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 ط
 

جهدهيفإشرايفوإرشادييفإمتامكتابةىذاالبحثالعلمي,عسىاهللأنجيعل

عملهامقبوالوجيعلحياهتامباركةيفالدنياواآلخرة.

.شكراجزيالباالخصلزوجيتسعديةناصحة0  
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Abstrak 

 

رواية  فيمشكلة الشخصية الرئيسية .1140-7705-4106.أحمد رفاعى
"Pengakuan Eks Parasit Lajang" .)شعبة اللغة العربية  أليو أوتامى )دراسة تحليلية ادبية

وأدبها. كلية األدب. جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا. تحت إشرف نلنا انديريانا 
 تير.الماجس

 Pengakuan Eks Parasit Lajang،أيو أوتامي الرئيسية، الكلمة الرئيسية : العمل األدبي،
 .سلواالسيكولوجية األدبية اإلنسانية أبراهام م ،

 
أن  الروايةمنكلأنواعالعملاألديب،عرفنا القصرية.ومنذلا أكثرمنالقصة حبكة

لذلكمازلت اليومية. رفعتمناحلياة اليتحكيتفيها أحبإىلكلالعاديأنالرواية الرواية
يعوىذايؤثريفحياتنااليوميةحىتنستطأفراد،ألن يستطعاإلنسانأنيأخذالعربةمنشخصيتها،

اجملتمع، إىل السلوكية التنائج عن نعظ األديب.أن بالعمل اىتمامنا على دليل الروايةوىذا يف
"Pengakuan Eks Parasit Lajang" أيوأوتامي يتمحتويلادلؤلفإىليفىذهالرواية ،اليتأل فتها

وكذلكمنعمرىا.تالعشرينسنواريدأنيطلقعذريتهاىفتإمرأةأليتاليريدأنيتزوج،لكنىي
أنيثبتادلرأةأنيكونسعيدابدونزواج.ريديوإلزالةمفهومالعذريةاليتيعتقدأنوغريعادل.

السيكولوجية بالنظرية حتليلها مناسبة الرواية لذلكىذه إىلاالنزعاجالنفسية. ادلسألة تؤديىذه
 األدبيةاإلنسانية.

 ىذه الباحث اختار الفرصة ىذه وذلاويف الذاتية شكل يف اإلنسان تنظر األهنا النظرية
النفسيةوإحتياجاتاإلنسان األمػػػػػػػػػػػػػػػػن،الػحػػػػػاجػػػػػػاتالػفػػسػيػولػػػوجػػيػػػةوىي"العناصر ،حػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػة

 ."تحاجةحتقيقالذا،حػاجاتالتقديرواالحًتام،حػػاجػاتاالنػتػمػاءوالػمػػػيػول
 الباحث وجدت البحث ىذا وىيثالثةيف أتامي" أيو شعرتو" اليت ادلشكلةمسائل

أبرىام(Psikology Humanisticالشخصيةالرئيسية،األسبابمشكلة،التحليلالنفساإلنسان)
 .ماسلويفالرئيسيةأيوأوتامى
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