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:نظرية التحليل النفسي

ا في وهي نظرية في العالج النفسي وقد أفاد اإلرشاد النفسي منه: 1927فرويدمؤسس هذه النظرية هو العالم 

من الزمن، عالج الكثير من المشكالت النفسية التي تتطلب دراسات عميقة ومعقدة وقد مضى عليها فترة

.لماء النفسالقت هذه النظرية معارضة وتأييداً في الوقت نفسه وما زال حتى اآلن مثار جدال لدى كثير من ع

:فرويدالطبيعة اإلنسانية من وجهة نظر 

زع إلى اللذة إلى اإلنسان نظرة محايدة فهو ليس خيراً وال شريراً ولكنه يخضع لغرائزه، وينفرويدينظر 

تفرع الغرائز إلى قسمين هما، غريزة الحياة، وغريزة الموت، وعنهما تفرويدويبتعد عن األلم، وقد قسم 

.الغرائز األخرى الفرعية

العضوي الغريزة بالقوة التي يفترض وجودها وراء التوترات المتأصلة في حاجات الكائنفرويدوعرف 

حي وعزت هذه النظرية معظم السلوك إلى الغرائز وأكدت على دور الغريزة الجنسية وأرجعت معظم النوا

لغريزة االجتماعية إلى الدوافع الغريزية، فالحب يرجع إلى الغريزة الجنسية واإلبداع يرجع إلى إعالء ا

.الجنسية، كما أن الحرب ترجع إلى غريزة الموت أو التدمير

راع بين وأرجعت نظرية التحليل النفسي معظم األمراض النفسية إلى الصراع الجنسي إذ أكدت على الص

ي العمل غريزة الحياة التي تمثل الجنس وغريزة الموت التي تمثل التدمير وأكدت على دور غرائز األنا ف

الفرد بهامر أن الجنس موجود في كل المراحل التي يفرويدعلى حفظ التوازن بين الغريزتين وترى نظرية 

.وما يطلق عليه الجنسية الشاملة
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:مفاهيم نظرية التحليل النفسي

:أن شخصية الفرد تتكون من مكونات أساسية وهيفرويديرى 

دأ اللذة ويعتبر منبع الطاقة الحيوية والنفسية ومستودع الغرائز والدوافع الفطرية وهي قائمة على مب: الهو–أ 

.الهو الجزء األساسي األصلي للشخصية

وتمثل قيم يمثل الضمير وما يحتوي من مثاليات كونها الفرد من خالل التنشئة االجتماعية: األنا األعلى-ب

ة داخلية أو ، وتعد بمثابة سلطبهاالمجتمع وعاداته ومثله ومعاييره وتدفع الفرد للمحافظة عليها وااللتزام 

.رقيب نفسي تدفع الفرد إلى الكمال وتطالبه بالوصول إليه

لهو فهو مركز الشعور واإلدراك الحسين ويعمل وفق مبدأ الواقع في حل الصراع بين مطالب ا: األنا-ج

خالل العمل ومطالب األنا األعلى وبين الواقع، لذلك فهو محرك منقذ للشخصية في الحفاظ على التوافق من

.على إحالل التوازن بين دفعات الهو ومطالب األنا األعلى

مد ذلك على مدى قوة أن الجهاز النفسي ال بد أن يكون متوازناً حتى تسير الحياة سيراً سوياً ويعتفرويدويرى 

ا الفرد من األنا وسيطرته على شخصية الفرد، وينمو األنا عن طريق الخبرات التربوية التي يتعرض له

الطفولة إلى الرشد
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:مفاهيم خاصة في نظرية التحليل النفسي

ن السعادة ترى نظرية التحليل النفسي أن صرخة الطفل عند الوالدة تعبر عن صدمة طرده م: صدمة الميالد

فهو يحاول التي كان فيها إلى جو يسوده الكثير من القلق والحيرة، وهكذا يواجه المشاكل من أول يوم له لذلك

 ً .التغلب على صدمة الميالد، فإذا فشل أصبح عصبيا

ل من تتكون هذه العقدة نتيجة لوجود قصور جسمي أو عقلي أو اجتماعي أو اقتصادي يجع: عقدة النقص

ب له بالتعويض الشخص يشعر بالدونية وبأنه أقل من غيره مما يدفعه للشعور بعدم األمن والكفاية وقد يستجي

.والعدوان

قيق هدف الحياة يرى علماء التحليل النفسي أن كل فرد يتخذ لنفسه أسلوب حياة يؤدي إلى تح: أسلوب الحياة

أسلوب حياة وهو تحقيق الذات فيقوم بعض األشخاص باالهتمام بالنشاط الرياضي أو العالقات االجتماعية ك

لعلم إذ تلعب إذ تلعب إمكانات الفرد الموروثة وخبرات الطفولة دوراً هاماً في تحديده وقد يهتم بتقدمه في ا

.المؤثرات الثقافية والبيئية واالجتماعية أهمية كبيرة في تحديد الفرد ألسلوبه في الحياة

يكون هو الذي يحدد أسلوب حياة الفرد وسلوكه فلكي يحقق الفرد هدفه في الحياة يجب أن: هدف الحياة

.منسجماً مع إمكاناته وقدراته وقابالً للتحقيق

هاد في إن اإلرادة مفهوم جوهري ألن اإلنسان يعيش في عالم مليء بالعقبات يستلزم الكفاح والج: اإلرادة

ياته من بعض سبيل الحياة، فكل فرد يواجه في حياته كثيراً من المشكالت والعقبات وال يوجد فرد تخلو ح

.لنفسيالمشكالت التي تحتاج منه قوة إرادة لمواجهتها والتغلب عليها وإن قوة اإلرادة عامل هام في اإلرشاد ا
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و ويرى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن هناك إرادة مضادة عند األفراد، ويتضح ذلك من خالل ما ه

ا أطلق معروف من أن الممنوع مرغوب فيه، إذ نجد األفراد يميلون إلى القيام بأشياء ممنوعة تحت تأثير م

لمرشد النفسي عليه باإلرادة المضادة، وكلما كانت اإلرادة إيجابية كان لها تأثير كبير في تغير السلوك ودور ا

.عند المسترشدحقيقيةالعمل على بناء إرادة إيجابية 

:السلوك السوي والسلوك غير السوي

ة عند الفرد وهي من أسباب السلوك غير السوي هو عدم التوازن بين األجهزة الثالثة التي تشكل بنية الشخصي

الفرد ، واألنا األعلى وإذا لم يحصل هذا التوازن اختل السلوك والعكس صحيح، وعندما يتعرضوالهواألنا، 

ليالً على إلى الكبت يؤدي ذلك إلى اختالل سلوكه في حين يكون عدم تعرضه للكبت مؤشراً للتوازن ود

.التوافق النفسي

:أقسام الجهاز النفسي

:يقسم الجهاز النفسي عند اإلنسان على ثالثة أقسام

و هو منطقة الوعي واالتصال بالعالم الخارجي وهو الجزء السطحي من الجهاز النفسي أي ه: الشعور-1

.العقل الوعي الذي يحتوي المدركات والذكريات والمشاعر الواعية
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وي كل وهو يحمكبوتهيكون الالشعور معظم الجهاز النفسي لإلنسان وهو عبارة عن خبرات : الالشعور-2

ن أكثر أفرويدما هو كامن ولكنه ليس متاحاً ومن الصعب استدعاؤه ألن قوى الكبت تعارض ذلك، ويؤكد 

ار دوافعنا مصدرها الالشعور وأكثر مظاهر السلوك وراءها الالشعور ابتداء من اختيار المهنة إلى اختي

.ي الحراللسان واألحالم والتداعفلتانالمالبس إلى اتخاذ القرار في أي شيء ومن األمثلة على الالشعور 

.ويشمل كل ما هو كامن وليس في الشعور ولكن يمكن استدعاؤه مثل الذكريات: ما قبل الشعور-3

:أهم االنتقادات التي وجهت إلى نظرية التحليل النفسي

.اهتمامها بالمرضى أكثر من األسوياء لذلك فهي نظرية عالجية أكثر منها نظرية إرشادية

.تستغرق وقتاً طويالً على أنها تعد شاقة ومكلفة

.تحتاج إلى خبرة وتدريب عملي طويل أكثر من غيرها من النظريات

يعطيه أهمية يهودي مادي يركز على الجنس وفرويدينفر بعض الباحثين من نظرية التحليل النفسي ألن 

.كبيرة كمؤثر في السلوك


