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  املقدمة

  

نظــراً للحاجــة امللحــة لكتــاب علمــي عمــيل يــوفر أساســاً نظريــاً وتطبيقيــاً للعمليــة العالجيــة 

والتعليمية املختلفة وابتداءاً باملؤسسات التعليمية والخاصة واإلرشادية يف املواقع الطبية والسيكولوجية 

هـذا الكتـاب بعـد  فعبء تألي وانتهاًء مبستشفيات األمراض النفسية ارتأى املؤلف أن يأخذ عىل عاتقه

أن ملس يف اآلونة األخرية عن كثب معاناة طلبة اإلرشاد والعالج النفيس يف الدول العربية يف اسـتيعابهم 

  . وحاجة املكتبة العربية ملل هذا الكتاب لهذه املوضوعات الحيوية

نـام طـويالً  النفيس الـذير اإلرشاد والعالج ة واثقة عىل طريق طويل لنمو وتطو إنه بحق خطو 

ولألسـف (عىل فراشاً من الخرافات والخزعبالت التي ما قرصت أبداً وسـائل اإلعـالم املرئيـة واملسـموعة 

  . يف ترسيخ هذه الخرافات حول هذا املجال املهم يف الوقت الحارض) منهاالعربية 

ات والكتاب الذي بـني يـدينا يضـم بـني دفتيـه النظريـات التحليليـة التـي انبثقـت مـن إسـهام

الكالسيكية والتي تعترب النبع الذي نهل منـه تالميـذه مـن بعـده  بنظرية فرويدسيجمون فرويد ابتداًء 

وهم برين الذي وضع نظرية التفاعل وقد تم توضيحها يف الباب الثاين من هـذا الكتـاب، ونظريـة أدلـر 

املعروفة بعلم النفس الفردي وقد تم رشحها يف الباب الثالث ونظرية كارين هورين والتي تم توضـيحها 

الفرويـدون الجـدد  مسـاهامتونظرية آن رو ف يالعالج والنمو املهني، وقد تم تنـاول . يف الباب الرابع

  . إلخ يف الفصل السادس... مثل أريكسون ويونج 

هم نظريات يف هذا الكتاب كمدخل تحلييل يف ف وهذه هي األبواب التي بني يدينا تم تنيظيمها

اد والعالج النفيس ال تزال يف طور اإلعـداد لعالج النفيس وهناك فصول ستة أخرى تناقش نظريات اإلرش

  والتجهيز وال تزال املهمة واإلرادة



 املقدمــة

12  

قامئة يف سبيل إخراجها للقارئ العريب والطالب املتخصص يف اإلرشاد والعالج النفيس من وجهة  

  .الـلـهنظر سلوكية معرفية قريباً إن شاء 

  . حيط إىل الخليجأن ينفع بهذا الكتاب أبناء أمتي من امل الـلـهويف الختام أسأل 
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  الباب األول

  نظرية التحليل النفيس لفرويد
  

  :متهيد

بعـض ينطلـق نظرية التحليل النفيس ركن أسايس يف اإلرشاد والعالج النفيسـ الحـديث، وتعترب 

العاملني يف مجال اإلرشاد النفيس أو العالج النفيس من مفاهيم أساسـية وأسـاليب نابعـة مـن التحليـل 

  .(Gilliland, 1989)النفيس 

من املعروف أن فرويد هو املؤسس لهذا االتجاه، وفيام ييل عرض مخترصـ للخلفيـة الشخصـية 

  .لفرويد

، وانتقل مـع أرستـه إىل )تعرف اآلن بتشيكوسلوفاكيا(مورافيا  –بفريربج  )1956(ولد فرويد عام 

، وقـد ركـز عـىل فينا حيث تلقى تعليمه هناك، عندما أنهى دراسته الثانويـة، توجـه إىل دراسـة الطـب

 ,Patterson) ام اهـتم بدراسـة الخاليـا العصـبيةك )دراسة مجهرية لبنية األنسجة( دراسة الهيستولوجي

1989).  

وبعد حصوله عىل درجة الطب األوىل، ومامرسته للعمل، كانت لديه رغبة لدراسـة األمـراض العصـبية، 

ويم املغناطييس يف مجال الهسترييا واضـطرابات والذي كان يستخدم التن درس بالبداية يف فرنسا مع شاركو وقد

أن نتائج التنويم املغناطييسـ : ولقد استخدم فرويد التنويم املغناطييس لفرتة ثم توقف عن ذلك، بسبب. أخرى

  .(Gilliland, 1989)غري مؤكدة، كام أن بعض املرىض ال ينامون بهذه الطريقة  

أنهام قـد اسـتخدما أسـلوب التنفـيس يف عـالج ، حيث )1880(كام عمل مع بروير يف بداية عام 

يف الهسـترييا  هدراسـات وبعد عامني من كتابة البحث نرش الهسترييا، وقد كتبا بحثا عن طريقة التنفيس،

(Patterson, 1986).  
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وضـع أول كتـاب رئييسـ لـه وهـو  )1900(كذلك فقد اجتهد يف التحليل الذايت لنفسه، ويف عـام 

ه حبه ألمه وكراهيته ألبيه واعترب هذه ظاهرة عامة أطلق عليهـا اسـم عقـدة ، كشف في"تفسري األحالم"

  .(Patterson, 1986)أوديب 

نرشــ علــم الــنفس املــريض للحيــاة اليوميــة، وبــني أن زالت اللســان، األخطــاء،  )1901(ويف عــام 

حالـة : وهـينرشـ ثالثـة أعـامل مهمـة  1905إلخ كلها نتيجة للدوافع الالشعورية، ويف عام ... الحوادث 

ـاعات  3هسترييا والتي تصف معالجة االضطرابات الهستريية،  مقاالت حول الجنسية والتي توضـح الرص

الجنسية التي ميكن أن تنتج العصاب، الظُرف وعالقته بالشعور حيث أنـه يفـرتض أن املـزاح هـو شـكل 

  .(Gilliland, 1989)مقنع لتوصيل العداء والكراهية 

تطور نظرية التحليل النفيس، وال نقول هنـا أن أعـامل فرويـد فقـط  كل هذه األعامل أدت إىل

رانك،  :هي التي أدت إىل تطوير نظرية التحليل النفيس، بل إن هناك إسهامات للعديد من العلامء مثل

  .(Gilliland, 1989)أدلر، يونج، وغريهم

-New) التحليــل النفيســ تعــرف بالفرويــديون الجــدد هــذا وقــد ظهــرت اتجاهــات حديثــة يف

Freudian)  1982رفاعي، (وشارك فيها العديد من العلامء خاصة بعد وفاة فرويد.(  

   النظريةالخلفية: 

  :إىل أربع مراحل )1895 – 1939( ميكن تقيسم الفرتة التي عاشتها فرويد من عام

ية، والتي ظهرت خاللها بدايات نظريات فرويد يف الـدوافع الالشـعور )1900-1895(الفرتة ما بني  .1

وقد توصل إىل هـذه النظريـات عـن طريـق . التحويل، املقاومة، الكبت، القلق، أسباب العصاب

 .(Patterson, 1986)استخدام أساليب التنويم املغناطييس، التنفيس، والتداعي الحر يف العالج 
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يف ذلـك مـن الفكـرة  طور فرويد خاللها نظريته عن الجـنس، منطلقـا 1910 -1900الفرتة ما بني  .2

، كـام وضـح (Patterson, 1986)القائلة بأن العصاب ناتج بسبب الصـدمات االنفعاليـة الجنسـية 

 ).1982رفاعي، (ومفهوم تفسري األحالم  (Libido)مفهوم الطاقة الجنسية 

 انفصل خاللها كل من إدلر ويونج عن فرويد ليأخذ كل منهام اتجاها 1920-1910الفرتة ما بني  .3

، ركـز يف هـذه الفـرتة عـىل مفهـوم العـدوان )1982رفـاعي، (ويـد خاص مميز ومختلف عن فر 

كام متيـزت هـذه الفـرتة . وارتباطه بغريزة املوت، وبني أن الطاقة الجنسية ترتبط بغريزة الحياة

 .(Patterson, 1986)باكتامل نظرية فرويد يف الشخصية وبنائها 

 ,Patterson)اليب العالج ونرشها عىل أس كان تركيز فرويد منصبا 1939 –منتصف العرشينات  يف .4

1986). 

  :ية للنظرية ساملفاهيم األسا

يشمل التحليل النفيس املرتبط بإسهامات فرويد عىل العديـد مـن املفـاهيم، وفـيام يـيل عـرض 

وتوضيح لبعض هذه املفاهيم، مع األخذ بعني االعتبار أن بعض هـذه املفـاهيم موضـح يف هـذا الجـزء 

  .يف الصفحات القادمةتناوله بيشء من التفصيل بشكل مخترص، ألنه سيتم 

والتي تعمل بشكل ال شعوري، وتستخدم لتوفري راحة للفـرد ): أو دفاعات األنا(آليات الدفاع  .1

 .(Shilling, 1984)من الرصاع االنفعايل، وتساعد الفرد يف التحرر من القلق 

هـي  األوليـةاقـع، وظيفتـه وهو جزء من بناء الشخصية، والذي يتوسط بـني الفـرد والو : األنا .2

 . (Shilling, 1984)ويعمل عىل التوسط ما بني الهو واألنا األعىل . إدراك الواقع والتكيف معه
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وهو جزء من بناء الشخصية يرتبط باألخالق، واملبـادئ، والنقـد الـذايت، ويُشـكل : األنا األعىل .3

 .(Shilling, 1984)بواسطة إندماج الطفل مع األشخاص املهمني وخاصة الوالدين  

ويحدث عندما يثبت ويستقر النضـج النفيسـ الجنيسـ يف مسـتوى معـني، ويظهـر : التنثبيت .4

بشخص أو موضـوع  -يف مرحلة الحقة من مراحل النمو–التثبيت عىل شكل تعلق لدى الفرد 

) 1982رفـاعي، (يثبت فيـه تعلقـه السـابق املتكـون لديـه يف مرحلـة الطفولـة بشـكل خـاص 

(Shilling, 1984). 

والتي تكونت لديه يف مراحـل سـابقة –وهو نقل أو تحويل مشاعر وعواطف الفرد : التحويل .5

إىل املعالج بشكل ال شعوري، بحيث يصبح املعـالج هـو مركـز اهـتامم  -تجاه أشخاص مهمني

 .(Shilling, 1984)) 1982رفاعي، (وقد تكون هذه املشاعر سلبية أو إيجابية . املتعالج

الشـعورية منهـا وغـري الشـعورية  -تجـاه املعـالج–هو ردود فعـل املعـالج و : التحويل املضاد .6

(Shilling, 1984). 

وهو تعبري املريض التلقايئ لكل مـا يخطـر عـىل بالـه دون االختيـار او التقيـد : التداعي الحر .7

 ,Shilling)) 1982رفاعي، (وهو األسلوب األول إلطالق الخربات أو األحداث املكبوتة . باألخالق

1984). 

وهو الوقوف عند الحالة النفسية الستخراج الـدوافع واملحتويـات الالشـعورية فيهـا : التفسري .8

من خالل تحليلها وفهم ما ميكن أن تضمه من رموز وإشـارات بغيـة الوصـول يف النهايـة إلـة 

 ).35ص  1982رفاعي، (معناها ودالالتها 

كـوين وتة للتخفيف من أثرهـا يف تة املكبويتضمن إطالق وتحرير الشحنة اإلنفعالي: التنفيس .9

  وهذا يتطلب توفري املناخ املناسب . االضطراب النفيس
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 ).1982رفاعي، (لخروج املادة املكبوتة من الالشعور، ومن ثم تفسريها ومعرفة دالالتها 

وهو عبارة عن مقوم نفيس ينتج تنبيه أو إثـارة، هـذا التنبيـه أو التـوتر يـدفع الفـرد : الحافز .10

 .(Shilling, 1984)ط معني للقيام بنشا

 .(Shilling, 1984)هو جزء من الحياة العقلية يعيه الفرد ويدركه : رالشعو .11

وهي عبارة عن حافز او طاقة نفسية ترتبط مع الجوانـب ): أو طاقة الحياة(الطاقة الجنسية  .12

هـذه هذا وتتواجد  -باملعنى الواسع للكلمة–وهي الفعالية التي تقدم اللذة للفرد . الجنسية

الطاقة مع الفرد منذ الوالدة، وتظهر يف أجـزاء الجسـم املختلفـة، حيـث أنهـا ترتكـز يف أجـزاء 

 .(Shilling, 1984)) 1982رفاعي، (معينة من الجسم يف مراحل معينة من منو وتطور الفرد 

ويقابـل هـذا . وهي ترجع إىل االتصال بني الطفل والوالـد مـن الجـنس اآلخـر: عقدة أوديب .13

 .(Shilling, 1984)شاعر معاكسة تجاه الوالد من نفس الجنس االتصال م

تظهر هذه العملية من خالل اإلطالق الحر للمنبهات والطاقة النفسـية دون : العملية األولية .14

 .(Shilling, 1984)مراعاة املنطق أو الواقع أو حتى مطالب البيئة 

 .(Shilling, 1984)لبات البيئة سم باملنطقية والعقالنية، وتراعي متطتت: العملية الثانوية .15

التعبــريعن التــوتر تســعى إىل ) أو حــافز(تشــري إىل حالــة اســتثارة جســمية فطريــة : الغريــزة .16

 .(Shilling, 1984)) 1986جابر، (والتخلص منه، هذا وال ميكن تربير الغريزة 

الفـرد،  هو جزء من الحياة العقلية، والذي تقع فيه حـاالت نفسـية كثـرية ال يعيهـا: الالشعور .17

 .(Shilling, 1984)) 1982رفاعي، (ومن الصعب عليه أن يستدعيها بشكل مبارشة 
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، ولكن ميكن استدعائها إىل الوعي وتضم األفكار غري املوجودة يف الوعي حاليا: ما قبل الشعور .18

 .(Shilling, 1984)بجهد شعوري 

حليل النفيس، وهو أن النـاس وهذا املبدأ ينطلق من مفهوم أسايس يف الت): املتعة(مبدأ اللذة  .19

 .Shilling, 1984.P.21)مييلون لتجنب األمل وعدم االرتياح ويسعون للحصول عىل اإلشباع واللذة

مـن خـالل    يوضح هـذا املفهـوم أنـه يـتم تعـديل مبـدأ اللـذة بشـكل عـادي : مبدأ الواقع .20

 .( Shilling, 1984.P.21) متطلبات واحتياجات العامل الخارجي، والتي ال مفر منها

داللتها عىل مقاومة املتعـالج إنجـاز عمليـة  -يف التحليل النفيس–األصل يف املقاومة : املقاومة .21

رفض املتعالج إخـراج الخـربات املكبوتـة، رفضـه : وميكن النظر لها بطرق مختلفة مثل. العالج

 .(Shilling, 1984)الخ ... لتفسريات املعالج 

 .(Shilling, 1984)، ومعارضته لحب اآلخرين تعربعن حب الفرد لذاته: الرنجسية .22

مـا  والتي غالبا للرغبات الالشعورية وللغرائز هو جزء من بناء الشخصية والذي يعترب مستودعا: الهو .23

 .(Shilling, 1984) تكون مؤملة أو محرمة

  :النظرة إىل الطبيعة اإلنسانية 

نية، وهـذه الغرائـز فطريـة، والعالقـة يؤكد فرويد عىل أهمية الغرائز يف تشكيل الطبيعة اإلنسا

  ).1981عبد الرحيم، (اع رص بينها وبني قوانني املجتمع هي عالقة 

ويبني فرويد أن لدى اإلنسان مجمـوعتني مـن الغرائـز األساسـية، وهـام غرائـز الحيـاة، وغرائـز 

  .املوت
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 :Eros) أو الجنس(غرائز الحياة )  1

ظ عـىل بقـاء الـذات، وعـىل العمليـات الحياتيـة غريزة الحياة تشتمل عـىل القـوى التـي تحـاف

  .Libidoوطاقة هذه الغريزة تسمى الطاقة الجنسية . اليومية

 : (Thanatos)غرائز املوت ) 2

ومل يطلق فرويد أي اسـم عـىل . هذه الغرائز هي وراء مظاهر القوة والعدوان واالنتحار والقتل

يعتقد فرويد أن لدى كل شخص رغبة ال شعورية . يةطاقة غرائز املوت كام فعل بالنسبة للطاقة الليبيد

  .فكأن هدف الفرد يف الحياة هو املوت. يف املوت، ورغبة للعودة إىل حالة عدم العضوية

نحو الـذات إلشـباع الرغبـة يف املـوت، ولكـن بسـبب وجـود  لذا يكون العدوان بالبداية موجها

 ,Patterson)) 1986جـابر، (لعدوان نحو اآلخـرين غريزة الحياة، والتي تشتمل حفظ الفرد لذاته، يتجه ا

1986).  

وكنتيجة لذلك يبني فرويد أن العدوانية هـي ميـل أصـيل يف الطبيعـة اإلنسـانية، وأنهـا ليسـت 

  ).1981عبد الرحيم، (ناتجة عن الفساد االجتامعي 

: حـد كتبـهعن فرويد قوله يف أ  -عدنان عبد الرحيم يف كتابه فرويد والطبيعة اإلنسانية–وينقل 

  ).25 ص 1981عبد الرحيم، " (العدوانية استعداد غريزي ابتدايئ له استقالل ذايت لدى الكائن البرشي"

  :وفيام ييل عرض ملجموعة من االفرتاضات حول الطبيعة اإلنسانية، من وجهة نظر فرويد

 .الشخصية عبارة عن نظام من الطاقة تدعم بواسطة حوافز غريزية بيولوجية .1

فز موجهة نحو التقليل من التوتر البيولوجي، وتتعارض مع القيود البيئيـة والقـوانني هذه الحوا .2

 .االخالقية
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ـاع بـني الغرائـز ـالنمو النف .3 يس هو نتيجة ملواجهة متطلبات التغـري بشـكل نـاجح، ونتيجـة للرص

 .والبيئة واملجتمع

ة قبـل االنتقـال إىل يتقدم النمو خالل مراحل منائية ثابتة، يجب أن يتم إشباع حاجات كل مرحل .4

 .املرحلة التالية

النشاطات اإلنسانية مبالغ يف حتميتهـا، كـل أشـكال السـلوك ناتجـة عـن املحـددات الشـعورية  .5

 .إمنا هو عشوايئ وتلقايئ إىل حد ما فسلوك اإلنسان ليس حرا. والالشعورية

رث مـن املحـددات املحددات الالشعورية محكومة بقواعد، ولها تأثري عىل األفكار والترصـفات أكـ .6

 .الشعورية

يكـون مـن الصـعب عـىل الفـرد املحافظـة عـىل  -والتي تجرب الفرد عىل التنـافس–خالل العقد  .7

بالتـايل يكـون مـن الصـعب الوصـول للحيـاة . التوازن، ويكون من السهل أن ينحرف، منو الفـرد

 .(Shilling, 1984)السوية بالنسبة للفرد 

يف ... ري عىل دور العوامل البيولوجية مثل الوراثة، النضج وهكذا، يظهر أن فرويد أكد بشكل كب

بـالخربات  كام أنه ركز عىل فكرة أن سلوك اإلنسان حتمي، مبعنى أنه محدد سـلفا. منو السلوك اإلنساين

بالتـايل سـيكون مـن الصـعب تغيـري السـلوك . املاضية وخاصة خربات السنوات الخمس األوىل من الفرد

  .(Patterson, 1986)اإلنساين 

  :نظرية الشخصية 

كان من بني ما انتهى إليه فرويد نظرية متكاملة يف الشخصية، وتشكل هـذه النظريـة األسـاس 

من نظرية التحليل النفيس يف االضطرابات النفسية وتكونها، ومـن اتجاهـه الخـاص باملعالجـة النفسـية 

  ).1982رفاعي، (
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أن يضـع نظريـة طبوغرافيـة للعقـل، وقـد قسـم  هذا ومن خالل قيام فرويد بتفسري األحالم، حاول

بعني االعتبـار صـلة هـذه املنـاطق  آخذا. الشعور، والشعور الالشعور، ما قبل: العقل إىل ثالث مناطق، وهي

  :وفيام ييل عرض لهذه املناطق. (Shilling, 1984)بالوعي 

 رب الالشـعور مسـتودعاويعت. من حياة الفرد يختفي وراء الوعي إن جزءا :(Unconscious)الشعور  .1

عـادة املـواد املوجـودة يف . يف خـربة الفـرد وسـلوكه   للمشاعر واألفكار املكبوتة، والالشعور يـؤثر

وممكن أن تصبح شعورية فقط مـن خـالل مـا قبـل الشـعور . الالشعور تكون غري متوفرة للوعي

(Shilling, 1984+Patterson, 1986).  

والتي تكون موجبة نحـو إشـباع " بالعملية األولية"ويد الالشعور مرتبط مبا يطلق عليه فر 

  ".عمليات مبدأ اللذة"الرغبات، وإطالق الطاقة الغريزية 

الالشعور ال يعمل وفق مبدأ املنطق، يستمتع بالتناقضـات، يـرفض أن يقـول ال للرغبـات، 

  .وهو يوفر مادة لألحالم ولألعراض العصبية. ومحتوى الالشعور محدد بإشباع الرغبات

كــام أن الالشــعور يحتــوي عــىل تصــورات واســتنتاجات عقليــة للغرائــز، وخاصــة الغرائــز 

  .(Shilling, 1984)الجنسية 

وهي منطقة من العقل ال تكون موجودة عندما يولد الشخص،  :(Preconscious)ما قبل الشعور   .2

ها شاشة تفصل بـني ولكنها تنمو وتتطور مع استمرار تفاعل الفرد مع البيئة، وقد ينظر لها عىل أن

املواد يف الالشعور ممكن أن تصبح شعورية عنـدما تـربط بكلـامت ومـن ثـم . الشعور والالشعور

 .تصل إىل ما قبل الشعور
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من جهة أخرى، واحدة من وظائف ما قبل الشعور هي العمل كمراقـب، بحيـث يكبـت 

  .األمنيات والرغبات ويبقيها يف الالشعور

وهي موجهة لتجنب " العملية الثانوية"بهذه املنطقة يسمى منط النشاط العقيل املرتبط 

عدم اللذة، كام أنه يؤخر إطالق الغرائز، وينظم الطاقـة العقليـة بحيـث تخـدم املنطـق والواقـع 

(Shilling, 1984+Patterson, 1986).  

يرى فرويد أن الشعور له وظيفة أعضاء الحس من حيث إدراك الحاالت أو  :(Conscious)الشعور  .3

العامل الخارجي، واملثريات الداخلية : واملواد تصب يف الشعور من اتجاهني، وهام. الصفات النفسية

(Patterson, 1986). 

فـوق سـطح (ويبني فرويد أنه لو تخيلنا أن العقل يشبه جبل الجليـد، الجـزء املـريئ منـه 

بـني الجـزء املـريئ وغـري  ميثل الشعور، بينام الخط املايئ الفاصـل -الجبل 1/9والذي يعادل –) املاء

والـذي يعـادل –املريئ ميثل ما قبل الشعور، أما الجزء املتبقي كم جبل الجليد تحـت سـطح املـاء 

  .(Shilling, 1984)ميثل الالشعور  -الجبل 8/9

: فهو يـرى أن العمليـة األوليـة. هذا وقد ميز فرويد بني العملية األولية والعملية الثانوية

الهدف األسايس لها هو األطالق الرسيع للطاقة . ية، وال تخضع إلكراه الواقعغري منظمة، غري منطق

  .العقلية

مبدأ اللذة يستخدم ليصف الجهود املبذولة لتجنب التوتر، والتي تعترب جوهرية يف هـذه 

  .العملية

: ، وهي تعكس وتخضع ملتطلبـات كـل مـنوتقييدا فهي اكرث تنظيام: أما العملية الثانوية

  .الوقت، واملنطقالواقع، 
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املبدأ من القدرة عـىل     وقد صاغ فرويد مبدأ الواقع كآلية منظمة لهذه العملية، وينطلق هذا

  .(Shilling, 1984)تأجيل اإلشباع الفوري من أجل الرضا باملستقبل 

  :بناء الشخصية

 يرى فرويد أن الشخصية يف بنـاء ثـاليث الجوانـب يف أعامقـه، لكـل جانـب مـن هـذه الجوانـب

والسـلوك . وهذه الجوانب تتفاعل مع بعضها البعض لتشكل وحدة متكاملة. صفاته ومبادئه وخصائصه

  .Patterson, 1986)+1982رفاعي، (يكون عادة نتيجة للتفاعل بني هذه الجوانب الثالثة 

  :وهذه الجوانب هي

مـن األنـا واألنـا وهو النظام األسايس، موجود عند الفرد منذ الوالدة، منه يتحدد كـل  :(Id)الهو  .1

للطاقة النفسية، وللغرائز، واللذان يعتربان األكـرث  األعىل، ال ينمو مع الوقت، ويعترب الهو مصدرا

 .أهمية لكل من الجنس والعدوان

وظيفة الهو هي تفريغ وإطالق الطاقة املوجودة لدى العضوية، واملحافظة عىل مسـتوى متـدٍن 

  .ىل إشباع الحوافز الغريزية بشكل فوريمن التوتر، وللقيام بذلك يسعى الهو إ

الهو يعمل وفق مبدأ اللذة، كام أنه ال يخضع للواقـع، فهـو ال مييـز بـني الواقـع املوضـوعي،  إذا

هذا وعملياته هي من نوع العملية األولية، وهذه العملية قد تؤدي إىل . والواقع غري املوضوعي

  .غريزية للهوإحداث هالوس أو أحالم من أجل إشباع الحوافز ال

 + Shilling, 1984 + Patterson, 1986)فالعمليـات التـي يقـوم بهـا الهـو هـي ال شـعورية .. إذا

Gilliland, 1989).  
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وال يكـون . وهو نظام نفيس معقد، والذي يعمل كوسيط بني الهو والعـامل الخـارجي :(Ego)األنا  .2

 .لعامل، يتطور األنا خارج الهواألنا موجود عند والدة الفرد، ولكن مع زيادة التفاعل مع ا

االنا يسعى للحصول عىل اإلشباع ولكن ليس بنفس طريقة الهو، حيث أن األنا يراعي متطلبـات 

، فاألنـا يختـار الوقـت املناسـب والطريقـة (Shilling, 1984 + Gilliland, 1989)العـامل الخـارجي 

قصـري –األنا قادر عىل تأجيل اإلشباع : ، عىل سبيل املثال)1982رفاعي، (املناسبة إلشباع الحاجات 

  .من أجل إشباع حاجات طويلة املدى يف املستقبل -املدى

هذا ويعتمد األنـا عـىل . كام أن األنا يعمل وفق مبدأ الواقع، وعملياته من نوع العملية الثانوية

 ,Shilling)الخربات املاضية إلصدار أحكام حول أكرث الطرق فاعليـة مـن أجـل الوصـول لإلشـباع 

1984) .  

األنا ال شعوري معظم الوقت، وكثري منه يقع يف ما قبل الشعور ليك يكون مـن السـهل إحضـاره 

  .(Patterson, 1986)إىل الشعور 

  :للهو، ويعمل كويص عىل الشخصية، ووظائفه هي األنا يعترب منظام

 .بالواقع اإلحساستطوير   .أ 

 . الخارجياختبار الواقع من خالل حكم وتقييم موضوعيني للعامل  .ب 

 .التكيف مع الواقع من خالل استخدام الفرد ملصادره الذاتية للوصول إىل حلول مرضية  .ج 

 .ضبط وتنظيم الحوافز الغريزية  .د 

 .تطوير حلول متبادلة ومرضية  .ه 

 .(Shilling, 1984)يحمي األنا نفسه من التهديد   .و 
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خاصـة بالوالـدين القـيم ال يـتم تـذويت خـالل مواقـف منائيـة عـدة :(Super Ego)األنا األعـىل  .3

أو قـيم (الجزء من األنا يترشب القيم الوالديـة  وهذا .من قبل الطفل) إيجابية كانت أو سلبية(

 .(Shilling, 1984)يسمى األنا األعىل  لذلك )املجتمع

واألنا األعىل ميثل الجانب األخالقي واالجتامعي من الشخصية، وهو يقدم املُثل أكرث من الواقـع، 

ليس إىل املتعة أو الواقعية، وقد تطور نتيجة الحاجة إىل ضبط العدوان الناتج ويسعى للكامل و 

  .(Gilliland, 1989)عن عدم إشباع الحاجات 

  .الضمري، واألنا املثايل: ويتكون األنا األعىل من نظامني فرعيني وهام

م قيم يتم ترشبها من اآلخرين، ويُظهر االمور التي يعتقـد الفـرد أنـه يجـب عـد: الضمري  .أ 

 .القيام بها

قيم يتم تعلمها عن طريق الطفل نفسه، ويُظهر األمور التي يود الفرد القيام : األنا املثايل  .ب 

 .(Shilling, 1984)بها 

  .أحدهام أو كليهام يف رصاع ال شعوري متكرر مع الهو

  :منو الشخصية

رتض وجـود يبني فرويد أن شخصية الفرد تتشكل خالل السنوات األوىل من حياته، كـام أنـه يفـ

تبقـى  -وإن كان هناك تنوع واختالف بني األفراد فيهـا–عدد من مراحل النمو النفسية الجنسية، والتي 

  .يف األساس متشابهة لدى الجميع

ولفهم نظرية فرويد بشكل جيـد، يجـب أن نفهـم أن فرويـد يف حديثـه واسـتخدامه ملصـطلح 

  .املستخدم بشكل عام لهذه الكلمة يركز عىل املعنى الواسع للكلمة، وليس املعنى" الجنس"
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الفـم، الرشـج، واألعضـاء : والتـي تتضـمن بالنسبة لفرويد فقد حدد املناطق الحساسـة جنسـيا

التناسلية، ويعتقد أن هذه املناطق مهمة يف منـو الشخصـية ألنهـا تعتـرب املصـدر األول لإلثـارة بالنسـبة 

  .للطفل

ي إىل اللـوم واإلنتقـاد مـن قبـل األهـل، وهـذا تكرار محاوالت الطفل إلثارة هذه املنـاطق يـؤد

  .(Shilling, 1984)بدوره يؤدي إىل اإلحباط أو القلق 

هذا وقد وضع فرويد خمس مراحل لنمو الشخصية، ثالث مراحل منها قبـل التناسـلية، يتبعهـا 

  .مرحلة كمون متتد من خمس إىل ست سنوات، ومن ثم املرحلة التناسلية

خالل السنة األوىل من حيـاة  -خفض التوتر–املصدر املبديئ للمتعة  :(Oral Stage)املرحلة الفمية  )1

من خالل الفم يقوم الطفل بنشاطات معينة، حيث يقوم الطفل باملص، واالبتالع . الطفل هو الفم

وبعد ظهور األسنان يلجأ الطفل إىل  -هذان النشاطان يوفران املتعة للطفل–خالل عملية التغذية 

 .(Shilling, 1984)تعة عن طريق العض الحصول عىل امل

التثبيـت عـىل  ويبني فرويد أن هذه األنشطة ممكن أن تظهر يف سامت الشخصية املميـزة، فمـثال

بيـنام . مرحلة املص يؤدي إىل ظهور شخصية ساذجة، أو شخصية تتسم بالهدوء، الثقـة، والتفـاؤل

ة وخاصـة العـدوان اللفظـي، وظهـور التثبيت عىل مرحلة العض يؤدي إىل منو السلوكات العدواني

  .(Patterson, 1986+Shilling, 1984)السلوك االستغاليل والجديل 

تحتـل  –والتـي ترجـع إىل هـذه املرحلـة  –لذا يعتقد فرويد أن الخربات الشعورية والالشـعورية 

ت يف الحياة النفسية للطفل، والخربات الجديدة تـنظم ضـمن نطـاق هـذه الـذكريا رئيسيا موقعا

(Gilliland, 1989).  
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بشـكل كـيل عـىل والدتـه يف تـوفري كـل مـن الحاميـة  وألن الطفل يف هذه املرحلة يكون معتمدا

  : والرعاية والتغذية، فإن عالقته مع أمه يحتمل فيها نوعني من التهديد، وهام

يف  ، ممكــن أن يصــبح الطفــل اعتامديــاومريحــة جــدا إذا كانــت العالقــة قويــة جــدا  . أ

 .املستقبل

من ناحية أخرى إذا كانت العالقة ضـعيفة ومسـببة للقلـق والتـوتر، ممكـن أن يطـور   . ب

 .الطفل مشاعر من عدم األمن يصعب التخلص منها

أما إذا اتصفت العالقة بقرب و دفء مناسبني دون أن يكون مبالغ فيهام، سيطور الطفـل روابـط 

  .(Shilling, 1984)تتسم باملحبة والثقة مع اآلخرين 

خـالل السـنة الثانيـة مـن حيـاة الطفـل، يـدرك بضـغط العضـلة  :(Anal Stage)ة الرشجية املرحل )2

كمصدر يسبب الشـعور باالرتيـاح، ومبجـرد أن يكتشـف الطفـل كيفيـة  -بفتحة الرشج–العارصة 

إزالة الشعور بعدم االرتياح، يبدأ الوالدين بتدريب الطفل عىل اسـتخدام دورة امليـاه، وهـذا هـو 

 .(Shilling, 1984)لرئييس بني الطفل والوالدين الرصاع األول ا

، االحتفـاظ، التلويـث، اإلزاحة: الذكريات واألفكار املرتبطة بهذه املرحلة تتضمن النشاطات التالية

  .(Gilliland, 1989)مرة أخرى هذه األنشطة ممكن أن تظهر يف سامت الشخصية . والنظافة

دين أمر حاسم، فإذا كانت العالقة تتسم بالقسوة مـن ومرة أخرى نوعية العالقة بني الطفل والوال

وممكن أن تتطور شخصية . قبل الوالدين، رمبا يلجأ الطفل للتمرد عن طريق االحتفاظ بالفضالت

 هـذا سـيؤدية، وتم مدح الطفل عىل جهوده، فأما إذا كانت العالقة مريح. تتسم بالبخل والعناد

  .(Shilling, 1984)إىل منو شخصية تتسم باالبتكار واإلنتاج 
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  ).1982رفاعي، (هذا ومتتد املرحلتان األوىل والثانية عرب السنوات الثالث األوىل من حياة الطفل 

بني األعامر ثالث وخمس سـنوات النمـو النفيسـ بـالتاميز يبدأ  :(Phallic Stage)املرحلة القضيبية  )3

 .كهم للقضيبواالختالف بني األوالد والبنات، من حيث امتالكهم أو عدم امتال 

بأعضائه التناسلية، ويزداد الخيـال والفضـول الجنيسـ لـدى  خالل هذه الفرتة يظهر الولد اهتامما

  .الطفل

التهديد من الخصاء واقعي عندما يكتشف الولد أن البنـت ال متتلـك قضـيب، أمـا البنـت يصبح و

  .فتشعر بالحرمان والحسد عندما تصبح عىل وعي بأنها ال متتلك قضيب

مـن األوالد والبنـات يقيمـوا القضـيب بشـكل مرتفـع، ولـديهم الخـوف مـن  فرويد أن كالوضح 

  .الخصاء

بالنسـبة للبنـات فتسـمى (معلم رئييس يف هذه املرحلة لكال الجنسـني وهـو عقـدة أوديـب هناك

. ، وهي ترجع ألسطورة من األساطرياليونانية عن شـخص قتـل والـده وتـزوج والدتـه)عقدة الكرتا

إىل األب مـن الجـنس اآلخـر، ويف نفـس الوقـت يشـعر  يد أن الطفل ينجذب جنسـيافيفرتض فرو

  .الطفل بالغضب تجاه األب من نفس الجنس

  :يرى أن أبيه هو املنافس له يف محبة أمه، لذا تخيل أنه فالولد مثال

 .وهذه تسمى عقدة أوديب اإليجابية -يصبح املحب لألم–إما أن يأخذ مكان األب   . أ

وهـذه تسـمى  -يصـبح املحـب لـألب–ولد محل األم، بحيث يتوحد مع األب أو أن يحل ال  . ب

 .عقدة أوديب السلبية
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عـن طريـق  -ألنه ميثل املنـافس لـألب–يف عقدة أوديب اإليجابية الولد يعتقد أن والده سيعاقبه 

بأمـه  ، أما يف عقدة أوديب السلبية يخاف الولد من أن يصبح شـبيها)قلق الخصاء(إزالة القضيب 

  .وبكال الحالتني يفقد هويته). ي بال قضيبأ (

أما بالنسبة للبنت فيمكن أن ترتبط بوالـدها كمنافسـة لـألم، بحيـث أنهـا تبـدأ باإلنجـذاب نحـو 

عنـدما تلـوم والـدتها، ألنهـا السـبب يف نظـر  ، ويزداد استياء البنت عمقا-عن األم بعيدا–والدها 

  .(Shilling, 1984)البنت يف عدم امتالكها للقضيب 

وعىل الرغم من حب البنت لوالدها، إال أنها تشعر بالغرية منه ألنه ميتلك ما ينقصـها، ولكـن مـع 

مرور الوقت تتعدل عقدة الكرتا لدى البنت عن طريق الواقع وإدراكها له، وتضعف مبرور الـزمن 

(Patterson, 1986).  

وصل إىل عمر خمـس أو سـت يف هذه املرحلة يكون الطفل قد  :(Latency Stage)مرحلة الكمون  )4

املشاعر الجنسية يتم اسـتبدالها . سنوات، ويضعف تأثري عقدة أوديب، ويتم كبت ذكريات الطفل

 .مبشاعر من املحبة، كام أن قوة العداء تضعف

أطـول مـع  وينخرط الطفل يف النشـاطات املعرفيـة، ويقيضـ وقتـا. خالل هذه املرحلة تقوى األنا

التغـريات تـرتبط بوظـائف  وكل هذهرتبط بشكل أكرب مببدأ الواقع، األطفال من نفس الجنس، وي

  .العملية الثانوية

تسـتمر و . يتم خالل هذه املرحلة ترشب ملزيد مـن القـيم الوالديـة، ويتشـكل مركـز األنـا األعـىل

  .(Shilling, 1984)سنة  14-9مرحلة الكمون حتى البلوغ، والذي يقع ما بني عمر 
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ينام تتصف املراحل الثالثة األوىل للنمو بالرنجسـية، خـالل هـذه ب: (Genital Stage)املرحلة التناسلية  )5

املرحلة، حب الذات يبدأ بالتغري إىل حب اآلخرين، ومع بداية البلوغ، يدخل الطفـل يف مرحلـة مـن 

 .(Shilling, 1984)النمو يتم فيها نضج سلوكات الطفل التي يوجد بها ميل للجنس اآلخر 

يظهر التطبيع االجتامعـي، املشـاركة يف النشـاطات الجامعيـة، الـزواج، وتكـوين  ويف هذه املرحلة

  .(Gilliland, 1989)األرسة، النمو والتخطيط املهني، كل هذه األنشطة تظهر خالل هذه املرحلة 

هذا والفرد العادي مل يعد يحصل عىل املتعة عن طريق الفـم أو الرشـج أو النشـاطات املتضـمنة 

ام أنه ال يهتم بقلق الخصاء وعقدة أوديب غري املعالجة، ولكنه يحصل عىل املتعة إثارة جنسية، ك

تأثري املراحل ما قبل الجنسية ال يختفـي، . الكربى من خالل العالقات مع األفراد من الجنس اآلخر

  .(Shilling, 1984)ولكنه يندمج مع تأثري هذه املرحلة

وظيفة لكل املراحل النامئيـة السـابقة، والتـي يسـتمر بالتايل فالتنظيم النهايئ لشخصية الفرد هو 

  .(Shilling, 1984)تأثريها يف شخصية الراشد 

  :(Love Stages)مراحل الحب 

حالـة مـن الجاذبيـة  -من وجهة نظره–فرويد يعترب اإلنسان حيوان مؤكد للحب، ويُعترب الحب 

  .وع الحب عىل بعض الرضايجب أن تحصل من موض) أو شخص(املتبادلة، بالتايل حتى تحب يشء 

  :ومن وجهة نظر فرويد هناك مراحل للحب مير بها اإلنسان، وهي

فقط وهـو ذاتـه، فـال يوجـد  واحدا عندما يولد الطفل، ال يعرف إال شيئا :(Self-love)حب الذات  .1

 .يشء واقعي سوى ذاته، جسده يصف ويعرف ويعرب عن العامل كله
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ي تبدو واضـحة لحواسـه، فـإذا مل يكـن باسـتطاعته ملـس، أو يستطيع الطفل أن يعرف األشياء الت

  .تذوق، أو شم، أو رؤية شخص ما أو يشء ما، فهذا يعني أن هذا اليشء غري موجود

 وألن الذات تعترب املوضوع األول لحب الفرد، وألن ذاته تعتـرب ملكـه، فـال ميكـن أن يكـون جـزءا

فالفرد يبدأ حياتـه بحـب . منها، هذه املرحلة تعترب األطول واألقوى من بني مراحل الحب األخرى

  .ذاته، وينهيها بشعور بحب الذات، فال يوجد حب أقوى من هذا الحب

خارجيـة ) أو أشـخاص(مع منو الطفل، يجد أن هناك موضوعات  :(Parental Love)حب الوالدين  .2

تظهر يف شكل األم، أو األب، أو الكبار املهمني، والذين يقومـون بـأعامل لطيفـة بالنسـبة للطفـل، 

 .إلخ كل هذه األعامل مريحة بالنسبة للطفل... يقدمون لهم الطعام، وامللبس، يلعبون معه 

مور املريحة ممكن أن تزيـد إذا قـام هـو بـبعض السـلوكات مثـل لذا يكتشف الطفل أن هذه األ 

أو ) عـىل األغلـب(إلخ، وكنتيجة لذلك تنشأ عالقة تبادلية بني الطفـل وأمـه ... اإلبتسام، الضحك، 

  .هذه العالقة تتميز بأنها طويلة وقوية أيضا. والده، أو كليهام

د أن موضــوعي الحــب الحــاليني مــع اســتمرار منــو الطفــل يجــ :(Fictional Love)حــب الخيــال  .3

محدودان، فلدى الفرد مشكلة مع ذاته، حيث أنه ال يسـتطيع الخـروج خـارج نطـاق ذاتـه، فهـو 

محدد بقدراته وصفاته، كذلك بالنسبة للوالدين يسببان املشاكل بالنسبة له، مـن خـالل القواعـد 

 .التي يفرضانها عليه

يتعـرف الفـرد (آخـرين يقومـون بـأمور مثـرية  اآلن عامل الفرد أوسع، فهو يرى أن هناك أشخاصـا

هنا يبدأ الطفـل باسـتخدام مخيلتـه، بحيـث ). إلخ.... عليهم من خالل الصحف، املجالت، التلفاز 

بإبطال القصص املتميزين، وما يستطيعون القيـام بـه مـن أجلـه، بالتـايل يقـع يف  يصبح أكرث وعيا

  .حبهم



 الباب األول

34  

ألنهم من خالل الخيال يحققـون للطفـل أمـور ال ) لنياملتخي(الطفل يقع يف حب هؤالء األشخاص 

  .يستطيع الحصول عليها يف الواقع

ولكن مع مرور الوقت، موضوعات الحب هذه تصبح منطيـة ومحـدودة بالنسـبة للفـرد، فهـي ال 

  .تقوم بأي يشء فعيل بالنسبة له

لفميـة، الرشـجية، مع منو الفرد ومروره مبراحل النمو ا :(Homosexual Love)حب للجنس املامثل  .4

ويبني فرويد أن كل األفراد يولدون ثنايئ الجنس، فكل الذكور . لجسده والقضيبية، يطور الفرد حبا

دمج هذه الفكـرة، مـع فكـرة وجـود التشـابه يف . لديهم بعض الصفات األنثوية، والعكس صحيح

لـة ويجـب أال يـتم يشكل القاعـدة األساسـية لهـذه املرح -بني الذكور واإلناث–األعضاء الجنسية 

 .تفسري السلوكات يف هذه املرحلة عىل أنها انحراف جنيس

مع وصول الفرد للمرحلـة التناسـلية مـن النمـو، يبـدأ  :(Heterosexual Love)حب للجنس اآلخر  .5

وممكـن أن . األوالد والبنات باكتشاف أن هناك بعض األمور الجذابة يف األفراد من الجـنس اآلخـر

 .(Bischof, 1984)النهاية إىل أن يختار الفرد رشيك حياته  تصل هذه املرحلة يف

  : النظرة إىل السلوك املضطرب

  :وهذه العوامل هي). املضطرب(هناك مجموعة من العوامل تؤدي إىل ظهور السلوك العصايب 

، ونتيجة لذلك يتولد القلق )العجز واالعتامدية(حيث أن الفرد يعاين من : العوامل البيولوجية  .أ 

لفرد من فقدان املصدر الذي يعتمـد عليـه، وينـتج عـن ذلـك حاجـة الفـرد ألن يكـون لدى ا

 .، وهذه الحاجة ال تختفيمحبوبا

املقصود به هو أن النوع اإلنساين، خالل مراحل النمو الجنيس توجـد : العامل النشويئ النوعي  .ب 

 وهي مرحلة ) أو اضطراب(فرتة إنقطاع 
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مرحلـة الكمـون ينظـر للرغبـات الجنسـية عـىل أنهـا  الكمون، فالفرد يف املراحل التي تسـبق

سـلوب يف مرحلـة محرمة، ومييل إىل كبتها، لـذا يكـون الخـوف مـن أن يتبـع الفـرد نفـس األ 

 .(Patterson, 1986)رغباته الجنسية  املراهقة، وأن يكبت

 ينمو السلوك العصايب عندما يكون هناك رصاعات داخلية نفسية بني الدوافع: العامل النفيس  .ج 

، وكنتيجة لذلك ال يـتم إشـباع )من متطلبات الواقع واملجتمع(وبني الخوف  -عادة الجنسية–

هذه الدوافع، وعندما ال يتم إطالق الطاقة الجنسية للدافع، الدافع نفسـه يجـب أن يكبـت، 

وكنتيجـة  -حيـث أنهـا ال تبـدد طاقتهـا– ومع ذلك عملية الكبت تستخرج الدافع ال شـعوريا

 .املكبوت وتثور كعرض عصايب) الدافع(طاقة املحبوسة للحافز التظهر لذلك، 

تسـهم يف منـو السـلوك غـري املتكيـف،  والتـي وخالل منو الشخصية، الكثري مـن التقلبـات تحصـل –

فالحرمان من الدفء والرعاية األمية يف األشهر القليلة األوىل من الحيـاة، ممكـن أن يضـعف منـو 

القسوة الزائدة، أو التساهل الزائـد، كلهـا ممكـن أن تجعـل األنـا وعدم التناسق لدى اآلباء، . األنا

 .األعىل يقوم بوظائفه بشكل غري مناسب

كام أن التناقض يف الحوافز الغريزية ممكن أن يدمر قدرة األنا عىل أن تصـعد واحـدة أو 

  .أخرى من الحوافز املتناقضة، وهذا مينع ظهور الوظائف التلقائية

لوك العصايب بسـبب عـدم التـوازن بـني الحـوافز التـي تتطلـب الس يظهر :بشكل مخترص

فعندما يكـون مـن . والتي وظيفتها ضبط تلك الحوافز) املتغرية(إطالق، وبني القوى الدايناميكية 

  غري املستطاع تحمل هذه



 الباب األول

36  

فليس أمـام . عىل املستوى الشعوري، ومن غري املمكن الدفاع عنها) أو الدوافع(الحوافز  

للسـلوك العصـايب هـو تقليـل التـوتر أو  ل األعـراض العصـابية، والهـدف األويلاألنا سـوى تشـكي

  .التناقض

خاصـة – بالنسبة للفرد وجارحا كذلك بالنسبة لخربات الطفولة، فبعض هذه الخربات يعترب مخيفا –

اسـتدعاء هـذه الخـربات قـد يهـدد عالقـة إن  -املتعلق منها بالخياالت الجنسية وبعقدة أوديـب

ده، ولحامية األنـا يف هـذه العالقـة، مييـل الطفـل إىل إنكـار هـذه الخـربات وكبتهـا يف الطفل بوال

 .الالشعور

، ومبـا أن املتعـة وعندما تكبت هذه الخربات، فإن املتعة املرتبطة بها سوف تكبـت أيضـا

هي طاقة نفسية، فإن هذه الطاقة لن تخرس، فالطاقة املكبوتة ستبقى موجودة يف الهـو ) اإلثارة(

 شكل حوافز جنسية، ويف مرحلة الشباب بعض األحداث ممكن أن تحرر هذه الطاقة، ولكـن عىل

من خالل شكل جديد، الذاكرة تحتفظ بالخربات األصـلية املكبوتـة، والشـكل الجديـد ممكـن أن 

  .(Shilling, 1984)يكون ظاهر 

  :القلق من وجهة نظر فرويد

وقـد . القلـق يشـري إىل وجـود خطـر عـىل األنـاتحرير الطاقة الجنسية ينطوي عىل تهديد األنا، 

  ).الالإرادي(وصف فرويد القلق بأنه شعور غري مريح يرتبط باإلثارة يف الجهاز العصبي الذايت 

  :ويبني فرويد أن هناك ثالث مناذج للقلق، وهي

وهو خربة إنفعالية غري ممتعة من إدراك الفرد إىل وجود خطر  ):أو املوضوعي(القلق الواقعي   .أ 

األنا يدرك التهديد يف القلق الواقعي، ويتعلم كيف يتعامـل معـه مـن خـالل . العامل الواقعي يف

 .تجنب املواقف التي تنطوي عىل تهديد
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القلـق . هنا تصبح مخاوف األنـا مبـالغ فيهـا بسـبب متطلبـات الهـو الغريزيـة: القلق العصايب  .ب 

واملخـاوف املرضـية ونوبـات  القلـق الهـائم الطليـق،: العصايب ممكن أن يعرب عنه بثالث طـرق

 .الهلع

أما الخوف . الشخص الذي يعاين من القلق الهائم لديه خوف مزمن من خطر وشيك الحدوث

  .املريض، فهو خوف قوي غري منطقي من يشء أو حدث محدد

أما نوبات الهلع فتوصف بأنها ظهور مفاجئ لخوف قوي مضعف للفرد، بـدون وجـود سـبب 

  .واضح

هو نتيجة للرصاع بني دوافع الهو ووظائف األنا األعىل عادة يصاحبها مشاعر و : القلق األخالقي  .ج 

 .قوية من الذنب والزيف

وهـي تختلـف . يف هذه النامذج الثالثة األنا تُهدد بشكل مبالغ فيه من قوى داخلية أو خارجية

العـامل الالشـعوري  يف النوع األول مصدر القلق هو العامل الواقعي لألنـا، يف الثـاين: فقط يف مصدر القلق

  .للهو، ويف الثالث األوامر الوالدية لألنا األعىل

كان مصدر القلق، فالعصاب ينشأ عن التوزيع الكمي للطاقـات ولـيس فحسـب مـن وجـود  أيا

  .الرصاع

إذا أصـبح غـري قابـل لـإلدارة، وإذا تعـارض مـع حيـاة الفـرد اليوميـة  يعترب مرضيا فالسلوك إذا

(Shilling, 1984).  

  :ليات الدفاع آ 

إذا أرسل القلق إشارات دالة عىل وجود خطر عىل األنا، كيـف يتعامـل األنـا مـع هـذا الخطـر؟ 

  :فرويد يوضح أن هناك طريقتني للتعامل مع هذا التهديد أو الخطر
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 .استخدام الطرق الواقعية لحل املشكالت  .أ 

يها فرويد اسم آليـات استخدام طرق غري واقعية وال شعورية لتحريف وإنكار الواقع يُطلق عل  .ب 

 .(Shilling, 1984)الدفاع 

مواجهـة التهديـد بطـرق منطقيـة، فإنـه يلجـأ إىل الطـرق  وحيث أن الفرد لـيس بوسـعه دامئـا

  .لألنا امللتوية، بحيث يحدث تحريفات عىل الواقع بحيث يصبح أقل تهديدا

  :وفيام ييل عرض آلليات الدفاع

ـف كـأن هـذه الحقيقـة ال  وهو أن ينكر الفرد :(Denial)اإلنكار  )1 حقيقة واضـحة قامئـة، وأن يترص

ويختلف اإلنكار عن الكذب، بأنه يف حالة الكـذب يكـون الفـرد عـىل . وجود لها عىل أرض الواقع

 .بذلك وعي بأنه يخفي حقيقة ما، أما يف اإلنكار فالفرد ال يكون واعيا

أن : ئة، بحيث تظهر اسـتجابات مثـلويستخدم الناس اإلنكار كاستجابة أوىل يف حالة األخبار السي

وميكن أن يعيق اإلنكـار التكيـف عنـدما يعطـل قيـام الفـرد مبحـاوالت . هناك خطأ يف نقل الخرب

  .ملواجهة املوقف عن طريق حل املشكالت

وهو عملية إبعاد الذكريات املزعجـة، أو املشـاعر والرغبـات املحرمـة عـن  :(Repression)الكبت  )2

وهذا ال يعني أنها قد انتهت، حيث أنها تستمر يف تأثريها ) ال شعورية بحيث تصبح(حيز الشعور 

 .عىل الشخص

إن استدعاء املواد املكبوتة يخفف من القلق الناتج عن الكبت، وينـتج عـن الزيـادة يف اسـتخدام 

، حساس بدرجة كبرية تجاه العديد من املوضوعات املرتبطـة ، متوتراالكبت أن يصبح الفرد جامدا

  .اد املكبوتةباملو 
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كـذلك . هو أن نعزو صفات أو رغبـات موجـودة لـدينا ألشـخاص آخـرين :(Projection)اإلسقاط  )3

 .إلقاء اللوم عىل اآلخرين هو نوع من اإلسقاط

وهو أن نتبنى إتجاهات أو ترصفات ال تتفـق ورغباتنـا  :(Reaction Formation)التحويل العكيس  )4

وال يتفق التحويل العكيس للسـلوك  - وقت غري مناسبيب بضيف جاء يفحكأن يبالغ الفرد بالرت –

 .لذا من السهل أن تؤدي حادثة بسيطة إىل عكسه. مع رغبات الفرد الحقيقية

الفــرد يشــعر  كــأنوهــو العــودة إىل مرحلــة ســابقة مــن مراحــل النمــو  :(Regression)النكــوص  )5

 .باإلطمئنان خاللها

  .ود للتبول الالإرادي يك يلفت إنتباه والديهفالطفل الذي تخلص من التبول الالإرادي، قد يع

ويؤدي اإلستخدام الزائد للنكوص إىل صعوبات يف العالقات اإلجتامعية مع األهل واألصـدقاء، وإىل 

  .مشكالت يف التنشئة اإلجتامعية

 .إعادة توجيه املشاعر القوية من شخص آلخر، أو من موضوع آلخر :(Displacement)اإلبدال  )6

  .يشعر بالغضب تجاه أبيه، قد يوجه غضبه نحو أخيه الصغريفالطفل الذي 

هو أن يقوم شخص بتذويت خصائص شخص آخـر، أو جامعـة بحيـث  :(Identification)التقمص  )7

قد يؤدي الـتقمص إىل  -كأن يتقمص مراهق شخصية أحد نجوم السينام–تصبح خصائصه الذاتية 

 ).سلوكات عدوانية، ال اجتامعيةتعلم (تعلم ترصفات مناسبة، وقد يؤدي إىل عكس ذلك 

ضـعف يـدرك  وهو إظهار الفرد لجانب قوة لديه ليك يخفي جوانب: (compensation)التعويض  )8

بالنجـاح يف مجـال  زائـدا وجودها، فقد يظهـر الطالـب الضـعيف مـن الناحيـة الحركيـة اهتاممـا

 .التحصيل الدرايس
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أو (لترصـفات  ونفسـيا يرات مقبولـة اجتامعيـاوهو أن يقدم الفرد ترب :(Rationalization)التربير  )9

مثل أن يقول الطالب أنـه مل يـدخل الجامعـة ألنـه ال . غري مقبولة أو مزعجة) مشاعر، أو أحداث

 .يحب جو االختالط، ال ألنه مل يُقبل فيها

هـو أن يحـول الفـرد النزعـات أو الرغبـات العدوانيـة والجنسـية إىل  :(Sublimation)التسامي  )10

 .ذات قيمةنشاطات 

والكظم . هو اإلبعاد املقصود للمشاعر أو الرغبات غري املقبولة اجتامعيا :(Suppression)الكظم  )11

هو أقرب آليات الدفاع إىل حيز الشعور، وبذا يختلـف عـن الكبـت باعتبـار أن الكبـت يحـدث 

 ).1992حمدي ورفاقه، (بطريقة ال شعورية 

و النفيس، حيث أن الفـرد يفشـل يف االنتقـال مـن وهي عملية توقف النم :(Fixation)التثبيت  )12

النـاس بشـكل عـام يشـعرون بـالقلق عنـدما يواجهـون . مرحلة منائية معينة إىل مرحلة أخـرى

برضورة املشاركة يف سلوكات جديدة، حيث أنهم يشعرون بـالقلق فـيام يتعلـق بـاألداء الجيـد، 

من أجل النمو، ولكن بعـض ولكن معظم الناس يجازفون . خوف من الفشل، خوف من العقاب

األفراد يشـعرون بقلـق شـديد ملجـرد التفكـري يف املواقـف املحبطـة، لـذا يرفضـون املشـاركة يف 

 . (Gilliland, 1989)سلوكات جديدة، وبالتايل يبقون متوقفني يف مستوى منايئ مبكر

يب عـن أن آليات الدفاع تسهم يف خفض القلق، ويف املحافظة عىل مفهـوم إيجـا  يتضح مام سبق

الذات، ولكن املبالغة يف استخدامها تؤدي إىل تشويه الواقع، مام يقلل من استمتاع الفرد بالحياة، ويحد 

  . من فرص التعلم املتاحة للفرد، والتي تأيت من خالل إدراكه للخربات عىل حقيقتها دون تشويه
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  :النفيس العالج فرويد يف نظرية

    أهداف العالج: 

ئييس للتحليل النفيس هو إحداث تغيري عميق يف البنـاء اإلنفعـايل لشخصـية الهدف والغرض الر  .1

املريض، بحيث يصل باملريض إىل درجات أفضل من التحرر يف الحـديث ورؤيـة الوقـائع ورؤيـة 

 ).1982رفاعي، (لها  بذاته، ومحققا ذاته، بحيث يصبح أفضل تبرصا

و موجــود يف الالشــعور مــام يتصــل هــذا ويصــل الفــرد إىل االستبصــار عنــدما يــتم جعــل مــا هــ .2

، وهذا يتطلب دعم وتقوية األنا، بحيث تشمل جوانـب مل تكـن تشـملها يف باإلضطراب شعوريا

السابق، وإضعاف مكانة األنـا األعـىل يف تكـوين الـدفاعات التـي متنـع مكونـات الالشـعور مـن 

 .(Shilling, 1984)) 1982رفاعي، (الظهور، وتوسيع فهم ووعي العميل عىل ما يتضمنه الهو 

 ,Patterson)يهتم التحليل النفيس مبعرفة أسباب اإلضطراب وليس مجرد الرتكيـز عـىل األعـراض  .3

1986). 

هدف عام للعالج وهو مساعدة الفرد عىل فهم نفسـه، وضـبط حياتـه، واتخـاذ قراراتـه بشـكل  .4

رتفعة من وهذا يتضمن درجة م. جيد، والتعامل مع نفسه ومع اآلخرين بشكل مبارش وشعوري

 .(Shilling, 1984)اإلداراك لبناء الشخصية الخاصة بالفرد 

  :والجوانب التالية متثل محكات لتحديد فعالية املعالجة

 .خفض االعتامدية الطفولية  .أ 

 .زيادة القدرة عىل تحمل املسؤولية  .ب 
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 .النجاح يف الزواج، العالقات اإلجتامعية والعمل  .ج 

 .(Shilling, 1984)القدرة عىل العيش بسعادة   .د 

  ):أو املرشد(دور املعالج 

يجب أن يراعي املعالج إقامة مناسبة مع العميل، وأن يتجنب الظهور عىل شـكل صـورة لألنـا  .1

 ).1982رفاعي، (األعىل واملثل والقيم 

ان يركز عىل إعداد املريض للتعامل مع املواد التي أصبحت مكشوفة، وذلك بتـوفري نـوع مـن تقليـل  .2

 .(Shilling, 1984)رة للنفس الحساسية للمواد املدم

عـىل املـريض، ويجـب أن يركـز عـىل  ، وأال يصدر أحكامـا، متقباليجب أن يكون املعالج دافئا .3

 .(Shilling, 1984)أهداف العالج 

فهـو يسـتمع لكـل مـا . ينصت، يشجع، يفرس، ويراقب: يجب أن يركز املعالج يف عمله عىل أن .4

يف التعبري عن مشاعره والكشـف عـن املـواد املكبوتـة، يقوله العميل، ويشجعه عىل اإلستمرار 

ويقدم التفسري لدالالت املـواد واملشـاعر التـي يعـرب عنهـا املـريض، ويراقـب أقـوال وحركـات 

 ).1982رفاعي، (وترصفات العميل للوصول إىل فهم أفضل له 

 إىل آخـر يتجنب املعالج تقديم النصح والتوجيه للمتعالج، ويكتفي بالتعبري عن رأيه من حـني .5

 ).1982رفاعي، (

  :دور املتعالج

يقع عىل عاتق العميل التحدث عن ذاته، وتوفري املادة األساسـية التـي سـيتم مناقشـتها خـالل 

الجلســات، حيــث أن فعاليــة املتعــالج تتمثــل يف تكلمــه وتعبــريه عــن مشــاعره وأحاسيســه وذكرياتــه 

  ).1982رفاعي، (وتداعياتها 
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  :عملية العالج 

ج بالتحليل النفيس متتد ما  بني مرة أو مـرتني يف األسـبوع، يف كـل إجـتامع يكـون جلسات العال 

لوجه لعدد من الـدقائق، ومـن ثـم يسـتلقي املتعـالج عـىل أريكـة  الحديث بني املعالج واملتعالج وجها

  ).1982رفاعي، (دقيقة  60-45عن مدى برصه، ومتتد هذه الجلسة ما بني  واملعالج بعيدا

التوجيـه، عصـاب التحويـل، : ليل النفيس من خـالل ثـالث مظـاهر رئيسـية، وهـيويتقدم التح

  .واإلنهاء

ـاعات : التوجيه .1 يف بداية املعالجة، يحاول املعالج أن يأخذ فكرة عن حياة املريض من حيث الرص

ويف هـذا الجانـب يوجـد اهـتامم ببنـاء عالقـة جيـدة مـع . الرئيسية، محاوالت العالج يف املايض

كـام يأخـذ . ويده مبعلومات عن القاعدة األساسـية يف العـالج وهـي التـداعي الحـراملريض، وتز 

 .املعالج بعني االعتبار املقاومة التي قد تظهر من قبل العميل

ويتطور عصاب التحويل عندما يصبح املريض مشغول بشكل أكـرب يف الحـارض : عصاب التحويل .2

 .أكرث من املايض، وبشكل خاص يف عملية التحليل نفسها

يف التحويل يعيد املريض استدعاء بعض املواد من املايض، بحيث تظهر هـذه املـواد عـىل شـكل 

  .مناذج موجهة نحو املعالج

إال أنه يف الواقع ممكن . يف السابق كان ينظر لعصاب التحويل أنه عقبة خطرية يف طريق العالج

  .الته لعالجهامن خالله التعرف عىل الكثري من رصاعات املريض يف الطفولة ومحاو 

، والهم الرئييسـ يف هـذا الجانـب العالقة بني املعالج واملريض يف هذا الجانب تصبح أكرث رسوخا

  هو معرفة إىل أي مدى بدأ املريض يف تطوير 
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 .قوة املالحظة الذاتية، أي القدرة عىل التقويم املوضوعي للخربات اإلنفعالية

يض مـرة أخـرى مواقـف الطفولـة ويبـدأ مبعالجـة يبدأ هذا الجانب عنـدما يُحيـي املـر: اإلنهاء .3

واملهمـة األكـرث أهميـة يف هـذا الجانـب هـي حـل وتـذويب . الرصاعات الطفولية بطرق فعالـة

 .والذي أدى إىل تقدم التحليل إىل األمام -اإليجايب والسلبي–التحويل 

  :أساليب العالج

املـريض يتفـق مـع املحلـل بـأن ويعترب القاعدة األساسية يف التحليل، حيـث أن : التداعي الحر .1

إلـخ مـن ... يتحدث بكل يشء يخطر عىل باله، حتى لو كان غري مريح، أو يبدو أنه غـري مهـم، 

 .غري أن يلجأ يف ذلك إىل االختيار أو التقيد باالخالق واملنطق

لـدى  ويقظـا يف هذا الحال يكون من املمكن التغلب عىل رقابة الشعور، ويكون الشعور قامئـا

  .(Shilling, 1984)) 1982رفاعي، (ص الشخ

، إال أن كـل تـداٍع مـرتبط بسـابقه بطريقـة مـا ومع أن ما يقدمه املريض قـد ال يبـدو مرتابطـا

(Patterson, 1986) .حيث أن هذه الرتابطات محكومة بقوى ال شعورية محددة وهي:  

 .الرصاع املسبب للعصاب  .أ 

 .رغبة الفرد بأن يكون جيد  .ب 

 .للرغبته يف إسعاد املح  .ج 

لدرجة كبرية، والتـي ميكـن أن تهـدد التحليـل  التفاعل بني هذه القوى ممكن أن يصبح معقدا

  .نفسه
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خالل التداعي الحر يستلقي املريض عىل أريكة، يف غرفة شبه معتمة، ويجلـس املحلـل خلـف 

عن مجال رؤية الفرد، وتكون وظيفته هـي االسـتامع بعنايـة للمـريض ومحاولـة  املقعد بعيدا

  .ما يقال، واختيار الوقت املناسب للتفسريفهم 

. املقاومة، التحويل، ذكريات الطفولة، األحـالم، اللغـة الرمزيـة: املواد التي يتم تفسريها تشمل

 ,Shilling)هذا ويستمر التداعي الحر خالل املعالجة فيام عدا املناقشات الدوريـة للتفسـريات 

1984).  

الجو املناسب للمـريض والـذي يتـيح لـه فحـص نفسـه حيث أن املحلل يوفر : تحليل التحويل .2

وذلك عن طريق إظهار املعالج لتقبلـه . بدقة، وتقبل املواد التي تم كشفها خالل التداعي الحر

 .لهذه املواد التي كانت مكبوتة، وكان ينظر لها عىل أنها مشؤومة

 اإلنـدماج واإلرتبـاط عـىل ينتحل إتجاه املحلل نحو هذه املواد، ويصبح قـادرا املريض تدريجيا

مبعنى آخر فإنه يُسمح للمريض ويُشجع عىل النكوص بشكل آمن، جزء مـن . بها بشكل عميق

  .(Shilling, 1984)هذا النكوص العالجي يكون نحو املحلل 

حيث يبدأ العالج مع املريض وهو يحمل مشاعر إيجابية تجاه املعالج، ولكن بعدما يتقدم العالج، 

ء والسلبية نحو املعالج، فالتحويل يظهر التناقض اإلنفعايل الطفيل نحو الوالـدين تنمو مشاعر العدا

(Patterson, 1986).  

لعملية التحويل من أجل مساعدة املـريض عـىل فهـم أن مشـاعره  بالتايل يصبح العالج تحليال

  .هذه ال تتسق مع عالقته باملعالج، ولكنها ترتبط بعالقته املبكرة مع أبيه
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  .(Patterson, 1986)لالستبصار  هاما التحويل يعترب مصدراإن تحليل 

ولكن يجب عىل املعالج أن يقدم الدعم والفهم والثبات خاصة عنـد تقـديم التفسـريات، هـذا 

مدمرة داخـل  أنهايساعد العميل يف أن يدرك أن هذه املشاعر مدمرة للحياة خارج العالج كام 

ينضج فهمه للنمو، ويطور منـاذج سـلوكات متكيفـة عالج وال العالج، بالتايل يتقبل الفرد الجيد

(Shilling, 1984).  

هذا وتسمى الطريقة التي يربط بها املعـالج نفسـه باملتعـالج، ويتعامـل بهـا معـه بالتحويـل 

  ).1982رفاعي، (املضاد 

حـذف األفكـار : تتضمن املقاومة الكثري من أشكال السلوك من جانـب املـريض مثـل: املقاومة .3

التداعي الحر، رفض املتعالج إخـراج مـا هـو موجـود يف الالشـعور، عـدم قبـول تفسـريات أثناء 

إلخ، عىل األغلب يحتاط املعالج للمقاومة، من خالل اعتامده التفسري والذي يقـدم .... املعالج، 

ملا قاله املتعالج نفسه بشكل رصيح أو ضمني، واعـتامد التوقيـت   التفسـري،  للمتعالج إيضاحا

  .+Patterson, 1986) 1982رفاعي، (ام اللهجة املناسبة لدى تقديم التفسري وإستخد

من التحويل واملقاومة ال تعتربان أساليب، ولكن مهارة املحلل يف إدراك، وتسـهيل،  نجد أن كال

  .(Shilling, 1984)وتفسري كل منهام، يعطيهام شكل األساليب العالجية 

بأهمية األحالم، عنـدما اكتشـف أنـه يف التـداعي الحـر أصبح فرويد عىل وعي : تحليل األحالم .4

. تعبري شعوري للمواد الغري رضورية: ما يصف املرىض أحالمهم، وقد استنتج أن الحلم هو كثريا

 .حيث أنه خالل النوم يخفف األنا من كبته بشكل نسبي
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بـالرغم قل، فالحلم هو تفسري ألحداث اليوم السابق والتي تظهر من الجزء الالشعوري من الع

أن الالشعور يتضمن ذكريات لألحداث املاضية، إال أن آلية ترميز الحلـم ممكـن أن تـوحي  من

بحيـث يصـبح  -لألنـا عىل األغلب األقل تهديدا–مبعلومات محددة من هذه األحداث املاضية 

  .لألنا أقل تهديدا ممحتوى الحل

، وعوامله هـي "الحلم الواضح"يسمى الحلم الذي ميكن أن يتذكره اإلنسان وممكن أال يتذكره 

بينام األفكار واملشـاعر الالشـعورية، والتـي تحـدث الحلـم ولكنهـا ". محتويات الحلم الواضح"

  ".محتويات الحلم الكامن"تبقى مسترتة ومقنعة تسمى 

عمل املحلـل هـو اكتشـاف وتفسـري املحتـوى الكـامن والـذي ميثـل املعنـى الحقيقـي للحلـم 

(Shilling, 1984 + Patterson, 1986).  

بالتفسـري،  تقريبا محدداكان التدخل العالجي  يف التحليل النفيس الكالسييك،: التفسري والتأويل .5

 .ويقصد به تعريف ورشح الرصاعات الالشعورية

املحلل إنتباه املريض عىل األحداث النفسية الداخلية واألحداث الشخصية الخاصـة حيث يركز 

  .لتحلييلباملريض من خالل الوضع ا

كلهـا و تفسري األحالم يتم خالل هذا املحتـوى كـذلك عمليـات التـداعي، املقاومـة، والتحويـل ف

  .ونجد أن عملية التفسري تساعد الفرد يف اكتساب التبرص بهذه العمليات. تتضمن تفسري

بـل ، فاملادة املراد تفسـريها يفضـل ان تكـون يف منطقـة مـا قإن توقيت عملية التفسري أمر مهم جدا

الشعور، وأن يكون املـريض عـىل وشـك اإلستبصـار بهـا، بهـذا الشـكل تكـون عمليـة التفسـري فعالـة 

(Shilling, 1984 + Patterson, 1986) .  
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  :التقييم األكادميي لنظرية التحليل النفيس

بالنسبة للدراسات التي نرشت وتناولت نتائج املعالجة بالتحليـل النفيسـ فهـي عديـدة، ولكـن 

  :واختالف يف نتائجها، فعىل سبيل املثال هناك تباين

  يف دراسة لـFeldman )1968 (والذين تـم عالجهـم مبعهـد  بني فيها أن األشخاص املضطربني نفسيا

مستوى التحسن لدى أفـراد  إن -يف كاليفورنيا الجنوبية–إتحاد التحليل النفيس بجامعة كاليفورنيا 

 .نيالعينة امتد ما بني نصف الحاالت إىل الثلث

ولكن هناك دراسات أخرى تبني أن نسبة من يستفيدون من املعالجة بالتحليل النفيسـ أقـل مـن 

ودراسات أخرى ترى أن األحكام التي تطلق عـىل جـدوى املعالجـة بالتحليـل النفيسـ . ذلك بكثري

قامئة عىل مسح غري كامل ألشخاص كانوا موضوع معالجة بهذه الطريقة وقامئة عـىل تقـدير غـري 

  ).1982رفاعي، (للوقائع املتوافرة كاف 

مبراجعـة شـاملة لدراسـات متنوعـة تناولـت العـالج ) Spence+luborsky )1978وقد قام كـل مـن 

  :إىل االستنتاجات التالية بالتحليل النفيس وتوصال

 وهي خصائص املرىض األكرث مالمئة:  

 ).غياب األمراض(الوظائف التي تقوم بها الشخصية بشكل عام جيدة   .أ 

 .ر صغريعم  .ب 

 .قلق أقوى  .ج 

 .مستوى تعليمي مرتفع  .د 

 سـيكون فعـال أكـرث مـن ) سليم(املعالج الذي يتمتع بصحة جيدة  :خصائص املرغوبة يف املعالجال

 ). غري املتمتع بالصحة السليمة(املعالج الذي تنقصه املوضوعية والثقة بالنفس 
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 ولكـن بعـض  -ت اإلشـارة لـهوهذا ما متـ–الدراسات مل تساعد يف توضيح فعالية املعالجة : نتيجة

وقـد تـم العثـور . الدراسات وضحت طبيعة املعالجة، والتغريات التي تظهر خالل التحليل النفيس

عىل دليل يوضح أن املرىض مييلون إىل زيادة مستوى خرباتهم، زيادة املالحظـة الذاتيـة، يظهـرون 

 توجد مقارنات مضـبوطة بـني هذا وال. تحويل، وتزداد قوى األنا لديهمتحسن كيل، مييلون لحل ال

 .التحليل النفيس وأساليب أخرى

 مفـاهيم رئيسـية والتـي تتعلـق  4دراسات كمية تم القيام بها خاصـة لــ : عملية التحليل النفيس

، اإلنتاجيـة، التجريـب )الهـدف(املعنـى : بكفاءة املريض يف اإلنتاج خالل املعالجة بالتحليل وهـي

 .وحرية التداعي

  من املرجح أن يكون هناك تغـري يف األسـلوب مـن محلـل إىل آخـر، : العالجية باألساليمن حيث

الدقة يف كل من التفسري والتعاطف تعتمد عىل مدى سـالمة صـحة . وهذا التغري يزداد مع الخربة

 .(Shilling, 1984)املعالجة 

  :تطبيقات النظرية

إال .  يف تطبيقه العمـيل لإلرشـادإىل تطبيق مفاهيم التحليل النفيس ما يلجأ املرشد النفيس قليال

  :أن معرفة نظرية التحليل النفيس وتطبيقاتها تسهل عليه فهم ما ييل

 .دور العالقات املبكرة يف حياة الفرد الحالية  .أ 

 .احتاملية حدوث التحويل والتحويل املضاد يف العالقة  .ب 

  .(Shilling, 1984)استعامل وسوء استعامل دفاعات األنا   .ج 

واملنبثقـة مـن نظريـة  –تخدم املرشد بعض األساليب والتكنيكـات العالجيـة كذلك ميكن أن يس

  :ومنها –التحليل النفيس 
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فاملرشد يف عمله املدريس ممكن أن يفرس بعض األحداث التي يعرب عنهـا املسرتشـد، : التفسري  .أ 

وميثـل التفسـري تشـخيص . أو أن يفرس بعض الظواهر التي تحدث خـالل الجلسـة اإلرشـادية

 .ومعرفة أسبابهاللحالة 

التحويل التي تحـدث مـن قبـل  ةفال يكفي أن يفهم املرشد عملي: )اإليجايب(التحويل املضاد   .ب 

املسرتشد، بل يجب أن تكون لديه املهارة للتعامل معها، وتفسريها للمسرتشد، واالستفادة من 

 .دالالتها، والتخفيف منها عن طريق التحويل املضاد

الستفادة من هذا األسـلوب يف بعـض املواقـف اإلرشـادية، خاصـة ممكن ا: التنفيس االنفعايل  .ج 

التي يعاين فيها املسرتشد من مشاعر انفعالية قوية، فعيل سبيل املثال إذا كان املسرتشد يعاين 

عـىل سـبيل –أن يتيح له املجال ألن يعرب عن هـذا الحـزن  عىل املرشدمن حزن شديد، يجب 

 .عن طريق البكاء -املثال

والتي تحدث عنها فرويد بـني املعـالج واملـريض، ميكـن االسـتفادة منهـا يف : عالجيةالعالقة ال  .د 

مجال اإلرشاد املدريس، بحيث يراعي املرشد التقبل والـتفهم للمسرتشـد، وأن يتجنـب توجيـه 

 .اللوم أو النصح أو التطمني للمسرتشد

  :تقييم النظرية

ديثـة، حيـث أن مفـاهيم فرويـد مل تنترشـ كان لنظرية التحليل النفيس تأثري كبري يف الحيـاة الح

  .أثرت يف الفن، العوم السياسية، التسويق، والتعليم فقط يف علم النفس، بل أيضا
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وعىل الرغم من تقبـل هـذه النظريـة بشـكل واسـع، إال أنهـا مل تـدعم بعـد بوسـائل تجريبيـة 

  .(Shilling, 1984) فلم يتم إثباتها أو دحضها، ومل يتم اختبارها عمليا. موضوعية مناسبة

 قدم فرويد أول نظرية شاملة يف الشخصية، كام قـدم رشح للتـأثريات األخـرية : إسهامات فرويد

لخربات الطفولة املبكرة، وبني أهمية االنفعاالت يف حيـاة اإلنسـان وكيفيـة التنفـيس يف العـالج، 

اإلنجـازات الهامـة كذلك تطويره لطريقة التداعي الحر، واكتشافه لظاهرة التحويل تعتربان مـن 

 . (Shilling, 1984 + Patterson, 1986)لفرويد

 بــالغ فرويــد يف تأكيــده عــىل مبــدأ الحتميــة ودور العوامــل الوراثيــة : النقــد املوجــه لفرويــد

والبيولوجية يف النمو اإلنساين، كام أن فرويد ركز عىل املظاهر العضوية والجنسية للنمو مل يركـز 

 . (Patterson, 1986) لنموعىل املظاهر االجتامعية ل

كام أن املعالجة بالتحليل النفيس تستغرق سنني عديدة، ومكلفة، وبالتايل ال يستطيع أي شخص 

  .  (Gilliland, 1989)االستفادة منها 

عىل الرغم من ألوان النقد املوجهة ألعـامل فرويـد، إال أن األثـر البـاقي لفرويـد يف مجـال علـم 

  . (Patterson, 1986)  تاوثاب النفس سيبقى موجودا
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 الباب الثاين

  نظرية تحليل التفاعل لبرين

  

  متهيد

عىل يـد ايـرك بـرين وهـو مـن العلـامء الـذين درسـوا التحليـل  (TA)تم تطوير نظرية التفاعل 

النفيس لكنه رسعان ما تحول عن هذا االتجاه بسبب عدم رضاه عن التحليل النفيس كنظرية يف تقـديم 

بسبب تأكيـده عـىل أهميـة تحليـل التفاعـل االجتامعـي يف بلـورة عالج مالحظ وفعال للمرىض وكذلك 

  .شخصية الفرد وحياته

إىل الوصـول بـالفرد إىل أقىصـ إمكانياتـه وأقىصـ منـو وتكيـف  نظريتهإن برين يدعو من خالل 

  .اجتامعي والوصول بشخصية الفرد إىل االستقالل والذي يحمل يف طياته التفاعل واإلنتاج

نظرية يف الحياة حيث يولد كل فـرد  هي أيضا (TA)نظرية تحليل التفاعل برين فإن  يقولوكام 

  .ولديه القدرة عىل تطوير نفسه وقدراته إىل أقىص حد لها بحيث يستفيد هو املجتمع من حوله

وأن كل فرد يتخذ موقف مـن ) حاالت األنا(ويرى برين أن أي فرد ميتلك حاالت أنا ثالث سامها 

  .ه ومعتقداته وقيمهالحياة يبني عليه تفكري 

(lives people live 1980) 

  Eric Berne حياة برين

 MDولد يف مونرتيال يف كندا، مـنح درجـة الـدكتوراة يف الطـب  (1910-1970)اريك ليونارد برين 

  ، وأمىض مدة اإلقامة1935من جامعة ماكجيل عام 
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عامني كمساعد اكليـنيك وبعد أن أمىض  (1936-1941)يف علم النفس يف جامعة بيل  )التخصيص( 

يف علم النفس يف مستشفى جبل صهيون يف نيويورك التحق بالقوات املسلحة، وكام فعل عدد من أطباء 

وأخـذ يطـور هـذا  )العالج الجامعـي(األمراض النفسية الذين التحقوا بالعسكرية، اكتشف برين طريقة 

  .املنحى

ورنيا، وعاد لدراسة التحليل النفيسـ مـع كاليف –استقر يف كارمل  1946بعد أن ترك الخدمة عام 

  .من معهد التحليل النفيس يف سان فرانسيسكو (Erikson)إريك أريكسون 

وكان قد بدأ دراسة التحليل النفيس من معهد نيويورك للتحليل النفيس مع املحلل بول فيديرن 

(Paul Federn)  1941عام.  

 ، أيضـا(Wilder Penfield)وايلـدر بنفيلـد و  (Eugen Kahn)كان ضمن معلميه يوجني كـان  أيضا

  .تأثر بنهانا لريمان وبنجامني وانتحر

يف أوائل الخمسينات انحرفت أفكار برين عن التحليل النفيس، وبالتـايل مل يعـط عضـوية معهـد 

  . 1956سان فرانسيسكو للتحليل النفيس عندما تقدم بطلب عام 

خالل هذه الفرتة كانـت قـد نرشـت  طبقها عملياإن أفكاره عن التحليل التفاعيل التي طورها و 

: تحليـل التفاعـل(، تحـت عنـوان 1957من خطاب يف اجتامع الجمعية األمريكيـة للعـالج النفيسـ عـام 

  ).طريقة جديدة وفعالة له للعالج الجامعي

التحليـل (، أمـا كتابـه 1947عـام ) The mind in actionعمـل العقـل (وقد نرش أول كتاب لبرين 

  .1961فقد نرش يف عام ) يل للعالج النفيسالتفاع

 (Peoples play games 1964) موعة كتب من بينها كتابـه املشـهور     هذا الكتاب مبج اتبعوقد 

  .وكان له الفضل يف نرش التحليل التفاعيل عىل النطاق العام الواسع الذي أصبح الكتاب األكرث مبيعا
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تفـاعيل وقـام بتحريرهـا والتـي أصـبحت مجلـة تحليـل أنشأ برين نرشة التحليل ال 1960يف عام 

ـها االتحـاد العـاملي التفـاعيل  1971التفاعل عام  . 1964الـذي تـم تأسيسـه عـام  (ITAA)والتي قام بنرش

(Patterson, 1986).  

   :للنظرية األسس الفلسفية والفكرية

درة ليطـور إن نظرية تفاعل الشخصية هي نظرية الحياة حيث يولد اإلنسـان وعنـد طاقـة وقـ

  .إمكانياته الكامنة إىل أقىص مدى من املنافع الشخصية واالجتامعية له وملجتمعه

  .من اإلعاقات النفسية وليسعد نفسه وليتمكن من العمل املنتج والخالق وليكون خاليا

ميكـن أن متنـه ) مع العقبـات الالحقـة(فالطفل منذ أيامه األوىل يصادف بعض الصعوبات التي 

  .(Patterson, 1986) .ن تطوير كفاءاتهم الكاملةالكثريين م

  الخلفية النظرية

لقد أنكر برين أي اقتباس يف نظريته من فرويد، ولكن إذا أخذ بعني االعتبار تعاونه مـع نظريـة 

  .التحليل النفيس، فإنه من الصعب عدم رؤية هذا التشابه

 هو القلب الداخيل فإن التفاعل إذا كان التحليل النفيس: (لقد وصف برين التحليل النفيس بأنه

  ).هو ما يحيط به من الخارج

 super ego – id egoوقد أكد برين أن األب الراشد والطفل هي فقـط حـاالت أنـا وتختلـف عـن 

  .لفرويد، ووصف وظائف هذه الحاالت وضحت الفرق بشكل رصيح
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الحياة إلدلر ومخطوط الحياة  هي التي بني نظام بأدلر، إن املقارنة األكرث وضوحا تأثر برين أيضا

  .لبرين، ولكن حياة إدلر فيه عمومية أكرث من مخطط حياة برين الذي فيه تنظيم أكرث

تشابه آخر بني علم النفس الفردي إلدلر وتحليل تفاعل برين وهو وجهة النظر االجتامعية التي 

  .تعترب من خصائص النظريات باإلضافة إىل مبادئ املعالجة يف كلتيهام

  .(Shilling, 1984)األخصايئ هو مدرس أكرث منه معالج والعميل هو طالب أكرث منه مريضف

  وجهة نظر برين يف الطبيعة البرشية

أن البرش يولدون أمراء وأمـريات ثـم يقلـبهم آبـائهم (نظرة برين لطبيعة البرش يف تأكيده تظهر 

  ).ويحولونهم إىل ضفادع

للبرش ونظرة تشاؤمية لآلباء وتعكس الخـربات األوليـة  جمع بني نظرة متفائلةيإن هذا التشبيه 

  .تؤثر عىل السلوك الالحقو 

وبغض النظر عن تشاؤمه بخصوص تأثري اآلباء، بـرين كـان مقتنـع أن الفـرد مسـؤول مسـؤولية 

  .كاملة ليقرر حياته بنفسه

لرغبة لكل وهذا افرتاض نابع من أساس املحبة وا (OK)ينظر برين للبرشية عىل أنها جيدة  أيضا

  .  (Gilliland, 1989)فرد يف النمو التطور

تجنب برين وجهة النظر الفرويدية فـيام يتعلـق بالـدوافع أو الغرائـز ولكنـه افـرتض مجموعـة 

  ).الجوع أو التوق السيكولوجي(الحاجات السيكولوجية أو 
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الحاجـات  وقـد اعتقـد بـرين أن إشـباع هـذه. وأهمهم التوق مبثريات والتوق للرتتيب والتنظيم

رضوري للبقاء، والطريقة التي يتعلم بها األفراد الرصاع للبقاء تأثر عـىل تفـاعلهم، وعالقـتهم الشخصـية 

  .(Shilling, 1984)ونظرتهم للحياة 

  : التوق لإلثارة )1

 أشياء تبعث عـىل الرسـور والغبطـة ولكنهـا أيضـاكليس فقط  (Strok)برين عىل أثر اإلثارة أكد 

  .مر الحاجة إليها طوال الحياةرضورية للحياة وتست

طابع رمزي له خصائص فسـيولوجية تقـل عـرب الوقـت، وهـي عبـارة عـن  (Strok)تأخذ اإلثارة 

أو سـلبية ) عناق، ابتسـامة، كلـامت املـديح(وحدات أساسية للتفاعل االجتامعي وإما أن تكون إيجابية 

رجـة أن الفـرد املحـروم منهـا يحـاول لد قويـة جـدا (Strokes)والحاجة لهـذه املثـريات ) إهانة، عبوس(

  .الحصول عليها حتى لو كانت سلبية

  التوق للرتكيب والبناء  )2

  ماذا تقول بعد كلمة مرحبا؟

  .هذه هي طريقة برين يف تعريف مشكلة بناء الوقت

إن التوق للبناء والرتكيب هو استمرارية للتوق للمثـريات ألنـه يتضـمن الطريقـة التـي يسـتغل 

  :تهم ويتم بستة طرقالناس فيها أوقا

واألسـوأ وهـؤالء األفـراد ال يقومـون بـأي مجازفـة عـن  وهي الطريقة األقل مـردودا :االنسحاب .1

 .طريق االتصال باآلخرين

ـف  :(Rituals)االنضامم إىل مجموعة شعائرية  .2 وهـي طريقـة آمنـة يف بنـاء الوقـت حيـث يترص

 .آلخرينعىل قواعد محددة ومعروفة يف التفاعل مع ا األفراد بناء
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3. Passtime : وهي الطريقة التي يقيض بها األفـراد أوقـاتهم يف الحـديث ألجـل الحـديث، وتكـون

 .املوضوعات املطروقة ليست لها أهداف محددة

4. Activities :وهي النشاطات التي تتضمن سلوك منظم للعمل والهوايات. 

5. Games :وتتضمن مامرسة إجراءات تجلب اإلثارة. 

6. Intimacy :ه الطريقـة السادسـة يف بنـاء الوقـت وهـي أكـرث مجازفـة وأكـرث مـردود املودة وهذ

 .وتتضمن املشاركة باملشاعر واألفكار والخربات يف عالقة تتصف باالفتتاح والصدق والثقة

  :التوق للتنظيم والوضع )3

وهذه الحاجة يتضمن أن يكون حكم الطفل األويل عن الحياة جيـد، ومـع تطـور منـو األطفـال 

بالتايل يتعرفون عىل أنفسهم عىل أنهم جيـدون أو سـيئون ) ولد يسء، ولد نظيف(ل مثل يقابلون برسائ

هـذه ) أنـت جيـد، أنـت غـري جيـد(ومع تزايد التفاعل االجتامعي تصدر أحكام مشابهة عـن اآلخـرين 

  .األحكام تتحد لتكون موقف الحياة

(Shilling, 1984)  

(Lives people live – 1980) 

  تطور السلوك الشاذ 

يعتقد برين أن ما تم تعريفه من قبل املختصني بأنه سـلوك غـري طبيعـي أو شـاذ هـو ببسـاطة 

فهـذه السـلوكات متثـل محاولـة الطفـل . سلوك متعلم مبني عىل أسـاس قـرار تـم اتخـاذه يف الطفولـة

  .املزاوجة بني حاجاته ومتطلبات الوالدين

ار يف الحيـاة بطـرق تـوفر قـدر مـن إن الوالدين يقودون أبنائهم إىل قواعد عن كيفيـة االسـتمر 

  . العدوان املستمر عىل ميل الطفل الطبيعي للمودة التلقائية
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  .(Shilling, 1984)) التحول من أمري وأمرية إىل ضفدع(وهذه العملية التي أطلق عليها برين 

إن دور اآلباء من خالل التدريب األسايس للطفل يقومون بإعطاء مثـريات سـلبية مرشـطة مثـل 

أنا ال أحب نربة (ائح واإلرشادات، فعندما يتلقى األطفال هذه املالحظات السلبية عن سلوكهم مثل النص

ونشـوء موقـف ) أنا جيد(فإنهم مييلون إىل مطابقة هذا اإلرشاط، ويؤدي هذا إىل تآكل موقف ). صوتك

  ).أنا غري جيد(

إذ يعتقـد الطفـل أن هـذه  .تـأثري عـىل قـرارات الطفـل املبكـرة هذه املثريات السلبية لها أيضا

  .أنا غري جيد (Life script)املثريات هي وحدها املتوفرة يف الحياة بالتايل يختار موقف الحياة 

املدخالت البيئيـة التـي تـدفع األطفـال إىل تـرك ) تشكل(إن املثريات املرشطة السلبية واإلهامل 

  .من ثالث مواقف غري سوية وإبداله بواحد) أنا جيد أنت جيد( موقفهم األصيل من ذواتهم 

وهـي أال  كدفاع ضد مشاعر أكرث تهديدا هذا املوقف تم تبنيه أساسا) أنا جيد، أنت غري جيد( .1

وأصـحابه مضـطرين بشـكل ) البارانويـا(يكون األفراد أنفسهم جيدين، ويـؤدي إىل رد الفعـل 

 .شديد

األطفـال عنـدما ال تشـبع  هذا املوقف االكتئايب يـتم تبنيـه مـن قبـل) أنا غري جيد، أنت جيد( .2

حاجاتهم أن هذا هو خطأهم، األفراد من هذا املوقف يعانون من االكتئاب والخوف والشعور 

 .بالذنب

هنا يقرر األفراد أن املجتمع غري جيد وأصحاب هذا املوقـف ) أنا لست جيد، أنت لست جيد( .3

 + Shilling, 1984) .يتواجــدون بكــرثة يف الســجون واإلصــالحيات واملستشــفيات النفســية

Patterson, 1986)  . 
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  مفاهيم النظرية

  (Ego state)حاالت األنا  )1

األنا الطفل، األنا الراشد، : وهي الحاالت التي تعرب عن سلوكات األفراد ولها ثالث أشكال رئيسية 

  .األنا األب

 (Transaction)التفاعل  )2

السـابقة ويـتم التفاعـل بـثالث إن التفاعل يتكون من مثريات واستجابات لحاالت األنـا الـثالث 

  .لحاالت األنا وهي التفاعل التام، التفاعل الخفي، التفاعل املتقطع طرق تبعا

  (Life Script)موقف الحياة  )3

عـىل القـرارات التـي اتخـذها الفـرد يف  وهي املوقف الذي يتخذه الفرد من حياته ويتم تقريره بناء

  .(Shilling, 1984 + Gilliland, 1984) طفولته املبكرة 

  بناء الشخصية 

يتكون بناء الشخصية من نظام األنا الثاليث، الذي يدل عىل الحاالت العقليـة واألمنـاط املتعلقـة 

سـها يف أمنـاط سـلوكية فبها كام حدثت يف الطبيعة، وكل فرد يحتوي عىل الحاالت الثالث التـي تظهـر ن

  :مختلفة، وهذه املجموعة من األمناط السلوكية هي

  

  

  

 

  

Figure 4.1 the three ego states of a person (wollams & brown 1979, P.9) 

P 

A 

C 

Parent Ego State  

Adult Ego State 

Child Ego State   
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 (Parent ego state)حالة األنا األب  )1

وهي تنشأ عن النفس الخارجية التي تشمل فعاليـات تحديـد الهويـة فـاألفراد البـالغني إمـا آبـاء 

لخارجية وهكذا يوصـف حقيقيون أو بدائل، وهؤالء يؤثرون يف سلوكهم من خالل فاعلية النفس ا

  .السلوك بالسلوك الوالدي

ويقود األفـراد إىل االسـتجابة ألن والـديهم يريـدون  والتعليامتوالسلوك الوالدي يتضمن األوامر 

  .منهم ذلك

  :ويتعرض األنا األب يف الحياة اليومية لنموذجني

هجـة الحانيـة األب املريب وميثل االهتامم بالناس وآرائهم من خالل األسلوب املشجع والل  .أ 

 .واملثريات التي تدل عىل عدم الخوف

األب الناقد وهو األب املتسلط العدواين الذي يضع القوانني والضوابط ويعـرب عـن ذلـك   .ب 

 .باللهجة القاسية والتعابري العابسة

(Patterson, 1986) 

(Lives people live – 1980) 

 :(Adult ego state)حالة األنا الراشد  )2

  ).Neopsychic Functioningالنفس الجديدة العاملة (الراشد  متثل حالة األنا

وتركز عىل تنظيم املعلومات وتقدير االحتامالت، وأنا الراشد رضورية للحياة يف هـذا العـامل ألنهـا 

  .تنظم نشاطات أنا الوالد وأنا الطفل وتتوسط بينهام

(Gilliland, 1984) 

(George, 1986) 
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 :(Child ego state)حالة األنا الطفل  )3

). األنا العليـا للطفـل(، وأثار الطفولة موجودة يف أواخر الحياة يف شكل ما طفال كل بالغ كان يوما

وهـذه الحالـة تتضـمن . فالطفل يقع تحت تأثري األب املانع، أو املتساهل أو االستفزازي الغاضب

  .املشاعر واألفكار والسلوكيات عند األطفال والراشدين

  :بثالث أشكال (Child like)       عن سلوك الطفل غري الناضج أو شبه الطفويل وتعرب هذه الحالة

واإلبـداع وهـذا وهذا الطفل ميلك الجامل والسـحر والعفويـة : Naturalالطفل الطبيعي   .أ 

حسب اعتقاد أهم جزء يف الشخصية ألنه يدفع الراشد يك يحصل عىل أكرب قدر من اإلشـباع 

 .من خالل حصوله عىل ما يريد

 .)هو الذي يرفض السيطرة األبوية ومراقبة اآلباء: لطفل الثائرا  .ب 

هو سلوك محور من السلوك األبوي املراقب حيث أنه يترصف كـام لـو : الطفل املتكيف  .ج 

 .كان تحت مراقبة اآلباء

(Shilling, 1984) 

(George, 1986) 

 تالمسة ومرتبة عموديـاولكنها م ةحاالت األنا الثالث هذه ميكن متثيلها بثالث دوائر غري متداخل

الوالد من القمة هو القائد أو املرشد األخالقي، والبـالغ . لتبني اختالفها وعدم تطابقها مع بعضها البعض

  .يهتم بالحقيقة والطفل مخزن امليول القدمية

، وتتمتع بنفس االحرتام وكل واحدة لهـا مكانهـا وأخالقيا هرميا وتشكل الحاالت الثالث تسلسال

 ,Patterson)حياة، ولكن عندما يضطرب التوازن الصحي فإن التحليل والتمييز بينهم يصبح رضوري يف ال

1986).  
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  وظيفة الشخصية

إن أنظمة الشخصية الثالث تستجيب للمثريات بأشكال مختلفة، فاألب يحاول أن يعزز مقاييس 

يتجـاوب بانـدفاع مـع هـذه خارجية والبالغ يهتم بتخزين املعلومات املسـتقاة مـن املثـريات، والطفـل 

  .املثريات

فكل واحد يدرك هذه املثـريات بشـكل مختلـف، ويسـتجيب حسـب إدراكـه لهـا ولكـن هـذه 

  .لكن األب والطفل ميثالن عالقة الفرد بوالديه. األنظمة الثالث تتفاعل فيام بينها

فالحالة ذات الطاقـة مـن لحظـة . إن الطاقة النفسية واالنفعالية تنساب من حالة أنا إىل أخرى

  .Cathexisمعينة لديها قوة تنفيذية وهي التي تقرر سلوك الفرد وتدعى الحالة النشطة هذه بـ 

إىل أخرى، إن لكل حالـة أنـا  Egoحيث تنتقل من حالة أنا  Free Cathexisطاقة حرة  وهي أيضا

نفصلها عن حاالت األنا األخرى كام هو ممثل يف الشكل والتغريات يف حـاالت األنـا تعتمـد عـىل  حدودا

  .قابلية الحدود للنفاذ وقدرة الطاقة يف كل حالة والقوة املؤثرة من كل حالة

(Patterson, 1986) 

(Lives people live – 1980) 

  The four life positions   مواقف الحياة األربعة

إىل التنازل من أجل تلبية حاجاته، ففـي املرحلـة العمريـة بـني الرابعـة  قد يضطر الطفل أحيانا

والسابعة يقوم الطفل بتنازالت تؤثر عىل عالقاته املسـتقبلية، إذا يتخـذ بعـض القـرارات وعـىل أساسـها 

  .يتبنى مواقف تجاه نفسه وغريه ويحافظ عىل هذا املوقف تجاه الخربات املستقبلية
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[  

  :لسجل الحياة وينطلق من رئيسيا مواقف الحياة يعترب مقررا إن

 .I – Othersاآلخرين  –أنا  .1

 .OK – Not OKليس بخري  –بخري  .2

(Patterson, 1986) 

(George, 1986) 

  :أما مواقف الحياة األربعة فهي

 (I’m Ok , You’re Ok)أنا بخري وأنت بخري  )1

. ويوجد هـذا عنـد جميـع األفـراد منـذ الـوالدة هذا املوقف يعترب هو املوقف الناجح والصحي

يتميز الفرد يف هذا املوقف بالثقة باآلخرين وتقبلهم وعندما ينظر الشـخص إىل الحيـاة فإنـه يرغـب يف 

  .النمو والتقدم وتطوير نفسه واآلخرين

  (I’m Ok , You’re not)أنا بخري وأنت لست بخري  )2

هـذا املوقـف وكـام أسـلفنا إىل الربانويـا أصحاب هذا املوقف أناس غـري أصـحاء حيـث يـؤدي  

وينشـأ هـذا . ، ويكون لدى األفراد الذين ينظرون إىل اآلخـرين نظـرة دونيـة متشـككة)جنون العظمة(

  .املوقف عن تربية األطفال بطريقة مبالغ فيها وفيها الكثري من املثريات السلبية

  .وم لآلخرينيؤدي هذا املوقف بالنهاية إىل الفشل واإلحباط وكثري من الل

 (I’m not Ok , You’re Ok)أنا لست بخري وأنت بخري  )3

الطفل يف هذا املوقف يشعر بالنقص ويقوم بعمل مقارنات بني نفسه واآلخرين، ويؤدي بالفرد 

  .إىل االنقطاع عن الناس واالكتئاب
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 (I’m not Ok , You’re not Ok)أنا لست بخري وأنت لست بخري  )4

هـم ليسـوا نلدى األشخاص الذين يتلقون مثريات خارجية تدل عىل أ  ينشأ هذا املوقف املتشائم

  .وقد يؤدي هذا املوقف يف نهاية األمر إىل االنتحار. بخري وال يتلقون أي تعزيزات من آبائهم

  اإلرشادية /العالجية موقف النظرية من العالقة

اشد عند املرشد، وأنـا الراشـد عالقة تعتمد عىل العالقة بني أنا الر  اإلرشاد بأنه/العالج عترب بريني

فاملرشد يقوم بتوضيح املوقف للعميل ويتفق معه عىل العقد اإلرشادي الذي يعترب اتفـاق . عند العميل

 ويـتم العمـل بنـاء. بني املرشد واملسرتشد عىل عملية العالج مبا فيها من أهداف وظروف واسرتاتيجيات

يضـع . تحقيق أهداف اإلرشـاد يف العمليـة اإلرشـاديةعىل هذا العقد عىل أساس الفريق الواحد وذلك ل

  .العميل ثقته يف املرشد الذي يحاول أن يساعد العميل عىل أن يكون أكرث ثقة بنفسه وأكرث وعي لذاته

والعميـل هـو التلميـذ الـذي يحـاول أن يحـل  ،فاملرشد هو معلم حيث يرشح ويفرس ويسـاعد

  .مشكلته ويتخذ قراره بعيد عن التأثري األبوي

(Patterson, 1986) 

(Games people play, 1964) 

  :وأهم ما مييز العقد العالجي هذا ما ييل

 .تحديد األهداف بشكل واضح .1

يحدد املرشد املهارات الالزمـة لحـل املشـكلة وإمكانيـات املسرتشـد للمسـاعدة يف هـذا  .2

 .الحل

 .وأخالقيا أن تكون األهداف املتفق عليها مرشوعة قانونيا .3
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 .يقدمه كل لآلخر مقابل عملية اإلرشاد توضيح ما .4

(Shilling, 1984) 

(Gilliland, 1984) 

  :أهداف اإلرشاد

 .مساعدة العميل عىل تحقيق االستقاللية وإدراك العامل بطريقة واقعية .1

 .العواطف بطريقة خالية من االنفعال مساعدة العميل عىل التعبري عن .2

 .اآلخرينمساعدة العميل عىل تبادل الحب والعاطفة مع  .3

 .تحول حياته من الشقاء إىل السعادةعميل عىل أن يثق بنفسه وبالتايل تمساعدة ال .4

 .إعادة كل من األنا الراشدة والطفولية واألبوية إىل أوضاعها الطبيعية .5

 .مساعدة الفرد عىل اختيار وتبني الحل الصحيح .6

 .لطفلية عىل حياتهمساعدة العميل عىل التخلص من تأثري كل من األنا األبوية واألنا ا .7

عـن  إزالة اضطراب املريض وإعادة تنظيم حياته بحيث يصـل إىل القـرارات الصـحيحة بعيـدا .8

 .التوتر والرصاع

(Shilling, 1984) 

(Gilliland, 1984) 

  العالج/ تكنيكات عملية اإلرشاد

  :يستخدم املعالج تكنيكات أساسية يف عملية العالج هي
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 Structural Analysisتحليل البناء  )1

مبساعدة العميل عىل أن يتعـرف عـىل حـاالت األنـا الـثالث عنـده ويقـوم  املعالج/يقوم املرشد

  .بتعليمه كيفية تفاعل هذه الحاالت مع بعضها وكيفية التعرف عىل سلوك اآلخرين

   .عملية العالج حتى يسهل) البرصية والسمعية(يحاول املرشد أن يستفيد من الوسائل املختلفة 

  Transactional Analysisاعل تحليل التف )2

يهدف تحليل التفاعل إىل السيطرة عىل الراشـد يف عالقاتـه مـع اآلخـرين، حيـث يقـوم املرشـد 

  :مبساعدة العميل عىل فهم تفاعالته مع اآلخرين ومعرفة األشكال املختلفة للتفاعل وهي

  : التفاعل التكاميل  .أ 

د وهذا يؤدي إىل تواصـل هـادئ ومـنظم هذا هو الشكل السوي للتفاعل يف العالقات بني األفرا

  .وتكون االستجابة هنا من نفس األنا التي أصدرت املثري والعكس صحيح

  :التفاعل املتقاطع  .ب 

فإذا صـدر مثـري مـن حالـة . عنها املثري ألنا التي صدرهنا يكون االستجابة للمثري من غري حالة ا

  .األنا األب تصدر االستجابة من حالة األنا الطفل

  .التفاعل يؤدي إىل فشل التواصل بسبب الخلل املوجود يف التواصل إن هذا

  :التفاعل الخفي  .ج 

. هنا إظهار عكس ما يخفي، حيث يخفي إحساساته التي ال يستطيع أن يبـوح بهـايحاول الفرد 

  :وهذا التفاعل يأخذ شكلني
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 لرسالةالتفاعل الشديد حيث يتم إصدار رسائل مختلفة لحاالت األنا املختلفة يف متلقي ا. 

 ويف كـال الحـالتني هنـاك لعبـة . التفاعل الثنايئ يتضمن حالتني من حاالت األنا يف كـال الشخصـني

خفية، فالشديد يكون املرسل فقط واٍع لهذه اللعبة ويف الخفي يكون كال الشخصـني عـىل وعـي 

 .بهذه اللعبة

(Games people play, 1964) 

(Lives people live – 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 Complementary transactions (Wollams & Brown, 1979, p. 66) 

What time is it ? 

It’s four o’clock 

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Yes dear, I love you very much  

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Do you love me, mommy? 
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Figure 4.3 crossed transactions (Wollams & Brown, 1979, P.97) 

What time is it ? 

Stop bothering me  
And look for your self 

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Ain’t kids awful these days 

I don’t have any evidence to support that 

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Do you know the sale ends tomorrow? 

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Salesperson Customer 

Then I'll buy it now 

Buy it now… don't think about it 

What are you feeling ? 

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Salesperson Customer 

I'm sad (tearfully) 

Express how you feel 

Figure 4.4 Angular transactions (Wollams & Brown, 1979, p. 70) 
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 (Games Analysis)تحليل اللعب  )3

يف ترتيب أوقاتهم بطرق فعالة عىل األلعـاب مـن أجـل  قليال عتمد األفراد الذين وجدوا نجاحاي

  .يحتاجون لهاالوصول إىل املعززات التي 

عن التفاعـل مـع  إن الصعوبة تكمن يف أن مثل هذه السلوكات تكون زائفة وتبقي الفرد بعيدا

  .العامل

إن هذا املستوى من التفاعل يحتاج إىل أن يكون لدى املرشد قـدرة عـىل تقريـر املكافـأة التـي 
اسـتامع جيـد وذلـك الن تعود عىل الفرد عند مامرسة هذه األلعاب ويحتـاج هـذا التقريـر إىل تعزيـز و 

وعند تحديد املكافأة فإن املرشـد يسـتطيع اسـتخدام . األفكار الخفية والضمنية موجودة يف هذه الحالة
  الوسائل العملية مثل 

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Figure 4.5 Duplex transactions (Wollams & Brown, 1979, p. 71) 

Yeah… let's play 

P 

A 

C 

P 

A 

C 

Would you like to see my barn ? 

Oh yes… barns are lovly. 

Let's go play around 

How did you like my speech ? 

It wasn't bad 

I didn't like it much 

it wasn't very good, was it ? 
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املواجهة، التأكيد، الرشح، ملساعدة املسرتشد عىل أن يرى اللعبة ومن ثم يحـاول الـتخلص منهـا 
(Hansan, 1980).  

ب النفسية التي يلعبها األفراد وكثري منها مدمرة للفرد واآلخرين الذين وهناك العديد من األلعا

ألعـاب الحيـاة، ألعـاب الـزواج، ألعـاب : يتعاملون معه، وتوجد األلعـاب ضـمن سـبعة تصـنيفات هـي

، األلعـاب الجيـدة، األلعـاب يف العـامل )اإلرشاد(الحفالت، األلعاب الجنسية، األلعاب يف غرف االستشارة 

  .(Games people play, 1964)التحتي 

  :(Script analysis)تحليل املواقف  )4

يحاول املرشد من هذه املرحلـة اكتشـاف تفكـري العميـل ومواقفـه مـن الحيـاة والكشـف عـن 

قراراته التي اتخذها يف طفولته املبكرة، من خالل ذلك يستطيع املرشد أن يفهم مواقف الحيـاة ويتخـذ 

 ,Script analysis)للمواقف يقود إىل االستقاللية والعالقات الحميمة  قرارات جديدة تركز عىل فهم جديد

1984).  

  :تحليل العالقات )5

ويكون يف العالقات الحميمة ويستخدم عندما ال يسمح العميل لعالقاته أن تـؤثر عـىل قراراتـه 

(Hansan, 1980).  

  أساليب اإلرشاد

 .ملسرتشدوذلك للحصول عىل املعلومات من ا: Interrogationالسؤال  .1

هنا يتحمل املسرتشد ما يقوله ويقوم املرشد بتثبيت املعلومـات التـي : Specificationالتحديد  .2

 .يقولها املسرتشد

 .تكون يف حالة عدم الثبات يف إعطاء املعلومات من قبل املسرتشد: Configurationاملواجهة  .3
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يـث تصـفى األنـا الراشـدة يقوم املرشد بتنظـيم حالـة األنـا الراشـدة ح: Explanationالتفسري  .4

 .عندما ال تكون قادرة عىل املواجهة

يكون بعد حدوث ردة فعل من العميل أو يـتم تأجيلهـا، ويجـب عـىل : Illustrationالتوضيح  .5

 .املرشد عندما يقوم بالتوضيح أن يكون متأكد من عدم سيطرة األنا األب، وإمنا األنا الراشدة

رشد حتى تبقى األنا الراشدة قوية وال تسمح ألنـا األب يستخدمها امل: Confirmationالتثبيت  .6

 .بالسيطرة

يلجأ املعالج إىل الرشح إذا فشلت كل األساليب السابقة وذلـك حتـى : Interpretationالرشح  .7

 .(Shilling, 1984 + Patterson, 1986)يساعد املسرتشد عىل اتخاذ القرار 

ـف املسرتشـد هنا يوضح املرشد موقـ: Crystallizationالبلورة  .8 ف الراشـد للراشـد وكيـف يترص

 .كشخص عادي دون استخدام األلعاب

  :مراحل العالج

يجب مساعدة املسرتشد عىل ان يتعرف عىل أهم مسببات األمل لديه وتحديد ما يريـد : الوعي .1

 .ووصف حالته بدقة وذلك عن طريق تحديد أهداف العالج

د مبشكلة، بالتايل يصبح أكرث رغبة من التغـري تنشأ الدافعية من خالل املسرتش: زيادة الدافعية .2

 .نحو األحسن

يعترب أهم مرحلة من مراحل العـالج ويـتم وضـع األهـداف واالسـرتاتيجيات و: العقد العالجي .3

 .واألدوار الخاصة بكل من املرشد واملسرتشد
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 ويتم من خالل األساليب التي يستخدمها املرشد مـن أجـل مسـاعدة: إزالة الحرية واالضطراب .4

 .املسرتشد عىل أن يستعيد ثقته بنفسه وأن يعرب عن حاجاته وتطوير إحساساته باألمن

 .يتم تحديد موقف الحياة والقرارات التي اتخذها الفرد من طفولته املبكرةحيث : تذكر القرار .5

بعد ذلك وعن طريق اإلرشاد يتم إدخـال مفـاهيم جديـدة إىل موقـف العميـل : إعادة التعلم .6

عىل هذه املدخالت باإلضافة إىل تعميم القدرة عىل  ن يعيد اتخاذ قراراته بناءويؤدي به ذلك أ 

 .اتخاذ القرارات بشكل عام

يتم بناء عىل تحقيق األهداف التي تم االتفاق عليهـا مـن العقـد العالجـي ويـتم بـأن : اإلنهاء .7

ثـم يطلـب يحرض املسرتشد جلسة أو اثنني بعد قرار اإلنهاء لحل أي استفسار أو مشكلة ومـن 

 ,Lives people live)من املسرتشد أن يحدد هو مرحلة اإلنهاء حتى يكون قد قرر مصريه بنفسه 

1980). 

  :واإلرشاديتطبيقات النظرية يف املجالني النفيس 

، ثم طورت بعد ذلك ليـتم اسـتخدامها إن نظرية تحليل التفاعل هي نظرية إرشاد جمعي أصال

  .يف مجال اإلرشاد الفردي

ادت هذه النظريـة نفسـها بشـكل جيـد يف مجـال اإلرشـاد األرسي والزواجـي، والسـلوك وقد ق

  .اإلجرامي، اإلدمان، االضطراب النفيس والفصام

  .يف أنها تعطي نوع جيد من االستبصار لهذا املنحى يف عالج املشاكل  TAقيمة نظرية

ها يف حـل مشـاكل اسـتخدام   أصـبحت نظريـة واسـعة االنتشـار وتـم  TAيف السنوات األخرية 

  الطلبة يف املدارس حيث يكون دور املرشد رشح 
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 + Shilling, 1984)منهـا  أسباب التفاعالت الخاطئة وتعليم الطالب عـىل تفـاعالت هادئـة بـدال

Patterson, 1986). 

  :موقف النظرية من تدريب املرشدين

  :ثالث فئات لعضويتها (ITAA)عرفت الجمعية العاملية لتحليل التفاعل 

 .عضوية املهتمني .1

والتي يكون أعضائها من الحاصلني عىل شهادة املاجستري كحد أدىن وأنهوا : عضوية االكلنيكيني .2

 150ساعة مـن الخدمـة االكلنيكيـة املبـارشة، و 50، باإلضافة إىل TAتدريب عام عىل األقل يف 

مبلغ مايل بشـكل  باإلضافة إىل دفع (TA-seminars)ساعة من التدريس االكلنييك، واالشرتاك يف 

  .دوري

مبسـاعدة مدرسـني  TAهؤالء األفراد يجب أن ينهو الربنامج ملدة سنني يف : املدرسني األكادمييني .3

الخـربة يف  نأو ست سنوات مـ) التخصيص فنون العالج(يحملون شهادة مصدقة من آخرين، و

 .امليدان

  :التقييم

جال اإلرشاد والعـالج النفيسـ، حيـث تـم األثر األكرب يف م (TA)لقد كان لنظرية تحليل التفاعل 

  .الشفاء بنسبة أعىل عند استخدام هذا األسلوب أكرث من األساليب التقليدية األخرى

أن تعابري برين تعترب غريبة وبحاجة إىل تفسري، هذا أدى إىل وجود الكثري من النقـد حيـث قـال 

(Shilling) إنها بحاجة إىل معجم خاص بها.  
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أسلوب تعليمي مبارش غري متطرف ويهدف إىل تطوير طرق لتعريـف  (TA)ولكن يبقى أسلوب 

  .الناس بأنفسهم بطرق بسيطة ومبارشة

  .عند الفرد OKونجاح هذه النظرية أنها تهتم بالجانب الجيد وتطور 
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  الباب الثالث

  )علم النفس الفردي(النظرية األدلرية 
  

  التعريف بإدلر

ة يهودية من الطبقة املتوسطة، إدلر كان الذكر الثاين من أرس ) 1870(ولد ألفرد إدلر يف فيينا عام 

أفراد، طفولته مل تكن سعيدة ألنه كـان يعـيش تحـت ) 6(يف أرسته وترتيبه الثالث من عائلة مكونة من 

ظل نجاح أخيه األكرب وأنه ال رأي له وال مكانه عند أرسته، وهذا بحد ذاته أثر عـىل حياتـه وانعكـس يف 

  .(Shilling 1984)) م النفس الفرديعل(نظريته وهي نظرية 

مـن جامعـة فينـا وتخصـص يف البدايـة يف أمـراض ) 1895(وحصل إدلر عىل إجـازة الطـب عـام 

، وكـان أحـد األعضـاء املؤسسـني لجمعيـة نفسـيا العيون، وبعد أن مارس الطب العام لفرتة أصبح طبيبا

ر رسعـان مـا بـدأ يف تكـوين أفكـار عـىل إال أن إدلـ. فيينا للتحليل النفيس ثم أصـبح رئيسـها فـيام بعـد

وقد واجه إدلر انتقادات حادة من أعضاء الجمعية ألفكاره مام أدى بـه ) 1911(الجمعية وكان ذلك عام 

إىل االستقالة من رئاسة الجمعية، وبعدها بشهور قليلة أنهى صلته بالتحليل النفيس الفرويدي وانفصـل 

  .عنه

" علـم الـنفس الفـردي"خاصة حوله أصبحت تعـرف بأسـم وفيام بعد قام إدلر بتكوين جامعة 

  .من مختلف العامل حيث جذبت لها اتباعا

وعمل إدلر كطبيب يف الحرب العاملية األوىل يف الجـيش النمسـاوي، وكـان اهتاممـه بعـد ذلـك 

ة بإرشاد األطفال وتوجيههم وأنشأ أوىل عيادات للتوجيه يف مدارس فيينا وكان له الفضل يف إنشاء مدرسـ

  .نظرياته يف الرتبية طُبقت تجريبية يف فيينا أيضا
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مامرسة ونظريـات "فنرش مائة كتاب ومقال خالل حياته ورمبا كان كتابه  خصبا وكان إدلر كاتبا

هو خري مقدمة لنظرية إدلر وتقوم الجمعية األمريكية لعلم النفس الفـردي بنرشـ " علم النفس الفردي

  ).1969هول، ليندزي (أفكار إدلر 

بعــدد مــن الكتــاب والفالســفة ومــنهم العــامل الــرويس  الخلفيــة النظريــة إلدلــر تعكــس تــأثرا

  .وشكسبري وبريجسون وستانيل هول وجون ديوي ونيتشه" دستوفسيك"

فكرة إدلر عن اإلبداع واملساواة عند املرأة أخذها من أفكـار مـاركس وفكـرة الـنقص والتفـوق 

  .(shilling 1984) نيتشهأخذها من فلسفة 

  :املفاهيم األساسية لنظرية أدلر

  Inferiority feeling and comfiennsationمشاعر النقص والتعويض  )1

بالطـب العـام قـدم فكـرة  عندما كان إدلر يف بداية حياته العلمية وعندما كان ومـا زال مهـتام

لجسم، فقد يصيب النقص العضوي والتعويض الزائد، وقال أن الناس عندما ميرضون مبنطقة معينة من ا

االضطراب أحد األشخاص يف القلب وعند آخر يف الرئتني وآخر يصـاب بالشـلل، وقـد رأى إدلـر أن هـذه 

اإلصابة هي عبارة عن نقص يف تلك املنطقة بسـبب ورايث أو بسـبب شـذوذ يف النمـو، والحـظ إدلـر أن 

  .لعضوأن يعوض هذا الضعف بواسطة التدريب العميق لهذا ا املصاب يحاول دامئا

وسع إدلر هذا املفهوم ليشمل أي مشاعر بالنقص تنشأ عـن رضوب العجـز التـي يعانيهـا املـرء 

، وأن مشاعر النقص تنشأ  عن إحساس بعدم االكـتامل أو عـدم اإلتقـان يف أو جسميا أو اجتامعيا نفسيا

ة أكـرب لـدى أي مجال من مجاالت الحياة أما يف الظروف السوية فإن مشاعر الـنقص تكـون قـوة دافعـ

هول، ليندزي، . (الرغبة يف التفوق نسان إىل التغلب عىل نقصه وتجذباإلنسانية وبعبارة أخرى تدفع اإل 

1969.(  
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ويعتقد إدلر أن الشعور بالنقص مستمد من عهد الطفولة، فالطفـل يقيضـ مـدة طويلـة وهـو 

املقـدرة وعـدم االسـتقاللية، عىل والديه يف كل ما يحتاج مام يؤدي به إىل الشعور بعـدم  صغري معتمدا

مام يجعله يكافح للوصول إىل الكامل أو التفوق عىل اآلخرين، وهذه هي القدرة األوىل عند الطفل وقد 

  :يتطور النقص عند البعض ليصبح عقدة نقص، وقد ميز إدلر ثالث أسباب لذلك وهي

 .العضو املصاب .1

 .االنغامس يف االعتامد عىل الغري .2

  .اإلهامل .3

يشء فيـؤدي ذلـك إىل اب هو إعاقة بحد ذاته، وإذا اعتمد الطفل عىل والديه يف كل العضو املص

عدم املقدرة واالتكالية وكذلك إهامل الوالدين للطفل يؤدي إىل عدم الثقة بالنفس، وبغض النظر عن التفكري 

ص بحيث يصـبح للكامل والتفوق كام يراها إدلر، وذلك بزيادة تعويض النق يف النقص فقد يطور الفرد عقدا

  .(Hjelle, Ziegler, 1992). اإلنسان أكرث ثقة بنفسه، وهذه عقدة نفسية تؤدي إىل الغرور

ال يستطيع أحد أن يتسامح إزاء مثل هذا  ر أن الحقيقة األساسية يف نظريته هي أنهلقد أبدا إدل

نحـو السـيطرة  الشعور، وذلك بسبب بسيط وهو أن كل إنسان يتمتع بإرادة أساسية يف القـوة وبـدافع

 والتفوق، فإذا وجد إنسان أنه انقص من غريه بأمر ما فإنـه ينسـاق إىل املـوت أو جعـل نفسـه متفوقـا

بطريقة ما أو عىل األقل ليثبت لنفسه ولآلخرين بأنه متفوق، ومثل هذا اإلنسـان يعـوض نقصـه بجهـد 

لطفولـة وبواسـطة التـدريب الذي كـان يتلعـثم يف ا" دميوستني"ومن األمثلة الواضحة عىل ذلك . صادق

  ).1981عاقل، (من أعظم الخطباء يف العامل  العميق أصبح واحدا
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   Striving for superiorityالكفاح نحو التفوق  )2

يبني إدلر أن الشعور بالنقص هو السبب للكفاح نحو التوسع والنمو والتعـويض ولكـن مـا هـو 

ولقد استنتج . حهم الثبات والوحدة يف شخصياتهمالهدف النهايئ الذي ينزع إليه جميع البرش والذي مين

  .إدلر أن الكفاح نحو التفوق هو القانون األسايس يف الحياة اإلنسانية، وال ميكن االستغناء عنه

قـد  طبيعي لكل إنسان وثالثـا كدافع وثانيا وقد قدم بعض األفكار حول هذه الطبيعة، فهو أوال

  .(Hjelle-Ziegler 92)ن وتدمريي عن طريق األنانية وحب الذات يأخذ شكل بنايئ مثل حب الخري لآلخري

ولقد بني إدلر أنه ال يعني بالتفوق االمتياز االجتامعي أو الزعامة أو املنزلة املرموقة يف املجتمع 

وإمنا هو يشء يشبه تحقيق الذات وأنه عمل من أجل بلوغ الكامل التام، وكام أن الكفاح نحـو التفـوق 

دافع داخيل يدفع الفرد خالل مراحل منوه، و يعرتف إدلر أن الكفاح نحو التفوق يعـرب عـن يعتربه إدلر 

نفسه بآالف الطرق املختلفة، وأن لكل شخص أسلوبه الخاص لبلوغ التفوق أو محاولة بلوغه، فالعصايب 

ات يكافح من أجل تقدير الذات والقوة والعظمة بينام يكافح الشخص السوي من أجـل أهـداف ذ مثال

  ).1969هول، ليندزي (طابع اجتامعي يف أساسه 

  Superiority Complexعقدة التفوق 

وهو شعور كاذب بالقوة يخفي عقدة النقص وهي محاولة للتعويض ولكنها غري ناجحة، تكون 

من حلهـا  عند الشخص الذي لديه اهتامم وتفاعل اجتامعي ضعيف، وهي محاولة لتجنب املشاكل بدال

(Ewen, 80).  
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  Style of lifeسلوب الحياة أ )3

وهذا هو شعار نظرية الشخصية عند إدلر، فهو مبـدأ النظـام الـذي متـارس مبقتضـاه شخصـية 

لكل شخص أسلوب حياة ولكـن ال : ويقول إدلر. الفرد وظائفها، وهو املبدأ الذي يفرس لنا تفرد الشخص

املثقـف يقـرأ . أسـلوب آخـريوجد شخصان لهام نفس األسلوب، فاملثقف له أسـلوب حيـاة، وللريـايض 

ويدرس ويفكر ويعـيش حيـاة يغلبهـا عليهـا الوحـدة والجلـوس ويختـار عاداتـه وأصـدقائه ونشـاطاته 

االجتامعية مبا يتفق مع هدف التفوق العقيل الذي يسعى إليه، بعكـس الريـايض الـذي ميـارس معظـم 

  .أنشطته بهدف تنمية قوته الجسدية

سنوات، ومن ذلك الوقت يتمثل الفـرد ) 5-4(ة للغاية قرابة وأسلوب الحياة يتكون يف فرتة مبكر 

الخربات ويستغلها عىل حسب هذا األسلوب للحياة فتثبت اتجاهاته ومشـاعره ويثبـت تفهمـه بصـورة 

  ).69هول، ليندزي (أن يتغري أسلوب الحياة  آلية يف سن مبكر ويصبح من املستحيل عمليا

حتـى نجيـب عـىل ذلـك ال بـد مـن : لفرد؟ يقول إدلرولكن ما الذي يحدد أسلوب الحياة عند ا

إذا كان الطفـل عليـل الجسـم فـإن أسـلوب حياتـه سـيأخذ  فمثال. العودة إىل مفهوم النقص والتعويض

مداركـة  شكل القيام بتلك األشياء التي ستؤدي إىل القوة البدنية، وشخص غبي سـيعمل عـىل أن يوسـع

لقـد تحـدد أسـلوب الحيـاة : ، ومثال آخـرزة حتى يتفوق عقلياالعقلية من خالل القراءة والدراسة املرك

عند نابليون وهو األسلوب القائم عىل القهـر والغـزو بفعـل قرصـ قامتـه إذا حسـب اعتقـاد أدلـر فـإن 

  . أسلوب الحياة يحدد كل يشء يف حياة الشخص

(Hjelle – Ziegler 1992).  
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عنـدما يواجـه  جديـد وخصوصـا ويقول أدلر آن كل فرد له هـدف مييـل نحـوه يف كـل موقـف

مشكالت الحياة وهي املشكلة االجتامعية واملشكلة املهنية ومشكلة الحب، ويؤكد ادلر أنها ال تقف كل 

واحده عىل حده بل مجتمعة ومتشابكة وهي تعتمد عىل أسلوب الحياة والتقدم يف إحداها يسـاعد يف 

  . التقدم باألخرى

(Hjelle – Ziegler 1992).  81 –ودورث  

  ): Social Interest(االهتاممات االجتامعية  )4

افرتاض أسايس آخر يف نظرية ادلر أال وهـو االهتاممـات االجتامعيـة، والـذي يفـرتض أن البرشـ 

كائنات اجتامعية ولذلك ال نستطيع فهم السلوك اإلنساين إال من خالل محتواه االجتامعي، ويعترب ادلـر 

حتى نتكيف مع الحيـاة االجتامعيـة والـذي ميكـن تطـويره مـن أن االهتاممات االجتامعية يشء فطري 

خالل التدريب وعندما يطور فإنه يظهر من خالل مهارات جوهرية للتكيف، ويرى أدلر أن االهتاممات 

االجتامعـي هـو تغيـري أويل ولـيس ثـانوي، تربهن عىل نضج األفراد وتكامل شخصـياتهم وبهـذا فالجهـاد 

يف املجتمع هو هدف أسايس لكل إنسان كبري أو صغري، ويقول أدلر أن النـاس والبحث عن املكانة واألهمية 

  ). Socially interactive beings(ال منعزلة  أن يروا أنفسهم كائنات متفاعلة اجتامعيا يجب

(Shilling 84) 

ة ويرى أدلر أن األب واألم يلعبان الدور األكرب يف تعليم أطفالهم االهتاممات االجتامعية، فمهمـ

األم هي أن تجذر يف طفلها اإلحسـاس بالتعـاون واملشـاركة والصـداقة، ويـتعلم الطفـل حـب اآلخـرين 

واالهتامم بهم من خالل ما يراه من اهتامم أمه وحبها لزوجها واطفالها والناس اآلخرين، وأما إذا كانت 

عدم اهتامم اجتامعـي فسيولد ذلك ) املحيطني(األم تعتني بأطفالها وزوجها فقط ودون الناس اآلخرين 

  لدى الطفل ويشعره بأنه شخص منبوذ ألنه مل يتعلم االهتامم 
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باآلخرين ومام يسبب له عدم املقدرة عىل االستقاللية وعدم التعاون ويـأيت األب كمصـدر ثـاين 

مهم يف تنمية االهتاممات االجتامعية عند أطفاله فيجب أن يكون عنده مشاعر حب واهـتامم لزوجتـه 

  . تمعه، واهتامماته يجب أن يظهرها ألطفالهوعمله ومج

واألطفال الذين ال يجدون االهتامم من األب واألم فإنهم لن يطوروا اهتاممات اجتامعية ولكـن 

  . وبطرق غري سليمة إذا أن األبناء يقلدون أبنائهم) الكامل(سيحاولون الكفاح للوصول إىل التفوق 

   .ي معيار للصحة النفسيةويعتقد أدلر أن االهتاممات االجتامعية ه

Social interest as a Barometer of psygchological Health.  

يف ) barometer of normality(وتقـيس مقـدار الصـحة النفسـية وتشـري إليهـا كمعيـار طبيعـي 

بنظـر  –واإلنسـان الطبيعـي . سلوكيات الفرد وأن حياتنا لها قيمة إذا كانت تضيف يشء لحياة اآلخـرين

يهتم باآلخرين أما الغري طبيعي فهو يعـيش حيـاة ال اهتاممـات اجتامعيـة فيهـا ويهـتم بنفسـه  – أدلر

  . الوصول إىل القوة والسيطرة عىل اآلخرين محاوال

(Hjelle – Ziegler 1992).  

  )Creative Self(الذات الخالقة  )5

لديـه  س حيوانـاالذات الخالقة عند أدلـر هـي صـاحبة السـيادة يف بنـاء الشخصـية واإلنسـان لـي

استعدادات بل أنه مفرس الحياة ومرتجمها وهو ينمي ذاته من ماضيه املـوروث ويـرتجم مشـاعره الذاتيـة 

ويبحث عن خربات جديدة إلشباع رغبته يف التفوق والسيطرة، ويصهر هذا كله يف خلق ذات تختلف عـن 

  . ذوات اآلخرين

)1969هول، ليندزي (  
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شـكل عـن طريـق الـذات الخالقـة، وتـؤدي هـذه الـذات إىل ويرى أدلـر أن أسـلوب الحيـاة يت

االهتاممات االجتامعية ومسؤولة عن اإلدراك واألحالم والتخيل والذكريات وتجعل من كـل شـخص فـرد 

  . حر

(Hielle – Ziegler 1992).  

  ):Order of Birth(مبدأ ترتيب الوالدة  )6

خصية فغنه يركز االهـتامم عـىل ترتيـب مع تأكيد أدلر عىل تأثري البيئة االجتامعية يف تطور الش

ومع أن األطفال األخوة ميرون بنفس مراحل النمو ولهم نفس . الوالدة كونه مقرر رئييس ألسلوب الحياة

الوالدين إال أنهم يعيشون بيئة اجتامعية مختلفة وهناك مميزات شخصية معينة ترتبط برتتيب الـوالدة 

  . وموقعها

الطفـل األخـري والطفـل  –الطفـل الثـاين  –الطفـل األول  –دات اهتم أدلـر بـأربع مواقـع للـوال 

  . الوحيد

(Hjelle – Ziegler 1992) 

باهتامم كبري من املحيطني حتى يـأيت الطفـل الثـاين فينـزع األول ) األكرب(ويحظى الطفل األول 

ه عن عرشه ويفقد وضعه املتميـز، وقـد تـؤثر هـذه الخـربة يف الطفـل األول بطـرق مختلفـة كـأن يكـر 

املحيطني أو يشعر بعدم األمن وعادة ما يهتم األطفال األوائل باملايض ألنهم كانوا مركز اهـتامم وانتبـاه 

  . ما يكونون متفوقني عقليا ويهتمون بالقوة والسيطرة أكرث وغالبا

التفـوق عـىل أخيـه األكـرب،  بطموحه ألنه يحاول دامئـا ، فهذا متميزا)األوسط(أما الطفل الثاين  

  . من أخيه األصغر ما مييل إىل الحسد والتمرد ولكنه أحسن توافقا الباوغ

)1969هول، ليندزي (  
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ما مييل هذا الطفل إىل االعـتامد عـىل اآلخـرين  فهو املدلل عادة وغالبا): األصغر(الطفل األخري 

ليهم يف مشاكله بني أن يستقل عن اآلخرين أو أن يعتمد ع يف معظم حاجاته، وتدليله سيولد لديه نزاعا

  . ألن يكون كحوليا ويحتملوهناك احتاملية أن يصبح راشد عصايب يسء التوافق 

وهو معتاد عىل  – ويكافح ألن يكون مركز االهتامم دامئا ما يكون أنانيا غالبا: أما الطفل الوحيد

  . ما يكون مدلال أن يحصل عىل كل يشء يريده ألنه غالبا

 – Hjelle). لكثـري مـن األبحـاث والدراسـات خضـع مبدأ ترتيب الـوالدة ومن الجدير بالذكر إن

Ziegler 1992) 

  ): Fictional finalism Goals(األهداف النهائية الوهمية  )7

اسـتخدم مفهـوم لرأي أدلر فإن كل السلوكيات اإلنسانية هادفـة وذات غايـة معينـة وقـد  وفقا

الـنفس الفـردي يرصـ عـىل اسـتحالة االسـتغناء عـن  وهي تعني غايـة أي يشء وعلـم) Teleology(الغائية 

الغائية لفهم املظاهر واألسباب والقوة والغرائز والحوافز وما إليها وال ميكن أن تخدم كبامدئ وإمنا الهـدف 

مهتم بأن أهداف السـلوك تحـد عـن ) الغايئ(النهايئ  هو وحده الذي يستطيع تفسري السلوك، وهذا املبدأ 

  . ن طريق خربات الطفولة املبكرة، كام يعتقد فرويدطريق األفراد وليس ع

`(Shilling 84) 

أعىل يستحيل تحقيقـه ولكنـه بـرغم  أي مثال ويعترب أدلر أن هذا الهدف النهايئ قد يكون وهام

  . ذلك حافز حقيقي يحث اإلنسان عىل بذل الجهد وفيه التفسري النهايئ لسلوكه

)96هول ليندزي (  
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  : الذكريات املبكرة )8

: عتقد أدلر أن ما يستطيع الشخص تذكره من ذكريات هي مفتاح مهـم لفهـم أسـلوب حياتـهي

  : مثال

(Ewen 1980) 

ندما كنـت يف الثالثـة مـن عمـري ع(تاة بدأت رسد ذكرياتها بقولها أن ف: فيقول يورد أدلر مثاال

تابعت تـروي كيـف أحرضـ ثم ) بأبيها من أمها وتشري هذه الكلمة أنها كانت أكرث اهتامما...) (كان أيب 

والدها مهرين لها وألختها الكربى، أختهـا خرجـت مبهرهـا إىل الشـارع يف حـني جرهـا مهرهـا خلفـه إىل 

  . الوحل

أن أســلوب حياتهــا كــام فرســها أدلــر يشــري إىل الطمــوح الجــامح والرغبــة يف أن تكــون األوىل 

الثانيـة بعـد أختهـا وهـذا بحـد ذاتـه  والشعور العميق بعدم األمن وتوقع الفشل وذلك ألنها يف املرتبة

  . يدفعها إىل التفوق عىل األكرب منها

طفل يبقى يراقب أمه وهي يف البيت بينام هو جالس  أنه كان وهم: (شاب يروي له: ل آخرمثا

  ). العامل وهو يبنون منزال قرب الشباك ويراقب أيضا

رث منه أسلوب املشـارك واقـرتح املشاهد أك(وضح أدلر هنا أن أسلوب حياة هذا الشاب أسلوب 

  ). عليه أدلر أن يبحث عن وظيفة تتسم باملالحظة والتطلع

)1969هول ليندزي (  

 Indivisiblity and Freedom of Choiceاإلنسان كل ال يتجزأ وحر االختيار  )9

هو وهذا افرتاض أسايس يف علم النفس الفردي ويقول ان الفرد كامل يتعذر انتقاصه ويف الحقيقة هذا 

  . السبب الذي جعل أدلر يسمي نظامه بعلم النفس الفردي

(Shilling 84) 
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وهو يرى كذلك أن النـاس أحـرار يف أن يختـاروا ألنفسـهم، ألنهـم ليسـوا تحـت رحمـة دوافـع 

غامضة وأن الوراثة والبيئة ال تجرب الفـرد عـىل السـلوك بطريقـة محـددة، ألننـا كبرشـ نسـتخدم البيئـة 

  . وارنا وهذه األدوار الفريدة هي التي تعطي األهمية أليامنا وخرباتنا اليوميةوالوراثة كمثريات ألد

  : نظرة أدلر للطبيعة البرشية واختالفه مع مفاهيم فرويد

يناقض أدلر بشدة ما جاء به فرويد من افرتاض أسايس مؤداه أن سلوك اإلنسان تحركه غرائز فطرية   )1

فاإلنسان عنـد أدلـر كـائن . الحوافز االجتامعية ركه أساسايف حني يفرتض أدلر أن سلوك اإلنسان تح

وهو يربط نفسه باآلخرين وينشغل بنشـاطات اجتامعيـة تعاونيـة ويكتسـب . اجتامعي يف أساسه

  . للحياة يغلب عليه االتجاه االجتامعي أسلوبا

االهـتامم ملجـرد تعرضـه للعمليـات االجتامعيـة بـل أن  ومل يقل أدلر أن اإلنسان يطبـع اجتامعيـا

  . االجتامعي فطري فيه

ورمبا كان هذا أعظم ما أسهم به أدلر يف النظرية النفسية فقد حـول انتبـاه األخصـائني النفسـيني 

  . إىل أهمية املتغريات االجتامعية وساعد عىل تنمية علم النفس االجتامعي

فعىل عكس األنـا . الخالقة ثاين إسهامات أدلر الكربى بالنسبة للطبيعة البرشية هي فكرته عن الذات) 2

. عند فرويد الذي يتكون من مجموعة من العمليات النفسية التي تخدم أغراض الغرائـز الفطريـة

  . للغاية، يفرس خربات الكائن العضوي ويعطيها معناها وذاتيا شخصيا متثل الذات عند أدلر نظاما

الشـخص الفريـد يف الحيـاة، وإذا مل  تبحث عن الخربات التي تساعد عىل تحقيق أسلوب والذات أيضا

  . توجد هذه الخربة يف العامل فإن الذات تحاول خلقها

  )1969هول ليندزي (
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أدلر مل يرفض تأثري البيئة والوراثة عىل الشخصية فكل طفل يولد ولديه جينات مختلفة ويكتسب 

اثـة فهـم خالقـون خربة اجتامعية مختلفة عن اآلخرين، فالناس يشء أكـرث مـن نـاتج البيئـة والور 

ـف كـام  وليس فقط أناس يترصفون كرد فعل للبيئة فقط وإمنـا يحـاولون أن يجعلـوا البيئـة نترص

  . يريدون هم

(Hjelle – Ziegler 92) 

لـه  ويعترب إسهام أدلر يف هذا االتجاه الجديد يف التعرف عىل الذات كسبب هام للسلوك، إسـهاما

  . وزنه البالغ

يف  رئيسـيا جديد عىل نظرية التحليل النفيس وكام أنـه لعـب دورا) القةالذات الخ(وهذا املفهوم 

  . الصياغات الحديثة املتعلقة بالشخصية

وسمة ثالثة متيز سيكولوجية أدلر عن التحليل النفيس التقليدي هي تأكيدها عـىل تفـرد الشخصـية  ) 3

هتاممـات والقـيم، وأن ويقول أدلر أن الشخص عبارة عن صياغة فريدة من الدوافع والسامت واال 

  . طابع أسلوبه الخاص يف الحياةكل فعل يصدر عن الفرد يحمل 

وقد قلل أدلر من وزن الغريزة الجنسية التي تقوم عليها نظرية فرويد، فاإلنسان كائن اجتامعـي 

كام يقول أدلر وليس كائن جنيس واالهتاممات االجتامعية هـي التـي تحركـه ولـيس االهتاممـات 

 اإلنسان يجاهد من أجل تكوين أسلوب فريد للحياة تلعب فيه الدوافع الجنسية دوراالجنسية، و 

، والطريقة التي تشبع بها حاجاته الجنسية يحددها أسلوبه يف الحياة ولـيس العكـس وقـد ثانويا

  . قوبلت تنحية أدلر للجنس عن عرشه بالرتحيب من قبل الكثريين

فاإلنسان يعرف يف العادة أسباب سلوكه  –عور مركز الشخصية اإلنسان عند أدلر كائن شعوري، والش) 4

  ويشعر بنقائصه ويشعر باألهداف التي يحاول بلوغها 
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وهو فرد قادر عىل التخطيط وهذا عكس ما ذهب إليه فرويـد الـذي أرجـع الشـعور إىل حالـة عدميـة 

  . الكيان واالهتامم بالالشعور

  )1969هول ليندزي (

  : نظرة أدلر للشخصية

م نظرة أدلر للشخصية بأنها موحـدة ومتوازنـة وهـي وحـدة غـري منقسـمة وكـل ال يتجـزأ تتس

بالنظر غىل الجسم واألعامل العقلية وثبات هـذه الوحـدة لـدى الفـرد يف التفكـري واإلحسـاس والفعـل 

والوعي وهذا ما سامه أدلر بأسلوب الحياة ويوضح أدلر أن الشخص يحاول الوصول إىل أهدافه وهـذه 

ف هي التي تعطي معنى للحياة، والشخص هو الذي يحدد هذه األهداف، فبحصوله عـىل هـذه األهدا

األهداف ال يرفع من معنوياته فقط وإمنا يحدد له املركز املالئم يف هذا العامل ومع اعـرتاف ادلـر بتـأثري 

لـدى اإلنسـان الوراثة والبيئة عىل الشخصية إال أنه يرص عىل أن الفرد أكرث من ناتج هذين العنرصـين ف

  . قوة خالقة تحكم حياته وتؤثر عىل كل يشء يف وجوده مام يجعله يقرر مصريه كفرد

وينظر أدلر إىل الشخصية عىل أنها شاملة وأنها ليست فقط نظام موحد ومرتبط ولكن كوحـدة 

مكملــة للعائلــة وللمجتمــع اإلنســاين، ويعتقــد أدلــر أن الشخصــية ميكــن فهمهــا مــن خــالل املحتــوى 

  . امعياالجت

(Hjelle – Ziegler 92)  

والذي سبق (أسلوب الحياة : من املفاهيم عند الحديث عن الشخصية مثل ويأخذ أدلر عددا

عليه طيلة حياته إال إذا تغري  سنوات ويبقى محافظا) 4 – 5(والذي يتحدد من عمر ) الحديث عنه

  .أسلوب حياة الفردنتيجة خربات ساحقة، لذلك ميكن السلوكات إذا نظر إليها يف ضوء 

(Shilling, 84)  
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  : أنواع الشخصيات عند أدلر

لر الشخصيات عىل حسب بعدين هام االهتامم االجتامعي ودرجة الفعالية وهذه صنف أد

  : األنواع هي

  ): The Ruling Type(النوع املسيطر ) 1

وهؤالء يكونون عدوانيني ورشسني ونشطني مـع القليـل مـن االهـتامم االجتامعـي وهـؤالء مـن 

  . النوع املسيطر عىل اآلخرين وهم عدائيني ضد املجتمع ويترصفوا بطريقة غري حضارية

املـدمنني عـىل  –وبدون اهتامم باآلخرين، ومـن األمثلـة عـىل هـذا النـوع األشـخاص املهملـني 

  . املخدرات والكحوليني

  ): The Getting Type(النوع الكاسب ) 2

عـىل غـريهم ولـيس لـديهم االهـتامم االجتامعـي واهـتاممهم  وهؤالء األشخاص متطفلون دامئا

  .من اآلخرين ألنهم خاملون ولكن غري ضارين األسايس هو الكسب دامئا

  ): The Avoiding Type(النوع املتجنب ) 3

ة كافيـة أو فعاليـات لحـل مشـاكلهم فهـم يخـافون مـن هؤالء ليس لديهم اهتاممات اجتامعي

من الرغبة يف النجاح وهم غري نافعني للمجتمع وهدفهم هو االبتعاد عن املشـاكل لتجنـب الفشل أكرث 

  . الفشل

  ): The Socially Usefull Type( النوع املفيد اجتامعيا) 4

تامعيـة عاليـة ونشـاطات كبـرية، يف نظام أدلر، ولديهم اهتاممات اج وهؤالء الناس أكرث نضوجا

ويظهرون االهتامم الكبري باآلخرين ويهتمون مبشاكل الحياة الكربى مثل مشكلة املهنة ومشكلة الحـب، 

  واملشكلة االجتامعية وهم 
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  . يدركون أن مثل هذه املشاكل يكون بالتعاون والشجاعة الشخصية والرغبة يف املشاركة

(Hjelle – Ziegler 92) 

يف اإلنسان، فقد ) فرويد(ن أدلر نظرة إنسانية يف الشخصية كانت النقيض ملفهوم كوّ : وأخريا

أضفى للشخصية إنسانيتها وتعاونها وتفردها ووعيها وأعاد لإلنسان اإلحساس بالجدارة، وقد قدم أدلر 

وأكرث  وامال من الصورة املادية التي نفرت الكثري من القراء آلراء فرويد، صورة لإلنسان أكرث إرضاءا بدال

  . لإلنسان، وقدرته ألن يكون سيد نفسه تكرميا

 )69هول ليندزي، (

  ):Development Of maladaptive(تطور السلوك الشاذ 

يعتقد أدلر أن الناس ال هم جيدين وال هم سيئني فنحن نصبح كذلك خالل التقدم النفيس 

ويدرك من هذه الظروف أن . ن البالغنيوالتطور االجتامعي فالطفل يولد وهو ضعيف وعاجز يف عامل م

له بني نظرائه واألكرب منه، ومن جهة اخرى إذا  عليه إلغاء هذا النقص والعجز، ولذلك هو يجد مكانا

الطفل احتفظ مبشاعر من عدم التوكيد عن ذاته يف عالقته مع العامل وانه رمبا يلجأ إىل منطق خاص ليك 

يف هذه الحالة يصبح الطفل غري موضوعي ولديه شعور قوي يشوه أو يخفي خوفه ومشاعره بالنقص و 

  ). الشاذ( –بالعظمة والتفوق حتى يعوض اإلحساس بالنقص وهنا يظهر سلوكه الالتكيفي 

  ): الالسوي(أسباب السلوك الشاذ 

  :Parental Overrotedالحامية األبوية الزائدة ) 1

الل حرمانه من فرصة االستقاللية والتي تجعل الطفل يشعر بعدم كفائته وعدم قبوله من خ

  . وتحمل املسؤولية، وهو يحاول التعويض عن هذا الشعور من خالل السلوك العدواين
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  :Parental pamperingاإلشباع والدالل األبوي ) 2

عىل ما يريد وعندما ال  الذي يطور اتجاه السيطرة عند الطفل وذلك ألنه تعلم أن يحصل دامئا

  . إنه يصبح طفل عدواين متمرديحصل عىل ما يريد ف

  Parental Neglectاإلهامل الوالدي ) 3

وهذا يجعل الطفل يشعر أن اآلخرين غري ودودين، وهذا يجعله غري قادر عىل التعاون 

مع اآلخرين، باإلضافة إىل أنه يتكون لدى الطفل رغبة قوية بالحب واالحرتام لكنه غري قادر  اجتامعيا

  . آلخرينعىل الحصول عليها من ا

 Parental Partialityالتحيز الوالدي ) 4

  . وهذا يزيد من حدة املنافسة بني األخوة

  Physical Unafmativenessاإلعاقة الجسمية غري املرغوبة ) 5

، فإنها تسيطر عىل حياة الفرد وتجعله ينسحب أو أم خياليا كان هذا التميز حقيقيا وسواءا

  . ينعزل عن اآلخرين

 Parantal Dominationة الوالدية السيطر ) 6

  . وهذا قد ينتج أعراض مشابهة ألعراض الحامية الزائدة

وجهة نظر أدلر يف االرضابات العقلية والسلوك الشاذ ترجع إىل فكرة عامة وهي الطريق 

واألسلوب الخاطئ يف الحياة واآلراء الخاطئة التي يكونها الفرد عن نفسه وعن العامل، واألهداف 

ة التي يختارها لحياته، وكل ذلك محكوم بعدم منو املشاركة االجتامعية والشعور بالنقص يف الخاطئ

  .  طفولته املبكرة

لذا وحتى يعوض اإلحساس بهذه املشاعر يطور الطفل مناذج غري مناسبة من السلوك وخاصة 

  .مضطرباملشاعر غري الواقعية بالتفوق والذي يتحول فيام بعد إىل سلوك 
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ر أن الشعور بالنقص ليس هو االضطراب وإمنا عندما تصبح سلوكات الفرد تعكس ويقول أدل

  . عقدة النقص لديه

(Shilling 84)  

  : أدلر العصاب أو عدم التكيف بالنقاط التاليةوقد وصف 

الفرد لديه رأي أو فكرة خاطئة عن نفسه وعن العامل وهذا يؤدي إىل أن الفرد يكون أهداف  .1

 . طئخاطئة وأسلوب حياة خا

 . الفرد سوف يلجأ إىل أشكال مختلفة من السلوك الالسوي حتى يحمي فكرته عن نفسه .2

 . تحصل الحامية للذات عندما يواجه الفرد مواقف يشعر بعدم النجاح يف مواجهتها .3

 . حول ذاته مع أخذ النوع البرشي بعني االعتبار يتكون الخطأ من كون الفرد متمركزا .4

  . ذه العملياتالفرد ال يعي وال يدرك ه .5

)Gilliand 84(  

إن مشكلة كل مرض عصايب لدى كل مريض هي صعوبة اتخاذ أسلوب للفعل والتفكري واإلدراك 

فكام أثبت عمل علامء النفس الفردي مرار هدف التعايل والتفوق الفردي هو العامل املحدد يف كل 

  .يةمن خربات النقص الحقيق مرض عصايب إال ان الهدف ذاته ينشأ دامئا

ولو مل أكن بهذا القدر  –لو مل اكن بهذا القدر من القلق (ومن الجمل التي يقولها املريض لذاته 

   –إذا الستطعت أن أفعل كام يفعل اآلخرون ) من املرض
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لكنت يف الطليعة، وبهذا االتجاه ما يزال الشخص  الخطريةولو مل تكن حيايت حافلة باملصاعب 

  . عىل أن يشعر بالعلو قادرا

  )81ودورث (

للمريض وتحليلة له يكون العمل الرئييس هو الكشف عن أسلوب حياته  أدلرويف دراسة 

ومركز الفرد يف . وما يزال يتبعه يف صورة أو أخرى والهدف الغريب للتعايل الذي نصب نفسه له طفال

. ه من مهنة يف حياتهأرسته يعطي األثر العام فام يحب وما يكره وإبطاله يف التاريخ والخرافة وما يختار 

، وطريقته يف الوقوف ويف امليش ويف الجلوس وطريقة املصافحة والوضع الذي كل هذا يعطي أثرا

ينام عىل ظهره كالجندي يف االنتباه هذا دليل عىل أنه يريد أن  يتخذه أثناء النوم، فعندما نرى شخصا

عامل النفس الفردي ال بالشجاعة، ف متصفاليس من املحتمل أن يكون  ، والذي يرقد منحنيايبدو عظيام

  . شك أنه يقيم نتائجه عىل نظرة شاملة أللوان كثرية من السلوك

  : اإلرشاد والعالج النفيس

يعتقد أدلر أن اإلنسان يعيش ويوجه حياته بأسلوب حياة خاطئ لذلك هو يفشل يف تطوير 

  . إحساسه باملشاركة االجتامعية

(Shilling 84) 

كل (هتاممات الشخصية يف طريقة العالج هو اسمى يشء عند ادلر فهو يقول ومركزية اال 

جهودي موجهة نحو زيادة االهتاممات الشخصية للعميل ومع أنني اعلم ان السبب الحقيقي للمرض 

 وعندما يستطيع أن يرتبط مع اآلخرين فهو إذا) العميل(هو نقص التعاون ولكني أريد أن يراها كذلك 

  .سيشفى



 الثالثالباب 

99  

ا يظهر أن طريقة معالجة أدلر هي مترين يف التعاون حتى يستطيع العميل أن ينقل ومن هن

أحاسيسه االجتامعية إىل غريه مام يؤدي إىل ازدياد االهتاممات االجتامعية وتقليل الشعور بالنقص ومن 

ثم يعوض األهداف القدمية بأهداف جديدة ومفيدة وزيادة هذه االهتاممات متثل إعادة توجيه 

  . وهذه مرحلة مهمة يف العالج. يم للعميلوتعل

(Hjelle – Ziegler 92) 

وانه ميلك  واستيعابا ونتيجة للعالج فالعميل ال يفهم سلوكه الخاص به فقط بل يصبح أكرث وعيا

  . القوة لتوجيه حياته بطرق مرضية اكرث

(Shilling 84)  

  : أهداف اإلرشاد عند أدلر

تأيت من مبدأ أن التمريض من طبيعة املرض،  ضطرب عصابياطريقة أدلر يف معالجة العميل امل

فإذا كان سبب االضطراب يأيت من أسلوب حياة خاطئ وعدم تطور اهتاممات اجتامعية، فإن هدف 

  : أهداف العالج عند أدلر هيلذا فإن العالج هو تصحيح هذا الخطأ وتشجيع االهتاممات االجتامعية 

(Hjelle – Ziegler 92) 

 .النقصدة املشاعر السلبية والذي يتبعها األفراد يف مشاعر تقليل ش .1

 . تصحيح اإلدراكات الخاطئة والتفكري الخاطئ وتوعية املريض بالخطط اإلدراكية .2

تعديل يف األهداف التي توجه سلوك العميل بتطوير أهداف جديدة والتي تتيح الفرصة  .3

 . يف سعادتهم للشعور بالكفاءة، وبنفس الوقت يقبل عىل اآلخرين ويسهم
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مع تطوير مشاعر باالنتامء لآلخرين، والتعاطف القوي معهم وتنمية مهارات تفاعل ومشاركة  .4

 . اآلخرين والتعاون معهم إلنجاز أهدافه الخاصة

 . زيادة النشاط الفردي والسعي للمشاركة يف األحداث االجتامعية .5

(ford, 63) 

  : اإلرشاد العالج النفيس و مراحل

  ): العالجية(ع مراحل للعملية اإلرشادية حدد أدلر أرب

 . تأسيس عالقة تعاطف بني املرشد والعميل .1

 . مساعدة العميل عىل فهم املعتقدات واملشاعر والدوافع واألهداف التي تحدد أسلوب حياته .2

 ). عقد النقص(مساعدة العميل عىل تطوير استبصار لألهداف الخاطئة وسلوكات تدمري الذات  .3

عىل أن يأخذ باالعتبار االختيارات القابلة للتطبيق للسلوكات التي تسبب  مساعدة العميل .4

  . املشاكل ويعمل عىل تغريها

)Shilling 84(  

  ):Relationship(العالقة اإلرشادية )  1

إن املرشدين الذين يأخذون بطريقة أدلر يف اإلرشاد يرون أن العالقة اإلرشادية هي كالرشكة 

والعالقة تكون كالعقد واالتفاقية املكتوبة . للوصول إىل األهداف الن معابني املرشد والعميل ويعم

  . والتي تتضمن األهداف املحددة والعملية لكل منها

 Understandingالفهم ) 2

. يقول أدلر أن عىل املرشد مساعدة العميل لفهم أهدافه النهائية الوهمية وأسلوب حياته

  عن فتاة اسمها جوين ما ) عىل فهم أدلر للعميل ولنعطي مثاال(
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؟ وما هي أهدافها األنانية، وما ) جوين(الذي تكافح من أجله ؟ ما الذي تريد أن تصل أيه 

  . عالقة هذه األهداف بحياتها غري السعيدة

وكام يقول أدلر فإن الفهم ميكن إدراكه بالرجوع إىل الذكريات املبكرة يف الطفولة وكذلك 

بأن تستعيد ذكرياتها يف الطفولة ومن ثم ) جوين(ويف املثال يسأل أدلر . هاترتيب الوالدة واألحالم وغري 

أن أمها أهدتها لعبة تركيب الصورة ) جوين(مقارنتها مع حياتها الحالية ومعرفة االرتباطات بينها، تقول 

ون يضحكتركيبها، مع أن األطفال اآلخرين استطاعوا ذلك فأخذوا ) جوين(يف عيد ميالدها ومل تستطيع 

أن أمها استطاعت ذلك ألنها جيدة يف الرياضيات ) جوين(عليها ثم جاءت أمها فقامت برتكيبها وتعتقد 

وهذه الذكريات مهمة يف العالج ينظر أدلر، ويحاول أدلر أن يضع نفسه مكان العميل ويقوم بتسجيل 

مل ع أن يصل إىل عاوبعد ذلك يستطي. تعابري الوجه وأي إشارات أخرى –اللغة  –سلوكات املريض مثل 

تكافح من أجل هدف خيايل وهو التفوق العقيل عىل غريها ) جوين(ويقول أن من املمكن أن ) جوين(

وهذا . ومن ثم تستطيع تركيب الصورة وال يضحك عليها أحد مبا فيهم أمهامن الناس يف الرياضيات، 

  ). جوين(بالتايل يؤدي إىل أسلوب حياة خاطئ عند 

وإمنا يجب أن تغريه وعليها أن تفهم أن الحياة أكرث  ب حياتها الخاطئ كافياوليس فهمها ألسلو 

من الحصول عىل التفوق العقيل فقط وإمنا عليها أن تقدر موقعها يف املجتمع وتعتمد أهداف 

  . اجتامعية جديدة

)Hjelle – Ziegler, 92(  

املرشد يساعد العميل يف أن ومن هنا ينبغي الرتكيز عىل فهم اإلطار املرجعي للعميل وأهدافه و 

  . يفهم كيف أن أسلوب حياته هو من تأثري معتقداته وإدراكاته

(Shilling 84)  
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 Insightاالستبصار ) 3

ومن خالل التعاطف والقبول يجب أن تتم املقارنة بني األخطاء : املرشدين بطريقة أدلر

ني نظام املعتقدات وهذه املقارنة األساسية واألهداف الخاطئة وسلوكات تدمري الذات عند العميل وب

  . تساعده أن يرى بوضوع التناقض ويدرك أهدافه الخاطئة

  Altarnativesاالختيار ) 4

وهذه املرحلة األخرية وهي االتجاه نحو إعادة التوجيه حيث أن الوعي الذي تم بعد املراحل 

  . الثالث السابقة سيرتجم إىل أفعال وإىل جرأة وشجاعة يف أفعال العميل

(Shilling 84) 

 –وهذه املرحلة ستحدث إذا قرر املريض أنه سيختار أسلوب حياة متعاون أفضل من السابق 

ودور املرشد هنا تزويد املريض باملساعدة املعنوية واملعلومات الحقيقية التي تساعده يف تغيري أسلوب 

 . حياته إىل األفضل

(Even 80) 

  ):املرشد(دور املعالج 

وعمل االتصال البرصي الجيد ومتابعة  –كات العميل واالنتباه السمعي ملا يقول االنتباه لسلو  .1

 . ما يقوله العميل واالنتباه للمعاين الخفية التي يقولها العميل

وال يتم ذلك إال إذا وافق العميل عىل الهدف وهذا اإلجراء : وضع األهداف للعملية اإلرشادية .2

 .الدفاعية والتهرب ألنه اشرتك يف وضع الهدفله فائدة يف أن العميل سوف يلجأ إىل 
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عكس املشاعر والتعاطف املتفهم ملصطلحات الفرد ومفاهيمه وانفعاالته واالتصال بها ومن  .3

 . األمثلة عىل عكس املشاعر

  . أنا تعبت من تحكم اآلخرين يب وال أحس بفعاليتي: املسرتشد

 . يف قراراتك الخاصة حراأنت غاضب من تحكم اآلخرين بك وتريد أن تصبح : املرشد

ومن خالل العالقة اإلرشادية عىل املرشد االنتباه إىل حركات الجسم : االتصال غري اللفظي .4

ونربات الصوت وحركات العينني والوجه وهذا االتصال غري اللفظي مهم لفهم جوانب العميل 

 . وبعد مالحظة هذه الحركات نسأل العميل عنها أو نلفت انتباهه لها

ا أهم وظيفة للمرشد هي فهم العميل ومساعدته عىل فهم نفسه وعامله وزيادة ورمب .5

 . االهتاممات االجتامعية لديه

(Shilling 84) 

  : اإلجراءات اإلرشادية عند أدلر

  : هناك بعض اإلجراءات التي يقوم بها املرشد ملعالجة املسرتشد

متساويان حيث ) لعميل واملرشدا(أن يشجع املسرتشد ويشعره بأنهام ) املعالج(عىل املرشد  .1

لوجه عىل نفس النوع من املقاعد ونفس الحجم واملرشد عليه  يجلس املعالج والعميل وجها

بينام املتعالج لديه الحرية أثناء الجلسات اإلرشادية يف الجلوس أو الوقوف  أن ال يكون رسميا

 . أو التحرك يف غرفة اإلرشاد

حياة لدى العميل عن طريق تحليل األحالم أو الذكريات يقوم املرشد بالكشف عن أسلوب ال .2

  وكام أنه ميكن استخدام ) وكام ذكرنا سابقا(املبكرة 
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ولو مل تكن تعاين من هذه املشكلة ماذا (بعض األسئلة املفتاحية بأن يسأل املعالج العميل 

لعميل مثل اإلجابة عادة تشري إىل متطلبات الحياة التي فشل يف تحقيقها ا) كنت ستفعل ؟؟

 . ن أو أن يصبح مغامراالزواج، اتخاذ مزيد من األصدقاء، أن يجد له عمال 

وذا وجود قوي يف حياة العميل وخاصة الذين  يف أن يصبح رضوريا يتجنب أدلر وكان حذرا .3

أنني لست األمل الوحيد لك يف العالج وإمنا هناك (يعانون من االكتئاب وكان يقول لعمالءه 

 . قادرين عىل تقديم املساعدة لك غرييالكثريين ال

أنه ميكنك خالل أسبوعني أن  يستخدم أدلر تقديم النصيحة للعميل وذلك عندما يقول له مثال .4

 . تشفى إذا أنت اتبعت تعلياميت

إذا كان العميل تنقصه املهارة االجتامعية يف التعامل مع الناس فإن أدلر يطلب منه أن : مثال

  . ما ر بها شخصايفكر بطريقة ما ليشك

وإذا اعتقد العميل أن هذا يشء صعب التحقيق وأن اآلخرين ال يستحقون الشكر وأن أدلر 

ما ألي سبب ولكن فكر كيف  أنت تحتاج ألن تشكر شخصا: (يتابع معه وبقوة أكرث بقوله

عند العميل يقرتح أدلر عليه يف  وإذا تبني أن هذا األمر صعب أيضا) ميكن أن تفعل ذلك

عىل تعاونه معه باإلرشاد ومبعنى آخر يقوم أدلر بتدريب  لنهاية أن يقوم بشكره شخصياا

 . عميل عىل املهارات االجتامعية داخل الجلسة اإلرشادية

وقد طور أدلر تكنيكات عالجية ميكن استخدامها مع األطفال من خالل معالجتهم يف بيوتهم  .5

 . ومالحظتهم والسامح لهم مبشاهدة والديهم أثناء املعالجة

(Ewen, 1980)  
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وقد أكد أدلر عىل أهمية الرتبية يف تطور شخصية الفرد وأن املدرسة تتيح الفرصة للطفل 

باملشاركة االجتامعية، وكذلك فإن املدرسة تصحح أخطاء الرتبية البيتية وميكن أن تساهم 

  . املدرسة يف التعاون مع املرشد عن طريق املعلمني

  . ة معينة يف عيادات املدارس واهتم بقضايا الطالب ومشاكلهمعمل أدلر لفرتة زمني

)Ewen, 1980(  

  : دور املتعالج

  :يقول أدلر أن عىل املتعالج أن يعي األمور التالية

 . عىل العميل أن يدرك بأن سلوكه بحاجة للتغيري وانه ال ميكن حدوث هذا التغيري لوحده .1

 . لج يف حل مشاكله وأن يقبل اإلجراءات العالجيةعىل العميل أن يوافق عىل أن يشرتك مع املعا .2

 . أن يتقبل التمهيد األوىل ملحتويات املناقشة العالجية .3

 . يجب أن يأيت العميل وهو واثق يف العالج .4

 . أن يأيت العميل وكله حب للعالج .5

يجب أن يدرك العميل أنه ال يستطيع أن ينجح يف التغيري وهو يخفي أو يخادع يف تقديم  .6

 . ماتامللعو 

  . يجب عىل العميل أن يتبنى مفاهيم عالجية .7

(Ford, 1963) 
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  :الوضع األكادميي للنظرية

أن تأكيد أدلر عىل ترتيب الوالدة فتح املجال للعديد من الدراسات وهذه الدراسات تفحص 

  . أفكار أدلر، مع ذلك ليست كل النتائج تدعم مبدأ أدلر ومن الدراسات التي دعمت آراء أدلرمبارشة 

لذلك  ،أدلر يقول أن الطفل األول عندما ينزع العرش منه مبجيئ طفل ثاين ويأخذ االهتامم منه .1

يتطلع الطفل األول إىل السيطرة والقوة عند البلوغ ويتوقع منهم أن يكونوا كثريي التحصيل 

) 400.000(بدراسة استفتاء لـ ) 1973(عام ) ماروال(والثقة والتفوق، وكتدعيم لهذا الرأي، قام 

شاب حول التوافق بني ترتيب الوالدة والتوجه العقيل وأن املولود األول يتخطى املواليد اآلخرين 

 . من الناحية العقلية

الوالدة  أوضح أن هناك عالقة بني ترتيب) 1974(دراسة مامثلة عىل طالب أمريكيني بريالند عام  .2

  . عمر األمو خل العائلة والتفوق العقيل بغض النظر عن التحصل العلمي للوالدين أو د 

 طريق آخر من األبحاث يبحث يف العالقة بني ترتيب الوالدة ومشاكل نفسية أخرى وهذه أيضا

وهذا التدليل  بأن الطفل األخري سيكون أكرث تدليال) كام ذكرنا(تدعم بعض فرضيات أدلر أوضح أدلر 

  . ن يكون كحوليابني أن يستقل أو يعتمد عىل اآلخرين ومييل إىل أ  سيولد نزاعا

بحيث قاموا بدراسات عىل ) 1977(ودعم هذا الرأي من خالل دراسة باري وباين عام 

  . يف هذه الدراسة كبريا الكحوليني ووجدوا أن للمولود األخري وجودا

وأكد أدلر أن الطفل الوحيد سيكون أناين ويهتم بأن يكون مركز االهتامم، لكن معظم 

  يف دراسة) 1978(هذا االفرتاض فالبو عام  الدراسات فشلت يف تأكيد
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 اكرث من األول أو األخري وأن لديهم استقرارا ما يظهر تعاونا له بني أن املولود الوحيد كثريا 

  . أكرث نفسيا

  . ويف الحقيقة أن البحث يف ترتيب الوالدة استمر يف إظهار قيمة أفكار أدلر

(Hjelle – Ziegler, 92) 

هد لفحص الثبوت التجريبي ملبادئ أدلر بشكل منظم، وندرة الكتابات ال يوجد أي جإنه 

  : التجريبية ميكن عزوها لعاملني

معظم مبادئ أدلر عامة ينقصها التعريف الرصيح الذي يجعل النظرية ممكنة الفحص : أوال

و والتطبيق وهذا صحيح لبعض املبادئ مثل االهتاممات االجتامعية والذات الخالقة والكفاح نح

الناس  التفوق، فكيف للباحث أن يقرر أن سلوك من نوع معني يعكس االهتاممات االجتامعية فمثال

الذين يؤكدون أن هدفهم هو تحسني الحياة لكل شخص هذا يؤدي بهم ألن يكونوا عدائيني ويصنعوا 

  . مبادئ حسنة ولكن طريقتهم غري مسؤولة :قنبلة لتغري سياسات الحكومات مساقني

يقومون بتربعات عالية ولكن لتحسني صورهم يف املجتمع أو للهروب من الرضائب وغريهم 

فهنا السلوك يثري اإلعجاب ولكن الدافع أناين واالهتاممات االجتامعية مفتوحة لعدد من األمور حسب 

  . الشخص وكذلك ال نعرف الطريقة التي ميكن بها فحص هذا املبدأنظرة 

ومنظمة وباألخص عندما تحدث عن أسلوب الحياة إضافة إىل  نظرية أدلر غري مخططة: وثانيا

  . أن عرضه لنظريته يعرتيها الغموض

(Hjelle – Ziegler, 92) 
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 مبفاهيم  اإلفراط يف التأكيد عىل العوامل االجتامعية، فأدلر عندما عرف الشخصية عرفها كليا

فعلم النفس االجتامعي هو  لنظريته، العالقات الشخصية الداخلية األمر الذي اعترب انتقادا

الباحثني يف فرع مهم ولكنه ميثل منحى واحد فقط من مناحي علم النفس الحديث، ومعظم 

يوافقوا عىل أن الشخصية موجودة وميكن دراستها مبعزل عن الكائنات  الشؤون السيكولوجية

 . البرشية األخرى

 ترب أن كل شخص عصايب ومريض اإلفراط يف التأكيد عىل الشعور بالنقص بنظرية أدلر حيث اع

نفيس يعاين من عقدة نقص، ولكن هذا االمر مشكوك فيام إذا كانت اآلالف من حاالت 

 . املرىض النفسيني تفرس بنفس الطريقة

)Ewen, 80(  

من  البعيد، فإن كثريا الغايئوسواء أكانت سيكولوجية أدلر صحيحة أم غري صحيحة باملعنى 

لتطبيق يف الحياة ولعلنا ال نبالغ حني نقول بأن مفاهيمه أسهل من مفاهيم الحقائق التقريرية ممكنة ا

  . أسهل يف الفهم وأسهل يف التطبيق ؛فرويد

ومهام يكن من أمر فإن أعامل أدلر دلت عىل قيمة عظيمة يف مساعدة األطفال عىل التغلب 

  . يف الحقل الرتبوي بالغا وترك له أثرا مرموقا مكانا جعله يتبوأعىل مشاكلهم بصورة خاصة مام 

 )81عاقل (
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  لباب الرابعا

  نظرية كارين هورين

  

   متهيد

ــة همبــورغ  ــا يف مدين ــة وأب 1885عــام ) Hamburg(ولــدت هــورين يف أملاني م، مــن أم نرويجي

التحقت مبدرسة طبية يف جامعة بـرلني، بـدأت اهتاممهـا بالتحليـل النفيسـ، ثـم اشـتغلت يف . هولندي

ين يف معهـد ام عملـت كمدرسـة يف بـر كمعالجة نفسية، ثم مارست التحليل النفيس، ثـمستشفى برلني 

  . العالج النفيس

من محامي يـدعى أسـكار  1909حافظت هورين عىل حياة شخصية متوازنة، حيث تزوجت عام 

)Oscar ( وقد طلقوا عام)ولديهم ثالث بنات) 1937 .  

) 1934(ويف عـام . إىل شـيكاغو لتعمـل كمسـاعدة مـدير يف التحليـل النفيسـ) 1932(دعيت عام 

ىل نيويورك ودرّست التحليل النفيس يف املعهد، ثم شغلت منصب عميدة كليـة يف املعهـد األمـرييك ذهبت إ

  ). 1952(للتحليل النفيس حتى وفاتها عام 

وهو تلميذ معـروف مـن ) كارل أبراهام(ودرست مع . كانت هورين متأثرة بعمق بأفكار فرويد

 –يـث أكـدت قبل كل معتقـدات فرويـد، حتتالمذة فرويد، ولكن هورين وجدت نفسها غري قادرة عىل 

  . عىل العوامل الحضارية والثقافية كمؤثرات عىل الشخصية –عىل عكس فرويد 

وهناك أعامل كثـرية لفرويـد .  أقرت هورين التوجه الفرويدي نحو ديناميكيات السلوك اإلنساين

  . د فرويدية راسخةتدريباتها األولية والتحليالت التي قامت بها تقالي فقد كانت قد دعمتها،
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ولفتـت إليهـا األنظـار بعـد نرشـ اكتسبت هورين شعبية كبرية من خـالل اتصـاالتها وعالقاتهـا، 

  : خمسة كتب

  ). 1932(صامية يف وقتنا الحارض الشخصية الف .1

 ). 1939(الطرق الجديدة يف التحليل النفيس  .2

 ). 1942(التحليل الذايت  .3

 ).1945(رصاعنا الداخيل  .4

  ). 1950(إلنساين العصاب والنحو ا .5

 Soren(وباإلضافة إىل تأثرها املبكـر بفرويـد فقـد أخـذت بسـخاء مـن الفيلسـوف الـدينامريك 

kierkegaord( وكان لها تقدير كبري ألفكار . وكتاباته كان لها تأثري عىل نظرياته)Erich fromm .(  

لـب مشـكالت وكونها دربت كأحد أتباع فرويد فقد حاولـت أن تسـتنبط االسـتجابات التـي تج

عنـد مـا  بني ويف حالة مـن اإلثـارة والهيـاجومبرور الوقت فقد ظهر العمالء مرض. نفسية جنسية للعمل

إذن مـا هـو  .لشعور بالرىض عـن حيـاتهم الجنسـيةيسألوا عن املشاكل الجنسية عىل الرغم من وجود ا

صـدر للعصـاب، وأن اليشء الذي يقلقه؛ ذكرت هورين أن موضوع الجنس كان يساعد الناس ومل يكـن م

عمالءها كـانوا يترصـفون بعصـبية بسـبب الضـغوطات االجتامعيـة واالقتصـادية، والعجـز، وضـغوطات 

  . وبهذا تحولت هورين بطريقة تفكريها عن تقاليد فرويد يف التحليل النفيس. العمل

(Bischof, 1964, p.p. 201 – 204). 

(Fragor and Fadiman, 1984, p.p. 119 – 121). 
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  : اهيم األساسية لنظرية هوريناملف

  : وضعت هورين ست مبادئ أساسية لتسهل عملةي فهم نظريتها وهي

وميثل هـذا املبـدأ نظرتهـا اإليجابيـة ): Optimism – Positirism Principle(مبدأ التفاؤل اإليجايب  )1

  . واملتفائلة إىل الطبيعة البرشية وقدرتها عىل التغري

ويرى أن اإلنسان أكـرث مـن كونـه نتـاج ): Society – Culture Principle(مبدأ الثقافة االجتامعية  )2

: يتشـكل بواسـطة اإلضـافات الخاصـة التفاعالت مع اآلخرين يف النظام االجتامعي ولكنـه أيضـا

 . العادات، واألدوار الخاصة التي يفرضها املجتمع

ولـة تضـع البدايـة لـرتاكم أن خربات الطف): Character Structure Principle(مبدأ بناء الشخصية  )3

مجموع الخربات املستقبلية، وأن بناء الشخصية عملية مستمرة وال تنحرص يف الخمـس سـنوات 

نتاج البيئة والثقافـة، ولـيس ذلـك فحسـب بـل أن وأن الشخصية هي  –لفرويد  خالفا –األوىل 

 . الشخصية هي نتاج العالقات اإلنسانية

 ): Self – Consept Principle(مبدأ مفهوم الذات  )4

وهي فكرة الفرد عـن ذاتـه كـام هـي يف الواقـع، ): Real – Self  Consept(مفهوم الذات الواقعية   .أ 

  . وتتضمن األشياء التي تصدق علينا يف أي وقت معني

  ). Actual – Self Consept(مفهوم الذات الحقيقية   .ب 

للذات يرغـب الفـرد أن وهي رسم صورة ): Idealized – Self Consept(مفهوم الذات املثالية   .ج 

  . عن الواقع يكون عليها، وهي صورة خاطئة وهمية بعيدة جدا
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 أن الثقافة الحالية تولد مقـدرا): Complementation – Conflict Principle(مبدأ الرصاع التكاميل  )5

 . من القلق، فاملجتمع والثقافة لها تأثري عظيم عىل اإلنسان وتولد الرصاع كبريا

تعتقد هورين بقـدرة اإلنسـان عـىل االستبصـار ): Self – Analysis Principle(ل الذايت مبدأ التحلي )6

والتحليل الذايت، وأن عىل املعالج أن يوصله إىل مرحلـة اإلحسـاس باملسـؤولية وتسـهيل عمليـة 

عىل حل مشـكالته  مام يجعله قادرا. التحليل وإكسابه مهارات التحليل الذايت يتحرر من املعالج

لتـدعم ) Self analysis(وقد ألفـت كتابهـا الثالـث  – نفسيا مامل يكن مريضا –بلية بنفسه املستق

  . فال ميكن تغيري سلوك اإلنسان بدون تعاون واندماج العميل وجهة النظر تلك،

(Bischof, 1964, p.p. 206 – 212 + 225 – 227). 

Fragor and Fadinan, 1984, p.p. 122 – 123)  

   الطبيعة اإلنسانيةنظرة هورين إىل

 Optimism – Positivism Principle :  

إيجـايب بنـاء،   بطبعـهالتغري نحو األحسن، وأن اإلنسـان تؤمن هورين بشدة بقدرة اإلنسان عىل 

وأنه خري بطبيعته، وهي متفائلة بشأن التقـدم والتطـور اإلنسـاين، ومـام شـجعها عـىل ذلـك املـؤهالت 

وإن كـان . وتعترب أن نظريتها بنـاءه ألنهـا رمبـا تـؤدي إىل حـل العصـاب. اإليجابية لدى الجنس البرشي

أكـرث سـعادة أكـرث و ؤدي إىل مجتمـع يالسلوك العصايب هو مركز تفكريها فإن حـل السـلوك العصـايب سـ

حسـب اعتقـادي أن : (تؤكـد صـحة ذلـك التفـاؤل؛ حيـث تقـول) رصاعاتنا الداخليـة(ويف كتابها . صحة

، وهـذه اإلمكانـات فاضـال رشيفـا لرغبة يف تطوير إمكاناتـه، وأن يصـبح إنسـانااإلنسان ميتلك القدرة وا

  تتدهور إذا استمرت
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يسـتطيع أن يغـري أنـا أعتقـد أن اإلنسـان . عالقاته مع نفسه ومع اآلخـرين يف حالـة اضـطراب 

  ). ويستمر يف التغري ما دام عىل قيد الحياة

ونة، وكل منا يحافظ عىل قدرته عـىل التغـري ليس الطفل وحده الذي يتصف باملر : (وتقول أيضا

. وأن هذا االعتقاد تدعمه الخربة والتجربـة يف الحيـاة). حتى يف الطرق األساسية ما دمنا عىل قيد الحياة

  . وليك يحقق اإلنسان السعادة يجب أن يخضع السلوك العصايب لعوامل الضبط والتحكم

(Bischof,  1964, p. 207) 

  : البرشي تفسري هورين للسلوك

  : قسمت هورين السلوك البرشي إىل ثالث أقسام تعترب أساليب لردود األفعال تجاه اآلخرين

  . السري باتجاه اآلخرين .1

 . السري ضد اآلخرين .2

  . السري بعيد عن اآلخرين .3

ورأت هورين أنه مـن الرضـورة إبـراز االتفاقـات واالختالفـات بـني نظريتهـا يف تفسـري السـلوك 

  . ت فرويد بصفته الركيزة التي بنت عليها نظرياتهااإلنساين وتفسريا

  : اتفاقات عمل هورين مع أعامل فرويد

  ): Psychic determinism(النفسية ) الجربية(الحتمية ) 1

إن السببية والتأثري يف السلوك البرشي مفهوم أسايس لفهم ديناميات السلوك البرشي، وأن لكـل 

  السلوك . يهفعل ال بد أن يكون هناك سبب سابق عل
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إذ ال ميكن أن يقع الفعل السلويك تحت الصدفة أو العشوائية، . اإلنساين ال يحدث بشكل عفوي

  . فوراء كل سلوك ممهدات ذات طبيعة سببية

  ): Emotional jrives(الدوافع الالشعورية ) 2

  . تقول هورين أن هذه تحتل املكانة األوىل يف اسهامات فرويد

  ): Emotional jrives( الدوافع االنفعالية) 3

  . فاإلنسان حيوان غري عقالين. أن االنفعاالت هي امليكانيزمات األولية املحركة للسلوك البرشي

  ): Ego defense mechanisms(آليات األنا الدفاعية ) 4

  . أضافت هورين نكهة خاصة باستعاملها ملفهوم األنا الدفاعية واعتربتها أداة قيمة يف العالج

  ): Therapeutic techniques(اليب العالجية األس) 5

ــل  ــل التحوي ــالج مث ــة يف الع ــورين أداة قيم ــا ه ــر ) transference(اعتربته ــداعي الح  free(الت

association( تحليل األحالم ،)dream amalysis .(والتي قدمها فرويد .  

  : االختالفات مع فرويد

كاإلضافات  ، عدم االتفاق يف هذه األمور غري واضحا)super ego(، واألنا األعىل )ego(، األنا )Id(الهو  .1

  . التي قدمها فرويد يف امليكانيزمات األولية

 وبدال. نسان ال يكرر السلوك الطفويل بطريقة عميانيةاإل ): Repetition complex(عقدة التكرار  .2

ا مـن من ذلك فإنه يستجيب ملواقف القلق استجابة خارجة عن بنيان شخصيته التـي يشـتقه

 . حياته املبكرة ككل
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ذا توجـه جنيسـ خـالص،  سلوكيا هذه العقدة ليست منطا): Oedipus complex(عقدة أوديب  .3

وإمنا هي قلق أحدثه الوالدان لدى الطفل نتيجة ملشاكل العقاب، التسامح، النبذ والتـي هـي 

 . وهذا ليس بالرضورة أن يتطور لدى كل األطفال. جزء من بيئة الطفل

تقـول هـورين أن هـذا أمـر حسـاس أن تقـول أن الولـد الصـغري ): Penis enry(قضيب حسد ال .4

 . وأن الطفلة تحسد قضيب والدها ومن ثم تنبذ أمها. يحسد قدرة أمه عىل إنجاب األطفال

 عـىل أنهـا دافعـا) ليبيدو(تفضل هورين أن تعترب الطاقة الحيوية الجنسية ): ?Libido(الليبيدو  .5

اعتبارها نزعة جنسية حيوانية تصاحب اإلنسان إىل األبد، فليس كل ما يلمع ، بدل من انفعاليا

وشعرت أن املشاكل الجنسية هـي نتيجـة للقلـق ... هو كذلك ، وليس كل ما يبدو جنسياذهبا

وليس السبب فيه، فالرجل يلجأ إىل السلوك الجنيس كأسلوب لتأكيد ذاته نتيجة الشعور بعدم 

 . األمن

(Bischof, 1964, p.p. 204 – 205. 

  : تطور السلوك السوي

  : من وجهة نظر هورين فإن السلوك اإلنساين يعتمد يف تطوره عىل عاملني

وهذه تحدد أمناط قليلة من السلوك البرشي والتي تهدف إىل تحقيـق اإلشـباع : عوامل وراثية .1

  . لحاجاته األساسية وتحقيق الرىض واألمن

طريقة تعامل اآلخـرين مـع الطفـل حيـث تعتقـد هـورين تتمثل يف : موقفية اجتامعيةعوامل  .2

 . بتأثري خربات الطفولة املبكرة عىل شخصية الطفل ولكنها تبقى قابلة للتغري يف الحياة
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فإذا ما قوبل الطفل بالحب والدفء واالحرتام، مع عدم السيطرة أو التجاهل من قبل اآلخـرين 

  . سويا وخاصة الوالدين فإن الطفل يسلك سلوكا

  : تطور السلوك غري السوي

افرتضت هورين أن االضطراب السلويك يبدأ بالسلوك القايس والسلبي نحو الطفل مام يـؤدي إىل 

إثارة القلب األسايس لديه، فالطفل ينمي ميول عصابية متناقضة وأمناط اعتيادية مـن السـلوك للتعامـل 

  . مع مثل هذه الصعوبات التفاعلية

وهـذه الحلـول ال . للرصاعات لديه السلوك يكتسبها الطفل ليجد حال الحلول العصابية أو أمناط

إن جوهر اضطراب السلوك ميكـن . تكون فاعلة إال عىل نحو جزيئ وتؤدي إىل صعوبات وأعراض إضافية

يف أمناط االستجابة املتناقضة يف التعامل مع األفـراد الـذين يثـريون الخـوف واسـتجابات الغضـب لـدى 

  . الفرد

ملضطرب من السلوكات التي يتعلمهـا الطفـل ويكتسـبها مـن عالقاتـه مـع اآلخـرين فالسلوك ا

وعىل النقيض من الظروف التي قيل أنها تساند التطـور الطبيعـي كانـت تلـك السـلوكات . وسلوكياتهم

  ). adrerse in fluences(التي تسهم يف التطور العصايب والتي صنفتها هورين تحت التأثريات العكسية 

  : عصابيا لوكات التي تؤدي بالطفل إىل أن ينمي سلوكاومن الس

  ). over protective(الحامية الزائدة  –

  ). domineering) (السيطرة(االستبدادية  –

  ). intimidating(التدليل  –

  ).irritable(رسعة االستثارة، التلبية للتهيج  –
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جـود الـرفض والنقـد مـن وغريها من السلوكات ومع غياب االستجابات الودية واالحرتام ومع و 

نحو الطفل مام يؤدي إىل استجابات عصابية وإىل تطور القلق  قبل األهل واآلخرين أو من قبلهم جميعا

  . األسايس لدى الطفل

(Ford and Urban, 1963, p.p. 492 – 495).  

  ): Basie anxiety(القلق األسايس 

ذه األحداث املوقفيـة والتـي سـبقت القلق األسايس هو منط استجابة يحدث كنتيجة مبارشة له

وافرتضت ثالث ). شعور رهيب بالعزلة والعجز يف عامل عدايئ(وقد وصفت هذا النمط بأنه . اإلشارة إليها

ومـع هـذا أوجـدت مجموعـة أخـرى مـن االسـتجابات ). الشعور بالعجز، االنعزالية، العداء: (عنارص له

  ). lurking hypocsisy) (إحساس الطفل بالنفاق الخفي يف بيئته(

فعندما يتعرض الطفل للعقاب، االزدراء، والنبذ يفرتض أنه يستجيب بأدوار كليـة مـن الخـوف، 

  . الغضب، العجز، االنعزالية

(Ford and Urban, 1963, p. p. 495 – 496).  

  : تقنيات التكيف الرئيسية

  : هناك ثالث طرق للسلوك العصايب

 ). moving toward(اآلخرين  التحرك باتجاه ←): Helpless(العجز  )1

  ) Infant(الرضيع 

  ).moving against(التحرك ضد اآلخرين  ←): Hostile(العداوة   )2

  ) Adolesent(املراهق 

  ).away from(عن اآلخرين  التحرك بعيدا ←): Isolate(العزلة   )3

  ) Adult(الراشد 
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ـاع، والعزلـة اهتمت هورين بامليل العصايب فهو إما العجز أو العداوة أو الع زلة يف مواقـف الرص

  . تشمل العزل عن الذات وعن اآلخرين

 ، ويتقبل عجزه يف حل الرصاع فهو يأمل يائسا)إذا أنت تحبني فلن تؤذيني: (النوع األول يقول

إذ لـيس مـن الطبيعـي بالنسـبة للطفـل أن . يف أن يكسب حب اآلخرين ويعمل عىل حل الرصاع لديـه

عىل اآلخرين يف حاجاته من أجل البقاء، وكذلك بالنسـبة للعـزل، فهـو ال  كثريايكون عدواين ألنه يعتمد 

  . يستطيع أن يعزل نفسه

ـاع والتـوتر هـي : النوع الثاين يقول أن العامل هو عدايئ لـذلك فـإن أفضـل طريـق لتقليـل الرص

  . ه كراشدالسيطرة عىل عنارص العدوان يف الحياة، حيث يبحث املراهق عن دوره الذي يتمنى أن يحقق

ـاع ) سكرانا( إذا أنا كنت مثال: النوع الثالث يقول فال يشء يستطيع إيذايئ، طريقته يف حـل الرص

  . وعقليا هي عزل نفسه جسميا

فإن كـل يشء يتغـري فهـذه التغـريات هـي معيـار .. ومبا أن الحياة متغرية من وجهة نظر هورين

حالـة تغـري ولهـا توجهاتهـا املتعـددة، وشـبهتها بالطـائر يف  للحياة، وأن شخصية اإلنسان دامئا مهم جدا

الطّنان يف طريانه وحددت هورين ثالث اتجاهات عامة التي تتحرك فيها الشخصية، ومن الجدير بالـذكر 

أن الناس ينتفعون بجميع الطرق الثالث يف التعامل مع تقلبات الحياة اليومية، ويجب أن نعرف أنـه ال 

  . من السلوك غري العادي الذي قد يكون عصايب أو عىل حافة العصاب يوجد إنسان متحرر كليا

منيل إىل أن ننتفع بواحدة من هذه الطـرق  مع أن البعض قد يوظف الطرق الثالث إال أننا دامئا

  . دون األخرى عندما يكون القلق فوق طاقتنا
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ـاع الـذايت . ويظهر الرصاع عندما تستعمل واحدة من هذه الطرق واستثناء الطرق األخرى والرص

يظهرعندما تكون جميع هذه األساليب متساوية يف القوة، النتيجة هي تعادل الفعل، وهذا النـوع مـن 

  . الرصاع هو نوع نادر

  : تحتل تقنيات التكيف الثالث املركز الرئييس يف مبادئ نظرية هورين

  العجز): Helplessness(التحرك باتجاه اآلخرين 

إذا أنا استسلمت، فسوف ال ) (إذا أنت تحبني فلن تؤذيني: (التقنية أنسب مقولة لتعريف تلك

  ).أكون مؤذي

يبذل أسمى الجهود لكسب فإذا بدأنا باملقدمة املنطقية أننا ال نؤذي األشياء التي نحبها، فالفرد 

  . ، فهو ال يستطيع جذبهم، إذن من األفضل أن ينضم إليهم)حب، حامية(حب جميع املحيطني به 

  : التالية تلخص سلوكه عندما يؤدي الرصاع الداخيل إىل اضطراب توازن الحياة النقاط

تبدو نتائجها غـري ، ولكن كل األساليب التي يتخذها أن الطفل يحاول ويحاول أن يصبح مسيطرا )1

كافية وال تؤدي إىل إشباع، وبالتقبل لعجزه يستطيع أن يستخدم آلية ليكسب استحسان وتقبـل 

وديع وجميل، والجميع يحبه، وبهذه الطريقة يتوافق مع رصاعه ويتجه نحو  اآلخرين، فهو فتى

  . اآلخرين

 كبـريا ويتقبل عجزه للتوافق مع من هو أقوى منه، فإنه يتحرك باتجـاه اآلخـرين ويبـذل جهـدا )2

ليشعر باألمن عن طريق ربط نفسه مبن هم أقوى منـه، وبشـعوره بـاالنتامء إىل جامعـة أقـوى 

 . بالدعم وأنه صار أقوى وأقدر عىل مواجهة الحياةمنه فإنه يحسن 
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فهو يعـاين منـي مـرارة النبـذ، . فإذا ما فشل فإن اآلخرين رسعان ما ينقذونه ويجمونه ويتبلونه )3

ما يريض اآلخـرين، ويضـحي مبمتلكاتـه، ويخضـع إىل الحب وسوف يعمل كل  ولن يظل مفتقرا

هداف واضحة ويكسـب محبـة اآلخـرين لرغبات اآلخرين، ويحرص عىل أن يكون لطيف، وذو أ 

 . له

  ).  إفعل تجاه اآلخرين كام تريد أن يفعل اآلخرين تجاهك(

ــرض  )4 ــوهم امل ــه إىل ت ــف يحول ــب والعط ــب الح ــه يف كس ــول إىل هدف ــل يف الوص ــرار الفش تك

)hypochondria ( أو أن يكون ضحية لعديد من األمراض النفسية الجسمية)psychosomatic .( 

ن املجتمع يتعـاطف مـع املـرىض، وبهـذه الطريقـة يسـتجلب عطـف اآلخـرين فهو يعلل ذلك أ 

 . تجاهه

عندما يتزوج أو يبحث عن الرشيك، فهو يكرس له كل حبه، فهو يلغي ذاته يف خدمـة اآلخـرين  )5

 . ليكسب حبهم، وهو مييل إىل الزواج من شخص أقوى منه ليك يعطيه قوة وحامية

عـىل مـا رغبة يف استغالل الحب والعاطفـة للحصـول قد نفرتض أن الشخص العاجز مع وجود ال )6

يريد قد يجرب أكرث من طريقة لذلك وقد يجد أنه عن طريق الحـب واملـودة يحصـل عـىل مـا 

 . فراشات أكرث مام لو حاولت مسكها بيديك) with sugar(يريد فإنت تستطيع أن متسك بالسكر 

  عداوة ): Hostility(التحرك ضد اآلخرين 

وبرأي هورين ) ال يستطيع إيذايئ فإن أحدا قوياإذا كنت (بنى هذا األسلوب يقول الفرد الذي يت

وامللخص التايل يوضـح األسـاس . فإن كل منا يستخدم هذا األسلوب عندما يرى أن الوضع يستدعي ذلك

  : املنطقي للسلوك
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عـداوة فهو يسلم عىل أنه يعيش يف عامل عدواين بطريقـة شـعورية أو ال شـعورية، يرصـ عـىل ال )1

أكلتـك  إن مل تكـن ذئبـا: (مثل هذا الشخص يتحـرك ضـد اآلخـرين، وفلسـفته يف الحيـاة. حوله

  ). It's adog – eat  - dog world) (الذئاب

عىل التغلب عىل اآلخرين ولـيس لديـه ثقـة  وقادرا إن الرغبة األساسية لديه هي أن يكون قويا )2

ب دائم، وهو متيقظ لحامية نفسه وفلسـفته يف باآلخرين، لهذا فإن دفاعاته تكون يف حالة تأه

 ). Might makes right(أن القوة تصنع الحق (الحياة 

، فقد تكون ضمنية، يف شكل مسـاعدات )معلنة(ليس كل األفعال العدوانية هي أفعال رصيحة  )3

إنسانية تخفي معها الرغبة يف السـيطرة عـىل اآلخـرين، وقـد تكـون هـذه الرغبـة يف املسـاعدة 

  . ة أو ال شعوريةشعوري

  : العزلة) Isolotion(عن اآلخرين  التحرك بعيدا

، وبرأي هورين وآخرون أنـه ال ميكـن ألحـد أن قد تكون العزلة جسمية أو عقلية أو كالهام معا

ليعزل نفسه عن اآلخرين، فالعزلة العقلية تبدو واضحة يف الفصام الكتاتوين ) Physically( يبتعد فيزيائيا

وتقوم فلسفة الشـخص يف مثـل هـذا الـنمط مـن السـلوك ) Schizophrenic – catatouic type(التخشبي 

  ) أنه ابتعد وعزل عن الناس فلن يصيبه منهم أذى(العصايب عىل املقولة 

  : ومن مظاهر هذا النمط السلويك

أن  يف أن الفرد الذي لديه ميل لالنسحاب والعزلة والذي يتبع هذا النمط بشدة ال يرغـب دامئـا .1

ألن الناس هم سبب التعاسة  أن يبقى بعيداينتمي إىل مجموعة وال أن يعاديها، واسمى أمنياته 

وبرأيه أن االستقاللية التامة تضمن له حل رصاعاته وهو يعيش لوحده من أجل نفسه . والرصاع

  وهو غري 
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 أخي هل أنا وّيص عىل: مسؤول عن أحد، وإذا سؤل عن سبب عزلته يجيب بطريقة استفسارية

  ال، .. جوابه! ؟

ويسبب افتقاره إىل املشاركة يف املجتمع فإن املنعزل سوف يتجـه إىل الكبـت، األحـالم، الخيـال،  .2

ـاع مـن  فهو يبني عاملا. وسائر الفنون التي تعتمد عىل اإلبداع واالسرتخاء لوحده ويتجنـب الرص

أن أفضـل يشء (سفته هـي أجل البقاء فهو يسعى لتحقيق غاية بطرق ملتوية وغري مبارشة، وفل

 .,)هو الكتاب الجيد

بحيـث يلبـي  يجب عىل الفرد أن يكـون قويـا ومكانيا عن اآلخرين، عقليا من أجل البقاء بعيدا .3

 . احتياجاته بنفسه، فالضعفاء ال يستطيعون تبني مثل هذا املوقف فاملنعزل شخص مكتفي ذاتيا

اآلخرين عندما يكتشفوا أماكن اختبائه ويجد هذا النمط يحاول أن يحافظ عىل فرديته، ويهجر  .4

 . من جديد لنفسه مخبئا

فهو يواعـد ألن هـذه الطريقـة الوحيـدة التـي .. هي يشء هاميش): dating) (املقابلة(املواعدة  .5

تجعله يندمج يف نشاطات ميكن أن تسعده، وهو يبحث عن شخص منعزل مثله، يلتزم الصمت 

وبقائـه .. هـذا إن حـدث.. خـر العرشـينات أو الثالثينـاتويؤجل زواجه حتـى أوا. طيلة الوقت

  . هو ما يفضله أعزبا وحيدا

(Biscnof, 1964,  p.p. 212 – 220)  

(Ford and Urban, 1963, p.p. 496 – 499).  

  : أساليب التوافق مع القلق األسايس

والعـداوة أن القلـق األسـايس ينمـو مـن أحسـاس الطفـل بالعزلـة  –كام أسـلفنا  –ترى هورين 

  والعجز، وأن الجذور الحقيقية للقلق تكمن يف عالقة الطفل
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وهي ترى أن الطفل الغـري آمـن . بأبويه، وينتج القلق من أي يشء مينع إحساس الطفل باألمن 

تلـك الحلـول تعـوض بطريقـة مـا الفقـدان . يترصف مع تلك املشاعربتطوير حلـول عصـابية للمشـكلة

هـذه الحلـول أو الطـرق أسـمتها هـورين قد تصبح صـفات شخصـية، و . النفيس والعاطفي الذي يعيشه

  : بالحاجات العصابية وهي عرش حاجات

The ten neurotic needs:  

1) The neurotic need for affeetion and upproval.  

، تتميز هـذه الحاجـة بالرغبـة يف إرضـاء )االستحسان(الحاجة العصابية إىل الحب والتقبل 

  .      والتحرك باتجاههم ← اآلخرين وكسب حبهم

2) The neurotic need for adominant partner who will take over one's life:   

  . الحاجة العصابية لرشيك مسيطر ومسؤول يف الحياة

ـف يف الحـب   ←تتميز هذه الحاجة بأن صاحبها مستسلم، يحتاج إىل حامية زائدة، مرس

  . وهذا يتحرك باتجاه اآلخرين

3) The neurotic need to restrict one's within narrow bordors:  

  . الحاجة العصابية ألن يعيش الفرد داخل حدود ضيقة

To be ultra reactionary. 

محافظ، متواضـع، يفضـل العزلـة، يحـافظ عـىل خلفيتـه، يتجنـب : (صاحب هذه الحاجة

  . عن الناس وهذا يتحرك بعيدا) الهزمية

4) The neurotic need for power: الحاجة العصابية للقوة 

  . ويتحرك ضد اآلخرين.. صاحب هذه الحاجة ميجد القوة والشدة، ويحتقر الضعف
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5) The neurotic need to exploit others  

ومسـيطر .. يكسب يف لعب األدوار هذا الشخص دامئا: الحاجة العصابية الستغالل اآلخرين

  . هذا يتحرك ضد اآلخرينو . يستغل اآلخرين وال يحب أن يستغل دامئا

6) The neurotic need for prestige:  الحاجة العصابية إىل التقدير االجتامعي 

هذا الشخص يبحـث عـن التقـدير ويهـدف إىل تحقيـق الشـهرة واالعـرتاف، ويتجـه ضـد 

  . اآلخرين

7) The neurotic need for personal admiration:  

خص يسعى ليك يراه اآلخرون كـام يـرى هـو هذا الش: الحالة العصابية لإلعجاب الشخيص

وهـذا يتجـه ضـد . لـذا يحـب أن ميدحـه اآلخـرون) idealized image(للصـورة املثاليـة  نفسه وفقا

  . اآلخرين

8) The neurotic need for personal achievement:  

، امشـهور  ، مهاملديه الرغبة يف أن يكون غنيا: الحاجة العصابية للطموح واإلنجاز الشخيص

  . ال مبال بأهمية اآلخرين، هذا الشخص يتجه ضد اآلخرين

9) The neurotic need for self – sufficiency and independence:  

هـذا الشـخص يتجنـب بشـدة أن يكـون : الحاجة العصابية إىل االكتفاء الذايت واالستقاللية

ألي أحد، فهو يعزل نفسه عن اآلخرين نتيجة إخفاقـه يف الحصـول عـىل الـدفء واإلشـباع  خاضعا

  . عن اآلخرين الشخيص ويتجه بعيدا
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10) The neurotic need for perfection and unassailability:  

هذا الشخص يحـاول أن يكـون كامـل : العصابية للكامل وعدم القدرة عىل الهجوم الحاجة

 . عن اآلخرين وهذا الشخص يتجه بعيدا.. خال من العيوب بسبب حساسيته للنقد

تقوم هورين أنه من املهم أن نفهـم أنـه لـيس مـن السـهل عـىل العصـابيني التعامـل مـع تلـك 

ببساطة ال ميكن إشباعها بسبب شدة الرصاع الـداخيل الـذي الحاجات، ويف معظم الحاالت فإن الحاجة 

  . يخضع له

التحرك : وبعد تعريف تلك الحاجات العصابية فقد صنفتها هورين إىل الثالث اتجاهات الرئيسية

  ). كالحاجة إىل القوة(، والتحرك ضد )كالحاجة إىل االستقالل( ، التحرك بعيدا)كالحاجة إىل الحب(باتجاه 

بني األفراد العاديني والعصابيني بقولها أن األفراد العاديني يحلـون رصاعـاتهم بـدمج ولقد ميزت 

  . الثالث اتجاهات، بينام العصابيني يركزون بشدة عىل اتجاه واحد دون اآلخر

ـاعات ميكـن تجنبهـا إذا تـرىب الطفـل يف جـو مـن الحـب والتقبـل  وترى هورين أن جميـع الرص

يـتمكن الطفـل مـن إشـباع والديه تجاهه، ففي مثل هذه الظـروف  والدفء والثقة والعطف يف تعامل

  . حاجاته ألنه ال يبالغ يف إشباع حاجة معينة وال يركز عليها

(Georg and Cristiani, 1986, p.p. 50 – 51).  

(Bischof, 1964, p.p. 220 – 221) 

فقـد . افات إلسـهاماتهمل تنكر هورين جيل األنا الدفاعية لفرويد، وإمنا جاءت طرقهـا مبثابـة إضـ

 protective(اقرتحت سبعة طرق وأسمتها بالبناء الواقعي 
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 strnetion (والتي تعمل الشخصية عىل تسهيل الفراغات األساسية املتعلقة بالذات واآلخرين :  

  : هذه الطرق السبعة هي

 ): Bind spots(البقع العمياء  )1

لقوة املتصارعة بحيث ال تشوه صـورة ذاتنـا للتغلب عىل رصاعنا األسايس فإننا منيل إىل تجاهل ا

  . املثالية، وهي محاولة اصطناعية للحصول عىل التوازن يف الحياة

إن النجاح يف استعامل هذا األسـلوب يـتم بتجاهـل بسـيط للحقـائق الغـري سـارة والتـي نحـن 

  . أنها لن تقل باقية مقتنعني مؤقتا

ر املدمر املرتتب عـىل عـدم الدراسـة ومنـع ذلـك الطالب الذين يتجاهلون األث: عىل سبيل املثال

 . يحصلون عىل درجات، من املحتمل أن يكون لديهم بقع عمياء

 ): Compartments(االزدواجية  )2

االزدواجية برأي هورين هـي نتيجـة لعـدم القـدرة عـىل دمـج األدوار املختلفـة التـي يجـب أن 

  . كرث من القوانني املتناقضةنسلكها يف الحياة، لذلك فإن الشخص لديه مجموعتني أو أ

املدرس الذي مينع بشدة طالبة من أن يغشوا يف غرفة الصف، ويف الوقت نفسه هو يغش : مثال

ولكـن مـن الصـعب . هو مخطئ يف ازدواجية قيمة حول االمانـة) الشدة(أو ) الجولف(يف لعبة 

طريقة ما يف وضع ما أن تتبع سياسة قطعية واضحة، فاألشخاص قد يتعودوا عىل الترصف ب دامئا

  . ثم يعودوا ليترصفوا بطريقة أخرى يف وضع آخر
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 ):Rationalization(التربير املنطقي  )3

وهذا يعنـي أن تعطـي أسـباب ومـربرات جيـدة لتربيـر سـلوك أفضـل مـن أن تعطـي السـبب 

أنهـا تفسـد قـدرة . وتركـز عـىل التعليـل الخـاطئ أن الوالعقالنيـة .. الحقيقي لتفسـري السـلوك

  . فال يشء خاضع للتقدير معنى إيجايب للحياةية عىل إقامة الشخص

   .املثاليةوالتربير هو وسيلة أولية يف محاولة إلزالة االختالف بني الذات الحقيقية والذات 

 . الفشل يف الحقيقة يعود للخصم باإلضافة إىل املطر. لعبة كرة القدم خرست بسبب املطر: مثال

 ):Excessive self – control(املبالغة يف الضبط الذايت  )4

تعمل هذه اآللية عـىل تحقيـق التوافـق االصـطناعني ومل تقلـل هـورين مـن قيمـة قـوة اإلرادة 

الالشـعور مـع املراقبـة الداخليـة  املتحرض، ولكنها مهتمـة بقسـوة يف ومراقبة الذات يف املجتمع

 . املفرطة التي تنمو نتيجة الشعور بالخوف الذي تتعرض له الشخصية

 ): Albitrary rightness(تعسف يف الحق ال )5

ليك ينتفع الشخص من هذه اآللية عليه أن ال يكون مرتدد بخصوص أمر ما، فليك يثبت أمـر مـا 

وأن يكـون . من الشك والتأثري الخـارجي حرراوإىل األبد يعطي لنفسه حامية مزدوجة ليكون مت

ومـع خوفـه . دي إىل أن يكون غري سـعيدالرصاع يؤ فإعادة السؤال طريق أكيد إىل الرصاع، . قويا

ـاع فعليـه أن يخـرج بخالصـة آرائـه وأن . من فقدان صورته املثالية ال يسـتطيع أن يحتمـل الرص

  يتمسك بها وال يبال بقوى الرأي املعاكسة، وهذه هي 
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. عـن تـأثريات اآلخـرين صفات التحرك ضد اآلخر ولتجنب حقيقة الرصاع يجب ان يتحرك بعيدا

وكال النمطني حامية أكيدة الستجابة التعسـف يف  .عن اآلخرين ت التحرك بعيداوهذه هي صفا

 . الحق

 ): Elusiveness) (املراوغة، التمويه(التملص  )6

بعكس البناء الواق السابق، فهذا دفاع ال ميكن معه أن يكون للشخص فكرة مـا بخصـوص يشء 

  . ما، بسيط معقد

وإذا مل . هد هو نفسه بأي يشء فإنه لن يخطـى أبـداقيمة هذا األسلوب أنه إذا شخص ما مل يتع

فإنـه يلجـأ إىل عمليـة التحويـل فلن ينتقده أحـد، وإذا واجهـه أحـد مبناقشـة  يكن يخطئ أبدا

 . ويدمر كل تفسري

  ):Cynicism) (الخطيئة(السخرية  )7

د يف يتجنب كل ما يأتيه من تعب نتيجـة االعتقـا فالفردعدم االعتقاد بأي يشء، تعني السخرية 

فهو يقرر أنـه . وهذه اآللية قد تنمو من خلفية تكرار الفشل. بعض األشياء التي تنتهي بالفشل

ابتسـامة ... (بهـذه الطريقـة يتجنـب إخفاقاتـه املاضـية فهـو. لن يؤمن إىل األبد بقيمـة النظـام

  ).ساخرة أفضل من األسف

  :الحلول الحديثة للرصاع النفيس

ـاع املعقـد بـني وصفت هورين أربعة أمناط من اال  ستجابة والتي توظف عادة للتخلص مـن الرص

  : املجموعات املتساوية يف القوة يف أمناط التفاعل الشخيص

  : اختيار منط واحد وقمع نقيضه )1

سـلوكات لواسـتبعاد كـل ا) الثالثـة(يف مثل هذا الرصاع ميكن للشخص أن يعزز أحد هذه األمناط 

   اتجاه فإذا كان التطور يف. الغري متوافقه معها
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 compliant(بالعصايب املطيع الحصول عىل املحبة والطاعة فإن ذلك يتمخض عنه ما أسمته هورين 

neurotic ( عنـه الشخصـية العصـابية العدائيـة اما إذا تطور يف اتجاه العداء فإنه يتمخض)aggressive 

neurotic charaeter.(  

بـري عـىل اآلخـرين بسـبب الرغبـة يف تقليـل ينطوي هذا الخيار عىل االعـتامد الك: العصايب املطيع

الخوف، حيث يكون العصايب عىل اتصال مع اآلخرين فإنهم يثريون لديه مشاعر الخوف، ويـتعلم 

حتى يستطيع التعامل معهم، لذا فإن االحتفاظ بهذا الـنمط مـن  ومطواعا كيف يصبح استسالميا

كذلك يزيـد . ل العدايئ مع اآلخرينالسلوك يؤدي إىل تقليل مخاوف الشخص حول احتامل التفاع

وبوجـود هـذا الـنمط  من تكرار اختيار الشخص لالستجابات الودية واللطيفة مع اآلخرين، وأخريا

  . يتم قطع الجموع يف الرصاع

  ): Detachment(االنعزال، االستقالل  )2

إىل مجـرد عن اآلخرين، وهـذا املفهـوم ال يشـري  هو تجنب العالقات الشخصية، أي التحرك بعيدا

االنعزال الجسمي، بل أكرث من ذلك إىل انسحاب عاطفي عام عن بقية الناس، وقد يتجنب جميـع 

وذلك يزوده ببعض الفوائد فهي تصلح كمقياس لصفاء النفس وطهارتها . أشكال التفاعل العاطفي

ر وتدل عىل غياب الضغوطات العاطفية وتهيئ الفرصة لقياس مـدى األصـالة يف التفكـري والشـعو 

  . وقد تسهم يف تطور القدرات الخالقة لديه

  : الصورة املثالية للذات )3

الحل الثالث للرصاع هو إنكار وجوده وبناء مفهوم عام يعتقده الشـخص املضـطرب عـن نفسـه، 

من االعتقاد بأنـه ضـعيف أو عـدواين أو  وميكن أن ميوه عىل نفسه ماهية سلوكياته وصفاته بدال

ريقة أن يصف نفسـه بأنـه قـوي وفاضـل وغـري ذلـك، وبهـذا يزيـد غري مرغوب وميكن بهذه الط

  . مشاعر القناعة ويوقف مشاعر الخوف
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ـف الشـخص نفسـه عليـه ما يكون هذا السلوك منسـيا وغالبا إن نشـوء مثـل هـذا . وقـد ال يترص

املفهوم غري فاعل عىل املدى البعيد والشخص قد يعزو إىل نفسه صفات ال ميلكها بينام يفشـل يف 

 راك مشاعره الفعلية بدقة، كذلك أفكاره وأفعاله، مام يعرضه لالخطاء ومـن ثـم يتفـاقم توقـعإد

ـاعات هـو التنـاقض مـا بـني الـذات  الخوف  والغضب فتظهر رصاعات جديدة، وأهـم هـذه الرص

عن ذاته الحقيقية، مام يؤدي به إىل عـيش محفـوف  الحقيقية وبني الصورة املثالية، فيصبح غريبا

  .باملخاطر

  ):Externalization) (التبيان(االظهار الخارجي  )4

عن مشاكله، وقد  حيث يعزو الفرد االستجابات الداخلية لديه إىل مصدر خارجي واعتباره مسؤوال

  . أشارت إىل استجابات تجنب اللوم كام يف مفهوم االسقاط

(Ford and Urban, 1963, p.p. 500 – 505) 

  : رشادية عند هورينالعمليات العالجية والعالقات اإل

مع أن هورين معروفة بكتبها املشـهورة، فـإن عملهـا اليـومي هـو يف العـالج التحلـييل النفيسـ، 

نظريتها يف تطور الشخصية، التعرف عىل حاجات األمن، دور القلق، الذات املثالية، والنزعات العصابية، 

أن املعوقـات : ول العصـاب قالـتفمن وجهة نظرهـا حـ.. تظهر يف تفاعلها الحساس مع عمالئها جميعا

وهدفها الرئييس يف العـالج هـو تعـديل القـوى البنـاءه . هي نتاج للنزاعات العصابيةالعصابية الرئيسية 

وذلك يتم من خالل التعـرف عـىل . املصاحبة للفرد لتصبح حياة املريض هي تعبري عن الحياة الحقيقية

  . ة وفهم نفسه والتخلص من أسباب االضطرابتلك النزعات يف شخصية املريض ملساعدته عىل معرف

ومبا أن أسباب االضطراب مـن وجهـة نظرهـا هـي أسـباب بيئيـة وثقافيـة فـإن الهـدف يكـون 

  مساعدة الفرد عىل تحقيق ذاته ليتمكن من إقامة عالقات إيجابية مع
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بيئته فيشعر باالنتامء ويـتخلص مـن نزعاتـه العصـابية التـي يكـون القلـق فيهـا هـو املصـدر  

  . االسايس

منـوه، ومسـاعدته عـىل الـتخيل عـن  تعيـقومساعدة الفرد عىل التغلـب عـىل الحاجـات التـي 

  . توهامته حول نفسه، والتخيل عن أهدافه الوهمية يعطي فرصة لتحقيق إمكاناته الحقيقية وتطويرها

كذلك مساعدة املريض عىل تكوين عالقة من الثقة بينـه وبـني اآلخـرين مـام يسـاعدة عـىل أن 

ويكتشف مشاعره الحقيقية وأمنياته، اعتقاداته، ومثالياتـه . يصبح أقل عدوانية مع نفسه ومع اآلخرين

  . عندما يواجه رصاعه الحايل مام يعطيه فرصة التكامل الحقيقي

ـاعات،  وهذا الهدف ميكن إنجازه من خالل تأكيد املعـالج عـىل مشـكالت الحيـاة اليوميـة الرص

  . القلق والدفاعات

مية املوضوعية لكل اتجاه يف الشخصية يف حياتها اليومية يجب أن يكون معروف بتفصـيل إن األه

مـن  ويف عملية اكتشاف الذات يكون هناك لحظات وعي مؤملة عند تقبل الحقيقة عن الذات بدال. محدد

ـاعات الالشـعورية إىل الـوعي الشـعوري، لهـذا . الصورة املثالية عـىل ولحظات من القلق عندما تخرج الرص

تسـهيل هـذا األمل، ولهـذا  عالقته باملريض من خالل الحديث والتدعيم ملساعدة العميل يفاملعالج أن يوثق 

 ويكون مشاركا لوجه ليكون املعالج مرئيا تحققت هورين أن املحلل النفيس واملريض يجب أن يجلسون وجها

  . اثناء العملية اإلرشادية ومدعام

(Frager and Fadiman, 1984, p.p. 133 – 134) 
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  : أدوات هورين يف العالج النفيس

التداعي الحر، والتفسـري، وتحليـل األحـالم، والتقـدير : أدواتها يف األساس فرويدية، فهي تتضمن

  ).راجع نظرية فرويد(. الحساس ألمناط التفاعل بني املريض واملعالج

قـق، ويـؤثر مبـارشة يف املـريض ، فعليه أن يسـأل، يحوتقول أنه يجب أن ال يكون املحلل سلبيا

  . ليحدث تغيريات يف الحياة عن طريق االستبصار باملشاكل

وأن عىل املحلل أن يستعمل عن قصد طريقة العالج النفيس اإلرشادي وأن ال يرتكهـا لتـداعيات 

املريض، وبتقدم التحليل فإن الدافعية للحياة والسعادة تتضـاعف، ألن هـذا األسـلوب يف الـتخلص مـن 

اعات العصابية يسمح للمريض أن يحصـل عـىل استبصـار إجبـاري مـن خـالل معاناتـه الحقيقيـة، الرص 

فاالستبصار يبعد الرصاعات الشخصية ويصبح الفرد أكرث قدرة عىل حل مشكالته الحياتية بدون االعتامد 

عته وقدرتـه االعتامد عىل املحلل، ويف إمتام العالج سوف يسرتد شجا عىل الدعم الخارجي، ويقل مرحليا

  . عىل أن يدرك ويتحقق من ذاته الحقيقية

(Frager and Fadiman, 1984, p. 134). 

  : أهداف العالج

حددت هورين أربعة أهداف منوذجية للعالج يجب عىل املعالج أن يحاول التوصل إليها وذكرت 

مناسـبة أن هذه األهداف مشتقة مبارشة مـن نظريـة تطـور السـلوك املضـطرب وأنهـا تشـكل نقـائض 

  . لألمناط املضطربة نفسها

وتقول أن املريض يشكو من األعراض واالكتئاب العاطفي أو من كليهام، وتخفيـف ذلـك يكـون 

  أحد أهداف املعالجة، ومن أجل تحقيق أهداف التغري من
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األعراض أو الكآبة يجب أن نغري أمناط السلوك العامة لـدى املـريض، وهـذا يـؤدي إىل تحليـل  

ادات الشخص من حيث اإلدراك والتفكري والتقييم والسلوك، مع االنتبـاه غـىل مسـاعدة حريص لكافة ع

املريض يف التعرف عليها وعىل كيفية عملها، وبشكل خاص اكتشاف السلوكيات التـي ال يعيهـا املـريض، 

أن يعرف أن عادات تفكريه وتقييمه واستجابته لآلخرين تؤثر كلهـا عـىل سـلوكه يصـبح عنـدها ومبجرد 

  . ألهدافه الشخصية ويحقق أفضل تطور ممكن عىل إجراء التغيريات يف سلوكياته طبقا دراقا

  : وعالوة عىل هذه االعتبارات فيام ييل األهداف العامة للعالج والتي وضعتها هورين

وتعني بها حكم الشخص عىل نفسـه بالقـدرة عـىل صـنع ): Responsibility(تحقيق املسؤولية  .1

 . ائجها، واعتبار نفسه املصدر الرئييس للسيطرة والضبط عىل ما يحدثالقرارات وقبول نت

تشـمل عـىل معرفـة املـريض سلسـلة قيمـة الذاتيـة ): Inner dependence(االعـتامد الـداخيل  .2

 . وتطبيقها عىل سلوكه اليومي واحرتام قيم اآلخرين

عبري املناسب، واالسـتجابات والتتعني املعرفة، القبول، ): Spontaneity of feeling(عفوية املشاعر  .3

الفاعلة للسيطرة عىل االستجابات االنفعالية للشخص بجميع أشكالها مثل الحقد، الخوف، املحبـة، 

 . االبتهاج أو الحزن

ـاع، حيـث مل توضـح هـورين ): Wholehenrtedness(اإلخالص القلبي  .4 تقصد به هورين حل الرص

زيف والتظاهر، حيث يتم يف العالج إظهار ، ويشمل هذا الهدف الخلو من الهذا الهدف جيدا

 . الصدق والتزام الشخص مبشاعره وبعمله وباعتقاداته

(Ford and Urban, 1963, p.p 505 – 507) 
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  : املبادئ التي يحصل بواسطتها التغري السلويك

ولكـن هنـاك . مل تعالج هورين بشكل منسق مسار االكتسـاب أو الـتعلم ضـمن عمليـة العـالج

  : كتاباتها مقتبسات من

هناك اثنني من العوامل يحددان ما إذا كان النمط املضطرب هو الـذي سيكتسـب ويسـتمر أم 

  : النمط السوي

 ). أي جلب األمان(إذا أدت إىل التقليل من الخوف  .1

  ). إشباع(إذا أنتجت عاطفة موجبة  .2

فـام  وبافرتاض أن الشخص العادي يتعلم بنفس الطريقـة التـي يـتعلم بهـا الشـخص املضـطرب

سيكتسب سيكون االستجابات التي تزيل الخوف أو تلغيه أو تثري بعض أمناط املحبة اإليجابية، وإضـافة 

) insight(واالستبصـار ) recognition(بأن التغيري ميكـن أن يحـدث مـن خـالل املعرفـة إىل ذلك افرتضت 

  )understanding(والفهم 

(Ford and Urban, 1963, p.p. 507 – 508) 

  : عميل يف العملية اإلرشاديةدور ال

وقد افرتضت هورين أن عـىل املـريض أن ) نشاط املريض البّناء(تعترب جلسات اإلرشاد ذاتها أنها 

  : يترصف من خالل ثالث مهامت عامة

ومتثل هذه املهمـة قبـول رشط التكيـف مـع التـداعي الحـر، : وبرصاحة وحرية أن يعرب لفظيا .1

لل عن كافة استجاباته الذاتية كلام وقعت، األحاسيس، الصور، وبهذا عىل املريض أن يخرب املح

 . املشاعر، األفكار، والذكريات وأن يرتبها حسب تواريخ وقوعها
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يف إدراك العالقات بني أن يعرف استجاباته غري املالمئة وآثارها عىل حياته، وتتمثل هذه املهمة  .2

 . أفكاره ومشاعره وسلوكه االجتامعي

التي تجعل عالقته مضطربة مع العامل حوله، وتتمثل هـذه املهمـة يف الجهـود أن يغري األمناط  .3

، فـال التي يجب أن تتم من أجل حدوث التغري، حيث ال يتبع التغري تلقائيـا) الحيوية(الفعالة 

 . بد من فهم سلوكه وكيف يعمل

 ر مسـاراالختيـا وعندما يدرك أنه امام رصاع ويجب معه أخـذ القـرار عليـه أن يكـون مسـتعدا

  . بحيث يسمح للرصاع باالستمرار لترصفه وإال يبقى قانعا

 إن عملية العالج التي اقرتحتها هورين قد انطوت عىل تحليل هيكل الشخصـية العصـابية متامـا

  : وهكذا فإنها تشتمل عىل

 . التفحص الدقيق لكافة املحاوالت الضمنية يف حل الرصاعات والتي قام بها املريض .1

وإسـاءة طرحـه لنفسـه اسة كافة مضامني أمناط التفاعـل السـائدة مـع اآلخـرين، تعريف ودر  .2

 ).صورة الذات املثالية(وسلوكه 

 ). الرصاع األسايس(إدراك عدم التوافق بني أمناطه العديدة وكيفية تصارع أحدها مع اآلخر  .3

 . تحليل كافة االستجابات غري الفاعلة .4

 .، والنتائج املتناقضةإدراك العالقة بني هذه األحداث، وأعراضه .5

ويتضح أن العالج بهذه ) working through(ويشار إىل هذا كله مبجموعة عىل أنه العمل الكيل 

ومل تعلق هورين عىل طول فرتة العالج، ولكـن ميكـن أن نستشـف مـن خـالل . الطريقة يجب أن يطول

  . االيضاحات يف كتبها أنه يأخذ سنوات طويلة
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عرفـت كصـاحبة نظريـة ركـزت عـىل أهميـة املحـددات الثقافيـة وعىل الـرغم مـن أن هـورين 

ــا) املوقفيــة( ــارات العالقــات جمي يف الســلوك إال أن مناقشــتها ألســاليب العــالج كانــت تقريب عهــا بعب

  . االستجابات/االستجابية

(Ford and Urban, 1963, p.p. 508 – 510). 

  : دور املعالج

  ): التي عليه توظيفها(الج هناك مجموعتان من السلوكات الالزمة للمع

ما يتعلق بـاإلدارة السـلوكية للمعـالج قبـل عمليـات العـالج ذاتهـا، ويتعـني عـىل املحلـل  )1

 : اإليفاء بثالثة متطلبات وإال فال يتحمل مسؤولية عالج اآلخرين) املعالج النفساين(

أن يتمتع مبعرفـة واسـعة باألحـداث التـي ميكنهـا أن تحـدد السـلوك الـذي ال يعيـه   .أ 

 ). القوى الالشعورية(ملريض ا

أن ميتلك مجموعة من املهارات املطلوبة من خـالل التـدريب واملامرسـة، وأن يكـون   .ب 

 . يف التعامل مع اآلخرين ماهرا

 . ان ميتلك أمناط فاعلة من التكيف الشخيص  .ج 

  :وتصف هورين السلوكات املطلوبة يف عملية العالج ذاتها إىل خمس مجموعات )2

 . املالحظة  .أ 

 .الفهم  .ب 

 . التفسري  .ج 

 . املساعدة عند وجود مقاومة  .د 

  . املساعدة العامة عىل الصعيد اإلنساين. هـ
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  )Observation(املالحظة )  أ

هي أحد املصادر للمعلومات املتعلقة بسلوك املريض، واملعالج يجب أن يالحظ بفاعلية بحيث 

فهو يالحـظ كـل مـا . كليغطي كل األمور وال يفلت منها أي يشء من أجل فهم بنية شخصية العميل ك

، وعالقاته مع نفسه ومع اآلخرين، خططه وأمانيه، وماضيا حارضايخربه به املريض حول محتوى سلوكه 

  . إلخ... مخاوفه وأفكاره، وأقواله ونربات صوته 

  ): Understanding(الفهم ) ب

لـة، وأن إذا كان هناك مالحظات غري واضحة، عـىل املحلـل أن يحـاول اكتشـاف أمنـاط ذات دال

يشكل الفرضيات والنظريات حول عالقات األشـياء بعضـها بـبعض وبـذلك يشـكل صـورة محتملـة عـن 

كيفية عمل سلوك املريض من خالل استخالص االستنتاجات عن املحتوى املتضمن فـيام يقولـه املـريض 

، أي أن يفهـم وأن يـدرس األحـالم والخيـاالت. ودراسة السياق الذي تظهر فيه املشاعر واألفكار املعينـة

  . الرصاعات الداخلية لدى املريض وكذلك الدوافع الالشعورية

  ): Interpretntion(التفسري ) ج

لألحـداث الالشـعورية للعميـل يتعـني عليـه يف الوقـت املناسـب أن  عندما يبلور األخصايئ فهام

ل تسهيل فهمـه يرشك بها املريض عىل نحو تسلسيل بحيث يتقبلها املريض دون ضغط ويوظفها يف سبي

  .رشحها وتفسريها للمريض وعملية املشاركة تكون فيام استنتجه املعالج محاوال. لها

  ):Help in Resistance(املساعدة عند وجود املقاومة ) د

إن الصعوبات الحقيقية تنشأ عندما يصل املـريض إىل حالـة املقاومـة والـرفض والتهريـب مـن 

  . يئ أن يدرك املقاومة كام هي ثم مساعدة املريض عىل إدراكهامهامت العالج، وهنا يجب عىل األخصا 
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ويظهر سلوك املقاومة عنـدما يتعـرض املـريض إىل األذى، الخـوف، الغضـب، ووظيفـة أخصـايئ 

  العالج أن يحدد ذلك ويساعد املريض يف تحديد 

  ): General Human Help(املساعدة اإلنسانية العامة ) هـ

تامم الشخيصـ، والتعـاطف، واالهـتامم بصـحة املـريض، وتشـجيعه عىل املعـالج أن يبـدي االهـ

ومديحه، فإذا أوجد األخصايئ استجابات تعكس االحرتام واملحبة للمريض، فعندها يسـتطيع املـريض أن 

يعرف أن مخاوفه وكرهه لألشـياء غـري مناسـب لشـخص واحـد عـىل األقـل، وميكـن لهـذا أن يـؤدي إىل 

ون الثقـة كـذلك، فهـو بـذلك يسـاعد املـريض عـىل اسـتعادة ثقتـه اكتشاف أن اآلخرين كـانوا يسـتحق

  . باآلخرين

(Ford and Urban, 1963, p.p. 510 – 513). 

  )The Trensfer of change(نقل التغري 

لقد تجاهلت هورين اإلشارة بشكل علني إىل كيفية  حدوث التغري خـارج ظـروف العـالج، ومبـا 

  . إىل التغري يف السلوكات األدائية االجتامعية لتفكري يؤدي تلقائياأن املتغري يف ا أنها افرتضت ضمنيا

فإذا صح ذلك، فإن املعالج يحتاج إىل الرتكيز فقط عىل تعـديل اإلدراك، التفكـري، املشـاعر التـي 

  . تحدث أثناء املقابلة

(Ford and Urban, 1963, p 513). 

  : استخدامات النظرية

فسـري السـلوك اإلنسـاين يف الـزواج، الضـالل، االنتحـار، طـرق ميكن استخدام نظرية هـورين يف ت

 (Bischof, 1964, p. 227). القانون، الدعابة، التدخني، االبتكار، املرض النفيس والعصايب
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  : والوضع األكادميي للنظرية التقييم

نـب إىل ج تنتمي هورين إىل الجناح اليساري االجتامعي الثقايف املتطرف من أتبـاع فرويـد جنبـا

يف تاكيـد الطبيعـة التطوريـة والبنائيـة للتطـور اإلنسـاين، وقـدرة ) هاري سـولفان(و ) إيريك فروم(مع 

  . اإلنسان عىل التعديل والتكيف

  . فهي ذا موقف عقيل تفاؤيل) البيولوجية الحتميةبالقدر أو (نبذت هورين املوقف القائل 

ومتتـد حتـى إىل إمكانيـة إجـراء التحليـل  لديها التفاؤل بالقدرات الداخلية للفرد، وأنها تتوسـع

  . الذايت

  . وضحت يف كتاباتها البناء الشخيص، وطرحت الحلول برصاعات القلق األسايس

(Ford and Urban, 1984, p.p. 134 – 135). 

  . إن الطرق السبعة التي اقرتحتها هورين لتسهيل الرصاع تعمل لدى اإلنسان وستظل تعمل

 أن الرحمـة اإلنسـانية تصـبح أفضـل وتسـتمر بالتحسـن يف املسـتقبل الدليل التاريخي للـاميض

  . أن يخلق مثالية ونتبع صورة ما نفكر ونعتقد عن ماهية ذواتنا املثالية جميعنا يحاول جاهدا

تتحـرك باتجـاه  ففـي العـادة نحـل رصاعاتنـا، وأخـريا وإرهاقوعندما نكون تحت ضغط شديد 

  . معنه اآلخرين، او ضدهم، او بعيدا

واإلنسان سوف يستمر يف حل بعض تلك املشاكل العاطفية ويتجنب العصاب الشديد بالتحليل 

  . الذايت وبقدرته الخاصة عىل تغيري سلوكه

(Bischof, 1964, p.p. 227 – 228) 



 الرابعالباب 

142  

قرار حيـث أن التغـري  عىلولكن من املؤسف أن هورين تجاهلت أن تّعرف كيف يصل الشخص 

فقـد . ويف الحقيقة فقد أغفلت هورين مناقشة إنهاء اإلجـراءات كليـا .ء العالجالكايف مرتبط بضامن إنها

ريقة ميكـن الوصـول إىل يغادر أحد العالج دون أن يكون لديه فكرة حول من هو الذي يقرر؟؟ وبأي ط

   هذا القرار؟

  . وقد كان اقرتاحها الوحيد للمتابعة هو جمع أكرث للمالحظات من قبل مالحظني إضافيني

 يبدو فهي غري مهتمة بأهمية اإلجراءات الواضـحة للتأكـد مـن صـحة نظريتهـا أو حقـائق وكام

  . التغري العالجي

(Ford and Urban, 1963, p. 514). 
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  الخامسالباب 

  نظرية آن رو يف العالج املهني

  

  ): Ann Roe(نظرية آن رو : أوال

كعاملة نفس إكلينيكية ثم أصبحت مهتمة بالنمو املهني خالل أبحاثهـا التـي ) Ann Roe(عرفت 

أجرتها عىل الفنانني والعلامء وشخصياتهم، والتي قادتها إلجراء سلسلة دراسات عىل امليزات والخصائص 

تيجة مفادها أن معظم الفروق يف السـامت الشخصية لدى العلامء املتفوقني التي خرجت من جرائها بن

وعلامء االجتامع تظهـر يف نـوع تفـاعالتهم هـل تتجـه نحـو ) الفيزياء والبيولوجيا(الشخصية بني علامء 

األشخاص أم تتجه نحو األشياء املادية؟ وإن هذه الفروق التي توجد بـني هـذين الصـنفني مـن العلـامء 

  ). ,Osipow(املبكرة لألطفال ترجع إىل خربات ومامرسات تنشئة الولدين 

التي تناولت مفهوم الطاقة ) Gardner Magphy(بنظرية جاردنز ميغي ) Roe(لقد تأثرت نظرية 

النفسية والتقنية التي يقوم بها الوالـدين كطريقـة لترصـيف طاقـة األطفـال نحـو العمـل، كـام تـأثرت 

يف ) Fruid(ية التي تحـدث عنهـا فرويـد بنظرية ماسلوا يف الحاجات، كذلك بالعوامل الحتمية والبيولوج

  ). ,1983Osipow(نظريته وموضوعات التحليل النفيس مثل الكبت والدوافع الشعورية والالشعورية 

  :االفرتاضات األساسية لنظرية آن رو 

لترصـيف طاقاتـه  فطريـا لفكرة رئيسـية مفادهـا أن كـل فـرد يـرث مـيال) Roe(تعرض نظرية 

  ة، وهذا الترصيف للطاقة النفسية يرتبط النفسية بطريقته الخاص
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مع خربات الطفولة املبكرة التي تساهم يف تشكيل النمط العام لنمو الفرد املهني،  وثيقا ارتباطا

إثباته هـو العالقـة الوثيقـة بـني خـربات الطفولـة ) Roe(وطريقة إشباعه لحاجاته، ان ما تحاول نظرية 

وفيام ييل أهـم االفرتاضـات . هة والسلوك املهني من جهة أخرىوعالقات الفرد املبكرة مع والديه من ج

  ). Roe(واملفاهيم األساسية يف نظرية 

  . إن الحاجات التي يتوفر لها اإلشباع بشكل اعتيادي ال تصبح دوافع ال شعورية .1

إن الحاجات اإلنسانية التي تقـع يف أعـىل الهـرم مثـل الحاجـة إىل تحقيـق الـذات، والحاجـات  .2

 . ذا مل تشبع فإنها سوف تختفيالجاملية إ 

الطعـام، النـوم، (ان الحاجات اإلنسانية التي تقع يف أدىن الهـرم مثـل الحاجـات الفسـيولوجية  .3

الحاجـة (إذا مل تشبع فإنها ستصبح دوافع مسيطرة تعيق ظهور الحاجات التي تلبيهـا ) الجنس

 ). الخ..... إىل األمن، واالنتامء

التي تـأخر إشـباعها فـيام بعـد، فـإن اإلمكانيـة لتصـبح دوافـع ال ان الحاجات اإلنسانية العليا  .4

 : شعورية تعتمد عىل 

  . قوة الحاجة  .أ 

 .درجة اإلشباع  .ب 

 . زمن التأخري يف اإلشباع  .ج 

 . ان شدة الحاجات الالشعورية وتنظيمها هو املوجه الرئيس لدافعية الفرد نحو االنجاز .5
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عـىل أن ) Roe(نحـوه، فقـد أكـدت  ان حاجات الطفل تتطور وتنمو حسب اتجاهات الوالدين .6

 . هناك عالقة بني الجو األرسي يف مرحلة الطفولة املبكرة والنمو املهني عنده مستقبال

بأن الخصائص الوراثية عند الفرد ال تتأثر فقط بالخربات املبكرة التي مر بها يف سن ) Roe(ترى  .7

 األرسة، وبالدرجة التي يسمح بها الطفولة، بل تتأثر بالثقافة والوضع االجتامعي واالقتصادي يف

 . الوالدان للطفل بإشباع حاجاته أو عدم إشباعها

  : أساليب التنشئة وعالقتها باالختيار والنمو املهني

بأن هناك ثالثة أساليب من التنشئة االجتامعيـة يسـتخدمها اآلبـاء إلشـباع حاجـات ) Roe(ترى 

يف اختيـار  كبـريا مع الطفل، وهذه األسـاليب تلعـب دورا أبنائهم التي لها عالقة بكيفية تفاعل الوالدين

  : الفرد ملهنته وتشكيل توجهاته املهنية، واألساليب هي

  . املتجنب/ أسلوب التنشئة الرافض -1

يتميز هذا األسلوب بصفة الربودة يف التنشئة االجتامعية، فقـد وصـف اآلبـاء اللـذين ينتهجـون 

ضح عىل حاجات أطفالهم حيث أنهم يكونوا اما رافضني للطفل أو هذا األسلوب بأنهم يؤثرون بشكل وا

مهملني له، فاألب الرافض ميتاز بالعدوانية والفتور، ويهمل اهتاممات ابنه املهنية، ويهمل آراءه يف ذلك، 

األمـر الـذي ال يسـاعد الطفـل عـىل  أما األب املهمل فال يقدم البنه الحب والحنان، ويهـتم بـه جسـميا

و املهن ويف حالة توجهه، يتوجه إىل مهن ال يحتاج فيها للتفاعـل مـع األفـراد بـل مـع اآلالت، التوجه نح

  ). 2008أبو شعرية، (واألماكن خارج الجدران املغلقة 

مـا،  ان هؤالء اآلبـاء الرافضـون يتجـاهلون اختيـارات أبنـائهم ومـاذا يريـدوا أن يصـبحوا نوعـا

  . وفويقوموا بعمل تقييامت لهم يف جميع الظر 
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  . أسلوب التنشئة املتقبل -2

  : أن هناك نوعني من اآلباء املتقبلني هام) Roe(بالنسبة لآلباء املتقبلني أكدت 

ويف كل املواقف ويقدمون اإلشباع املقبول لجميـع الحاجـات  اآلباء اللذين يتقبلون أبناءهم كليا  . أ

يشـجعون االسـتقاللية ويف جميع املستويات، ويسـاعدون أطفـالهم عـىل التخطـيط ألعاملهـم و

لديهم وال مييلون للعقاب، ان مثل هؤالء األطفال اللذين ينشأون يف جو دافئ سوف مييلـون إىل 

املعلـم، املرشـد (مهن يتعامل أصحابها مع الناس واألفراد مثل املهن اإلنسانية واالجتامعية مثـل 

  ).الخ...االجتامعي، الطبيب

، وهم اللـذين يعطـون أبنـائهم الحـب وقـت الفـراغ فقـط اآلباء اللذين يتقبلون أبنائهم عرضيا  . ب

وضمن رشوط توفر الوقت، ويكون مثل هؤالء اآلباء حنونني بدرجة متوسـطة ويلبـون حاجـات 

 . أبنائهم عندما ال يكونوا مشغولني فقط

ان كال النوعني من التقبل السابق لألبناء يؤثر يف اإلشباع املقنع لحاجات األطفال بطرق 

لفة بشكل بسيط، وينتج عن التعامل بهذين األسلوبني من التقبـل منـط شخصـية ودرجات مخت

  ). Osipow 1983(قادر عىل طلب اإلشباع لجميع الحاجات 

  . أسلوب االهتامم الزائد -3

يتضمن منوذج االهتامم الزائد اآلبـاء املهتمـني بأبنـائهم بدرجـة زائـدة ويتمثـل ذلـك يف إشـباع 

بدرجـة مبـالغ  ملة وبرسعة كام يكافئون السلوك املتميز واملرغوب اجتامعيـاحاجات األبناء األساسية كا

بها كام يهتمون بتعليم أطفالهم، والرتكيز عىل رسعة إشباع حاجاتهم إذا نجحوا بالتعليم، ولـذلك يتميـز 

  هؤالء األطفال بإشباع حاجاتهم الفسيولوجية مام يؤثر عىل إشباع الحاجات األخرى مثل
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عىل نوعية عالقـة الفـرد بـاآلخر وتفاعلـه  ير الذات التي يتوقف إشباعها مستقبالاالنتامء وتقد 

إن مثل هؤالء األطفال املدللني ال مييلون إىل التوجه نحو املهن اإلنسانية . معهم وليس عىل عوامل ذاتية

  . واالجتامعية خوفاُ من الرفض وعدم حصولهم عىل الدالل الذي اعتادوا عليه

سلوب من الرعاية الوالدية املبالغة يف املطالب الزائدة حيث يطلب اآلبـاء مـن ويتضمن هذا األ 

  : أبنائهم أكرث وأكرث مام تتحمل طاقاتهم ويتمثل ذلك يف مظهرين

  . مشاركة هؤالء اآلباء ألبنائهم يف إشباع حاجاتهم الفسيولوجية بدرجة زائدة وكبرية  ) أ

مدى اتفاقهم معهم بتقديم الحـب إظهار حبهم ألبنائهم حسب رشوط وظروف محيطة مثل   ) ب

 . والحنان إذا تفوق األبناء يف التحصيل الدرايس مثال

لألفـراد فـإن األشـخاص اللـذين يعملـون يف مهـن ) Roe(حسب التصنيف املهني الـذي قدمتـه 

و التفاعل مع األشخاص، وقد أتـوا تتعلق بالخدمات اإلنسانية واالجتامعية يكونوا يف األصل متوجهني نح

من بيوت يسودها الحب والحامية الزائدة، يف حني أن األشخاص اللذين يعملون يف مهن علمية تتعامـل 

مع األدوات واألجهزة ال يكون توجههم نحو األشخاص ويكونـوا منحـدرين مـن أرس ذات طـابع بـارد يف 

  .التنشئة يغلب عليه الرفض وتجنب األطفال

تضح لنا أن الجو األرسي وما يسوده من مامرسات يؤثر عىل نـوع النشـطات املهنيـة مام سبق ي

يف حني يؤثر البناء الورايث والنمط الالإرادي يف ترصـيف الطاقـة النفسـية عـىل مسـتوى ومـدى االنجـاز 

والنجاح املهني، فهناك عوامل مثل شدة الحاجة التـي تتـأثر بالبيئـة املبكـرة ترفـع مـن مسـتوى النمـو 

  لوعي املهنيوا
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بسبب الزيادة يف الدافعية، ولكـن ذلـك يكـون ضـمن املحـددات الوراثيـة للقـدرات باإلضـافة  

  . للخلفية االقتصادية واالجتامعية للفرد

  ): آن رو(تضيف املهن حسب نظرية 

يوضح املجاالت املهنية املختلفة التي ميكن للفرد  Roe (1959(فيام ييل تصنيف للمهن اقرتحته 

  :بها أن يلتحق

 : املهن ذات التوجه نحو األشخاص وهي  .أ 

  ). الخ... تقديم الخدمات للناس مثل التعليم، الطب، اإلرشاد(الخدمات  .1

 ). تتطلب إقامة عالقات مبارشة مع الناس(األعامل الحرة والتجارة  .2

 ). يف العمل، الصناعة، الحكومة(اإلدارة  .3

 ). تعليم، صحافة، وزارات، تأليف(أعامل ثقافية  .4

  ). الخ...وتشمل كافة دروب التسلية مثل الغناء، الرقص، الرسم،(مل يف الفنون الع .5

 : املهن ذات التوجه نحو األشياء وهي  .ب 

وكـل مهنـة تخـتص باإلنتـاج ). الـخ... الحاسوب، الهندسة، الجيولوجيـا(املهن التكنولوجية  .1

  .والتصدير

 . يادة املركباتمثل الزراعة، ق) outdoor(األعامل التي تؤدى يف الهواء الطلق  .2

 ..) مثل الصيدلية، املختربات، املصانع الكياموية(العلوم النظرية والتطبيقية  .3
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  : بوضع ست مستويات للعمل يف هذين النوعني من املهن هي) Roe(وقد قامت 

مثل العمـل كباحـث اجتامعـي، ومـدير مبيعـات، : مستوى االختصاص املهني أو اإلداري العايل )1

  . ، ومخرتع، مهندس بحث، وطبيب اختصاص أو أسنان، وقايضورئيس وزارة أو وزير

ويعمل الشخص يف هذا املجال كمدير مساعد : مستوى االختصاص املهني أو اإلداري التنظيمي )2

ومــدير مــوظفني أو مــدير مؤسســة اقتصــادية كالفنــادق، وطيــار عســكري، ومهنــدس بــرتول 

 . وصيدالين وفيزيايئ وكيميايئ ومهندس معامري

مبيعـات، (ويعمـل كممـرض أو فنـي مختـرب، وأعـامل تجاريـة : ه املهني أو اإلداريمستوى شب )3

 . ، وطيار مدين ومعالج طبيعي وكاتب قانوين ومصور)ومحاسب

ويعمل أصحابها يف سـلك الرشـطة، وباعـة يف املـزاد العلنـي، : مستوى املهني أو اإلداري املاهر )4

 . زخارف وكتّاب وأخصائيون، ونجارون وتقنيون ونحاتني وفنيي

أو يعمل أصحابها كطباخني وباعة متجولني، ) ذو مهارة متوسطة(مستوى العامل محدد املهارة  )5

 . وعامل مقسم، وسائقي شاحنات، صيادي أسامك، وأمناء مكتبات، وعاريض أزياء

ويعمل أصحابها يف مجال التنظيفات وباعة الصحف، ): بدون مهارة(مستوى العامل غري املاهر  )6

 . ومساعدي نجار، وعامل يف املزارع واملصانع، وخدم، وحراس وموزعي بريد
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أن املجاالت املهنية الخاصة بالخدمات واألعامل التجارية التي تحتـاج إىل مهـارات ) Roe(وترى 

تنظيمية واملهن الثقافية والفنية هـي مجـاالت مهنيـة موجهـة نحـو النـاس امـا املجـاالت التكنولوجيـة 

فهي موجهة نحو األشياء، وتفرتض أن العامل الرئيس الذي يـؤثر عـىل اختيـار الفـرد والزراعية والعاملية 

ملجال من هذه املجاالت هو امليـل واالهـتامم، والـذي يتشـكل مـن رواسـب خـربات الطفولـة املبكـرة، 

أن املستوى املهني الذي يبلغه الفرد هو دالة للعوامـل الجينيـة كـام تـنعكس يف بعـض ) Roe(وتفرتض 

  ). 1998أبو سل، (الشخصية كالذكاء، ومستوى التعليم، والقدرة عىل تحمل املسؤولية  املظاهر

للعـائالت ) Field and level(وأخريا ميكن توضيح مفهومني املجاالت املهنية واملسـتويات املهنيـة 

  : املهنية من خالل الشكل التايل
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  :تطبيق النظرية يف التوجيه النفيس املهني

فرضيات واضحة بشأن التطبيقات اإلرشادية املناسـبة ال يف الصـيغة النظريـة وال ) Roe(مل تقدم 

يف الصيغة املنقحة للنظرية وبالرغم من فشلها يف ذلك إال أنه ميكن استنتاج بعض التطبيقات اإلرشادية 

  : مثل

ية ميكن تطبيقها يف حل مشكالت االختيار املهني من خالل التعرف عىل حاجات الطلبـة النفسـ -1

عىل افرتاض أن الشخص يختـار املهنـة التـي تشـبع . وتحديد تسلسلها وارتباطها باملهن املتوفرة

  . حاجاته

ميكن أن يقوم املرشد املهني بتقييم املسرتشد مـن خـالل مقـابالت إرشـادية يقـيم مـن خاللهـا  -2

يـث الخلفية العائلية للفرد فإذا وجد أنه ال يعيش يف جو أرسي طبيعي وموقـع مناسـب مـن ح

 : تحقيق الحاجات فإن هناك خياران أمام املرشد هام

اما أن يساعد الطالب يف تقييم الحقول واملجاالت املهنية املتنوعة التي من املحتمـل أن   .أ 

  . تشبع حاجاته األساسية

 : أو يساعده عىل إيجاد ترتيب هرمي لحاجاته وهذان الخياران يتوقفان عىل ما ييل  .ب 

 ــدين إدراك الطالــب للمواقــف الوا ــواع اإلشــباع التــي يوفرهــا الوال ــة تجــاه أن لدي

  . والرشوط املفروضة للمكافئات

 لقوى الخلفية العائلية التي تعيق منـو نظـام الحاجـات  عندما يصبح الطالب واعيا

 . فإنه من املناسب أن يقوم املرشد املهني بالتعديل املناسب لتوجهاته املهنية
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عنــد تقدميــه للخدمــة  يات تســاعد املرشــد كثــريامجموعــة مــن التوصــ) Roe(قــدمت  وأخــريا

  : اإلرشادية املهنية منها

. االختيار املهني يتوقف عىل الصفات الشخصية التي كونها الفرد خالل طفولتـه املبكـرة -1

ويتطلـب ذلـك مـن املرشـد التعـرف عـىل . وإن الفرد يختار املهنة التي تشـبع حاجاتـه

  . ولةالظروف التي عاشها الفرد يف مرحلة الطف

يف تحديــد الشــعور  كبــريا درجــة شــعور الفــرد بأســلوب الرعايــة الوالديــة يلعــب دورا -2

 . بالحرمان أو اإلشباع لحاجات الفرد املختلفة

إن االختيار املهني ال يتأثر فقط بالتوجه نحو الناس أو التوجه نحو األشخاص وإمنا يتأثر  -3

لذا ينبغي . ادي اجتامعي مقبولبإشباع الحاجات النفسية واالقتصادية ضمن إطار اقتص

 : عىل املرشد املهني أن يأخذ بعني االعتبار النقاط التالية عند قيامه بالتوجيه املهني

  . أن يعرف توجه الطفل الرئييس يف منط حياته العام  .أ 

 . أن يعرف الخلفية االجتامعية واألرسية للطفل  .ب 

 . األرسةأن يعرف أمناط عالقات الطفل التفاعلية واالجتامعية يف   .ج 

 . أن يعرف النمط القيمي لألرسة وطموحاتها  .د 
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  السادسالباب 

  الفرويدون الجدد
  

  نظرية كارل يونج 

  :متهيد

كتـب ) 18(ل النفيس من خالل أزمات شخصية يف أواسط عمـره ويف عمـر الــ تعلم يونج التحلي

لالشـعوري والـذي أثـر عـىل تطـور ا) 1961(مذكراته وأحالمه وردود أفعاله بالرتكيز عىل عامله الشخيص 

مع زمالئـه ال سـيام  أقل تسامحا –فرويد  –نظريته يف الشخصية، كام أنه كان زميل لفرويد والذي كان 

  . لريونج وأد

لقد اختلف يونج مع فرويد يف سيكولوجية الالشعور ونتج هذا االخـتالف عـن كتاباتـه يف هـذا 

مع فرويد يف تفسري طبيعة الشهوة أو الجنس، حيث يعتقـد يـونج أن  وقد اختلف يونج أيضا. املوضوع

الـزمن  يف اإلنسان القديم ولكنها جردت مـن الصـفة الجنسـية مـع تقـدم الشهوة كانت جنسية مبدئيا

لذا فهنـاك عواطـف عامـة متنوعـة ) عنرصية(ولكنه اتفق مع فرويد يف الالشعور الفردي إال أنه عريقة 

  : ولقد قسم يونج البرش إىل صنفني هام. حكيم –بني جميع الشعوب مثل الرجل الكبري 

 . وهو الذي يركز أفكاره عىل ذاته بشكل إنطوايئ: الشخيص املنطوي .1

  .نحو ما هو خارج ذاته لذي يركز انتباهه وشعوره كلياوهو ا :الشخيص املنبسط .2
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  : نظرة يونج لالضطراب النفيس

ث االضطراب النفيس من وجهة نظر يونج عنـدما يصـل الفـرد إىل درجـة مـن االنطـواء أو ديح

  . االنبساط تعيقه ومتنعه من التكيف مع البيئة املحيطة واملجتمع

  : نظرة يونج إىل الشخصية

وهـي تلـك الشخصـية التـي يلبسـها الفـرد ) Masked(ملقنعـه اوم الشخصـية اهتم يـونج مبفهـ

لقد قدم يونج مساهمة فعالة لفهمنـا . ليتكيف مع ظروف الحياة املحيطة والتفاعل مع الناس بإيجابية

العميق لشخصية اإلنسان حيث ألقى الضوء عىل آلية تطور الشخصية، وبشكل خاص يف أواسـط العمـر 

وضح أنه بإمكان اإلنسان يف هذا العمر أن يجابهه أو يواجهه الالشعور مـن خـالل سنة حيث ) 24 – 45(

االهتامم باملحتويات القادمة من األحالم اليومية والفنون التي ميارسـها اإلنسـان مثـل الكتابـات األدبيـة 

عـة والرسومات املبدعـة واألفكـار العقالنيـة حيـث يـتم دمـج التـداعيات والتعبـريات الالشـعورية الداف

  . للسلوك مع الحياة الشعورية

إن نظرة يونج ال تتفق مع فرويد بـأن هنـاك حتميـة يف جوانـب حياتـه وأن األحـداث املاضـية 

تشغل حياته ولكن طبيعة اإلنسان فيها منو وتطور وتوازن حتى يكتمل يف السامت والخربات اإليجابيـة، 

يونج، فـإن شخصـياتنا الحاليـة تتعـدد مـن وبالنسبة ل. وتحقيق مستوى راقي من التطور والنمو الخالق

  : خالل اإلجابة عىل األسئلة التالية

 من نحن ؟ .1

 ما نحن عليه ؟ .2

 كيف نكون يف املستقبل ؟ .3

  ما نرغب أن نكون عليه ؟ .4
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فعملية تحقيق الذات عند يونج موجهة نحو املستقبل فنظرته للشخصية مسـتندة إىل تحقيـق 

  . يف تقدير إمكانياته وقدراته اواقعيالذات ولكن برشط أن يكون اإلنسان 

لقد أكد يونج عىل أن الكثري من األحالم هي عبارة عن رسائل من عمق الالشعور والتي وصـفها 

فقد عـرف يـونج األحـالم  –أي ليس فردي  –بأنها مصدر اإلبداع وسمى هذا العمق بالالشعور الجمعي 

أن نفرسـ الرسـومات والفنـون ملجموعـة  بأنها عبارة عن مجهود مبدع يف الشخص الذي يحلـم وميكننـا

  ).Corey, p. 69(أحالم العميل 

يرى يونج أن هناك عالقة بني الشخص وماضيه ليس ما يض الطفولة فحسب بل التـاريخ  وأخريا

  . الطويل وأحداثه املؤملة واملفرحة

  : الشعور والالشعور عند يونج

  : بني نوعني من الالشعور هام) Jung(قد ميز يونج 

 ): Group Unconsciousness(الشعور الجمعي ال -

وهو ذلك الجزء من الشخصية الذي يحتوي مجموع خربات األجيال والطـرق البدائيـة للسـلوك، 

وتأخذ هذه النزعات ثالثة أشـكال ). الصور القدمية(واألمور التي يجهلها الفرد، والنزعات املورثة 

  : هي

 د يف مواجهة املجتمع ومتطلباته بأساليب ال وهو السلوكيات التي يقوم بها الفر : القناع

تتفق مع شخصيته الحقيقية، وهو ميثل الشخصية املقنعة التي يترصف مبوجبها الفـرد 

 .للتوافق مع البيئة االجتامعية
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 وهو الجزء املظلم من اإلنسان وهو بدايئ وسلبي وميثل األنا الشعورية ويتكـون : الظل

 . الشخصية من منوذج أصيل رغباته بدائية تهدد

 وهي املستودع العميق الذي يكبت به الفرد خرباته املؤملة: الذات الالشعورية . 

ويشري يونج إىل أن الالشعور الجمعي ميحتوياتـه الكامنـة يكـون مشـرتك بـني جميـع األشـخاص، 

. ويتكون من النامذج األصلية للرتاث اإلنسـاين مثـل منـوذج األم، ومنـوذج املـيالد، ومنـوذج املـوت

 . كن دراسة وتحديد الالشعور الجمعي عن طريق دراسة األحالم والطقوس واألساطريومي

 ): Personal Unconsciousness(الالشعور الشخيص  -
وهو جزء من الشخصية يتضمن التجاوب والدوافع والرغبات املدركة أو الغامضة، ويذهب يونج 

مجموعات تسمى العقد وتتضمن تتجمع يف إىل أن الدوافع والرغبات واالنفعاالت واألفكار 

  . املوضوعات واملواقف التي ترتبط بهذه املحتويات

  ): األمناط النفسية(تصنيف يونج ألمناط الشخصية 

إىل األمناط الجسدية أو األمناط الفزيولوجيـة عنـدما نحـاول  إنه ليس من الرضوري أن نتج دامئا

من ذلـك، إيحـاد نظريـة قامئـة  كن أن نحاول، بدالأنه من املم. بناء نظرية للشخصية قامئة عىل األمناط

وقد يكون من بني أفضل النظريات القامئة عىل األمناط السلوكية تلك . عىل األمناط السلوكية أو النفسية

، والتي تقسم األفراد إىل مجموعتني هـام )1875 – 1691(التي اقرتحها كارل يونج، عامل النفس السويرسي 

فالشخص االنطوايئ هو الـذي يحـاول االنكـامش عـىل نفسـه، ويتميـز بالخجـل . يةاالنبساطية واالنطوائ

  وليس مع وحب العمل منفردا
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أما الشخص االنبساطي فهـو عـىل العكـس مـن ذلـك هـو الـذي مييـل إىل أن يكـون . اآلخرين 

 ولذلك فإنـه يحـاول التفتـيش عـن العمـل. ويجد يف اختالطه مع اآلخرين متعة نفسية خاصة اجتامعيا

ومـع أنـه مـن الجـائز أن يكـون املنبسـط يف . الذي يتيح له فرص االختالط باآلخرين بأكرب شكل ممكن

 ملالبسه ومظهره الخارجي، إال أنه مع ذلك يظـل انبسـاطيا خاصا ، ويعطي اهتامماحاالت معينة تقليديا

  . ه بني الناسويفرس سبب شيوع بوجه عام، وهذا هو الذي يعطي لهذا النوع من التصنيف تقبال

االنبسـاطي، ونقـوم أننا عندما نختار الصفات التي يبدو أن لها صلة بـالفرد االنطـوايئ أو الفـرد 

ببناء اختبارات عىل أساس من هذه الصفات، فإننا يف العـادة نصـل مـن وراء ذلـك إىل نتيجتـني اثنتـني، 

  : وهام

هذه الفحوص مييل ألن يأخذ شـكل  أن توزيع العالمات التي يحصل عليها األفراد عىل مثل: أوال

مـن ميلـه إىل التجمـع حـول قمتـني متـثالن هـاتني الصـفتني  التوزيع السوي ذو القيمـة الواحـدة بـدال

وبعبارة أخرى، فإننا نجـد أن ). 6 – 1(أنظر الشكل . املتباعدتني، كام قد يتوقع من مفهوم نظرية األمناط

قطبيه، وأن بعض األفراد قد يقعون يف هـذا القطـب أو ذاك  االنطواء واالنبساط ميثالن طريف املقياس أو

ولكن غالبيتهم تقع عىل الخط الواصل بينهام مبعنى أن لـيس كـل األفـراد إمـا انطـوائيني أو انبسـاطيني 

  . بشكل قاطع، وإمنا البعض منهم يقع يف مكان متوسط بني هذا وذاك

، فعنـدما تـتم ت يكون يف العادة معقداأن املقياس الذي يستخدم لقياس مثل هذه السام: ثانيا

دراسة نتائج املقياس الخاص باالنطواء واالنبساط عن طريق التحليل العاميل، فإنـه ميكـن الخـروج مـن 

االنطـواء : وهـذه العوامـل الخمـس هـي. مـن عـاملني اثنـني، كـام هـو مقـرر ذلك بخمسة عوامل بدال

  ومثل هذه النتائج قد . يف املزاج، التوكل أو اإلهامل االجتامعي، االنطواء الفكري، االكتئاب، التذبذب
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دون استمرار البعض مـنهم  علامء النفس بدقة نظريات األمناط ووقفت حائالولدت الشك عند 

  . يف السري بهذا االتجاه يف دراسة الشخصية

  

  االنبساط –املنحنى التكراري لعالمات االنطواء ) 6 – 1(الشكل 

  ):لنفسية االجتامعيةوجهة النظر ا(إريكسون 

بنى نظريته عىل أسس فرويديـة وامتـد يف نظريتـه بالتشـديد عـىل املظـاهر ) 1963(أريكسون 

أما نظريتـه تشـري إىل أن النمـو الـنفس جنيسـ والنمـو . النفس اجتامعية وراء النمو يف الطفولة املبكرة

مرحلة مـن حياتنـا تعمـل  النفس اجتامعي يحدثان مع بعضهام، ويقول أن هناك مهمة نواجهها يف كل

توازن بني ذواتنا والعامل االجتامعي، ويصف النمو من خالل دورة الحياة الكاملة، مقسـمة غـىل أزمـات 

وعنـدما ) نقطة تحـول(إىل إريكسون االزمات هي نقطة تغري مهمة يف حياتنا  معينة ليتم حلها، استنادا

ـاع أو يكون عندما القدرة للتقدم أو النكوص للوراء عنـده هـذ ه النقـاط يكـون بإمكاننـا أن نحـل الرص

الفشل يف اتقان املهمة النامئية، عىل املدى البعيد حياتنا هي ناتجة عـن القـرارات املتخـذة عنـد نقـاط 

  .التحول
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إريكسون له الفضل برتكيزه عىل العوامل االجتامعية يف التحليل النفيس الحـديث، أمـا التحليـل 

والرصاعات النفسية هـي العوامـل ن مقترص عىل علم النفس وأن الغرائز كا) القديم(النفيس الكالسييك 

  . الرئيسية لتشكيل ومناء الشخصية، سواء العادية أو غري العادية

والفكــر التحلــييل املعــارص مييــل إىل االعــتامد عــىل ســيكولوجية األنــا، والــذي بــدورها ال تنكــر 

نهـا مل تركـز عـىل دوافـع األنـا يف االتقـان الرصاعات التي تقـع ضـمن الـنفس والعقـل والشخصـية، ولك

  . واملنافسة أو التفوق

ومن املعقول مالحظة مناء شخصية أحد ما من خالل وجهة نظر مشـرتكة تجمـع بـني العوامـل 

  ).إريكسون(والعوامل النفس اجتامعية ) فرويد(النفس جنسية 

لنامء للشخصـية ومل يعـط إريكسون يؤمن بأن فرويد مل يتعمق يف توضيح مكانة ودور األنا يف ا

  . اهتامم كاٍف للتأثريات االجتامعية من خالل دورة الحياة

  : مقارنة بني مراحل فرويد النفس جنسية ومراحل إريكسون النفس اجتامعية

  : السنة األوىل من عمر اإلنسان) 1

عملية الرضاعة من ثدي األم يشـبع حاجـة الطفـل للغـذاء والسـعادة  –املرحلة الفمية : فرويد

الرضيع يحتاج للتغذية األساسية ويف مرحلة الحقة سوف يتطور عند الرضيع شعور من الجشـع ) املرح(

والرغبة يف الكسـب، والتثبيـت يف املرحلـة الفميـة ينـتج عـن الحرمـان مـن اإلشـباع الفمـي يف مرحلـة 

الشخصـية ميكـن أن تشـمل عـدم الثقـة يف اآلخـرين، ورفـض حـب اآلخـرين  الرضاعة، وبعدها مشاكل

  . والخوف من عدم القدرة عىل تكوين عالقات حميمة

إذا زودنـا الرضـيع بحاجاتـه االنفعاليـة . الثقة مقابـل عـدم الثقـة –مرحلة الرضاعة : إريكسون

  والجسدية يطور إحساس بالثقة، وإذا االحتياجات األساسية مل 
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  . تجاه العالقات الشخصية هناك موقف من عدم الثقة تجاه العامل خصوصا تلبى سيكون

  ): 1 – 3(السنوات ) 2

تصبح املنطقة الرشجية ذات أهميـة عظمـى يف تشـكيل الشخصـية،  –املرحلة الرشجيّة : فرويد

ملشـاعر أهم املهامت النامئية تشتمل عىل االستقاللية، قبول القوة الشخصية، والقدرة عىل التعبري عـن ا

أمناط املفروضة عىل الطفل من قبل الوالدين كـذلك املواقـف تجاههـا . السلبية مثل الغضب، العدوانية

  . لها نتائج مهمة يف مناء الشخصية الحقا

هـذا السـن وقـت لتطـوير . االسـتقاللية مقابـل الشـك والخجـل –الطفولة املبكـرة : إريكسون

ور بالثقة بالنفس والشعور بالشك يف قـدرة الـنفس، الطفـل االستقاللية، والرصاع األسايس سيكون بالشع

إذا األبـوين . يحتاج إىل االستكشاف والتجربة من أجـل ارتكـاب أخطـاء وليـتعلم مـدى حـدوث اليشـء

  . ساعدوا عىل نشوء االتكالية عند الطفل، استقاللية الطفل ستفنى والقدرة للتعامل مع العامل ستترضر

  ): 3 – 6(السنوات ) 3

) أوديـب(وهذه تسمى بالعقدة األدويبية أو مرحلـة تكـون عقـدة  –املرحلة القضيبية : دفروي

مشاعر مـن الغـرية تجـاه حيث يكون الطفل الذكر مشاعر من الغرية تجاه والده، والطفلة األنثى تكون 

، فالطفل يسعى لكسب مودة وحـب الوالـدة والطفلـة تسـعى لكسـب )الكرتا(والدتها وتسمى بعقدة 

ب والدها، واستجابة الوالدين اللفظية وغري اللفظية تؤثر يف تكوين االتجاهات الجنسية لـدى مودة وح

  ). األطفال(األبناء 

املهمـة األساسـية . املبـادرة يف مواجهـة الشـعور بالـذنب –مرحلة ما قبـل املدرسـة : إريكسون

  تحقيق اإلحساس بالتفوق واملبادرة، فإذا منحنا األطفال الحرية
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نشاطات ذات أهمية معنوية سوف مييلون إىل تطوير نظرة إيجابية للذات، والعكس يف اختيار  

  . صحيح لنفس الحالة

  ): 6 – 12(السنوات ) 4

هادئـة او  بعد املرور باملرحلة القضيبية تتكـون هـذه املرحلـة نسـبيا –مرحلة الكمون : فرويد

ة ورفقاء اللعـب والرياضـة ومسـتوى خاملة، وتستبدل االهتاممات الجنسية باهتاممات تعلق بـ املدرس

من النشاطات الجديدة، إنه وقت بناء عالقات اجتامعية يف وقت يخرج فيه الطفل إىل مرحلـة التعـرف 

  . عىل اآلخرين وتكوين عالقات

يحتـاج الطفـل لتوسـيع فهمـه . اإلنتاجية مقابل الشـعور بـالنقص –الفرتة املدرسية : إريكسون

، وتعلـم مهـارات أساسـية )هوية جنسـية(هوية مناسبة تعتمد عىل الجنس  للعامل واالستمرار يف تطوير

األساسية تهدف غىل تكوين حس باإلنتاجية، الزمة لتحقيق النجاح عىل املستوى املدريس، هذه املهارات 

  . والتي ترجع إىل تحقيق أهداف خاصة، وكذلك الفشل ينتج إحساس بالنقص

  ): 12 – 18(السنوات ) 5

األمناط السابقة للمرحلـة القضـيبية قـد عـادت وأنعشـت يف هـذه  –لة التناسلية املرح: فرويد

املرحلة من جديد، وتبدأ هذه املرحلة بسن البلوغ أو الحلم ومتتد حتى الشـيخوخة، ومـع ذلـك هنـاك 

مقيدات اجتامعية وبذلك فـإن البلـوغ يتعامـل مـع الطاقـة الجنسـية باسـتثامرها يف فعاليـات مقبولـة 

  . تعددة مثل الصداقات، االنخراط يف الفن، الرياضة واالستعداد املهنيم اجتامعيا

وهي فرتة انتقالية بني مرحلة الطفولة ومرحلـة . الهوية مقابل عدم الهوية –البلوغ : إريكسون

  البلوغ، إنه الذي يتم فيه اختبار القيود ولكرس العالقات 
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الهوية، وأهداف الحياةن ومعنى الحياة، مركز الرصاع يف إعالن . االتكالية وتكوين هوية جديدة

 . والفشل يف تحقيق حسن يف الهوية ينتج عنه خلل يف الشخصية

  ): 18 – 35(السنوات ) 6

امتداد املرحلة التناسلية جوهر هذه املرحلة الحرية يف الحب والعمل، وهذا ميتـد غـىل : فرويد

  . الهتامم يف اآلخرينمرحلة البلوغ ويتضمن الحرية يف تأثري األبوين والقدرة با

الحتمية مقابل العزلة املهمة النامئية يف هـذه املرحلـة هـو  –مرحلة البلوغ املبكرة : إريكسون

 . تكوين عالقات حميمة والفشل يف ذلك يؤدي إىل العزلة

  ): 35 – 60(السنوات ) 7

ات والعائلـة هناك حاجة لتجاوز الذ. اإلنتاجية مقابل عدم اإلنتاجية –أواسط العمر : إريكسون

واالنخراط يف بذل الجهود ملساعدة الجيل القادم وهذا هو الوقت لالعتدال يف التمييز بني حلم الشخص 

  . إن الفشل يف تكوين حس إنتاجي يؤدي إىل تكوين حس بعدم اإلنتاجية. وما قد حققه الشخص فعال

  ): 60 + (السنوات ) 8

إذا نظر شخص يف هذه املرحلـة إىل . االستقامة االستقامة مقابل عدم –أواخر العمر : إريكسون

حياته السابقة مع بعض الندم وشعر بأهمية شخصية وتحقيق األنا تتحقق االستقامة، والفشـل يف ذلـك 

  . يؤدي إىل الشعور باليأس وفقدان األمل والشعور بالذنب ورفض الذات

  : اإلرشاد املتضمن

اجتامعـي مجتمعـني، املرشـدون سـيمتلكون  من خالل إدراكنا للجانبني النفس جنيسـ والـنفس

  إطار مرجعي نظري لفهم القضايا النامئية كام تظهر يف 
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بغض النظر عـن األفضـلية النظريـة للمرشـدين، أسـئلة ذات عالقـة ممكـن أن توجهنـا . العالج

  : للعملية العالجية

ط هـذه ما هي بعض املهامت النامئية الرئيسية لكل مرحلة مـن مراحـل الحيـاة، وكيـف تـرتب .1

 املهامت بعالقة مع العملية اإلرشادية ؟

 ما هي املغازي التي تعطي استمرارية لحياة الفرد ؟ .2

 ما هي بعض االهتاممات العاملية يف نقاط متعددة يف الحياة ؟ .3

 كيف ميكن تحدي الناس لتأكيد عىل قراراتهم يف الحياة ؟ .4

 املبكرة يف حياتهم ؟ ما هي العالقة بني مشاكل األفراد الحالية واألحداث املهمة .5

 ما هي العوامل املؤثرة والتي شكلت حياة الفرد ؟ .6

ما هي الخيارات التي اتخذت يف فرتات حاسـمة، وكيـف تعامـل الشـخص مـع هـذه االزمـات  .7

  . املتعددة

إن املرشدين الذي يعملون بإدراك منايئ قادرون عىل رؤية االستمرارية يف الحياة، وهـذا اإلدراك 

  .  اكتشاف االرتباطات املهمة خالل مراحل الحياةيساعد العميل عىل

واملتمثلة بالجنس وغرائز املـوت واملتمثلـة بالعـدوان وأن الحيـاة العقليـة للفـرد تشـتمل عـىل 

  . الشعور والالشعور وما قبل الشعور

  )Harry Sulvian(هاري ستاك سوليفان 

تداخلة، وأن منوذج عالقات الطفل اعتقد سوليفان أن الفرد اإلنساين نتاج العالقات الشخصية امل

غري الجنسية املبكرة تحدد منوذج ثبات الشخصية املتداخلة املتأخر، ورصح بأن سـلوك اإلنسـان يتكـون 

  : من جزئني
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، وهذا اإلشباع يحتوي عىل النوم، االكلن الجـنس، واالتصـاالت )البيولوجي(السعي وراء اإلشباع  .1

 . الشخصية

، يعود إىل املحافظة عىل الوجـود واالنـتامء والقبـول، وقـد ذكـر أن )الثقايف(السعي وراء األمن  .2

  . معظم املشكالت العاطفية تأيت من وراء البحث عن األمن

، ويرى بأن الفرد ليحقق ذلك مير ويرى سوليفان أن التطبع االجتامعي عملية جعل الفرد إنسانا

أن الخـربة أو التجربـة اإليجابيـة تجلـب األمـن وذكر . األنا، األنا األعىل، نكران الذات: بثالث مراحل هي

  ).176أبو عطية، ص . (والطأمنينة للفرد وتعمل عىل توضيح مفهوم الذات لديه

  ): Otto rank 1939 – 1884(أتورانك 

بعد تجربته القصـرية يف الطـب النفيسـ، تخاصـم مـع فرويـد وذهـب غـىل بـاريس ومنهـا إىل 

صـدمة (عقدة أوديب يختلف عام جاء به فرويد، وهو يرجعها إىل ل جديدا نيويورك، وقدم رانك تفسريا

 والتي تسبب االضطرابات العاطفية، ويعتقد بـأن الشـعور االوديبـي يـأيت متـأخرا) فقدان الرحم واألمن

يف حياة الفرد، ألن القلق النـاتج عـن صـدمة املـيالد يـتالىش مـع النضـج، إال أن اسـتمرار  ليكون حاسام

رد يشري إىل حاجة صاحبها إىل العالج النفيس، ويرى أن أسـلوب العـالج الفعـال يف هـذه تأثريها عىل الف

  . الحالة هو ما جاء به فرويد، إال أنه يجب أن يتحدد الوقت املناسب لتقدميه أو االستفادة منه

 أن منو الذات يبدأ منذ الوالدة أي مبرحلة الطفولة، إال أن تحقيق الذات يتم يف) أوترانك(ويرى 

مرحلة متأخرة، ويعترب الشخصية مجموعة من السامت النفسـية والجسـمية املوروثـة واملكتسـبة التـي 

  متيز الفرد، ولألرسة دور كبري يف 
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  ).176أبو عطية، ص . (تكوين الخلق االجتامعي وبالتايل الخلق الفردي عند الفرد

  ): Theoder Rek 1969 – 1888(ثيودر ريك 

فرويد، بل درس ونرش آراء فرويد يف الحب والشعور بالذنب والكره،  مع مل يتعارض ريك إطالقا

حظيـت بقبـول حـاد لـدى العـاملني يف التحليـل ) اإلصغاء بـاألذن الثالثـة(إال أن أعامله التقليدية حول 

) ثيودر ريـك(النفيس، ألنها صورت أثر عواطف املحلل النفيس يف مواجهة املرض أو املسرتشدين، ويعترب 

املحللني النفسيني الذين ال يؤمنون بالطب يف معالجة األمراض النفسية، لذا فإنه أسـس مركـز من أوائل 

  ). 177أبو عطية، ص ). (املجتمع النفيس القومي للمحللني النفسيني(تدريب سامه 

  ): Wilhiam Raick 1975 – 1897(ويلهم ريك 

ريـزة املـوت، وأثرهـا يف يف منـاظرة حـادة حـول وجـود غ) 1932(مع فرويد عام ) ريك(تخاصم 

وقد استخدم ) انحراف جنيس يتلذذ فيه الفرد بالتعذيب الذي ينزله به رشيكه(تسبب املاشوسية وهي 

تحليل الشخصية خطوة أويل يف تحقيق مهمة رئيسية وهـي إعـادة الـتعلم أو تغيـري السـلوك أو ) ريك(

  ). 1977أبو عطية، ص . (التحليل النفيس

  

   



 السادساب الب

170  

 



  

  

  

  

  املراجع 



 املراجــع

172  



 املراجـــع

173  

  املراجع
  

عبد الرحمن القييس، مطبعة جامعـة . شلتز، داون، نظريات الشخصية، ترجمة أحمد الكربويل، د )1

 . 1983بغداد، 

، أبـو ظبـي، دار القلـم 2005عبد الرحيم مختار، سيكولوجية الجامعات واألفراد، الطبعة الثانية،  )2

 . للنرش والتوزيع

لرتبوي لـدى العـاملني يف الخدمـة اإلرشـادية يف دولـة الكويـت سهام أبو عطية، مفهوم اإلرشاد ا )3

 . 1986واململكة األردنية الهاشمية، غري منشور، 

 . 1982الرفاعي، نعيم، العيادة النفسية والعالج النفيس، الجزء الثاين، املطبعة التعاونية، دمشق،  )4

 . 1998ر، عدس وتوق، املدخل إىل علم النفس، الطبعة الخامسة، عامن، دار الفك )5

 . 1998يدوف، لندل، مرتجم، دار الفكر، الطبعة الثانية، عامن، داف )6

ا والتطبيـق، الطبعـة األوىل، دار يافـ، أساسيات اإلرشاد النفيس بني النظرية الـلـهزعيزع، عبد أبو  )7

 . م2008للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 

بعـة األوىل، االكـادمييون للنرشـ ، مفاهيم معارصة يف الصـحة النفسـية، الطالـلـهأبو زعيزع، عبد  )8

 . 2009والتوزيع، عامن، األردن، 

، مقدمة يف اإلرشاد املهني، دار يافا العلمية للنرش والتوزيع، عـامن، األردن، الـلـهأبو زعيزع، عبد  )9

 . م2010

 . 1997سهام أبو عطية، مبادئ اإلرشاد النفيس، الطعبة األوىل، دار الفكر، عامن، األردن،  )10



 املراجــع

174  

 .أحمد عبد الخالق، القاهرة. ، ترجمة محمد بدران)مرتجم(الحياة النفسية، ) 1944(د الفر . أدلر )11

 . علم النفس الفردي، الطبعة الثانية، دار املعارف مبرص) 1952(إسحاق بحري  )12

مدارس علم النفس املعارصة، ترجمة كامل دسوقي، الطبعـة األوىل، دار ) 1948(ودورث، روبرت  )13

 . املعارف مبرص

محمد عبد الكريم، الرتبية والثقافة املهنية وموقفها من الرتبية اإلسـالمية، املـؤمتر األول أبو سل،  )14

 . 1990نحو بناء نظرية تربوية إسالمية معارصة، املجلد األول، عامن، 

أبو شعرية، خالد، الرتبية املهنية الفاعلة ومعلم الصف، مكتبة املجتمـع العـريب للنرشـ والتوزيـع،  )15

 . 2008األردن، 

16) Bischof Ledford J. Interpreting personality Theories, 1904.  

17) Byrne, Donn & Kelley, Kathryn, An Introduction to personal its, Third Edition, prentice 

Hall Inc, N.J 1981.  

18) Georye, R.L. and Cristiani, Counseling Theory and practice prentice Hall. N.F. 1986.  

19) Ford, and Urban, Systems of psychotherapy Acompartive study, sons wiley, N. Y 1963.  

20) Hall, Calvin S. & Lindzey, Garden, Theory of personality, John wilcy & sons Inc, 1963.  

21) Sahakian, Williams, psydology of personality, Third Edition, 1977.  



 املراجـــع

175  

 

22) Patterson, Theories of counseling and psychotherapy, 4th ed. N.y Harper, 1989.  

23) Prtherson, Theories of counseling and psychotherapy 4th ed. N.y Harper. 1986. 

24) Ewen. Ropert. B. (1980) an Introduction to Theories of personality. New York. Academic.  

25) Ford. Donald. H, Urban B. Hugh (1963). Systems of psychotherapy. Acomparative study 

John wiley and sons. Inc. New York London. Sydney.  

26) George. Rickey. L. (1986). Counseling theory and practice. Thereses cristiani 2nd ed – New 

jersoy: prentice Hall.  

27) Gilliland et al (1989) Theories and strategies in counseling and psychotherapy prentice Hall. 

Inc. N.J.  

28) Ross. Alan. O (1992) personality: theories and processes. New York. Haarper Collins pub.  

29) Shilling . L. E. (1984) perspectives on counseling Theories prentice Hall. Inc. N. J.  

30) Osipow, Samuel H. Theories of Ocupation of careen development, prentice, 4th ed N.J. mc. 

Graw Hill.  



 املراجــع

176  

 




	11.pdf
	12.pdf
	13_2.pdf
	14_2.pdf
	15.pdf
	16_2.pdf
	17_2.pdf
	18_2.pdf
	19_2.pdf
	110_2.pdf
	111_2.pdf
	112_2.pdf
	113.pdf
	114_2.pdf
	115_2.pdf
	116_2.pdf
	117.pdf
	118_2.pdf
	119_2.pdf
	120.pdf
	121.pdf
	122.pdf
	123_2.pdf
	124_2.pdf
	125.pdf
	126.pdf
	127.pdf
	128.pdf
	129.pdf
	130.pdf
	131_2.pdf
	132_2.pdf
	133_2.pdf
	134_2.pdf
	135_2.pdf
	136_2.pdf
	137_2.pdf
	138_2.pdf
	139_2.pdf
	140_2.pdf
	141_2.pdf
	142_2.pdf
	143_2.pdf
	144_2.pdf
	145_2.pdf
	146_2.pdf
	147_2.pdf
	148_2.pdf
	149_2.pdf
	150_2.pdf
	151_2.pdf
	152_2.pdf
	153_2.pdf
	154_2.pdf
	155_2.pdf
	156_2.pdf
	157_2.pdf
	158_2.pdf
	159_2.pdf
	160_2.pdf
	161_2.pdf
	162_2.pdf
	163_2.pdf
	164_2.pdf
	165_2.pdf
	166_2.pdf
	167_2.pdf
	168_2.pdf
	169_2.pdf
	170_2.pdf
	171_2.pdf
	172_2.pdf
	173_2.pdf
	174_2.pdf
	175_2.pdf
	176.pdf
	177_2.pdf
	178_2.pdf
	179_2.pdf
	180_2.pdf
	181_2.pdf
	182.pdf
	183.pdf
	184.pdf
	185.pdf
	186_2.pdf
	187.pdf
	188_2.pdf
	189_2.pdf
	190_2.pdf
	191_2.pdf
	192_2.pdf
	193.pdf
	194_2.pdf
	195_2.pdf
	196_2.pdf
	197_2.pdf
	198_2.pdf
	199_2.pdf
	1100_2.pdf
	1101_2.pdf
	1102_2.pdf
	1103_2.pdf
	1104_2.pdf
	1105_2.pdf
	1106_2.pdf
	1107_2.pdf
	1108_2.pdf
	1109_2.pdf
	1110_2.pdf
	1111_2.pdf
	1112_2.pdf
	1113_2.pdf
	1114_2.pdf
	1115_2.pdf
	1116_2.pdf
	1117_2.pdf
	1118_2.pdf
	1119_2.pdf
	1120_2.pdf
	1121_2.pdf
	1122_2.pdf
	1123_2.pdf
	1124_2.pdf
	1125_2.pdf
	1126_2.pdf
	1127_2.pdf
	1128_2.pdf
	1129_2.pdf
	1130_2.pdf
	1131_2.pdf
	1132_2.pdf
	1133_2.pdf
	1134_2.pdf
	1135_2.pdf
	1136_2.pdf
	1137_2.pdf
	1138_2.pdf
	1139_2.pdf
	1140_2.pdf
	1141_2.pdf
	1142_2.pdf
	1143_2.pdf
	1144_2.pdf
	1145_2.pdf
	1146_2.pdf
	1147_2.pdf
	1148_2.pdf
	1149_2.pdf
	1150_2.pdf
	1151_2.pdf
	1152_2.pdf
	1153_2.pdf
	1154_2.pdf
	1155_2.pdf
	1156_2.pdf
	1157_2.pdf
	1158_2.pdf
	1159_2.pdf
	1160_2.pdf
	1161_2.pdf
	1162_2.pdf
	1163_2.pdf
	1164_2.pdf
	1165_2.pdf
	1166_2.pdf
	1167_2.pdf
	1168_2.pdf
	1169_2.pdf
	1170_2.pdf
	1171_2.pdf
	1172_2.pdf
	1173_2.pdf
	1174_2.pdf
	1175_2.pdf
	1176_2.pdf
	1177_2.pdf

