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 االستهالل

 ربنا ىب لنا من أزكاجنا كذريتنا قرة أعُت كجعلنا للمتقنا إماما

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami 

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 

bertaqwa.” 

- QS. Al-Furqan :74 - 
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 اإلهداء

 أىدم ىذا البحث العلمي إىل حضرة الكراـ:
 سوتياسيو كأنيك احملبوبة سوكاندار كسوفرجو كأميأيب الكرًن 

 مجيع أعضاء أسريت
عفيفة  عليا، سبيبل ستيا كيدا ك عيناء ادلرضية، ةليل مولديا ةإىل أصدقائي احملبوبُت ربيع

 رافقٍتدائمنا أف ينزعجوا من إعداد ىذه األطركحة كأشكركم على ت ردانت يتال ةماليان
 مناسبنا يلمنا عندما يكوف الوقت دائ

 مجيع أصدقائي احملبوبُت يف قسم اللغة العربية كأدهبا
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 توطئة
هلل رب العادلُت، احلمد هلل قد دتت ىذا البحث اجلامعي حتت احلمد 

القصرية  الصراعات داخل النفس للشخصية الرئيسية يف القصة"العنواف 
 Karen)راسة حتليلية نفسية لكارين هورين د"اليتيم" لفاطمة حمسني: 

Horney)" لكلية سرجنا درجة على كاحلصوؿبار النهائي االختط ك ستيفاء شر ال 
مية بلاإلسمالك إبراىيم  الانا جامعة مو هبأدك قسم اللغة العربية  يةنسانالعلـو اإل

. لكن الباحثة قد اعًتؼ أف ىناؾ كثَت من النقائص ةاألخطأ ماالنجابكومية حلا
فالباحثة تقدـ كلمة الشكر لكل شخص  رغم أنو قد بذؿ جهدىا إلكمالو.

 يعطي دعمة كمساعدة للباحث يف إعداد ىذا البحث اجلامعي خصوصا إىل:
مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  ادلاجستَت، األستاذ الدكتور زين الدين، .1

 اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
عميد كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان  ادلاجستَت، دمحم فيصل،ر الدكتو  .2

 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو  ، ادلاجستَت،الدكتور عبد الباسط .3

 اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
ىذا البحث اجلامعي، جزاكم هللا ادلشرؼ يف كتابة  ،ادلاجستَت ،دمحم زكاكم .4

 خَت اجلزاء.
 .اهبأدك قسم اللغة العربية  يفأصدقائي  مجيع .5

بوفرة يف الدنيا كيف األخرة،  حانو كتعلىالباحثة أف تكافتهم هللا سب جور ت
 الباحثة أيضا أف تكوف نتائج ىذه الدراسة مفيدة لبلخرين. رجوت
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 2122مايو  16حتريرا مباالنج، 
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 مستخلص البحث
الصراعات داخل النفس للشخصية الرئيسية يف القصة القصَتة . 2122ادلفارحة، اجيي افتتاح. 

"اليتيم" لفاطمة زلسُت )دراسة حتليلية نفسية لكارين ىورين(. البحث اجلامعي، قسم اللغة 
 ادلشرؼ: دمحم موالان مالك إبراىيم ماالنج.العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة 

 .كاكم، ادلاجستَتاز 
 قصة القصَتة، صراع داخل النفس ة،نفسي يةحتليل: الكلمات األساسية

إف الصراع داخل النفس من األعراض النفسية للشخص اليت حتدث عليو نتيجة للميوؿ 
ىورين أف ىناؾ صورتُت للنفس العصابية كاليت ؽلكن أف تسبب القلق األساسي. أكضحت كارين 

، كعلا الصورة ادلثالية للنفس ككراىيتو. كقالت أيضنا أف ىناؾ درعلا على فهم الصراع داخل النفسيق
ثبلث طرؽ حلل ىذا الصراع. حتكي القصة القصَتة ادلستخدمة يف ىذا البحث عن حياة أسرة 

هللا طفل بعد. فتعاين الشخصية تتكوف من متزكجُت منذ ما يقرب من مخس سنوات كلكن مل يرقهما 
منهج البحث  .الرئيسية، إسراء اليت كانت زكجة أصابتها من مشاكل أك صراعات داخل النفس

ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث الوصفي النوعي ابستخداـ نظرية التحليل النفسي من منظور  
ادلبلحظات. أما طريقة حتليل كارين ىورين. كتقنيات مجع البياانت ادلستخدمة ىي القراءة كتدكين 

البياانت ادلستخدمة ىي ظلوذج تقليل البياانت كعرضها كاالستنتاجات. فمصدر البياانت من القصة 
( الصراع داخل 1يهدؼ ىذا البحث إىل بياف ) .القصَتة مبوضوع "اليتيم" كتبتها فاطمة زلسن
( اجلهود اليت 2، )"اليتيم" لفاطمة زلسنصة القصَتة النفس الذم أصابو الشخصية الرئيسية يف الق

بذذلا الشخصية الرئيسية حلل على الصراع داخل النفس يف القصة القصَتة "اليتيم "لفاطمة زلسن. 
تشَت نتائج ىذا البحث إىل أف الصراع داخل النفس للشخصية الرئيسية يف القصة القصَتة "اليتيم" 

( الصراع داخل النفس 1ي لكارين ىورين، يعٍت: لفاطمة زلسن بناءن على منظور التحليل النفس
( تشمل 2 ،كراىية النفسك الصورة الذاتية ادلثالية  للشخصية الرئيسية، إسراء كالذم يشمل على

، و اخآخرين، كالتحرؾ ضد اخآخريناجلهود ادلبذكلة حلل النزاعات داخل النفس على: التحرؾ ضل
 .كاالبتعاد عن اخآخرين

  



 

 ط 
 

ABSTRACT 

 

Mufarihah, Ice Iftitahul. 2022. Intrapsychic Conflict of the Main Character in 

the Short Story "Al-Yatim" by Fatimah Muhsin (Psychoanalytic Study of 

Karen Horney). Thesis, Department of Arabic Language and Literature, 

Faculty of Humanities, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  Advisor: Moh. Zawawi, M. Pd. 

Keywords: Intrapsychic conflict, psychoanalytic, short story  

Intrapsychic conflict is a person's psychological symptoms that occur as a 

result of neurotic tendencies which can then lead to basic anxiety. Karen Horney 

explained that there are two self-images that can understand intrapsychic conflict, 

namely the ideal self-image and self-hatred. Karen Horney also said that there are 

three ways to overcome this intrapsychic conflict. The short story used in this 

study tells about the life of a family consisting of a husband and wife who have 

been married for almost five years, but have not yet been blessed with a child. The 

research method used in this study is a descriptive qualitative method using the 

psychoanalytic theory of Karen Horney's perspective. Data collection techniques 

used are reading techniques and note-taking techniques. The data analysis 

technique used is a data reduction model, data presentation, and drawing 

conclusions. The data source is taken from the short story "Al-Yatim" by Fatimah 

Muhsin. This study aims to explain (1) the intrapsychic conflict experienced by 

the main shop in the short story "Al-Yatim" by Fatimah Muhsin, (2) the efforts 

made by the main shop to overcome the intrapsychic conflict in the short story 

"Al-Yatim" by Fatimah Muhsin. The results of this study indicate that the 

intrapsychic conflict of the main character in the short story "Al-Yatim" by 

Fatimah Muhsin based on the psychoanalytic perspective of Karen Horney 

consists of, 1) The intrapsychic conflict of the main character Isra which includes: 

The ideal self-image and Self-hatred. 2) Efforts to resolve intrapsychic conflicts 

include: Moving toward other people, Moving against others, and Moving away 

from others. 
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ABSTRAK 

 

Mufarihah, Ice Iftitahul. 2022. Konflik Intrapsikis Tokoh Utama dalam Cerpen 

“Al-Yatim” karya Fatimah Muhsin (Kajian Psikoanalisis Karen Horney). 

Skripsi, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 

Moh. Zawawi, M. Pd. 

Kata Kunci : Cerpen, konflik intrapsikis, psikoanalisis 

Konflik intrapsikis adalah gejala kejiwaan seseorang yang terjadi akibat 

dari kecenderungan neurotik kemudian dapat mengakibatkan kecemasan dasar. 

Karen Horney menjelaskan bahwa terdapat dua gambaran diri yang dapat 

memahami konflik intrapsikis yaitu gambaran diri ideal dan kebencian diri. Karen 

Horney juga mengatakan bahwa terdapat tiga upaya yang dapat mengatasi konflik 

intrapsikis tersebut. Cerpen yang digunakan dalam penelitian ini menceritakan 

tentang kehidupan keluarga yang terdiri suami dan istri yang telah menikah 

hampir lima tahun, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengaan 

menggunakan teori psikoanalisis perspektif Karen Horney. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah model reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.Sumber data diambil dari cerpen “Al-Yatim” karya Fatimah Muhsin. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) Konflik Intrapsikis yang dialami 

oleh toko utama dalam cerpen “Al-Yatim” karya Fatimah Muhsin, (2) Upaya yang 

dilakukan oleh toko utama untuk mengatasi konflik intrapsikis dalam cerpen “Al-

Yatim” karaya Fatimah Muhsin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

konflik intrapsikis tokoh utama dalam cerpen “Al-Yatim” karya Fatimah Muhsin 

berdasarkan perspektif psikoanalisis Karen Horney terdiri dari, 1) Konflik 

intrapsikis tokoh utama Isra yang meliputi Gambaran diri ideal dan Kebencian 

diri, 2) Upaya untuk mengatasi konflik intrapsikis meliputi:  Bergerak mendekati 

orang lain, Bergerak melawan orang lain, dan Bergerak menjauhi orang lain. 
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 الفصل األول
 ادلقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
تكوف من  عن احلقائق االجتماعية، كىذ تعٍت اف العمل األديب تصور العمل األديب

، حقائق اجملتمع الذم ػلدث كاعادة تشكيلو بشكل مكتوب . ال يولد العمل األديب رلاانن
كلكنو يبدأ من انعكاس احلياة اليومية. يستخدـ التحليل النفسي أساسنا للظواىر 
االجتماعية اليت تتم كضعها يف شكل مكتوب كتتم التعبَت عنها برأم ال ؽلكن فصلو عن 

 .(Aidah، 2121) عن أيديولوجية مؤلفو عدـ العمل األديب
نشودة. يوضح األدب أف لئلنساف أدكارنا كأفعاالن سلتلفة من أجل حتقيق الرغبة ادل

، كؽلكن تقييم النفس البشرية من خبلؿ األدب سلتلفةاألدب ىو عامل النفس يف شكل 
ؽلكن فصل علم األدب عن علم النفس،  كؽلكن فهمها من خبلؿ علم النفس. لذلك، ال 

 سوارا، فإف الدراسات األدبيةكما ال ؽلكن فصل علم النفس عن علم األدب. كفقنا إلندرا
 يف مغامرة عامل األدب ةمن خبلؿ علم النفس األديب قد أتخرت ألهنا ال تزاؿ جديد

(Ahmadi ،2115). 
 مزااي ىذه النظرية منا مهما يف فهم العمل األديب. علم النفس األديب دكر  ساىمي

تمكن ىذه النظرية من تقدًن تلفهم اجلوانب الذاتية أك الشخصية فهما عميقا. حىت 
يمكن أف فمبلحظات للباحثُت حوؿ اجلوانب الذاتية أك الشخصية اليت سيتم تطويرىا. 

العمل األديب ادلتعلق ابدلشاكل النفسية. يساعد ىذا البحث النفسي حقنا يف كصف 
كؽلكن لعلم األدب كعلم النفس أف يتساعدا بعضهما بعضا يف دكر كل منهما يف احلياة.  
كبلعلا مرتبطاف ابلشؤكف اإلنسانية ككائنات فردية ككائنات اجتماعية. مث يستخدـ  

 مهمنا يف استخدامو كبلعلا أيضنا اخلربة البشرية كمواد للتحليل. يعترب علم النفس األديب
 .(Minderop ،2111) يف البحث األديب
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إف نظرية التحليل النفسي لكارين ىورين شرحت عن الشخصية اليت تركز على 
الصراع كالقلق. كادلفهـو األساسي ذلذه النظرية ىو العداء كالقلق األساسي الذم ؽلكن 

النفس كالصراع بُت األشخاص. ؽلكن زلاربة العداء كالقلق أف يؤدم إىل الصراع داخل 
األساسي من خبلؿ اجلهود ادلبذكلة للتغلب على الصراع، أم االقًتاب من األشخاص 
اخآخرين، كتعريضهم، كاالبتعاد عنهم. تطورت ىذه النظرية بناءن على العديد من التجارب 

لقلق تتأثره الظركؼ الشخصية مع البيئة احمليطة. إف تطور شخصية الشخص اب
االجتماعية. كيف ىذا األثناء، ينشأ الصراع بسبب معارضة الشخص كأتكيده على 
 الثقافة كاالختبلفات. يسمى ىذا الصراع ابلصراع داخل النفس من قبل كارين ىورين

(Regita ،2121). 
، . األكؿالدراسات السابقة ادلتعلقةيف إجراء ىذا البحث، كجدت الباحثة العديد من 

 Kajian Psikoanalisis dalam Novel Pria Terakhir karya Gusnaldi tahunرللة بعنواف "

"، اليت أجراىا ميسرا نوفريتا ك دمحم ىندرم. كأما نتائج ىذه الدراسة فهي شرح 2017
 العليا ابستخداـ ، كاألان، كاألانويةستخداـ عدة اجلوانب كىي اذلالشخصية الرئيسية اب

 األساليب الوصفية النوعية.
 Fantasi pada”بعنواف 2118، حبث علمي أجراه كال يواف أبراينتو سنة اثنينا

Popularitas Tokoh Utama Dilan dan Milea dalam Film Dilan 1990 di Kalangan 

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya (Analisis Subjek menururt Teori 

Jazcques Lacan)” يستخدـ ىذا البحث هنجا نوعيا. كأما نتائج ىذا البحث فهي .
بُت طبلب جامعة  1991معرفة مدل شعبية شخصية ديبلف كميليا يف فيلم ديبلف عاـ 

سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية بسورااباي كمعرفة اخلياؿ حوؿ شعبية شخصيات ديبلف 
بلب جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية بُت ط 1991كميليا يف فيلم ديبلف عاـ 

 بسورااباي حسب نظرية التحليل النفسي جاؾ الكاف.
 2118، رللة أجراىا رين ىنداايين مسبَتينج، كىرلينا، كسيتس غومو أاتس سنة اثلثنا
 Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Negeri Para Bedebah karya Tere“بعنواف 
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.Liye Kajian Psikoanalisis Carl Gustav Jung”  كأما نتائج ىذا البحث تكشف عن
 شخصية الشخصي الرئيسية يف تلك الركاية ابستخداـ األساليب النوعية الوصفية.

 Analisis Psikoanalisis Lacanian ”بعنواف 2119، اجمللة اليت صدرت يف عاـ رابعنا

dalam Cerpen “Antara Den Haag dan Delft” karya Rilda A. EO. Taneko dengan 

penulis Dian Fitri K.” كأما نتائج ىذه الدراسة فهي حتليل رغبات شخصية اجلد يف .
القصص القصَتة "بُت دين ىاغ كديلفت" ابستخداـ نظرية التحليل النفسي الكاف 

 ليل البلكعي )التيارات البلشعورية( ادلرتبطة بظهور الرغبة للحصوؿ على ىدؼ الرغبة.كحت
  Hasrat Eka Kurniawan dalam Novel Seperti Dendam, Rindu Harus“، خامسنا

 .Dibayar Tuntas (Kajian Psikoanliss Jacques Lacan)”. بقلم ددم سهارا يف عاـ
كورنيواف يف االمتبلؾ الواردة يف الركاية ابستخداـ   مع نتائج اكتشاؼ رغبة إيكا 2119

 األساليب الوصفية النوعية.
 Kepribadian Tokoh Utama ”بعنواف حبثو 2119سادسان، موه ريزاؿ إمساعيل عاـ 

dalam Novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari (Kajian Teori Psikoanalisis 

Sigmund Freud حتديد نوع الشخصية كديناميكياهتا للشخصية . هتدؼ ىذه الدراسة إىل
 الرئيسية يف ركاية ابسونغ جيوا ألفتها أككي مادا سارم.

 Konflik Sosial dalam Novelزكاكم مع رللة بعنواف  كدمحم ةابعا، ديفي ليلى مغفر س

Aib dan Nasib karya Minanto berdasarkan Perspektif George Simmel  يف عاـ
كالنتائج منها لشرح أشكاؿ الصراع  .الباحثة طرقنا كصفية نوعية. تستخدـ  2121

االجتماعي كأسبابو ككيفية حالو االجتماعي. كالصراعات يف ركاية عيب كانديب دلينانتو 
 بناءن على منظور جورج سيميل.

 :Dua Sisi Kepribadian Bertolak Belakangاجمللة بعنواف 2121اثمنان، يف عاـ 

Psikoanlisis Freudian dalam Novel Deviasi Karya Mira W oleh Magdalena Baga .
 كالنتائج  منها ىي كصف الشخصية الرئيسية يف الركاية اليت تعاين من مشاكل نفسية. 

 Analisis بحث، كعنواف ال2121اتسعنا، اعتكاؼ بونتور ساىارانتيكا يف عاـ 

Kepribadian Tokoh Dara dalam Novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandani dan 
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Relevansinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia كنتيجة البحث ىي حتليل .
 الشخصية كمبلءمة تفسَتىا دارا يف ركاية دكا جاريس بَتك للوتشيا براينداريٍت.

 Kajian Psikoanalisis سلمى سافَتا رزقيا بوترم بعنواف 2121العاشر، يف عاـ 

Tokoh Utama Film Love Letter karya Shunji Iwai .يتناكؿ البحث الطريقة الوصفية .
كنتائج البحث ىي حتديد اجلوانب النفسية كآليات الدفاع عن النفس اليت تقـو هبا 

 ."Love Letterالشخصية الرئيسية يف فيلم "
الشخصية الرئيسية اليت  مثل ذم يركز على مناقشة شخصية، البحث الاجتاه األكؿ

الشخصية الرئيسية من  ،(Nofrita ،2117) ، كاألان، كاألان العليااذلويةنب تستخدـ جوا
من خبلؿ دراسة "أرض األكغاد" لتَتم ليي خبلؿ كصف زلادثة توماس يف ركاية 

كديناميكيات  نوعال ،(Sembiring ،2118)لكارؿ غوستاؼ يونغ  ةالنفسي يةالتحليل
 ،(Ismail ،2119) ، كاألان، كاألان العليااذلويةالشخصية الرئيسية بناءن على جوانب 

دارا تفسَت شخصية  ،(Baga ،2121) نفسيةين من مشاكل الشخصية الرئيسية اليت تعا
 .(Saharanticha ،2121)اذلوية كاألان كاألان الفائقة  مع جوانب

لشخصيات األجداد  التيارات البلشعورية ك بحث ػللل الرغباتال ،االجتاه الثاين
(Fitri K ،2119)، إيكا كورنيواف معرفة الرغبة يف احلصوؿ (Sahara ،2119).  اجتاه

 ، البحث الذم يناقش اخلياؿ حوؿ شعبية شخصيات ديبلف كميليا بُت طبلبالثالث
 .(Abrianto ،2118) جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية بسورااباي

يف  االجتماعي حاؿ الصراع االجتماعيأشكاؿ  يكتشف ىذا البحث ،رابعاجتاه ال
اجتاه  .(Maghfiroh ،2121) ركاية عيب كانديب دلينانتو بناءن على منظور جورج سيميل

اجلوانب النفسية كآليات الدفاع عن النفس اليت تقـو هبا  يكتشف ىذا البحث ،امساخل
 .Love Letter" (Putri ،2121)الشخصية الرئيسية يف فيلم "

كمن البحوث السابقة اليت مت كصفها، فإف التشابو بُت ىذا البحث كالبحوث السابقة 
يعٍت ىناؾ الدراسات اليت تستخدـ نظرية كارين ىورين التحليلية النفسية. كيكمن 
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القصَتة "اليتيم" االختبلؼ يف الكائن ادلادم. كاذلدؼ ادلادم ذلذا البحث ىو القصة 
لفاطمة زلسن. كمل تعثر الباحثة على أم حبث سابق يناقش القصة القصَتة، خاصة يف 

 دراسة نظرية التحليل النفسي لكارين ىورين.
هتتم الباحثة بدراسة ىذه النظرية يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن ألف يف 

سنوات  11َتة متزكجة  حوايل ىذه القصة القصَتة الصراع الذم ػلدث يف عائلة صغ
كلكنها مل تنعم بطفل. مث يستمركف يف احملاكلة حىت يتعبوا كيستسلموا يف النهاية. كبعد 
ذلك، تناقش تلك العائلة أبف تبٍت أيتاـ من دار األيتاـ، رغم عدـ موافقة كالديهم. كبعد 

 ـ.سنوات قليلة محلت زكجتو كتعتـز إعادة اليتيم الربمء إىل دار األيتا
كابلتايل، هتتم الباحثة بفحص الصراعات اليت تعيشها الشخصيات يف القصة القصَتة 
كما ىي اجلهود اليت تبذذلا الشخصيات يف التغلب على الصراعات اليت تواجهها القصة 

 القصَتة ابستخداـ نظرية التحليل النفسي دلنظور كارين ىورين.
 أسئلة البحث  .ب 

 تقدمت الباحثة أسئلة البحث كما يلي: بناءن على خلفية البحث السابقة،
. ما الصراع الذم تواجهو الشخصية الرئيسية يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة 1

 زلسن؟
الصراع الذم تواجهو يف القصة القصَتة حل . كيف جهود الشخصية الرئيسية يف 2

 "اليتيم" لفاطمة زلسن؟
 ئد البحثفوا .ج 

 الباحثة، ىي:فوائد البحث اليت ستقـو هبا 
 .. زايدة ادلعرفة يف رلاؿ األدب1
. مساعدة القارئ فهم القصة القصَتة "اليتيم" من كجهة نظر التحليل النفسي 2

 لكارين ىورين.
 رجى من ىذا البحث مفيدة ليكوف ادلراجع أك مقابلة لبحث اخآخر.ت. 3
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 ادلصطلحات عريفت .د 
 قصة قصَتة  .1

الوقائع. تعرب القصة على أهنا مقاالت القصة ىي عبارة عن دليل يصف كيفية 
تكشف عن خربة الناس أك أفعالو أك معاانتو. القصة ىي احلدث الذم ينقلها من 
حدث حقيقي )غَت خيايل( أك غَت حقيقي )خياؿ(. تعرب القصة على أهنا تعبَت 
 شخص لآلخرين، إما يكوف لفظينا أك غَته كتتحدث حوؿ نقلو يف شكل رسالة

(Ronda ،2115) . 
 داخل النفس  .2

مل يتجاىل ىورين العوامل داخل النفس يف تطور الشخصية. تنشأ العملية داخل 
النفس يف البداية من التجارب الشخصية كلكن مع تطورىا. تتطور الصراعات داخل 

، Feist) النفس تطورا منفصبل. كىي منفصلة عن الصراعات الشخصية اليت تشكلها
2111). 

 التحليل النفسي  .3
تتكوف نظرية التحليل النفسي لكارين ىورين من الظركؼ االجتماعية كالثقافية، 

 بَت يف تشكيل شخصية ادلرء. ػلصلكخاصة جتارب الطفولة اليت ذلا أتثَت ك
األشخاص على ما يكفي من ادلودة كاحلب أثناء الطفولة سيطوركف عداءن أساسينا 

  .(Feist ،2111) االساسي قلقابل كنتيجة لذلك سيعانوف جتاه كالديهم
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 علم النفس األديب - أ
ؽلكن تضمُت علم النفس كعلم ػللل البشر يف دراسة األدب. ىناؾ أربعة 
أجزاء ؽلكن لعلم النفس أف يدرسها يف الدراسات األدبية، كىي الدراسات 

، كدراسات النظرايت النفسية يف األعماؿ األدبية، كدراسات للكاتبالنفسية 
، كدراسات العملية اإلبداعية أك إنشاء األعماؿ قرائهاآاثر األعماؿ األدبية على 

األدبية. ؽلكن االستنتاج أف دراسة علم النفس ذلا دكر مهم يف العمل األديب. 
نفسية ادلوجودة بشكل عاـ، الغرض من علم النفس األديب ىو فهم األعراض ال

 .(Nugraha ،2121)يف العمل األديب 
علم النفس من العلـو اليت ػلبها كل إنساف. يف احلقيقة كل منا ػلمل يف 
داخلو معملو اخلاص الذم يستطيع من خبللو أف يتأمل ما غلرم يف نفسو 

، كادلطابقة بُت سلوكهماخآخرين مبا الحظو من كيقارنو مبا غلرم يف نفوس 
 .(2113)عويضة،  مشاعره. كاخآراء كالتفسَتات العلمية اليت يصادفها

اليت " psyche"من الكلمة اليواننية  (علم النفس) Psikologiكلمة يت  أت
الركح أك يدرس علم النفس ىو علم فتعٍت العلم. اليت  "logosككلمة "تعٍت الركح، 

فيما يتعلق بعلم النفس، يصبح األدب مادة دراسية مثَتة ك السلوؾ البشرم. 
األعماؿ يف  لبلىتماـ لدراسة الدراسات اليت تنطوم على شخصية الشخصيات

. علم النفس األديب ىو رلاؿ للدراسة بُت علم النفس ئهاكقرا كُكّتاهبا، ،األدبية
س األديب ىو دراسة األعماؿ األدبية اليت كاألدب. كفقنا دلينديركب، فإف علم النف

تصف العمليات كاألنشطة النفسية. ىناؾ العديد من األعماؿ األدبية اليت ؽلكن 
دراستها من خبلؿ مقاربة نفسية ألف األعماؿ األدبية تصف شخصية 
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الشخصيات، على الرغم من كوهنا خيالية، إال أهنا ؽلكن أف تصف مشاكل 
 .(Minderop ،2111)نفسية سلتلفة 

علم نفس األدب ىو دراسة الكتاب كنمط أك كفرد ، أك دراسة عملية 
اخللق ، أك دراسة األظلاط كالقوانُت النفسية يف األعماؿ األدبية ، أك أخَتنا دراسة 
األثر الذم يًتكو األدب على قرائها )سيكولوجية ادلستمع(. أما احلالة األخَتة 

 .(1992)كرف،  تدرس حتت عنواف )األدب كاجملتمع(ف
كأفكاره  الكاتبوانب مشاعر جبتأثر البحث يف علم النفس األديب يُ إف 

عند إنشاء العمل. ابإلضافة إىل ذلك، يتأثر علم النفس األديب أيضنا ابألعماؿ 
 subconciusكالنفسية ادلوجودة يف حالة  الكاتباألدبية الناجتة عن أفكار 

)البلكعي( مث بعد التعبَت عنها بوضوح، يتم التعبَت عنها فورنا ادلوجودة يف حالة 
conscious  تتم عملية خياؿ ادلؤلف بطرؽ سلتلفة بُت الوعي ()الوعي .

على التعبَت عن  الكاتبكالبلكعي. ؽلكن رؤية قوة األعماؿ األدبية من قدرة 
 .(Endraswara ،2111)النفسي يف العمل األديب  التعبَت

، يرتبط علم النفس كاألعماؿ األدبية بشكل غَت مباشر جتمافكفقنا لػ
، كالفرؽ للبشراحلالة العقلية  افهما يدرسيالعبلقة الوظيفية ىي أف كلك ككظيفي. 

عراض اليت أىو أف األعراض اليت حتدث يف علم النفس حقيقية، بينما بينهما 
العبلقة غَت ادلباشرة بُت علم النفس ك األدب تكوف خيالية. علم حتدث يف 

، Endraswara)هما نفس الشيء، أال كىو احلياة البشرية يكللكاألدب ىي أف 
2111). 

 هورينكارين لالتحليل النفسي  - ب
يبلين  ى مبسمي بدأ ىورين ككارؿ أبراىاـ العمل على حتليل   1911يف عاـ 

أكمل ىورين كتابتو عن التحليل  1917. مث يف عاـ (Melanie Klein)كبلين
 ،كجونغ ،كأدلر ،كتاابت كارين ىورينك النفسي )تقنية العبلج التحليلي النفسي(. 
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التحليل النفسي التقليدم كقاـ ككبلين ذلا طابع فركيدم. اختلف ىورين مع 
 أكتصف جتاربو الشخصية، سواء أكانت إكلينيكية  اليت بتطوير نظرية ادلراجعة

معظم كتاابت ىورين مع ادلشكبلت النفسية كالشخصية العصبية،  كتتعلقال. 
كيتم تطبيق أفكار ىورين على الشخصيات الصحية كالطبيعية كالثقافية. التجارب 

ولة ذلا دكر مهم يف تشكيل شخصية اإلنساف العصابية أك اليت حتدث يف الطف
 .(Feist ،2111)الصحية 

و كارين ىورين. تالتحليل النفسي االجتماعي ىو فرع من فركع العلم طور 
ىورين أيضنا هنجنا شامبلن للشخصية، شلا يعٍت أف البشر موجود يف رلمل  تطور 

اخلربة كالوظيفة ابإلضافة إىل كجود أجزاء من الشخصية، كىي الفيزايئية 
كالكيميائية كالعاطفية كادلعرفية كاالجتماعية كالثقافية كالركحية. ال ؽلكن دراسة 

 .(Alwisol ،2112)ل ىذه الشخصية إال من خبلؿ عبلقة مًتابطة ابلكام
تتكوف نظرية التحليل النفسي لكارين ىورين على أساس الظركؼ 
االجتماعية كالثقافية، كخاصة التجارب اليت حتدث يف الطفولة كاليت تؤثر على 
تكوين شخصية الفرد. األشخاص الذين ال ػلصلوف على احلب من آابئهم 

( basic hostilityصغارنا سيختربكف إحساسنا ابلعداء األساسي )عندما يكونوف 
العداء األساسي يسبب القلق ك . (basic anxiety) ساسياألقلق الكينتج عنهم 

، Feist)ادلفرط. كمع ذلك، ؽلكن أف يؤدم اخلوؼ كالقلق أيضنا إىل العداء 
التحليل النفسي لكارين ىورين أف الشخصية من الشرح أعبله، يعترب ك . (2111

الكلية كاإلنسانية ؽلكن أف تعاين من القلق األساسي، كالذم ينتج عن عدـ 
احلصوؿ على احلب كعدـ احلصوؿ على احتياجات احلب من آابئهم عندما 

 يكونوف صغارنا.
كفقنا ذلورين، ؽلكن ألم شخص زلاربة القلق األساسي عن طريق القياـ 

يف التعامل مع اخآخرين، كىي االقًتاب من أشخاص  ةرؽ الثبلثإبحدل الط
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آخرين، كزلاربة اخآخرين، كاالبتعاد عن اخآخرين. ؽلكن ألم شخص عادم 
، لكن الشخص العصايب قد يكوف قادرنا على ةاستخداـ ىذه الطرؽ الثبلث

استخداـ طريقة كاحدة فقط. ال يقتصر رأم كارين ىورين على األشخاص 
فحسب، بل ؽلكن أيضنا توجيهو إىل األشخاص العاديُت. ؽلكن أف العصابيُت 

يتطور ىذا السلوؾ االندفاعي إىل صراع داخل النفس ؽلكن أف يكوف يف شكل 
 .(Feist ،2111)صورة ذاتية مثالية ككراىية ذاتية 

 الصراع داخل النفس -1
الصراع داخل النفس ىو عرض نفسي ػلدث نتيجة للميل إف 

جتربة القلق األساسي. ىذا ىو نتيجة عبلقة الذم يعاين من العصيب 
طفولة الطفل مع شخص آخر. تنشأ العمليات داخل النفس من جتارب 
العبلقات الشخصية اليت أصبحت جزءنا من نظاـ معتقدات الشخص. 

نفصل. قاؿ ىورين أف ىناؾ أربع يتم تطوير عملية داخل النفس بشكل م
صور ذاتية لتكوف قادرة على فهم الصراع داخل النفس ادلليء 

الذات احلقيقية، ك الذات ادلنخفضة، ها : بديناميكيات الذات. من
 .(Feist ،2111)الذات ادلثالية، كالذات الفعلية ك 

مفهـو خاطئ عن القدرة كالقيمة  يى ادلنخفضة الذاتإف 
كادلصلحة الذاتية بناءن على أحكاـ اخآخرين، كخاصة الوالدين. ؽلكن أف 

الذات ك تؤدم األحكاـ السلبية إىل شعور الشخص بكراىية الذات. 
ىي نظرة ذاتية للذات احلقيقية تتضمن السعادة كالقوة كاإلرادة  قيقيةاحل

لذات ادلثالية ىي نظرة ذاتية للذات اك كالقدرات اخلاصة كإمكانية النمو. 
غلب أف تكوف، زلاكلة لتكوف مثالينا يف شكل خياؿ ككتعويض عن 

للذات ىي الذات األخَتة الصورة ك مشاعر غَت زلبوب كغَت قادرة. 
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إهنا حقيقة ذاتية موضوعية. جسداين أك عقلينا كما ىو دكف أف ك  ،الفعلية
 .(Alwisol ،2112)يتأثر ابخآخرين 

الصراع داخل النفس ىو الصورة  هم منادل زءإف اجليف األساس، 
ادلثالية للذات ككراىية الذات. بشكل عاـ، الصورة الذاتية ادلثالية ىي 
زلاكلة حلل النزاعات عن طريق تكوين صورة ذاتية مثالية. إذف، فإف  
كراىية الذات ىي نزعة قوية كغَت منطقية لبلعتقاد أبف الذات منخفضة 

(Feist ،2111). 
 الصورة الذاتية ادلثالية ( أ

الذات ادلثالية ىي صورة الشخص لنفسو كشخص يريده حقنا. 
األشخاص الذين يعيشوف يف بيئة منضبطة يف طفولتهم يطوركف مشاعر ك 

ؤسف عندما عندما تعيق ادلألمر كمن ااألمن كالثقة كيريدكف فهم الذات. 
 ماكتساب فهم ذايت كجتعلهؿ إىل اطفالتأثَتات السلبية ادلتكررة ميل األ

. ىذا غلعل أنفسهمابلنقص كالشعور ادلتزايد ابالنفصاؿ عن  كفيشعر 
 .(Feist ،2111)الشخص يشعر ابذلوية ألنو منفصل عن نفسو 

كل شخص صورة مثالية سلتلفة. ينظر الناس اخلاضعوف إىل إف ل
يصف األشخاص العصابيوف أنفسهم على أهنم صاحلوف كمقدسوف. 

أنفسهم أبهنم حكماء كمستقلوف كػلققوف الذات، كيصف األشخاص 
 بوجود العدكانيوف أنفسهم ادلثالية على أهنا قوية، كبطولية، ككلية ادلعرفة

ىذه الصورة. إهنم ال يدركوف أهنم يستخدموف الذات ادلثالية كمعيار 
ادلثالية، كىي البحث  للتقييم الذايت. يصف ىورين ثبلثة جوانب للصورة

 .(Feist ،2111)العصايب عن اجملد، كالطلب العصيب، كالفخر العصيب 
 السعي العصايب كاجملد (1
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العصايب كاجملد ىو صورة لشخص يعتقد أف الذات ادلثالية  السعي
حقيقية. مث يقوموف بتضمينها يف مجيع جوانب حياهتم كمرجع لؤلىداؼ 

العصايب كاجملد  السعيكمفهـو الذات كالعبلقات مع اخآخرين. يتضمن 
ثبلثة عناصر، كىي احلاجة إىل الكماؿ، كالطموح العصايب، كالدافع 

بلؿ التقليل من شأف اخآخرين. احلاجة إىل الكماؿ لتحقيق النجاح من خ
ىي الرغبة يف دمج الشخصية أبكملها يف الذات ادلثالية. لن يرضى 

، Alwisol)األشخاص العصابيوف بتغيَت بسيط، بل يقبلوف الكماؿ ككل 
2112). 

الطموح العصايب ىو الدافع ادلستمر لتحقيق الكماؿ. على ك 
الرغم من أف األشخاص العصابيُت لديهم رغبة قوية يف فعل أم شيء، 
إال أهنم يفضلوف االطلراط يف األنشطة اليت لديها فرصة للنجاح. مث حقق 
النجاح عن طريق التقليل من شأف اخآخرين. كىذا عنصر خطَت، ألف 

خرين، كجعل اخآخرين يشعركف ابذلزؽلة كالبؤس من اذلدؼ ىو إحراج اخآ
 .(Alwisol ،2112)خبلؿ إىانتهم 

 الطلب العصيب (2
اجلانب الثاين من الذات ادلثالية ىو الطلب العصيب. تسعى 
العصابية إىل اجملد من خبلؿ بناء عادلهم اخليايل بدالن من العامل احلقيقي. 
نتيجة لذلك، يعتقدكف أهنم شليزكف كأف ىناؾ شيئنا خاطئنا يف العامل 

 أهنا اخلارجي. مث يطلبوف أف يعاملوا كفقنا لذكاهتم ادلثالية دكف التفكَت يف
 .(Feist ،2111) أمر مبلغ

نشأ الطلب العصيب من التوقعات العادية، كإف كانت أبشكاؿ 
سلتلفة. عندما ال ؽلكن تلبية الطلب، فسيصاب الناس العاديوف 

األشخاص  كلكن العكس، كافابإلحباط كلكن ضمن حدكد معقولة. 
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سَتتبكوف كغاضبوف كغَت م الطلبات، فإهنف، عندما ال يتم تلبية و العصابي
، Feist)قادرين على فهم سبب عدـ دتكن اخآخرين من تلبية رغباهتم 

2111). 
 الفخر العصيب (3

اجلانب الثالث للصورة الذاتية ادلثالية ىو الفخر العصيب. يعترب ك 
ألنو يقـو على الذات ادلثالية كال  على أنو الفخر اخلطيءالفخر العصيب 

يتوافق مع النظرة الواقعية للذات احلقيقية. ؼلتلف الفخر العصيب عن 
بشكل كاقعي كال  فخرىمالفخر الصحي. األشخاص األصحاء ػلققوف 

، ػلقق األشخاص كالعكس صحيحيتم التعبَت عنو مبعايَت حقيقية. 
كمحايتو. يعتقد هم فخرعلبصوت عاؿ  هبدؼ دعم  فخرىمالعصابيوف 

ككاملوف. عندما ال  ،كنببلء ماء،العصابيوف عن أنفسهم على أهنم عظ
. للتغلب على ىذا، فخرىميتأذل فإنو يتلقى العصابيوف معاملة خاصة، 
مطالبهم العصبية  تلبيةف على ك قدر ييتجنبوف األشخاص الذين ال 

(Feist ،2111). 
 كراىية الذات ( ب

عندما يدرؾ األشخاص العصابيوف أهنم ال يتناسبوف مع ذكاهتم 
ادلثالية، فإهنم ينظركف إىل أنفسهم ابزدراء كيبدأكف يف الكراىية. يذكر 
ىورين أف ىناؾ ست طرؽ يعرب هبا الناس عن أنفسهم. األكؿ ىو أف 

أنفسهم ابحتياجات دكف تدبَت، كىذا مثاؿ لئلكراه أكثر شلا  من يطالبوا
حىت عندما ػلققوف رغباهتم، فهم ال يزالوف يدفعوف أبنفسهم ينبغي، 

. كالثاين ىو لـو الذات ببل رمحة ػلدث ىذا ك  ،ليكونوا أكثر تقدمنا ككماالن
عندما يوبخ األشخاص العصابيوف أنفسهم، فهم ؼلشوف أف يكتشف 

 .(Alwisol ،2112)اخآخركف يومنا ما أهنم يكذبوف. 
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الذات، كالذم يتم التعبَت عنو من خبلؿ النظر  إىانةكالثالث ىو 
الرابع ىو إحباط ك . يكيضحت، ك م، كتشهَت يتشكيكبشكل إىل الذات 

الذات. يتم ذلك ألف كراىية الذات حتقق صورة ذاتية منخفضة. كما 
. الذات تعذيبامس، كاخليتم التعبَت عنها يف الشك كالسخرية كالتعايل. 

الذات.  تعذيبؽلكن أف تنشأ كراىية الذات كشكل من أشكاؿ 
السادس ىو سلوؾ كنبضات التدمَت الذايت. ؽلكن أف يكوف ىذا يف ك 

شكل تدمَت جسدم أك نفسي، كاع أك غَت كاعي، مزمن أك حاد، مت 
 .(Alwisol ،2112)تنفيذه ابلفعل أك رلرد ظل 

 كارين ىورين  عند الصراعحل يف هود اجل -2
ف ىناؾ ثبلثة أظلاط من العبلقات الشخصية، كىي ادليل إىل أقاؿ ىورين 

االقًتاب، كادليل إىل ادلعارضة، كادليل إىل االبتعاد. أحد األسباب الرئيسية 
للسلوؾ العصايب ىو العبلقات الشخصية اخلاطئة. لذلك، ؽلكن للعبلقات 

ـ الشخصية اخلاطئة أف تتغلب على الصراع كالقلق كالسلوؾ العصايب. يستخد
مجيع األشخاص الطبيعيُت كالعصابُت ىذه األساليب الثبلثة للتعامل مع الصراع 
كالقلق. الفرؽ بُت األشخاص الطبيعيُت كالعصابُت يف التعامل مع ادلشاكل ىو 
يف سلوكهم. يستخدـ األشخاص العاديوف خيارات السلوؾ أك األظلاط اليت تتغَت 

خاص العصابيوف أسلوابن اثبتنا، ال كفقنا للمواقف كالظركؼ. بينما يستخدـ األش
 .(Alwisol ،2112)يتغَت بشكل قهرم 

 االقًتاب من اخآخرين ( أ
األشخاص الذين يقًتبوف من اخآخرين ػلاكلوف زلاربة مشاعر العجز. إف 

حلماية أنفسهم من الشعور ابلعجز، فإهنم يسعوف إىل اكتساب ادلودة من 
اخآخرين أك من خبلؿ إغلاد عاشق مسؤكؿ عن حياهتم. ادليل العصايب دلقاربة 

فإهنم ن ادلودة، اخآخرين ىو احلاجة إىل العاطفة أك احلاجة إىل شريك قوم. حبثنا ع
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. لدل األشخاص كالعصابُت إحساس تفضيل اخآخرين من أنفسهمؽليلوف إىل 
ابخلسارة دائمنا. ادليل العصايب دلقاربة اخآخرين يستخدـ أيضنا خطة معقدة ألهنا 

 .(Alwisol ،2112)تستخدـ كامل السلوؾ كادلشاعر كاألفكار 
 اخآخرين زلاربة ( ب

 معندما ينظر األشخاص العدكانيوف إىل اخآخرين على أهنم أعداء، فإهن
. يستخدـ األشخاص العدكانيوف ئهمأعداأطيب من سيعتقدكف أف اخآخرين 

ليس بسلوؾ اخآخرين،  من يقًتبوفاخآخرين لتخفيف القلق. إهنم  حملاربةخططنا 
نو قوم عندىا يشعر الشخص العصايب العدكاين أب .فظ كسيء سلوؾبجيد بل 

ككقح لزايرة اخآخرين. لذا فهم يستغلوف اخآخرين دلصلحتهم اخلاصة. يذكر ىورين 
، أم احلاجة إىل  أيضنا مخسة من كل عشرة نزعات عصبية تتضمن ادليل للهجـو
، كأف حتظى ابدلكانة، كأف حتظى ابالحًتاـ، كأف تستغل اخآخرين،  أف تكوف قواين

 .(Alwisol ،2112) كللحصوؿ على اإلصلاز.
 االبتعاد عن اخآخرين ( ت

للتغلب على الصراع األساسي للعزلة، سيفصل الشخص نفسو 
كيستخدـ ميبلن عصابينا لبلبتعاد عن اخآخرين. تتطلب ىذه اخلطة اتساعنا 
شخصينا كاستقبللية كاكتفاءن ذاتينا. يعتقد األشخاص العصابيوف أف التفاعل مع 

. إهنم اخآخرين يشكل ضغطنا كبَتنا. مث يكتسبوف احلرية ابالبتعاد عن اخآخرين
يتصرفوف بشكل مستقل كغالبنا ما يشكلوف عادلهم اخلاص كيرفضوف االقًتاب من 

 .(Alwisol ،2112)اخآخرين 
 القصَتة ةالقص - ت

القصة القصَتة ىي شكل من أشكاؿ ادلقاؿ على شكل ركاية نثرية حبجم 
عابدين أبف القصة القصَتة ىي  كيرلقصَت كؽلكن قراءهتا يف كقت قصَت. 

تكوين خيايل ػلتوم على حياة شخص يتم سردىا بطريقة موجزة تركز على 
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مباشر. بشكل القصة القصَتة ىي عنصر ؽلكنو بناء قصة ك شخصية كاحدة. 
 ،كاجتماعية ،، تتكوف العناصر اخلارجية من عناصر سَتة ذاتيةلوليك ككيرينكفقنا 

القصَتة على عناصر جوىرية مبا يف  ة. حتتوم القص(Busri ،2121)كنفسية 
ذلك ادلوضوع، كادلؤامرة، كالتوصيفات، كاإلعداد أك اخللفية، كالتفويض، ككجهة 

القصَتة أيضنا كظائف  ةلقصلالنظر. القصة القصَتة نفسها ذلا قصة أبسط. 
 .(Surastina ،2118) يةكدين ،كأخبلقية ،كمجالية ػكتعليمية ،ترفيهية

القصَتة ىي نتيجة  ةبناءن على الوصف أعبله، ؽلكن االستنتاج أف القصك 
أبشياء بشرية كمشاكل سلتلفة يف احلياة االجتماعية يف  الكاتبإبداع كأفكار 

من  الكاتبالقصَتة أيضنا بواسطة  ةأبسط. يتم إنشاء القص ةشكل كتاابت بقص
قصة اليف أتليف ك خبلؿ تعديلها من احلياة الواقعية جلعلها أكثر تشويقنا. 

 أيضنا إىل بعض عناصر بناء القصة القصَتة. الكاتبقصَتة، ػلتاج ال
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

للوصوؿ إىل منهج البحث ىو رلموع اخلطوات العلمية اليت تتخذىا الدراسة 
)جاسم،  ابحلياة العلمية كالثقافية لؤلـ ، كذلذا السبب ترتبط ارتباطنا كثيقناحقيقة معينة

يف إجراء ىذا البحث، استخدمت الباحثة منهج حبث لفحص الصراع داخل . (1978
دراسة التحليل النفس للشخصية الرئيسية يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن )

 النفسي لكارين ىورين(. 
عدة أشكاؿ من ادلناقشة، كىي:  ت الباحثةيف تنفيذ منهجية البحث، استخدم

( تقنيات حتليل 4( تقنيات مجع البياانت؛ )3( مصادر البياانت؛ )2( نوع البحث؛ )1)
 البياانت. فيما يلي شرح للعناصر األربعة:

 نوع منهج البحث - أ
من  ُتنوعإىل  ةالباحث تقّسمفختلفة، ادلبناءن على رلموعات البحث 

 كما يلي:  يفات فهير عالتكأما . الوصفيكالبحث  الكيفيالبحث، كىي: البحث 
 البحث الكيفي -1

. الكيفييف إجراء ىذا البحث استخدمت الباحثة نوع البحث 
 أك ،أك إحصائيات ،ىو البحث الذم ال يستخدـ رقمنا الكيفيالبحث ك 

سلططنا لعرض النتائج اليت مت احلصوؿ عليها، كلكنو يستخدـ مجع 
 .(Anggito ،2118)البياانت كحتليلها 

 البحث الوصفي -2
يشرح بشكل منهجي ىو البحث الذم  البحث الوصفيك 

ككاقعي كدقيق احلقائق كاخلصائص كيصف ادلتغَتات أك الظركؼ يف 
ىذا البحث  ةستخدـ الباحثت. (Fatihudin ،2121)مواقف معينة 
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الوصفي ألف ىذا البحث يشرح كل حقيقة بشكل منهجي ككاقعي 
 كيشرحها بوضوح.

 مصادر البياانت - ب
مكاف توجد بو بياانت أك رلموعة من ادلعلومات  يدر البياانت ىامصإف 

. (Nurudin ،2119)تحليل الادلختلفة اليت ؽلكن احلصوؿ عليها دلعاجلة كإجراء 
موضوع احلصوؿ على البياانت على أهنا در البياانت أيضنا امص كتعترب

(Anshori ،2117) . ىناؾ نوعاف من مصادر البياانت ادلستخدمة يف ىذا
 البحث، كفيما يلي شرح دلصدرم البياانت:

  االساسية مصادر البياانت -1
مصادر البياانت األكلية ىي مصادر البياانت اليت توفر البياانت 

مصادر البياانت األكلية ىي ك . (Wagiran ،2113) ةمباشرة للباحث
البياانت اليت يتم مجعها كمعاجلتها من قبل شخص ما مع منظمة مباشرة 

. مصدر البياانت ادلستخدـ يف ىذه (Suryani ،2115)من الكائن 
الدراسة ىو القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن كاليت نشرت عاـ 

2121. 
 البياانت الثانويةمصادر  -2

مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر البياانت اليت مت احلصوؿ 
عليها بشكل غَت مباشر كاليت مت فيها مجع ىياكل البياانت ادلتغَتة مسبقنا 
من قبل أشخاص آخرين كمت مجعها يف كاحدة، مثل تلك ادلوجودة على 

ذلا عبلقة صفحات اإلنًتنت ادلنشورة أك أيضنا يف الكتب اليت ليس 
مصادر البياانت كأما . (Hermawan ،2115)ابلكائن قيد الدراسة 

هي عدة مقاالت يف اجملبلت كالعديد من فالثانوية يف ىذه الدراسة 
 الكتب اليت تناقش نظرية التحليل النفسي لكارين ىورين.
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 طريقة مجع البياانت - ج
منهجي يفي ادلعايَت للحصوؿ على  طريقة مجع البياانت ىي إجراء

ادلبلحظة أك التوثيق  ةالبياانت ادلطلوبة. ؽلكن أف يتم مجع البياانت عن طريق
(Mamik ،2115) استخدمت الباحثة يف إجراء ىذا البحث تقنيات القراءة .

 :كأما الشرح فهي كما يليكتدكين ادلبلحظات. 
 طريقة القراءة -1

احلصوؿ على  ةطريقة القراءة ىي تقنية يتم تنفيذىا عن طريق
البياانت من خبلؿ ادلقاالت ادلتعلقة بكيفية احلصوؿ على البياانت 

ريقة ط. تستخدـ الباحثة (Santana ،2117)القائمة على البحث 
اخلطوات التالية غلب كأما القراءة للحصوؿ على البياانت كمواد حبثية. 

 هي:ف ةتخذىا الباحثتأف 
 قرأت الباحثة القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن حىت النهاية. ( أ)
إعادة قراءة القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن مرارنا كتكرارنا  ( ب)

مع الًتكيز على ادلشكبلت ادلدرجة يف نظرية التحليل النفسي 
 لكارين ىورين.

 طريقة الكتابة -2
يف مجع البياانت ىي استخداـ  ةا الباحثهتاخلطوة التالية اليت اختذك 

تقنيات تدكين ادلبلحظات. تقنية تدكين ادلبلحظات ىي تقنية تدكين 
ادلبلحظات ُتستخدـ لتسجيل ادلعلومات أك النقاط اليت تعترب مهمة من 

ريقة طتستخدـ الباحثة  .(Nuramila ،2121)أجل دعم مجع البياانت 
خلطوات اليت كأما البياانت ادلوجودة بعد طريقة القراءة.  لكتابةالكتابة 

 : هيفيف طريقة القراءة  ةا الباحثهتاختذ



21 
 

 
 

سجلت الباحثة بياانت تشمل صراعات التحليل النفسي الواردة  ( أ)
 يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن.

اليت مت العثور عليها حوؿ كملت الباحثة العديد من ادلبلحظات  ( ب)
صراعات التحليل النفسي الواردة يف القصة القصَتة "اليتيم" 

 لفاطمة زلسن.
 طريقة حتليل البياانت - د

، بشكل مستمرىي عملية ىيكلية حتدث الكيفية طريقة حتليل البياانت 
 الكيفيتم تنفيذىا جنبنا إىل جنب مع مجع البياانت. ال يتم إجراء البحث يك 

، Daymon)طريقة حتليل البياانت يف خطوة كاحدة بعد مجع البياانت ابستخداـ 
. طريقة حتليل البياانت ادلستخدمة يف إجراء ىذا البحث ىي تقليل (2112

 :فهو كما يلي التفسَتكأما البياانت كعرض البياانت كاستخبلص النتائج. 
 تقليل البياانت -1

تقليل البياانت ىو تصنيف البياانت كشحذىا كإزالة البياانت 
غَت الضركرية هبذه الطريقة. يُعرؼ تقليل البياانت أيضنا ابسم عملية 
اختيار البياانت األكلية كتبسيطها كحتويلها إىل بياانت فعلية كصاحلة 
جلمعها. ىناؾ أيضنا عناصر زلددة يف تقليل البياانت، كىي: عملية 

بياانت، كجتميع الالبياانت بناءن على مستول الصلة بكل رلموعة استعادة 
البياانت يف أنواع الوحدات، كترميز البياانت كفقنا لشبكة عمل التقييم 

(Anggito ،2118):اخلطوات يف أداء تقليل البياانت ىي كما يلي . 
التحليل النفسي  تتعرؼ الباحثة على البياانت اليت ىي صراعات ( أ)

 الواردة يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن.
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صراعات التحليل النفسي على  مجعت الباحثة البياانت حسب ( ب)
كالواردة يف القصة القصَتة "اليتيم"  ةبحث عنها الباحثتاليت 

 لفاطمة زلسن.
 عرض البياانت -2

عرض البياانت ىو عبارة عن سلسلة أك عملية يف إجراء نتائج 
البحث حبيث ؽلكن االستفادة من الفوائد كفهمها كحتليلها كفقنا 
لؤلىداؼ اليت يرغب كل منها. كما غلب أف تكوف البياانت ادلقدمة 

يلي . كفيما (Hamani ،2119)بسيطة كمنهجية حبيث يسهل فهمها 
 كىي: ةا الباحثهتاخلطوات اليت اختذ

تشرح الباحثة البياانت ادلتعلقة بصراعات التحليل النفسي اليت مت  ( أ)
 مجعها.

تربط الباحثة البياانت اليت مت مجعها كفقنا لنظرية التحليل النفسي  ( ب)
 لكارين ىورين.

 تصف الباحثة نتائج البياانت اليت مت جتميعها مسبقنا. ( ج)
 استخبلص النتائج -3

يعد استخبلص النتائج جزءنا أساسينا من حتليل البياانت حيث 
، Anggito)على نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها  ةكز الباحثتر 

هبا الباحثة  ت. يف ىذه ادلرحلة األخَتة، ىناؾ عدة خطوات قام(2118
 كىي:

احلصوؿ عليها بناءن تلخص الباحثة النتائج كادلناقشات اليت مت  ( أ)
 على نظرية التحليل النفسي لكارين ىورين.

تستنتج الباحثة النتائج اليت مت احلصوؿ عليها بناءن على  ( ب)
 ادلوضوعات كالنظرايت ادلوجودة.
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أكضحت الباحثة نتائج البياانت اليت مت جتميعها يف نظرية  ( ج)
 التحليل النفسي لكارين ىورين.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

شيئاف يتفقاف  يىيف ىذا الباب اليت سيتم عرضها  إف نتائج البحث كمناقشتها
مع أىداؼ ادلشكلة كصياغتها، كعلا أشكاؿ الصراعات داخل النفس للشخصية الرئيسية 
يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن، كاجلهود ادلبذكلة للتغلب عليها كفقا لكارين 

 ىورين يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن.
 النفس للشخصية الرئيسية داخلالصراع  - أ

 (Ideal Self) ةادلثالي يةالذات الصورة -1
زلاكلة حلل النزاعات مع صورة ذاتية جيدة.  وى الذات ادلثايلإف 

بيئة منضبطة فستأثر ا لبيئتو. شخص صورتو الذاتية ادلثالية كفق كلكل
، كالعكس صحيح. ى الشخصعل اإغلابي اكمليئة ابحلب كالسعادة أتثَت 

ى علا سلبيأتثَتا  افيضع اليت جتعل الشخص ثبطةادلبيئة فستأثر ال
من يعترب  كمنهم، خاصة بوصورة ذاتية مثالية  شخصلكل ك . الشخص

 ،كمستقل ،حكيم نفسو يعترب أفكمنهم من  ،صاحل كمقدس نفسو أف
عادة ما تنشأ مثل ىذه الصور ك احتياجاتو اخلاصة.  ةتلبي كقادر على

 الذاتية ادلثالية من األفكار أك التخيبلت.
 
ار ؽلكننا كفالة طفل من دأخربتك أنو "

 (.3)ص. .يتاـ"األ
أنٍت أحب "كلكن ماذا اي كليد؟ أنت تعلم 

أريد أف  الطفاؿ، كأحبك أنت أيضا، ك األ
 (.3)ص.  ".أتركك ذلذا السبب
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تدؿ على احلاجة إىل الكماؿ، أم أف  ةمجلىو أعبله  كاالقتباس
طفل من دار  كفالةتعيش احلياة على طريقتها اخلاصة مع الرغبة يف  

 أليتاـ كدتيل إىل اذلدكء كاالقًتاب من زكجها.ا
 

ف اي كليد، كينبغي خآلقد أصبح كحيد ابننا ا "
أف تدرؾ كالدتك ىذه احلقيقة، كلو أصرت 
على مقاطعتنا فلنعترب ذلك ضريبة ندفعها 

)ص.  من أجل سعادتنا هبذا الطفل اجلميل"ػ
4.) 

"نطقت إسراء تلك العبارة يف ذلفة كسعادة 
كىي تضم ذلك الطفل الصغَت ذا الستة 
أشهر إىل صدرىا يف حناف، قبل أف تلتفت 

 -الذم يقود السيارة ببطء  -إىل كليد 
تتخيل مدل فرحيت اي كليد،  القائلة: إنك 

عن السنوات اخلمس اليت  هللالقد عوضنا 
 )ص. ".قضيناىا كحدان دكف طفل يؤنسنا

4.) 
احلاجة إىل الكماؿ، أم أف إسراء ستظل  أعبله االقتباس ظهركأ 

زكجها، فيعترب ذلك  دةكال هاوافقتطفبلن من دار األيتاـ حىت لو مل  تتبٍت
 طفل.تبٍت  ا تقـو بو إسراء إلسعاد عائلتها من خبلؿجهد
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قالت إسراء يف سعادة طاغية: بعد أشهر "
أفراد."  قليلة، ستصَت أسرتنا مكونة من أربعة

 (.5)ص. 
كمل يكن ىناؾ رلاؿ للشك، فزكجتو  "

ابلفعل حتمل جنينا يف أحشائها, ذلك 
وات طويلة، حىت اجلنُت الذم انتظراه سن

غلبهما اليأس أخَتنا، فقررا كفالة طفل من 
)ص. ".يتاـ ليعوضهما عما فقداهألادار 

6.) 
دا مح بل يف سعادة:احتضن كليد زكجتو قائ"

ن عيٍت سالت دموع الفرح م .هلل... محدا هلل
ما لطفلُت، ىل إسراء كىي تقوؿ: سأصَت أ

تصدؽ ىذا اي كليد؟ أبعدىا كليد عنو كقد 
، فقالت إسراء يف حَتة:  بدا عليو الوجـو

 (.6ماذا ىناؾ؟". )ص. 
أف إسراء محلت أخَتنا ابلطفل  أعبله االقتباس ظهركأ 

ىذه الرغبة ألهنا  . انلت إسراء طويلة الذم كانت تنتظره منذ سنوات
م يطفل يت كفالةكانت جزءنا من اذلبة اليت أعطاىا هللا ذلا ألهنا اىتمت ب

يف ذلك الوقت كاف كليد  على الرغم من أف محتها مل توافق على ذلك.
 متفاجئان كسعيدان ، كأخَتان بشرت زكجتو حبملها. مث بكت اإلسراء فرحة.

 
لدتو بضع حلظات قبل أف تقوؿ: صمتت كا"
ف كبعد أف محلت إسراء، ماذا ستفعل خآكا
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بذلك الطفل؟ تساءؿ كليد يف حَتة: ماذا 
بب مل يعد ىناؾ س -أفعل بو؟! ماذا تعنُت؟ 

".)ص. .يتاـاأل لوجوده، لذا فلًتجعو إىل دار
7.) 
: مث رفعت عينيها إىل كليد، كقالت يف " حـز

تفتح ىذا ادلوضوع مرة  الآمل أ
 (.9)ص.".أخرل

إبعادة طفلها إىل دار  دأمرت كلي اأف محاهتتشَت البياانت إىل 
 ظهركأ .تعد مفيدة ألف إسراء حامل األيتاـ على أساس أف الطفلة مل

سماع أك الإسراء ال تريد  ، أم أف احلاجة إىل الكماؿ أعبله االقتباس
أليتاـ. اناقشتو حوؿ استعداد زكجها كمحتها إلعادة الطفل إىل دار ادل

ككاصلت إسراء القياـ بذلك بطريقتها اخلاصة من خبلؿ العـز على 
  ابلفعل. الطفل رغم أهنا كانت حامبل كفالةاالستمرار يف  

 
مضت عدة أايـ على ذلك احلوار  "

ذلا البيت ىدكء متوتر، العاصف، ساد خبل
حىت جاء ذلك اليـو الذم عاد فيو كليد من 

 ال، بلليد مهو، عندما قالت لو إسراء: ك عمل
ف إىل اخآ تغَت ملبسك، فأان أريد أف أذىب

 (.9)ص. ".جراء بعض التحاليلإلادلعمل 
احلاجة إىل الكماؿ مع رغبة إسراء يف  أعبله االقتباس ظهركأ

إجراء اختبار محل كانت تنتظره طواؿ ىذا الوقت بغض النظر عن اجلدؿ 
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أليتاـ الذم حدث قبل أايـ مع زكجها احوؿ إعادة طفلها إىل دار 
 وليد.بادلسمى 

 
أمسك هبا يف تلك اللحظة، فحاكلت  "

التملص منو كىي هتتف: اتركٍت.. اتركٍت 
 (.11)ص. ".أستعيد ابٍت.. اتركٍت

تعيش إسراء على طريقتها اخلاصة من خبلؿ البحث عن طفلها  
 معرفةها إىل دار األيتاـ دكف طفل مرة أخرل ألف ألف زكجها كمحتها أعاد

مصممة  ، كىيإسراء ال تريد أف يزعجها زكجها أك محتهاككانت إسراء. 
 على إغلاد الطفل كستعيده كالعيش معنا يف ادلنزؿ بسعادة.

حتاكؿ أف  األهن من قبل إسراء، غالبنا ما يتم تنفيذ طموح العصايب 
ابت على أمل ا كهتتم مبن حولو شلن يعانوف من صعو تكوف شخصا جيد

حدث أف يساعد ذلك يف ختفيف عبء ادلعاانة اليت يعانوف منها. 
يتضح ىذا من  .بسبب أتثرىا ببيئة غَت عادلةيف إسراء طموح العصايب 

 التايل: االقتباسخبلؿ 
 

راء يف ضيق كقالت: حسنا اي إس ت"تنهد
، فأرجو أاي كانت مشاعرؾ جتاه كحيد كليد,

ا دتشعره أب المنك أف تعاملو بلطف، كأ
أبف ضلسن  هللا بيتمو، كتذكر أننا عاىدان
 (5)ص. ".ماادتإليو، كأف نتعامل معو كابننا 

مث صرخت يف غضب ىادر: كيف؟ كيف "
فعلت ذلك؟ كيف غدرت يب مبثل تلك 
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الطريقة؟ لقد تركت الطفل أمانة يف يديك 
حىت أعود، كأان مطمئنة أبنك قد تراجعت 

 (.11عن الفكرة، فكيف..؟" )ص. 
ها ابن كفالةأف إسراء لديها إحساس ب أعبله االقتباس ظهركأ

 طفلوب مثل ما عمل ادلتبٌت من خبلؿ مطالبة زكجها مبعاملة ابنو ادلتبٌت
. كما ذّكرت إسراء زكجها أبف كبلعلا كعدا ابالعتناء ابلطفل البيولوجي

مث كانت ىناؾ أكقات غضبت فيها إسراء على زكجها ألنو مل  ادلتبٌت.
ا ، ككاف ىذا ىو اىتماـ إسراء بطفلها.  يعتٍت بطفلها جيدن

 
"صدمت إسراء من انفعاؿ زكجها على 
كحيد، فقد كانت تلك أكؿ مرة تراه فيها 

ا على ىذا النحو، فقالت يف ديعنف كحي
توتر: كليد.. ماذا أصابك؟ كيف تصرخ 

 (6)ص. عليو ىكذا؟"
، كالذم ها ادلتبٌتبنابإسراء هتتم حقنا أف  أعبله االقتباس ظهركأ

صرخ عليو زكجها يف ذلك الوقت كعاملو معاملة سيئة. ُصدمت إسراء 
ألف إسراء مل تر زكجها يصرخ أك يتصرؼ  ها ادلتبٌتبنالمبا فعلو زكجها 

بشكل سيء جتاىها، ككانت تلك ىي ادلرة األكىل اليت ترل فيها إسراء 
 زكجها ىكذا.

 
، قبل أف  فتطلعت إليو يف دىشة لبضع ثوا"

تلتفت إىل كحيد كتقوؿ يف حناف: اؿ حتزف 
اي كحيد، لقد استيقظ اباب من النـو لتوه، 
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حتزف اي حبييب، سيصاحلك  ال ..لذلك فهو
 (.6)ص. أبوؾ بعد قليل."

من خبلؿ  ابنبها ادلتبٌتأف إسراء هتتم  أعبله االقتباس ظهركأ 
توضيح أف كالدىا غاضب ألنو بعد االستيقاظ أحياانن ال يستطيع 
التحكم يف عواطفو. مث فوجئت إسراء أبف زكجها قد يغضب من ابنو 

ا.  رغم أنو عادة ال يغضب أبدن
 

ا لتسيطر على أعصاهبا، بذلت رلهودا كبَت  "
قبل أف تقوؿ: كليد، أنت دتزح، أليس  

 (.8)ص. ".كذلك؟
" : ، إنو ليس مزاحا اي القاؿ كليد يف حـز

إسراء، إننا يف انتظار طفل من صلبنا، 
 (.8فلماذا نبقي على ذلك الطفل؟" )ص. 

أف إسراء حتاكؿ جاىدة السيطرة على  أعبله االقتباس ظهركأ 
عواطفها جتاه زكجها كليد. حتاكؿ إسراء أيضنا أف تكوف أفضل كأكثر 

ف إسراء ابنها إىل دار األيتاـ على أساس أ تفهمنا لزكجها الذم يريد إعادة
من غلب أف تتم بشكل صحيح  حامل ابلفعل كستنجب طفبل من رمحها

 .مثل طفلو
 

دفع الباب يف تلك اللحظة، كدخل كحيد "
يف ذعر:  الَتدتي بُت ذراعي إسراء ىاتف

 (9ماما.. ماما.. دلاذا تصرخُت؟" )ص. 
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إسراء إىل صدرىا يف حناف كقالت: ضمتو  "
ختف اي حبييب، لقد كنت أانقش اباب يف  ال

 (.9)ص. ".موضوع
من ادلتبٌت ها بنأف إسراء ُتظهر اىتمامها اب أعبله االقتباس ظهركأ 

خبلؿ توضيح أف إسراء كزكجها يناقشاف مشكلة. لذا، جعلت إسراء 
ها بنأكثر ىدكءنا ابلكلمات اللطيفة كالرائعة حىت ال ؼلاؼ ابادلتبٌت ها بناب

بصوت  د االستماع إىل حجة إسراء كزكجهاأك يبكي مرة أخرل عنادلتبٌت 
 .عاؿ

يف حتقيق الرغبة إبسقاط اخآخرين. حتتفظ إسراء  التشجيعمث  
ـ ستتم مناقشتها بكل كراىيتها كضغائنها، كبعد ذلك يف يـو من األاي

دلن يزعج إسراء لكوهنا مندفعة للغاية كتتدخل يف  احبيث تصبح درس
 التايل: االقتباسء. يتضح ىذا من خبلؿ مشاكل حياة إسرا

 
: صمت كلي" د مفكرا، قبل أف يقوؿ يف حـز

بد من إعادة كحيد الأنت زلقة اي أمي.. 
تريد أف ترد ماذا تقوؿ؟! " يتاـألا إىل دار

صرخت إسراء  "!يتاـ؟ألاكحيندا إىل دار 
 (.8)ص. ا".بتلك العبارة يف كجو زكجه

أف إسراء شعرت أبهنا مضطرة دلعاملة  أعبله االقتباس ظهركأ 
لكن من ك إىل دار األيتاـ.  ابنها ادلتبٌتين أرادا إعادة ذزكجها كمحتها الل

انحية أخرل، شعرت إسراء أبهنا مضطرة مث ارتفع صوهتا عندما تشاجرت 
 مع زكجها حوؿ األمر.كجتادلت 

 



31 
 

 
 

احتقن كجو كليد، كقاؿ يف غضب: إنو  "
لقد كافقتك على ىذا  إسراء، قرار هنائي اي

ر من قبل، كغضبت أمي علي بسببك، ألما
ف فأان من سأختذ القرار يف ىذا خآأما ا
 (.9)ص. ".الشأف

أف إسراء لديها ضغينة مع زكجها ألف  أعبله االقتباس ظهركأ 
زكجها كافق سابقنا على رأم إسراء أبنو سيتبٍت طفبلن دكف موافقة كالدتو. 

، ال يزاؿ كليد مصممان على إعادة الطفل لكن زكجها، يف الوقت احلايل
 إىل دار األيتاـ على الرغم من عدـ موافقة إسراء.

 
فتحت إسراء ابب ادلنزؿ، كدلفت إىل "

الداخل كىي تتلفت حوذلا يف حَتة، قبل أف 
خرج كليد من غرفة  .كحيد ..هتتف: كحيد
، كقاؿ  سراء يف بركد: ىل عدت؟ إلالنـو

توتر: أين كحيد؟ إنو التفتت إليو قائلة يف 
ا ما يهرع إىل الباب حادلا يسمع صوت مدائ

 (.11" )ص. .ادلفتاح
قوؿ يف صمت كليد حلظات، قبل أف ي "

اتسعت  .يتاـاألحذر: لقد أعدتو إىل دار 
اع، كقالت يف جزع: عينا إسراء يف ارتي

 (.11.)ص. "!يتاـاأل أعدتو إىل دار
، إسراء ادلستشفى لًتل حالة رمحها بعد أف غادرتىذا البياانت  

أف كحيد قد أعيد إىل دار حبثت إسراء عن كحيد يف ادلنزؿ كاتضح 
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تتزايد إسراء استياءىا من زكجها ألف زكجها كذب  بعد ذالك. األيتاـ
ابنها ادلتبٌت لعب كلكن يف احلقيقة أعاد زكجها كمحتها ابنها ادلتبٌت أبف 

 إسراء. معرفةإىل دار األيتاـ دكف 
عصابية، الأيضنا أف إسراء قدمت أيضنا طلب  ةالباحث تككجد 

إلسراء مل يقبلها اخآخركف. فاندىشت إسراء  ألف صورة الذات ادلثايل
هبا.  تماألف احمليطُت بو مل يفهموا كيقبلوا النوااي احلسنة اليت ق تكارتبك

 :االقتباس التايليتضح ىذا من خبلؿ 
 

كىي تقوؿ يف  اعادت إسراء إىل عصبيته "
ا نبقي عليو؟ ما ىذا الكبلـ استنكار: دلاذ

تتحدث عنو ككأنو حيواف  الذم تقولو؟ إنك
أليف، استمتعت بو لفًتة، فإذا مللت منو 
أعدتو إىل الشارع، بل إف قلبك لن يطاكعك 
على فعل ذلك ابلنسبة حليواف.. فما ابلك 

لذم مل يعرؼ ذلك الطفل الصغَت ا !إبنساف؟
يكفيو أنو فقد  الا سواان، أمأاب كأيف احلياة 

كالدتو عند كالدتو كقبلها فقد أابه؟ كيف تريد 
أف تذيقو طعم اليتم مرة أخرل مبثل تلك 

 (.8. )ص. القسوة؟"
أف زكج إسراء ال يتفق مع إسراء ألف  أعبله االقتباس ظهركأ 

من خبلؿ معاملتو معاملة جيدة  ابنها ادلتبٌتإسراء لديها نوااي حسنة جتاه 
إىل  ذلك الطفل. يف غضوف ذلك، سيعيد زكجها ابنها البيولوجيمثل 

دار األيتاـ ككأنو مل يعد ىناؾ حاجة إليو بعد أف يظهر قريبنا يف حياتو ما 
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مث كاصلت إسراء الدفاع عن الطفل  إسراء.يريده كىو الطفل الذم حتملو 
 .ؽلكن أف غلعل كليد مدركا من دار األيتاـ إبعطاء كليد فهما

 
 تقن كجو إسراء كىي تقوؿ: أىذا ىوحا"

على حجيت؟ ما حجتك أنت أماـ  ردؾ
، عندما يسألك عن تلك ادلسئولية اليت هللا

 (.8. )ص. حتملتها بنفسك؟"
أف إسراء كانت غاضبة ألف زكجها مل يقبل  أعبله االقتباس ظهركأ 

رغم أهنا   ابنها ادلتبٌت كفالةأف إسراء ستستمر يف  ، ك النوااي احلسنة كرأيها
كانت ابلفعل حامبلن ابلطفل ادلرتقب يف بطنها. مث سألت إسراء كيف  

ألف كليد كاف قد كعد سابقان برعاية الطفل جيدان مثل   كاف كعدؾ هلل؟
 طفلو.

 
ؽلكنك  القالت إسراء يف سخرية عصبية:  "

إف  اي كليد؟ ماذا؟ أختدع نفسك أـ ختدعٍت
أسرة مكونة  عالةإل دخلك الشهرم يكفي

فضل أف تبحث عن ألأفراد.. من ا 11من 
)ص. ".حجة أخرل غَت ىذه احلجج الواىية

8.) 
ىذه البياانت أف إسراء تعترب زكجها أكثر ثراءن كيقدر  تظهر أ

على سد النفقات لطفلهما على قدر عشر عائبلت لكن زكجها ال يزاؿ 
 أليتاـ. ال إعادة الطفل إىل دار غَت قادر على قبوؿ رأم إسراء كسيظ
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ارؾ صاحت إسراء يف عصبية: إنو ليس قر  "
عا.. مث أم م كحدؾ، لقد اختذان ىذا القرار

عنو؟ إنو ابٍت كلن  قرار ىذا الذم تتحدث
دا، حىت لو انفصلت عنك يف أختلى عنو أب

 (.9)ص. ".سبيل ذلك
ىذه البياانت أف قرار إسراء بدكاـ رعاية طفلها رغم أهنا  تفًتضا 

حاملة مل يقبلو زكجها. لكنها مازالت تعتٍت هبا كلن تًتكها رغم كجوب 
 يزاؿ ؼلطط لنقل الطفل إىل دار لكن زكجها ال فصل إسراء عن زكجها.

 أليتاـ ألنو متأثر جبرائم كالدتو.ا
مث، كانت إسراء يف فخر العصايب أيضنا. أهنا دائمنا تفتخر بزكجها  

يف حياتو البسيطة حىت كلو لفًتة كجيزة. على األقل، شعر زكج إسراء مبا 
يكفي ليجعل نفسو فخوران كادعتو بوجوده. يتضح ىذا االعتبار خبلؿ 

 البياانت التالية:
 

" حاكؿ كليد أف يبتسم كىو يقوؿ: أعٍت.. 
لقد عدت من العمل لتوم، كأان أريد أف 

قالت إسراء يف  .أقضي بعض الوقت معو
سعادة: كنت أعلم أنك طيب القلب اي 
كليد، كنت أعلم أنو من ادلستحيل أف تقدـ 

 (.9)ص. ".كهذا  س قار أمعلى 
ىذه البياانت أف إسراء فخورة مبا ذلا من زكج انشط يف  أظهرت 

العمل كؽلكنو تقسيم كقتو بُت العمل كإسعاد عائلتو. تعتقد إسراء أف 
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زكجها ىو ابلفعل رجل حسن  القلب كأف إسراء تريده أف يبقى على 
 ىذا احلاؿ كمن ادلستحيل عليو أف يفعل أشياء سيئة يف عائلتو.

 
كجنتو كقالت: قبلة على مث طبعت  "

عنا ذلك الشيطاف الذم يريد  ؼ هللافليصر 
 (.9)ص.  ”.إفساد ذات بيننا

أف إسراء فخورة بزكجها ابدلنظور إىل أهنا البياانت ىذه  أظهرت
تقبلو. مث أتمل إسراء أف تبقى بعيدة عن ادلشاكل السيئة كعن األشخاص 

ا كلن كما أيمل إسراء أف يبقى استمرار أسرتو   ادلضرين زكاجها. سعيدن
 يكوف ىناؾ ادلزيد من ادلشاكل أك ادلعارؾ بينهم.

 
 هللاتكرر مرة أخرل، حىت لو رزقنا ىذا لن ي"

ا ار بطفل جديد، كؽلكنٍت أف أكتب إقر 
 (.13)ص. ".بذلك

البياانت إىل أف إسراء تعتقد أنو لن يكوف ىناؾ اجلدؿ  أشارت
اخآخر بعد أف أصلبت أسرهتا الصغَتة طفبلن من دار لؤليتاـ ، على الرغم 
من أهنا تنعم بطفل آخر، إال أف ادلشكلة لن تعود مرة أخرل كستقـو 

 إسراء بعمل قصة تفخر هبا إسراء للغاية سعيدة مبوقفها اخآف. 
 طلبتقدـ إسراء  ،يف كثَت من األحيافأف  ةالباحث تكجدك 

العصابية عن احلاجة إىل الكماؿ، كالطموح العصايب، كالتشجيع على 
 احتقيق النجاح من خبلؿ إسقاط اخآخرين كجوانب من شخصيته

العصابية عن عن احلاجة إىل الكماؿ على إسراء  طلبادلثالية. يتم تنفيذ 
 إىل، كىي احلاجة احياهتألف إسراء تعاين من مشكلة خطَتة جدنا يف 
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العصايب عن الطلب ىذا ك . محتهاوافق عليها تالطفل كلكن مل  كفالة
 اعلى طريقته اعيش حياهتتقـو بو إسراء لاليت تاحلاجة إىل الكماؿ 

سراء أكثر ىدكءنا إال لتلبية ىذه احلاجة إىل الكماؿ، كانت إك اخلاصة. 
 مع زكجها. 

  (Despised Real Self)كراهية النفس  -2
كراىية النفس ىي عكس الفس ادلثايل. إهنا نتيجة النفس ادلثايل 
كال تتوافق مع الواقع. كعندما ال يتطابق النفس ادلثايل  مع الواقع سوؼ 
يكره الناس أنفسهم. ؽلكن أف يكوف لكراىية النفس أتثَت سليب كأف 

ال يتوافق مع تعرض سبلمتك من اخلطر. يسبب النفس ادلثايل الذم 
 الواقعية  اخلجوؿ كيستطيع أف يسبب استنكار النفس.

 
بل إهنا تعمدت اإلساءة إىل الطفل  "

فها الصغَت عندما أخذه كليد ذات مرة ليعر 
يعرضا ابنهما  العليو، كقتها قرر الزكجاف أف 

لذلك ادلوقف اثنية، كأف يرضيا بنصيبهما 
 (.5)ص. ".من السعادة عند ىذا احلد

البياانت السابقة أف محاة إسراء أىاف الطفل ادلتبٌت من دار ُتظهر 
األيتاـ عندما التعرؼ أمامها. منعت محاهتا من إحضار الطفل لرؤيتها 
مرة أخرل. منذ البداية، ألقت محاة إسراء ابللـؤ على إسراء ابستمرار 
لعدـ قدرهتا على إصلاب األطفاؿ لكنها كزكجها بذلوا قصارل جهدىم 

 كاخآف، علا ساعداف بطفلو من دار األيتاـ. إلصلاهبم.
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قالت " رفعت إسراء عينيها إليو يف مرارة، ك 
أريد  اليف ضعف كاضح: اخرج من ىنا، 

جلس جبوارىا كقاؿ يف أسى:  .رؤية كجهك
، أعًتؼ أبنٍت أخطأت يف إسراء، أان آسف

ا، ككنت السبب يف فقدؾ حقك كثَت 
 (.12)ص. ".جلنيننا

إسراء فقدت طفليها. أكالن، دتت إعادة ككشفت البياانت أف 
طفلهم ادلتبٌت إىل دار األيتاـ. مات الطفبلف اللذاف محلتهما إسراء 
بسبب مشاكل كليد زكجها. كمن ىذه ادلشكلة، ألمت إسراء زكجها 
ألهنا نبهت زكجها بداية من إعادة الطفل من دار األيتاـ كال يزاؿ كليد 

الواقعة أعطاىم هللا عقوبة مباشرة.  يعيدىا إىل دار األيتاـ. كبعد تلك
.  جعل هللا إسراء ككليد يشعراف ابلفقد كاحلرماف يف نفس اليـو

كجدت الباحثة أف إسراء أىانت نفسها ابلتعذيب كاللـؤ  
على نفسو شديدا. عذبت نفسها ابجلرم كضرب بطنها يف بعض 
األحياف أثناء احلمل. فعلت إسراء ذلك عندما شعرت بضغوط أك 
زلاصرة من قبل أشخاص ؼلتلفوف معها. ؽلكن إثبات ذلك من خبلؿ 

 البياانت التالية:
 
قالتها كىي تفتح الباب، كهتبط السلم  "

يد كىو يقوؿ يف مسرعة، فلحق هبا كل
زلت   ك بذلك؟غضب: كمن سيسمح ل

ت منو، فبلإلقدـ كليد مع زلاكلة إسراء ا
ـ، لَتتطم إبسراء اليت األما فاندفع إىل
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جسدىا يندفع يف الفراغ، فحاكلت كجدت 
التمسك ابلدرابزين كما فعل كليد، لكن 

ـ، جسدىا تدحرج بسرعة قاسية عرب السبل
ا ضتفع صرخاهتا مدكية حىت ارتطمت أر لًت 

 (.12-11)ص. ".يف عنف
تظهر البياانت السابقة أف إسراء أىانت نفسها ابلتعذيب. 

ا أثناء احلمل لتتجنب زكجها كال  تريد مساع تفسَته، ركضت إسراء عمدن
ألنو يف ذلك الوقت أعاد زكجها الطفل إىل دار األيتاـ كمل تكن إسراء 
تعلم ذلك ، فعذبت إسراء نفسها كانزلقت أخَتنا على الدرج كصرخت. 
بصوت عاؿ  لدرجة أف جسدىا ارتطم ابألرض بقوة. كيف ذلك الوقت 

 فقد إسراء طفلو الذم كاف يف بطنو.
تعلق بعدة جوانب من احتقار النفس جتاه ثبلثة بياانت تتوجد 

الشخصية الرئيسية، إسراء يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن. 
تتوافق بعض جوانب من إسراء بعدة اجلوانب الواردة يف نظرية كارين 

( احتقار 1ىورين. كجوانب احتقار النفس اليت قامت بو إسراء، كىي: 
( 2الذم يوجدىهما من البيانتُت النفس ابللـؤ على النفس أك الشك  

 احتقار النفس ابلتعذيب. كيوجده من بيانة كاحدة.
كجدت الباحثة أف إسراء حتتقر نفسها غالبا بلـؤ نفسها لؤما 
شديدا. عندما أدركت إسراء أهنا مهما حاكؿ ببذؿ اجلهد، ظل الناس 
يعتقدكف أهنا ال تستطيع فعل ذلك الشيء اجليد. من انحية أخرل ، 

ا ابلناس حوذلا.   حتاكؿ إسراء جاىدة تغيَت نفسها لؤلفضل كهتتم جيدن
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 صراع عند كارين هورينالاجلهود يف حل  - ب
عندما ىناؾ ادلشكلة ففيها احلل.  ىناؾ ثبلث طرؽ حلل ادلشكلة كىي، 

، كالتحرؾ (Moving toward others atau self effacementالتحرؾ ضلو اخآخرين )
كاالبتعاد عن اخآخرين (، Moving againt atau seeking dominationعن اخآخرين )

(Moving away from others atau avoid relation.) 
 التحرك حنو اآلخرين -1

ترقرقت عيناىا ابلدموع، فضمها كليد إليو، "
أبس اي إسراء، سأحقق  كقاؿ بعد برىة: ال

  .لك أمنيتك، سنتكفل بطفل اي حبيبيت
 حقا؟ حقا اي كليد؟ ىتفت إسراء يف فرح: 

أكمأ برأسو كقاؿ: أجل، لقد اقتنعت 
يكن لكنو، كيف أعماقو مل  .بفكرتك
عا عا أبندا ..مقنت ن )ص. ..مل يكن مقنت ن

4") 
 جديدا منذ أف لقد أصبح حلياهتما معٌت"

انضم إليهما كحيد، بل لقد صارت حياهتما 
تتمحور حوؿ الطفل الصغَت، فإذا ضحك 
ضحكت ذلما احلياة، كإذا بكى أظلمت 

 أبوابالدنيا يف كجهيهما، كإذا مرض طرقا 
دهتما شفى، كازدادت سعاطباء حىت ياأل

اباب ك )عندما نطق كحيد ألوؿ مرة بكلميت 
 ("5)ص.  )ماما

ا إثناء ادلديرة عن قرارىا حاكؿ كليد كثَت "
لكن دكف جدكل، حىت ختمت ادلديرة  
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كلمها قائلة: إف مسحت لك أبخذ كحيد، 
فهذا ظلم اثلث للطفل الصغَت، كىو ما لن 

 .أقبلو أبندا
خرج كليد من مكتب ادلديرة ايئسا، فهزت 

 -اليت كانت تتابع احلوار  -السكرتَتة 
ىل أنت كاثقة من ىذا : رأسها أبسى كقالت

اي سيديت؟ أعٍت أف الطفل الصغَت حباجة 
تعطيهما فرصة  الحقا إىل كالديو، فلماذا 
 ("14-13)ص.  أخرل لتصحيح خطأعلا؟

يعد التحرؾ ضلو اخآخرين زلاكلة حملاربة مشاعر العجز. حتاكلت 
ادلودة من األشخاص اخآخرين ادلسؤكلُت عن حياة إسراء إسراء على 

حلماية نفسها من الشعور ابلعجز. يف قصة اليتيم القصَتة، ىناؾ ثبلث 
زلاكالت قاـ هبا إسراء. أكالن، ستقًتب إسراء من كليد كزكج أك رجل 
ؽلكن دعوتو دلناقشة أك تبادؿ األفكار حوؿ ادلشاكل اليت عاىن منها 

عنما أصبحت زكجة. اثنينا، تقًتب إسراء من رئيسة خبلؿ فًتة كجوده 
دار األيتاـ بصفتها امرأة أيمل أف تساعده يف حل مشكلة تبٍت طفل. 
اثلثنا، اقًتبت إسراء من كحيد ابعتباره طفبلن يتيمنا ابلتبٍت كاف ػلبو 
كابلطبع أكؿ شخص يتحدث معو عن أشياء سلتلفة خاصة األشياء 

 ادلمتعة.
يف اقًتاب كليد كحيد كرئيس دار األيتاـ  مل يكن ىدؼ إسراء

ألهنا قريبة منهم. كمع ذلك، أرادت إسراء التعبَت قفط عن كل ادلشاعر 
يف ذىنها. كجعلت إسراء كل منهم مكاانن لتعبَت ادلشاكل عندما شعرت 

 أهنا تتجادؿ أك تناقش القضااي اليت يعتقد أهنا مهمة.
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 التحرك عن اآلخرين -2
لقد فعلت ذلك قاؿ كليد يف عصبية: "
ف فقد اختلف اخآجل إرضاءؾ، أما أل

نفاؽ اإلؽلكنٍت  الوضع، ابننا أحق مبالنا.. ال
 .على طفلُت يف آف كاحد

ؽلكنك  قالت إسراء يف سخرية عصبية: ال
ماذا؟ أختدع نفسك أـ ختدعٍت اي كليد؟ إف 

عالة أسرة مكونة إلدخلك الشهرم يكفي 
فضل أف تبحث عن األأفراد.. من  11من 

 .حجة أخرل غَت ىذه احلجج الواىية
احتقن كجو كليد، كقاؿ يف غضب: إنو قرار 

مر ألهنائي اي إسراء، لقد كافقتك على ىذا ا
من قبل، كغضبت أمي عل م بسببك، أما 

 .ف فأان من سأختذ القرار يف ىذا الشأفخآا
 ("9-8)ص. 

دفع الباب يف تلك اللحظة، كدخل كحيد "
ىاتف يف ذعر:  لَتدتي بُت ذراعي إسراء

 ("9)ص. ماما.. ماما.. دلاذا تصرخُت؟
أعتذر لك مرة أخرل اي سيدم، كلكنكم "

ؽلكن  الأىل لتحمل تلك ادلسئولية، ك لستم 
ما أدراان أبنك  ..أف أندتنكم أبندا على كحيد

لن هتدد بًتؾ الطفل يف الشارع، كما قالت 
كالدتك؟ كالدتك اليت دفعت الطفل بقسوة 
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حتاكؿ حىت الدفاع عنو، أمامك دكف أف 
فكيف أنمنكم على ذلك الطفل الصغَت مرة 

سرة ألتعرؼ معٌت ا الك أنك يبد ..أخرل؟
سرة ىي ألبناء اي سيدم، اؤللابلنسبة 

كاحلب بدكف  ماف، كالدؼء، كالسند،ألا
ذ الذم يهرعوف إليو بلشركط، كادللجأ، كادل

را من قسوة العامل يف اخلارج، ابختصار فرا
ابلنسبة ذلم، ككحيد لن غلد تلك ىي احلياة 

ادلعاين اجلميلة يف أسرتكم اليت مل تًتدد حلظة 
دما يتاـ، عنألكاحدة يف إرجاعو إىل دار ا

 .ت من قبلانتفى الغرض من كجوده كما قل
 ("13)ص.

التحرؾ عن اخآخرين من زلاكلة ختفيف القلق. بصرؼ النظر عن 
اليتيم القصَتة، ىناؾ ىدكئها، أف إسراء أرادت تقليل قلقو. يف قصة 

ا عندما   ثبلثة أدلة على رغبة إسراء يف القتاؿ. أكالن، كاجهت إسراء كحيدن
كاان يتجادالف حوؿ مشاكل يف عائلتهما. كحتدثت إسراء بصوت عاؿ  
ألهنا كانت منزعجنة، كمل يقبل كحيد رأم إسراء كاختذ قرارنا دكف ادلشاكرة. 

ف إسراء اعتربت أهنا ال تعتٍت كحيدنا اثنينا، إسراء على رأس دار األيتاـ أل
ا بصوت عاؿ  ألف كحيد مل يتبع  مثل ابنو. اثلثنا ، عارضت إسراء كحيدن
نصيحتها كجتاكز اخلط يف احلكم على كالده. يظهر موقف إسراء أهنا 

 تريد زلاربة الناس من حوذلا.
عندما بدأت اإلسراء ختتلف مع رأم اخآخرين عنها، تقاتل إسراء 

الثبلثة ادلتورطُت يف ادلشكلة مبشاعر عالية أك كبلـ. كىذا ما  األشخاص
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تقـو بو إسراء ألف إسراء تريد أف ختفف قلقها كتعتقد أف ىذا القلق ليس 
 أمرا كبَتا. اعتقدت إسراء أف الثبلثة مل يفهموىا أك يتفقوا معها.

 االبتعاد عن اآلخرين -3
فتحت إسراء ابب ادلنزؿ، كدلفت إىل "

تتلفت حوذلا يف حَتة، قبل أف الداخل كىي 
 .كحيد ..هتتف: كحيد

، كقاؿ  سراء يف إلخرج كليد من غرفة النـو
 بركد: ىل عد ت؟

ائلة يف توتر: أين كحيد؟ إنو التفتت إليو ق
ا ما يهرع إىل الباب حادلا يسمع صوت مدائ

 .ادلفتاح
أشاح بوجهو بعيدا دكف أف غليب، فتابعت 

 د؟إسراء يف جزع: أين كحيد اي كلي
 .إنو ليس ىنا -
 ماذا تعٍت بذلك؟ -

صمت كليد حلظات، قبل أف يقوؿ يف 
 .يتاـألحذر: لقد أعدتو إىل دار ا

اتسعت عينا إسراء يف ارتياع، كقالت يف 
 "("11)ص.  !يتاـألجزع: أعدتو إىل دار ا

 "!فقدت اجلنُت؟“
غمغم كحيد بتلك الكلمة يف ذىوؿ، كىو 
يستمع إىل الطبيب الذم اتبع: يؤسفٍت أف 
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أقوؿ ذلك اي أستاذ كليد، لكن ىذا ما 
 .حدث

حتملنو، فجلس على  الشعر كليد أبف قدميو 
أقرب كرسي إليو صامتا بضع حلظات، قبل 
أف يرفع عينو قائبل للطبيب يف مرارة: لقد 

لة، فكيف انتظران ذلك اجلنُت سنوات طوي
ؽلكننا أف ختسره مبثل تلك السهولة؟ بل  

مر ألكيف ؽلكننا أف نعوضو كقد حدث ا
 ("12؟ )ص.  أصبل مبعجزة

االبتعاد عن شخص آخر ىو زلاكلة حلل نزاع أساسي أك فصل 
نفسو عن طريق االبتعاد عن الشخص اخآخر. ككاف اجلهد الذم بذلتو 

األيتاـ بعد اخلبلؼ بينهما. إسراء ىو االبتعاد عن كيل األمر كرئيس دار 
اختارت إسراء االبتعاد عن ىذين الشخصُت ألهنما تسببا يف موت 
طفلهما ككحيد كالطفل يف الرحم بشكل غَت مباشر، كبدأت إسراء 
حياهتا ابلتمتع بطبيعة ىادئة. على الرغم من أف إسراء كانت تعلم من 

إبسراء كأيمل  انحية أخرل أهنم لن يًتكوىا. خاصة، اليزاؿ كليد يهتم
أهنا ال تغضب. كمع ذلك، فإف قرار إسراء سيبتعد عنهم حقنا من خبلؿ 

 عيش حياتو اخلاصة دكف إرىاقهم.
تشعر إسراء أف الناس حوذلا ال يفهموهنا كاليتفقوف معها. قررت 
اإلسراء االبتعاد عنهم بعدـ االىتماـ هبم كعدـ مقابلتهم. تريد إسراء أف 

أشخاص آخرين، رغم أنو من انحية أخرل، ال  تعيش حياهتا دكف إشراؾ
تزاؿ إسراء حباجة إليهم يف حياهتا بعد أف عاد الطفل الذم اعتنت بو إىل 

  دار األيتاـ فقدىا الطفل الذم كاف يف الرحم.
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 الباب اخلامس
 االختتام

 اخلالصة - أ
 للباحثة استخبلص النتائج التالية:بناءن على النتائج كادلناقشة، ؽلكن 

، تبُت أف ىناؾ صراعنا داخل النفس صة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسنيف الق -1
تعيشو الشخصية الرئيسية، إسراء يف صورة مثالية عن النفس ككراىيتو. 

ادة كدتيل إىل أف تكوف أكثر الصورة ادلثالية إلسراء ىي أف تعيش احلياة بسع
زكجها. صورة كراىية إسراء لنفسها ىي لـؤ نفسها كتعذهبا ا إال مع حتفظ

ثبلثة  ىذا البحث أف ىناؾنتائج  كأظهرت مبعاملتها بطريقة غَت طبيعية.
بيانة ثبلثوف ىناؾ  .يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة زلسن بيانة كثبلثوف

تصف الذات ادلثالية إلسراء. ىناؾ ثبلث نقاط معطيات عن كراىية الذات 
 ليت تظهرىا إسراء.ا

يؤدم كجود ادلشاكل داخل النفس للشخصية الرئيسية على أساس منظور   -2
كارين ىورين إىل شكل من أشكاؿ ادلشاكل داخل النفس كىناؾ ثبلث 

( التحرؾ ضلو اخآخرين من خبلؿ االقًتاب من 1جهود حللها، كىي: )
ىناؾ ثبلث  األشخاص القريبُت كىو كليد كرئيس دار األيتاـ ككحيد.

ىناؾ  ( التحرؾ ضد اخآخرين مبحاربة من ال يتفق مع إسراء.2) بياانت،
( االبتعاد عن اخآخرين، اختارت إسراء بنفس احلياة 3) ثبلث بياانت،

 ىناؾ نوعاف من البياانت.كابتعاد األشخاص القريبُت منها. 
 توصياتال - ب

بحث على بناءن على النتائج كادلناقشات كاالستنتاجات، يركز ىذا ال
ادلشكلة داخل النفس للشخصية الرئيسية ادلسماة إسراء يف القصة القصَتة 
"اليتيم" بقلم فاطمة زلسن بناءن على منظور التحليل النفسي لكارين ىورين. تقدـ 
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الباحثة االقًتاحات للباحثُت اخآخرين لبحث يف القصة القصَتة "اليتيم" لفاطمة 
عبلكة على  كالبحث عن أشياء أخرل زلسن ابستخداـ نظرايت نفسية أخرل

العبلقات مع األشخاص يف البيئة احمليطة  عرفةيتم استخداـ ىذا البحث دل، ذلك
 كؽلكن أف يساعد يف حل ادلشكلة.
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