقد: 

 
أب يف جمتمع كمجتمعنا، يعين أن تقف طوال  مين كلمة " الفتاة بدون

حياهتا علي سياق واحدة حبيث أن أي هبة هواء قد تطيحها، فال متكأتتكئ 
 أن تكون عليه" توضح أن ايمسني اليت فقدت والدها يف طفولتها. متيل ايمسني إىل
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اليت تلقتها سابًقا من والدها.  بةج إىل عاطفة أخرى بداًل من احملضعيفة وحتتا 
دت ايمسني أن شعرت أن أايمها تكون مظلمة ليس مثل األطفال األخري. وأرا

مثل األطفال األخري يف سنه. هذا احلال يشري إىل أن  بةحتصل على نفس احمل
تتحرك حنو . و جتعل ايمسني ن غريهم احلب احلاجةايمسني هي واحدة من ذوي 

 .اآلخرين
 

دائما ما كنت أحلم بقصة حب فريدة. أردت زواجا ال ينسى حكايته 
 (.46الناس فيحكونه ألحفادهم يوما )ذات فقد: 

  
" تصور أن ايمسني ، من كلمة "دائما ما كنت أحلم بقصة حب فريدة

حمليطها ، ألهنا طفلة حلمت طفولتها بقصة حب مجيلة. ايمسني مرأة حساسة 
تشعر بعدم وجود املودة اليت تلقتها يف طفولتها وأتمل يف احلصول على املزيد من 
ن احلب من زوجها يف املستقبل. هذا يشري إىل أهنا من بني أولئك الذين حيتاجو 

تتحرك حنو اليت فقدت من قبل. و جتعل ايمسني  احملبةإىل احلب واملودة لتبديل 
 اآلخرين.
 

ء دائما أن الوفاء يف احلب من بديهيات العالقة، لذا هن ال تشعر النسا
يطلبنه وال يسألن يف احلب وفاء. يتوقعن الوفاء بال طلب و بال 
مناقشة. و ينسني يف أن احلب مذاهب خمتلفة ورؤى كثرية ورجاال ال 

 .(97بشبهون بعضهم بعضا حيت يف أكثر املشاعر محيمة )ذات فقد: 
 

دائما أن الوفاء يف احلب من بديهيات العالقة"  تشعر النساءمن كلمة "
يوضح أن كثرية من النساء ومن ضمنهن ايمسني اليت حتتاج إىل احلب و املودة من 



36 
 

 

اآلخرين إما من العائلة أو من أشخا  آخرين خاصة من زواجهن. هذا احلال 
 يشري إىل أهنا من بني أولئك الذين حيتاجون إىل احلب ألهنا تريد احلصول على

 اآلخرين.تتحرك حنو حقوقه مثل غريها. و جتعل ايمسني 
 

قررت أن أرمي ما مضى خلفي و أن أعيش احلب كما لو أنه مل ميس 
 (.134ومل يكسر )ذات فقد: 

 
من كلمة " أن أعيش احلب كما لو أنه مل ميس ومل يكسر" توضح أن 

ن. تريد أن ايمسني تريد أن تعيش من خالل احلصول على احلب واملودة من اآلخري
تشعر أبهنا حمبوب مثل اآلخرين . هذا يشري إىل أهنا من بني أولئك الذين حيتاجون 
إىل احلب ألهنا تشعر أهنا مل تشعر عن احلب مبا يشعرون الناس األخرين. و جتعل 

 اآلخرين.تتحرك حنو ايمسني 
 

من املخيف أن تنتهي حكايتنا هبذه الصورة. حكاية احلب البد من أن 
كاايت أبدية. ال ينهيها إال املوت وال تدمرها قوة على وجه تكون ح

 (. 135األرض )ذات فقد: 
 

من كلمة " حكاية احلب البد من أن تكون حكاايت أبدية. ال ينهيها إال 
املوت وال تدمرها قوة على وجه األرض" توضح أن ايمسني مرأة حساسة عن 

كون قصة أبدية. وأتمل احلب. تعتقد أن حب املرء يف قصة احلياة جيب أن ي
ايمسني أن تكون قصة احلب يف حياهتا أبدية كما يتصور يف ذهنها. هذا احلال  

األبدية مثل  بةيشري إىل أهنا من بني أولئك الذين حيتاجون إىل احلصول على احمل
 اآلخرين.تتحرك حنو قصص احلب األخرى. و جتعل ايمسني 
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 يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك  ةاجح

ة من سبعة والعشرين البياانت اليت وجدهتا الباحثة يف رواية ذات فقد مخس
. هذا مالئم ابلنظرية مسؤولية حلياهتا يتحملشريك وتظهر أن ايمسني حباجة إىل 

، بية االعصاحلاجة اليت قدمتها كارين هورين حول خصائص الشخص الذي لديها 
، ستفرتض ايمسني أن  يتحمل مسؤولية حياة املرءأحدها هو احلاجة إىل شريك 

 احلب ميكن أن حيل مجيع املشاكل. سوف تقدر ايمسني بوجود حب من شريكها
ة أقل مع أنفسهم ، إىل الشعور بثق تتجهبسبب خوفها من جتاهلها. سوف 

جة أهنا ستكون أكثر ثقة من ااالقرتاب من اآلخرين حبحنو أو  تحكوابلتايل ست
 مخسةياهتا. يتحمل مسؤولية حلريك خالل االتصال ابآلخرين واحلصول على ش

 بياانت عنه، وهي:
 

عند ما رحل والدي، شعرت أبنين عالقة يف منطقة برزخية، منطقة بني 
ضباب املوت وسراب احلياة، ومل ينتشلين من تلك املنطقة أحد حيت 

 (.18جاء مالك )ذات فقد: 
 

أن ومل ينتشلين من تلك املنطقة أحد حيت جاء مالك" يصور من كلمة "
ايمسني شعرت أن عاملها مظلم بسبب ظل املوت. حىت هي نفسها مل تكن قادرة 
على إخراج نفسها من الظالم والقلق. حىت جاء رجل مالك ، الرجل الذي متكن 
من إخراجها من هذا القلق. أتمل أن تكون وصول مالك شريكا على استعداد 

 حباجةمن بني أولئك الذين ، وهذا احلال يشري إىل أهنا ياهتا التحمل مسؤولية حل
 .يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك إىل 
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ترددت كثريا لكنين  مددت يدي إليه، كنت حباجة تنقذين، كنت 
حباجة إىل رجل يسعف قليب. رجل مبنحين شيئا من احليات اليت شعرت 

 (.18أبنين قد فقدهتا يعدها حلت فوق رأسي غيمة الفقد )ذات فقد: 
 

اجة إىل رجل يسعف قليب. رجل مبنحين شيئا من من كلمة " كنت حب
احليات اليت شعرت أبنين قد فقدهتا يعدها حلت فوق رأسي غيمة الفقد" تصور 
أن ايمسني مرأة حتتاج إىل احلب من زوجها بدال من وفاة والدها. حتتاج ايمسني إىل 
ا شخص الذي ميكنه أن ينقذها من قلقها بشأن املوت ويدير حياهتا الحًقا. هذ

االقرتاب اآلخرين ألهنا تتحرك حنو أو احلال يشري إىل أهنا من بني أولئك الذين 
 .يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك حتتاج إىل الزوج أو 

 
عولت كثريا على مالك، رأيت فيه كل ما احتجت أن أراه يوما. 
استندت إىل كتفه ليقودين إىل العامل الذي لطاملا خفت من اخلوض فيه. 

 (.18الك، سلمت له حيايت )ذات فقد: وثقت مب
 

من كلمة "عولت كثريا على مالك، رأيت فيه كل ما احتجت أن أراه يوما" 
توضح أن ايمسني اعتمدت كثريا على شريكها يف حياهتا. حتتاج ايمسني إىل شريك 

ياهتا. مل يعهد لقيادة حياهتا إال شريكها ، ألن ايمسني يتحمل مسؤولية حلشريك  ل
اعدة كبرية من وجود شريكها. هذا احلال يشري إىل أهنا من بني أولئك شعرت مبس
 .يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك إىل  حباجةالذين 
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هذا الرجل هو رئتاي اللتان أتنفس هبما. هذا الرجل قطعا من 
يدفعين للبقاء حية، هذا الرجل هو أخر أحالمي و أصدق واقع 

 (.21)ذات فقد: 
 
ل هو رئتاي اللتان أتنفس هبما" تصور الزوج كرئتني. هذا الرجمن كلمة "

الشخص الذي يعطي معىن كثريا يف حياهتا. بدون شريك ، شعرت ايمسني 
ابلصعوبة املرور احلياة كما يواجها صعوبة يف التنفس ابستخدام رئتيها. هذا احلال 

حتتاج إىل االقرتاب اآلخرين ألهنا  تحك حنو أويشري إىل أهنا من بني أولئك الذين ت
 االعتماد على شريكها كثريا.تريد ايمسني و  اياهتيتحمل مسؤولية حلشريك 

 
كنت فتاة هادئة وانطوائية أنتقي صداقايت بدقة ال يضاهيها يف العامل 
دقة. وحينما تزوجت أصبح مالك هو كل حيايت. ابتعدت بعدها عن 

 (.133كل شيئ و عن أي أحد سؤاه )ذات فقد: 
 

تزوجت أصبح مالك هو كل حيايت" تصور أن ايمسني  وحينمامن كلمة "
أعطت حياهتا كلها لشريك حياهتا. بعد الزواج مبالك ، افرتضت أن مالك كان 
طوال حياهتا وكانت ايمسني مستعدة للتخلي عن حياهتا كلها لشريك حياهتا. هذا 

شريك  اآلخرين ألهنا حتتاج إىل االقرتاب تتحرك حنو أواحلال يشري إىل أن ايمسني 
 االعتماد كثريا على شريكها.تريد ايمسني  ياهتا ويتحمل مسؤولية حل

 
 ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل  ةحاج

وفًقا للباحثة ، فإن ثالثة من سبعة والعشرين البياانت ، اليت وجدهتا 
تقييد الفرد حلياهتا داخل الباحثة يف رواية ذات فقد، تظهر أن ايمسني حباجة إىل 
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مسني حنو اآلخرين ألهنا ذلك ، من انحية أخرى سوف تتحرك اي. ومع ضيق ودحد
وراء اآلخرين. ستكون  حتتاج اإلخباء نفسهاشعر أهنا حباجة إىل شخص آخر و ت

عن األشياء الصغرية يف حياهتا وال حتب أن تعرفها اآلخرون يف معيشتها. راضية 
ب أو أمر اآلخرين. هذا احلال حىت مل جترؤ أو تشعر أبهنا ال متلك القدرة على طل

وفًقا للنظرية اليت تنقلها كارين هورين  احلاجة العصابيةيشري إىل أن ايمسني لديها 
 . ثالثة بياانت عنه، وهي:ضيق تقييد الفرد حلياهتا داخل حدوداىل  حباجة

 
أحاول أن أطرد شيئا من أيسي و من حزين ألنين مل أعد قادرة  على 

س. و كل هذا احلزن، وليس لدي القدرة على أن احتواء. كل هذا اليأ
أسرب منهما شيئا و كأهنما أيبيان أن ميسا أحدا غريي )ذات فقد: 

17.) 
 

من كلمة "و كل هذا احلزن، وليس لدي القدرة على أن أسرب منهما شيئا 
و كأهنما أيبيان أن ميسا أحدا غريي" تصور أن ايمسني سرتفض ملس اآلخرين أو 

نفسها على معرفة اآلخرين  قييداختارت ايمسني أن تقصر و ت هم.التواصل مع
 ضيق تقييد الفرد حلياهتا داخل حدودومعرفتهم. هذا يشري إىل أهنا حباجة إىل 

 والشعور ابلرضا عن نفسها دون احلاجة إىل معرفة اآلخرين والتعرف عليهم.
 

فكرت يف أن أتصل أبمي، لكنين أشفقت عليها كثريا. مل أرغب أن 
شارك معها األمل تلك املرة. و قررت أن أواجه املوت و احلياة والوجع أت

 (.77تلك الليلة وحدي! )ذات فقد: 
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من كلمة "أن أتشارك معها األمل تلك املرة. و قررت أن أواجه املوت و 
احلياة و الوجع تلك الليلة وحدي" تصور أبن ايمسني مل تريد اآلخرون أن تشعر 

والدهتا نفسها. تريد ايمسني أن تشعر ابألمل نفسها. يقال يف األمل كما تشعرها إما 
اجلملة أهنا تريد أن تواجها خيارين بني املوت واحلياة وحدها. هذا احلال يشري إىل 

 أن لديها حاجة لتقييد حياهتا وال تريد أن تشعر اآلخرون مبا تشعر به.
  

كيت كثريا. مل حينما أذخلوين إىل غرفيت بعد ما انتهت معمعة الوالدة، ب
أتصل أبحد ألبلغه عن خالصي، حيت أمي اليت كنت أنتظر طوال 
حيايت حلظة ابالغها أبنين قد أصبحت أما مثلها، مل أقدر غلى االتصال 

 (.82هبا )ذات فقد: 
 

من كلمة "مل أتصل أبحد ألبلغه عن خالصي" تصور أبن ايمسني ال تريد 
أن تشعر األمل  و مل ترغب يف أن  االتصال أو إخبار شخص أخر ، أرادت ايمسني

ختربغريها. تقتصر ايمسني على عدم التواصل مع أي شخص كانت. ألهنا نفسها مل 
تقييد تتمكن من إخبار اآلخرين أن أييت لرتافقها. وهذا احلال يشري إىل أن ايمسني 

 وال تريد أن يعرف أحد غريها. ضيق الفرد حلياهتا داخل حدود
 

 ز الشخصيلطموح واإلجنال ةحاج
حباجة  بيةاالعصاالجتاه وجدت الباحثة مثانية بياانت تظهر أن ايمسني لديها 

لطموح واإلجناز الشخصي. كما ذكرت كارين هورين يف نظريتها التحليل النفسي ل
لطموح واإلجناز الشخصي. الناس الذين ل حاجةبية ، هناك الالجتاهات العص

حاولة الظهور أبنه أفضل وأقوى اآلخرين مب ضد يتحركونحيتاجون إليها سوف 
شخص. لكنهم فعلوا ذلك على أساس اإلكراه يف أنفسهم وانعدام األمن الذي  
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طموح واإلجناز لل ةحاجكان لديهم. يف هذه احلالة فإن الشخص لديهم 
 اآلخرين. سبعة بياانت عنه، وهي: تحك ضد، سوف ي الشخصي
 

مح و األفكار و خرجت من جتربة الوالدة تلك، امرة خمتلفة املال
األوالايت. حينما جاء هنار أصبحت امرأة حقا، امرأة ال ينقصها يف 
ميزان األنوثة ذرة واحدة. سأكون كاذبة إن ادعيت أنين خرجت من 
غرفة الوالدة امرأة سعيدة، لكنين خرجت منها امرأة انضجت حتما 

 (.81)ذات فقد: 
 

أن ايمسني ستجرب  من كلمة "حينما جاء هنار أصبحت امرأة حقا" تصور
نفسها على أن تكون أفضل أم لطفلها. ستصبح ايمسني امرأة أكثر نضًجا وخمتلفة 
يف الفكر ويف نواح أخرى ، لكنها تفعل ذلك على أساس اخلوف املوجود يف 
ذهنها الذي يتطلب منها أن تكون قادرة على توفري أشياء جيدة لطفلها. هذا 

اآلخرين مبحاولة الظهور أبنه التحرك ضد ىل ستتجه إاحلال يشري إىل أن ايمسني 
أفضل وأقوى شخص. وستحاول نفسها على أن تكون امرأة خمتلفة بسبب انعدام 

 األمن لديها.
 

شيء يف مالك كان يدعوين إىل البقاء، ال أعرف إن كان شيئا واحدا 
أو أشياء، لكن مالك كان يعرف كيف يبقيين رغم عالقتنا املنهكة، 

 (.20كانت تعرج كفرس مصابة )ذات فقد: وزجيتنا اليت  
 

من كلمة "شيء يف مالك كان يدعوين إىل البقاء، ال أعرف إن كان شيئا 
واحدا أو أشياء، لكن مالك كان يعرف كيف يبقيين رغم عالقتنا املنهكة" يصور 
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أن ايمسني كانت طموحة للغاية ملواصلة العمل مع مالك. أجربت نفسها على 
. شعرت أن كل شيء عن مالك مرتبط حبياهتا وكانت من االستمرار مع مالك

الصعب التخلي عنها على الرغم من القلق والتعب يف العالقة اليت شعرت هبا 
حاجة بسبب خيانة مالك يف زواجهما. هذا احلال يشري إىل أن ايمسني لديها 

 طموح لالستمرار مع مالك بناًء على قلقها.لل
 

وكيف قضيت حيايت حزان على  كيف استنزف حب الرجل مشاعري؟!
فقد الرجال؟! علمتين التجارب اليوم أن احلياة ال تقف من أجل 

 (. 89الرجال وال تنهي من أجل أحدهم )ذات فقد: 
 

من كلمة "علمتين التجارب اليوم أن احلياة ال تقف من أجل الرجال وال 
من بعض تنهي من أجل أحدهم" تصور أن ايمسني ستتغري لألفضل ، و هي تتعلم 

التجارب اليت اكتسبتها يف حياهتا . على الرغم من أهنا كانت تعتمد على عدم 
األمان أو اخلوف عندما شعرت ابلغش يف احلياة أو من شريكها الذي تثق به من 

و ستطمح اآلخرين التحرك ضد ستتجه إىل قبل. هذا احلال يشري إىل أن ايمسني 
 انعدام األمن لديها. إىل إجبار نفسها على امرأة خمتلفة بسبب

 
عدت إىل احلياة، تنازلت عن الكثري من احليات للحياة. قررت أن 
أتزوج النسيان، أن أعتنقه، أن أعيش زواجي و كأنين عميا و صماء 

 (.92)ذات فقد: 
 

من كلمة "أن أتزوج النسيان، أن أعتنقه، أن أعيش زواجي و كأنين عميا و 
دة إىل حياهتا لتعيش مع زوجها وتبدأ بنسيان صماء" تصور أن ايمسني اختارت العو 
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األحداث اليت حدثت من قبل وأهنا ستغري نفسها لألفضل حىت تصبح أعمى 
ا. هذا احلال يشري إىل أن وصًما لألحداث اليت كانت موجودة من قبل يف منزهل

و حتاول إرغام نفسها على أن تكون امرأة اآلخرين التحرك ضد ستتجه إىل  ايمسني
 يف نفسها. نعلى أساس عدم األمهذا العمل ، ولكن فعلت ايمسني  خمتلفة

 
أشعر اليوم و كأنين أرغب بتعويض كل ما قد فاتين ومامل أجربه ومل 

 (.96أعشه. أريد أن أعوض عشرين عاما  أو رمبا أكثر )ذات فقد: 
 

ا قد فاتين ومامل أجربه أشعر اليوم و كأنين أرغب بتعويض كل ممن كلمة "
" تصور أن ايمسني شعرت أهنا قد تغريت لألفضل من خالل اسرتداد هومل أعش

األشياء اليت فاتتها واألشياء اليت مل تفعلها من قبل ، ولكن فعلت ايمسني ذلك 
التحرك ستتجه إىل بسبب وجود القلق يف نفسها. هذا احلال يشري إىل أن ايمسني 

تلفة على انعدام األمن و حتاول إرغام نفسها على أن تكون امرأة خماآلخرين ضد 
 لديها.

 
لكم أان ممتنة لنهار! ممتنة له غلى كل األمور اليت استطاع أن يعلمين 
إايها. مدينة له ألنه جعلين امرأة أكثر قوة و أكثر نضجا و أكثر قدرة 

 (.104على التعايش و الصرب و التفاؤل و األمل )ذات فقد: 
 

كثر نضجا و أكثر قدرة على من كلمة "ألنه جعلين امرأة أكثر قوة و أ
التعايش و الصرب و التفاؤل و األمل" تصور أن ايمسني تغري نفسها أن تكون مرأة 
قوية ، وأصبحت مرأة أكثر صابرة  يف حياهتا. لكن كلها  مت بسبب القلق يف 
نفسها ألهنا أرادت أن تكون أمًا جيدة وقوية لطفلها. هذا احلال يشري إىل أن 
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و حتاول إرغام نفسها على أن تكون امرأة اآلخرين التحرك ضد  ستتجه إىلايمسني 
ن بسبب القلق بشأن التوجيه أو التعليم الذي ة على أساس عدم األمخمتلف

 ستقدمها البنها هنار.
 

لذا أريد أن أبددت تلك الطاقة املرتاكمة يف ذاخلي، بفعل املوت و 
جديد يف فعل التجارب و فعل الزمان. أريد أن تشع السعادة من 

أعماقي. أن تظهر إىل السطح و أن متألروحي رقصا وغناء ومجاال و 
 (.107ألقا )ذات فقد: 

 
من كلمة "أريد أن تشع السعادة من جديد يف أعماقي. أن تظهر إىل 
السطح و أن متألروحي رقصا وغناء ومجاال و ألقا" تصور أبن ايمسني تريد التغيري 

السعادة. تريد التخلص من اخلوف من بطموحها للحصول على أقصى قدر من 
طاقة املوت والتجارب السيئة اليت شعرت هبا من قبل. تريد أن تكون شخًصا 

ستتجه إىل تتمتع مبجموعة متنوعة من اخلري فيها. هذا احلال يشري إىل أن ايمسني 
الرغم و حتاول إرغام نفسها على أن تكون امرأة خمتلفة على  اآلخرينالتحرك ضد 
ن بسبب القلق بشأن املوت والتجارب السيئة اليت متر تقوم على عدم األم من أهنا

  هبا من قبل.
 

أان أعرف أنين لن أعود إن غادرت. لذا أمتهل الرحيل، لذا أحاول أن 
 (.137أبذل كل ما ميكنين بذله )ذات فقد: 

 
من كلمة "لذا أحاول أن أبذل كل ما ميكنين بذله" تصور أبن ايمسني تريد 

نفسها قدر اإلمكان لألفضل. لكن هذا التغيري الذي قامت به على أساس  تغيري
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القلق من التجارب السابقة اليت مرت هبا من قبل. هذا احلال يشري إىل أن ايمسني 
لتغيري نفسها على أساس  و أهنا حباجة إىل طموحاآلخرين التحرك ضد ستتجه إىل 
 .ن الذي ينشأ يف نفسهاعدم األم
 

 االستقالل و تفاء الذايتاالكإىل  ةحاج
صلت عليها الباحثة يف رواية ذات فقد تظهر الستة البياانت األخرية اليت ح

. االستقالل و االكتفاء الذايتإىل  ةحاجايمسني ، لديها  أن الشخصية الرئيسية
عن اآلخرين. ايمسني ال تريد أن تكون ملزمة بعيًدا  لتحركاحتاول شخصية ايمسني 
حدث هذا بسبب خيبة األمل اليت شعرت ها  كانت.أبي شيء وأي شخص  

عندما هلا عالقة مع شخص آخر. كان واثًقة جًدا أهنا ستظل قادرة على العيش 
حىت بدون وجود األشخا  من حوهلا. تتوافق هذه اخلصائص مع نظرية التحليل 

 و ايتاالكتفاء الذإىل ية باالعص ابحلاجةالنفسي اليت تنقلها كارين هورين فيما تتعلق 
 . ستة بياانت عنه، وهي:االستقالل
 

وصوري وصور زفاقنا و كأن شيئا يف ذاخلي يسعى ألن ميحو صوريت 
من ذاكرة مالك. كنت قد عزمت على أن أرحل عند ما يصل . أردت 
أن يبدأ غيايب حال حضوره لتكون البداية النهاية أو هناية بداية )ذات 

 (.29فقد: 
 

يب حال حضوره لتكون البداية النهاية أو هناية من كلمة "أردت أن يبدأ غيا
بداية" تصور أبن ايمسني تريد املغادرة  من حياهتا األن ألهنا تشعر خبيبة أمل يف 
احلياة املنزلية مع زوجها مالك. تريد أن تبدأ حياة جديدة دون حضور شريكها يف 
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 و فاء الذايتاالكتإىل حياهتا املستقبل. هذا احلال يشري إىل أن ايمسني حباجة 
عن اآلخرين وال تريد أن تكون مرتبطة أبي  بعيدا و تريد أن تتحرك االستقال

 شخص كانت بسبب خيبة األمل اليت شعرت هبا يف حياهتا.
 

أحتاج ألن أعيش حاضرا و مستقبال بدون أي رابط يربطهما ابملاضي. 
طرا أحتاج ألن أزيل الفاصلة بينهما و أن أضع نقطة النهاية. ألبتدئ س

جديدا حباضر جديد و مستقبل سعيد ال يربطه ابملاضي شيء أو أحد 
 (.107)ذات فقد: 

 
من كلمة "أحتاج أل أعيش حاضرا و مستقبال بدون أي رابط يربطهما 
ابملاضي" تصور أن ايمسني تريد أن تعيش يف املستقبل دون أن تربط ملزمة 

األمل بسبب شريكها.  ابلظروف اليت شعرت ها من قبل. أن ايمسني شعرت خبيبة
تريد أن تبدأ حياة سعيدة جديدة دون أن تكون مرتبطًا بشخص أخر وكل ما 

 و االكتفاء الذايتإىل يتعلق مباضيها. هذا احلال يشري إىل أن حتتاج ايمسني 
وال تريد أن تكون مرتبطة أبي عن اآلخرين  بعيدا و تريد أن تتحرك االستقال

 رت ها من قبل.شخص بسبب خيبات األمل اليت شع
   

أريد أن أرحل,، أن أهني كل شيء. أن أعيش مستقبال الذاكرة فيه وال 
حنني. أريد أن أعيش مع طفلي حياة ال يكلبنا فيها أحد من املاضي، 

 (.  119حياة جديدة بوجه جديد و ذكرايت جديدة )ذات فقد: 
 

اكرة من كلمة "أريد أن أرحل,، أن أهني كل شيء. أن أعيش مستقبال الذ
فيه وال حنني" تصور أن ايمسني تريد الرحيل وإهناء حاهلا بسبب خيبة األمل اليت 
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عانت منها. تريد أن تعيش يف املستقبل بطريق نسيان عن األشياء اليت عاشها يف 
الوقت األن. ال تريد أن تكون مرتبطًا أبي شخص كان معها على اإلطالق يف 

 االكتفاء الذايتإىل يشري إىل أن ايمسني حباجة حياهتا اجلديدة املستقبل. هذا احلال 
وال تريد أن تكون ملزمًا أبي  عن اآلخرين بعيدا و تريد أن تتحرك االستقال و

 شخص بسبب الشعور خبيبة األمل اليت مرت هبا من قبل.
 

أمتين أن تنتهي غالقة الزواج هذه بقدرة قادر، أو أن تنتهي مشاكلي 
ضا. رمبا ال أريد من القدر حال ملشاكلي املعلقة فيها بقدرة قادر أي

 (.122الزوجية لكنين أريده أن يعجل يف هناية )ذات فقد: 
 

من كلمة "أمتين أن تنتهي غالقة الزواج هذه بقدرة قادر، أو أن تنتهي 
مشاكلي املعلقة فيها بقدرة قادر أيضا" أن ايمسسن تريد إهناء العالقة أو إهناء 

اليت شعرت ها مع زوجها، مالك. تريد أن تفتح املشكلة بسبب خيبة األمل 
صفحة جديدة أو حياة جديدة وتنسي كل شيء عنه الذي كان شريكه يف 

و  االستقال و االكتفاء الذايتإىل املاضي. هذا احلال يشري إىل أن ايمسني حباجة 
وال تريد أن تكون مرتبطًا أبي شخص على عن اآلخرين  بعيدا تريد أن تتحرك
 ر خبيبة األمل اليت شعرت ها من قبل.أساس الشعو 
 

أان ال خييفين أن أعيش بدون الناس، لكنين أخاف كثريا أن يعيش ابين 
 (. 133 من دوهنم )ذات فقد:

 
من كلمة "أان ال خييفين أن أعيش بدون الناس"تصور أن ايمسني مل تكن 

للعيش خائفة من الذهاب إىل احلياة بنفسها وحدها. على الرغم من أهنا اضطرت 
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بدون أشخا  آخرين من حوهلا. إهنا تفضل أن تقتصر على نفسها وتريد أن 
تنفصل أو تباعد عن البيئة واألشخا  األخر من حوهلا. هذا احلال يشري إىل أن 

 عن اآلخرين بعيدا و تريد أن تتحرك االستقال و االكتفاء الذايتإىل ايمسني حباجة 
 وال تريد أن تكون مرتبطة أبي شخص.

 
 أحتاج إىل الكثري من اجلرأة ألستطيع التعامل مع هذه احلياة الكثري أان

و الكثري منها. أان أحتاج إىل اتريخ جديد. و إىل حمو اترخيي كله مثلما 
حما مالك رسائل حبيبته بضغطة زر وبثانية واحدة. و أان أحتاج إىل أن 

   .(149أبتدئ حيايت مبولد هنار وهناية زواجي من أبيه )ذات فقد: 
 

من كلمة "أان أحتاج إىل أن أبتدئ حيايت مبولد هنار وهناية زواجي من 
مع أبيه" تصور أبن ايمسني تريد إهناء عالقتها مع زوجها وختتار حياة جديدة 

. تريد أن تنسى كل األحزان وخيبات األمل اليت مر هبا، مع مالك. دطفلها فق
و تريد أن  االستقال و تفاء الذايتاالكإىل هذا احلال  يشري إىل أن ايمسني حباجة 

، وخاصة شريكها وال تريد أن تكون مرتبطة أبي عن اآلخرين  بعيدا تتحرك
 شخص بسبب خيبة األمل اليت عانت منها عند ايسيمن مع شريكها.

 
 لشخصية الرئيسية يةباالعصاالجتاهات  خلفية .ب

االجتاهات  بية إىل ثالثة أنواع مناالعص ةم تصنيف عشرة أنواع من احلاجيت
بعيًدا عن  لتحركاألخرين و اضد  لتحركاألخرين ، ا لتحرك حنوا، و هي  يةباالعص
أو  لتحرك حنوا اليت يتم تضمينها يف االجتاهبية االعصاحلاجة . بعض األخرين

يتحمل مسؤولية ، واحلاجة إىل  قبلتلحب و اللاالقرتاب اآلخرين هي ، واحلاجة 
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احلاجة . يف حني أن ضيق يد الفرد حلياته داخل حدودتقيإىل ، واحلاجة  حياة املرء
، للقوة، وهي احلاجة األخرين ضد  لتحركااليت يتم تضمينها يف االجتاه بية االعص

، واحلاجة إىل  املكانة املرموقةواحلاجة إىل استغالل اآلخرين ، واحلاجة إىل 
يشريان  حاجتانواحلاجة للطموح و اإلجناز الشخصي. و أما  شخصيال جاباالع

 االكتفاء الذايتعن اآلخرين ، ومها احلاجة إىل  بعيدا تجه التحركإىل أن الشخص ي
ميكن رؤية  بيةاالعصاالجتاهات واحلاجة إىل الكمال. ملخص أنواع االستقالل  و

 رواية ذات فقد يف اجلدول التايل:الشخصيات الرئيسية ل

 
 االجتاهات العصابية. أنواع 2اجلدول 

 بيةاالعصاحلاجة  بيةاصالعاالجتاهات 
 قبلتلحب و الل حاجة األخرين لتحرك حنوا
 يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك  ةحاج  
 ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل  ةحاج 
 طموح واإلجناز الشخصيلل ةحاج األخرينضد  لتحركا
 االستقالل و االكتفاء الذايتإىل  ةحاج بعيًدا عن األخرين لتحركا

 
العصابية، وجدت  االجتاهات. فيما يتعلق أبنواع 2ستناًدا إىل اجلدول ا

للشخصيات الرئيسية يف رواية ذات  يةباالعصاالجتاهات الباحثة ثالثة أنواع من 
، وهي  حاجةاالقرتاب اآلخرين بثالثة تحرك حنو أو لالجتاه فقد ، مبا يف ذلك ا

،  تحمل مسؤولية حياة املرءيشريك ، واحلاجة إىل  قبلتلحب و اللاحلاجة إىل 
اآلخرين  لتحرك ضد جتاه. االضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودواحلاجة إىل 

 لتحرك بعيدا جتاهلطموح واإلجناز الشخصي. وأما االلحباجة واحدة هي احلاجة 
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. أما شرح االستقالل و االكتفاء الذايتعن اآلخرين حباجة واحدة هي احلاجة 
 وخلفيتها، وهي: يةباالعصت االجتاهابعض أنواع 

 
 اآلخرين لتحرك حنوا

ايمسني، الشخصية الرئيسية لرواية ذات فقد، واليت تؤدي إىل  حاجةبعض 
ل، حتتاج ايمسني إىل قبتاآلخرين. عندما حتتاج ايمسني إىل احلب وال لتحرك حنوا

ل تقييد الفرد حلياته داخإىل  ةاجايمسني حبحياته وعندما يتحمل مسؤولية شريك 
، لذا األخرين  لتحرك حنواالشخصية الرئيسية ايمسني إىل  تتجه. ضيق حدود

تسعى ايمسني بكل اجلهد ملواصلة ما أرادت ها. سيكون لنوع الفرد الذي يعاين 
من هذا االجتاه أبنه حباجة إىل أن يكون حمبواًب ، مرغواًب ، أمل ، مساعدة ، محاية 

بح مهًما لآلخرين. يف هذا االجتاه ، ، رعاية ، إرشاد ، يشعر ابلقبول ، ويص
سيشعر دائًما ابهلزمية وغالًبا ما يقوض قدراته الشخصية ، بعض البياانت املتعلقة 

 يف رواية ذات فقد، وهي:األخرين  لتحرك حنواإىل  الجتاهاب
 

أن تعيش الفتاة بدون  أب يف جمتمع كمجتمعنا، يعين أن تقف طوال 
ن أي هبة هواء قد تطيحها، فال حياهتا علي سياق واحدة حبيث أ

متكأتتكئ عليه، وال سنداا تسنيد إليه وال أسسا تبقيها راسخة )ذات 
 (.14فقد: 
 

 (. 29لكنيت خماوف الفقد واحلاجة و االعتياد )ذات فقد: 
   

 دائما ما كنت أحلم بقصة حب فريدة. أردت زواجا ال ينسى 

 (.46 حكايته الناس فيحكونه ألحفادهم يوما )ذات فقد:
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كنت حباجة إىل رجل يسعف قليب. رجل مبنحين شيئا من احليات اليت 
شعرت أبنين قد فقدهتا يعدها حلت فوق رأسي غيمة الفقد )ذات 

 (.18فقد: 
 

عولت كثريا على مالك، رأيت فيه كل ما احتجت أن أراه يوما. 
استندت إىل كتفه ليقودين إىل العامل الذي لطاملا خفت من اخلوض فيه. 

 (.18وثقت مبالك، سلمت له حيايت )ذات فقد: 
 

 (.21)ذات فقد:  هذا الرجل هو رئتاي اللتان أتنفس هبما
 

كل هذا احلزن، وليس لدي القدرة على أن أسرب منهما شيئا و كأهنما 
 (.17أيبيان أن ميسا أحدا غريي )ذات فقد: 

فكرت يف أن أتصل أبمي، لكنين أشفقت عليها كثريا. مل أرغب أن 
 (.77)ذات فقد:  تشارك معها األمل تلك املرةأ

 
 ايمسني تتجهمن مثانية بياانت اليت حصلت عليها الباحثة ، توضح أن 

يتحمل شريك ل ، واحلاجة إىل قبتإىل احلب وال حلاجةاباألخرين  لتحرك حنو
. و أما خلفية ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودحياهتا واحلاجة إىل مسؤولية 
هي فقدان عاطفة و احملبة من أبيها الذي  احلاجة العصابيةياانت عن من سبعة ب

شعرت قبلها. و أهنا مل تعد حتصله بعد وفاة والدها. متيل إىل الشعور ابلوحدة 
املودة خلليفة والده على الفور. ابإلضافة إىل احلب احملبة و وتريد أن حتصل على 

هتا كبديل لوالدها املتوىف. أتمل الذي فقده ، تريد من شريك حياهتا أن تتوىل حيا
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أن تكون حياهتا أفضل ابحلب والشركاء يف احلياة. مل تعد أي خسارة شعرت ها 
 من قبل.و أتمل أن ال تشعراخلوف دائًما.

 
 اآلخرين التحرك ضد

ضد  لتحركاايمسني إىل  تجهوضد النظر عن التحرك حنو اآلخرين ، ت
بسبب حاجتها للطموح واإلجناز  اآلخرين ضد.  تتحرك ايمسني اىل األخرين

الشخصي. تعتقد إذا كانت لديها قوة أو أفضل من اآلخرين، فلن يؤذيها 
اآلخرون. لكنها فعلت هذه االفعال مبوقف خمتلف عن وضع الناس بشكل عام. 
سيكون نوع الشخص الذي يعاين من هذا االجتاه ودوًدا ومهذاًب ، ألنه يعتقد إذا  

الجتاه سيحصل ما أراده بسهولة. بعض البياانت املتعلقة ابكان ودوًدا ومهذاًب ، ف
 يف رواية ذات فقد، و هي:األخرين ضد  لتحرك
 

أظن أنين مل أفكر جداي يف أن أنفصل عن مالك، مع كل ليايل القهر و 
احلزن و اإلختناق، ومل أدرك يوما أنين لست قادرة على استمر معه إال 

 (.44ات فقد: بعد ما أقبلت علي ليايل الوحدة )ذ
 

خرجت من جتربة الوالدة تلك، امرة خمتلفة املالمح و األفكار و 
 (.81األوالايت )ذات فقد: 

 
علمتين التجارب اليوم أن احلياة ال تقف من أجل الرجال وال تنهي من 

 (.89أجل أحدهم )ذات فقد: 
 

ألنه جعلين امرأة أكثر قوة و أكثر نضجا و أكثر قدرة على التعايش و 
 (.104رب و التفاؤل و األمل )ذات فقد: الص
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. أريد أن تشع السعادة من جديد يف أعماقي. أن تظهر إىل السطح و 

 (.107أن متألروحي رقصا وغناء ومجاال و ألقا )ذات فقد: 
 

تظهر مخسة بياانت حصلت عليها الباحثة. وهذه البياانت يقال أبن 
هبذه املقاومة مبحاولة إجبار  . قامتاألخرينضد  االجتاه لتحرك ايمسني لديها

ايمسني  االجتاهنفسها والطموح لتصبح أفضل ويكون األفضل من غريها. خلفية 
هي خيبة األمل اليت حصلت عليها بعد أتسيس منزل مع األخرين ضد  لتحركا

املودة  احملبة و زوجها مالك. الشيء الذي كان حتلم بقدرهتا على احلصول على
بة من والدها. دمر احللم بسبب خيبة األمل بسبب زوجها. بداًل من عاطفة و احمل

خيبة األمل وانعدام األمن األساسي مها تكوان اخللفية األساسية ايمسني حباجة إىل 
 .الشخصي الطموح واإلجناز

 
 عن اآلخرين لتحرك بعيداا

. يف هذه بعيًدا عن األخرين لتحرك االجتاهاجتاه آخر متلكها ايمسني هي 
. االستقالل و االكتفاء الذايتإىل  حاجة ايمسني إىل احلصول على هتتج، احلالة
ايمسني إىل التحرك للخلف لتجنب احلشد أو البيئة ألهنا تريد أن تضع مسافة تجه ت

آمنة من العواطف بني نفسها واآلخرين. نوع الشخص الذي يعاين من هذا االجتاه 
شخص ميكن أن يؤذيه.  ، فلن يكونبعيًدا عن األخرين  تتحركيفرتض أن إذا 

لذلك خيتارون إرضاء أنفسهم بتجنب أو تباعد اآلخرين. بعض البياانت املتعلقة 
 يف رواية ذات فقد، هي:بعيًدا عن األخرين  لتحرك الجتاهاب
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كنت قد عزمت على أن أرحل عند ما يصل . أردت أن يبدأ غيايب 
 (.29فقد: حال حضوره لتكون البداية النهاية أو هناية بداية )ذات 

 
أحتاج ألن أعيش حاضرا و مستقبال بدون أي رابط يربطهما 
ابملاضي. أحتاج ألن أزيل الفاصلة بينهما و أن أضع نقطة النهاية 

 (.107)ذات فقد: 
 

 (.119أريد أن أرحل,، أن أهني كل شيء )ذات فقد: 
 

أفكر كل ليلة، كيف أرغب ابلنهاية إىل هذا احلد وال أقدر على 
 (.119)ذات فقد:  أخطو إليها

 
 (.129 أان لن أحب أحدا بقدر ما أحب ولدي )ذات فقد:

 
حنن نرحل عن هذه احلياة وحيدين، عند ما منوت ال يرافقنا ملواجهة 
اخلالق أحد، فلم خناف أن نعيش وحيدين طاملا نغادرها وحيدين 

 (.131 أيضا )ذات فقد:
 

ريا أن يعيش أان ال خييفين أن أعيش بدون الناس، لكنين أخاف كث
 (.133 ابين من دوهنم )ذات فقد:

 
بعيًدا عن  تتحركتوضح سبعة بياانت حصلت عليها الباحثة أن ايمسني 

. فعلت ايمسني ذلك طريق لتحديد نفسها واالبتعاد عن هؤالء الناس. تريد األخرين
ايمسني أن تبدأ حياهتا اجلديدة دون أي حضور وأي شخص الذي هلا عالقة معها 

هي خيبة األمل اليت بعيًدا عن األخرين  لتحركايمسني  االجتاهضي.وخلفية يف املا
حصلت عليها من سلوك زوجها. خيانة زوجها جعلتها مدمرًا وخيبة أمل. إهنا 
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حىت بعيًدا عن األخرين  لتحركايكره الوضع الذي مرت هبا. لذا حاولت ايمسني 
لرغم من أهنا جتب عليها زوجها نفسها. تريد أن تبدأ ايمسني حياة جديدة على ا

البقاء وحده. كانت تعتقد أهنا ستكون أفضل حااًل و أن تعيش حياهتا بدون 
 حضور اآلخرين.

تؤثر ظروف ايمسني املتغرية على سيكولوجي أو علم النفس. ولدت ايمسني 
بعاطفة كاملة أو عاطفة مفرطة من والده شعرت ابإلحباط بعد وفاة والده. تتطلب 

 يتحمل مسؤوليةشريك  ةحاجل ، قبتوالللحب  حاجة، ك بيةاعصالاحلاجة بعض 
و هذا احلال توجه ايمسني  ضيق تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل  ةحاجياهتا حل
اآلخرين. ولكن تغريت حاهلا عندما حافظت ايمسني على  لتتحرك حنو االجتاهإىل 

ا حاولت ايمسني زواجها من زوجها. على الرغم من أهنا شعرت ابخليانة من زوجه
على البقاء يف زواجها. هذا احلال جيعلها حباجة للطموح الشخصي واإلجناز 

. االختالفت الطبيعي األخري األخرينضد  االجتاه لتحركالشخص ويوجهها حنو 
واختيارت العيش مع طفلها. خيانة بعيًدا عن األخرين  لتحركاهو عندما تقرر 

 و االكتفاء الذايتاحلال جيعلها حباجة إىل  زوجها عليها جتعلها غري قادرة. وهذا
. التغيري الذي شهدهتا ايمسني كانت بعيًدا عن األخرين لتحرك تجهاالستقالل وت

بسبب تغري يف الظروف. و مؤسس هذا احلال هو الشعور خبيبة األمل. هذا متعلقة 
 بية اليت قدمتها كارين هورين.او االجتاهات العصاحلاجةبنظرية 
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 ابعالباب الر 

 اخلالصة و االقرتاحات
 
 اخلالصة -أ

يف رواية  ةالرئيسي ةلشخصيبىية االعص االجتاهاتاستناًدا إىل حتليل البياانت 
ذات فقد ألثري عبد هللا النشم عند كارين هورين ، ميكن للباحثة استخال  

 استنتاجات مبا يف ذلك:
ية كارين بنظر بية االعصحلاجة ن بياانت تتعلق ابيوجدت الباحثة سبعة وعشر  .1

لشخصية الرئيسية بية االعصاحلاجة هورين. سبعة وعشرون بياانت من 
قبول توال للحب اجةوهي مخسة بياانت تتعلق حب ايمسني يف رواية ذات فقد،
، وثالثة  يتحمل مسؤولية حياة املرءشريك  ةاجحب، ومخسة بياانت تتعلق 

، ومثانية  يقض تقييد الفرد حلياته داخل حدودإىل  ةاجحببياانت تتعلق 
، وستة بياانت تتعلق  طموح واإلجناز الشخصيلل ةاجحببياانت تتعلق 

. يف الرواية الرئيسية ذات فقد ألثري االستقالل و االكتفاء الذايتإىل  ةحاج
 عبد هللا النشم أثريا خبلفيات خمتلفة ترافقه.

تاج إىل هي أهنا حتاألخرين  لتحرك حنواايمسني إىل  يةباالعصاالجتاهات خلفية  .2
 االجتاهاحلب وحتصل عليه ، شريك احلياة لتبديل املودة والدها املتوىف. خلفية 

هي خيبة أملها بسبب موقف زوجها وتريد أن األخرين ضد  لتحركايمسني 
تكون شخًصا أفضل أو أكثر من ذلك حبيث ال يستطيع أحد إيذائها أو 

هي الشعور ا عن األخرين بعيدً  لتحركايمسني  االجتاهخيبة أملها. وأما اخللفية 
خبيبة األمل اليت شعرت ها بعد خيانة زوجها. تريد ايمسني االبتعاد عن حياهتا 
وتركت أي شيء وأي شخص كانت على اتصال بيامسني من قبل. تريد أن 
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تبدأ حياة جديدة على الرغم من أهنا جتب عليها البقاء وحده. كان تعتقد 
 اهتا بدون حضور اآلخرين.أهنا ستكون أفضل حااًل أن تعيش حي

 االقرتاحات -ب
لكارين هورين، فإن نتائج هذا  يحث على نظرية القلق األساستركز هذا الب

البحث نظرية. مل يرتبط هذا البحث حبالة حياة قرائه األن. يقرتح هذا البحث 
للقراء أن يكونوا قادرين على التعلم على وجه التحديد كيف شهدت حالة 

مسني فيما يتعلق ابلقلق األساسي وبعض أسبابه. وفًقا لكارين الشخصية الرئيسية اي
هورين، أن القلق األساسي سيؤدي إىل أن يكون لدى شخص ما احتياجات 

 .نة إما مت تصنيفهم كأشخا  عادينيعصبية وميول عصبية معي
الباحثة أن تكون نتائج هذا البحث قادرة على املسامهة وإضافة معرفة  ترج

بنظرية ية باالعصالجتاهات و ا بيةاالعصحلاجة اباألدبية اليت تتعلق  جديدة يف دراسة
كارين هورين. وعسي أن يكون هذا البحث أحد مراجع للباحثني األخرين عما 

 يتعلق هبذا البحث. 
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 سرية ذاتية
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