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 لتحلٌل النفسً: نظرٌة ا ثالثا

ولد الترن علم فروٌد ، زعٌم هذه النظرٌة العالم النفسً النمساوي المعروف سٌجموند 

النفس به وبه الترن علم النفس فعندما ٌذكر اسم فروٌد ٌعنً علم النفس وعندما نذكر 

اذ تعد نظرٌة فروٌد فً التحلٌل النفسً من أولى النظرٌات فً ،  ذكر فروٌدتعلم النفس ن

الحدٌث، إذ انطلمت منها العدٌد من النظرٌات التحلٌلٌة كنظرٌة العصر مجال الشخصٌة فً 

ولد لجأ فروٌد فً بناء ، ٌونج وادلر وارٌكسون وأنا فروٌد وغٌرها من النظرٌات األخرى

نظرٌته إلى خبراته الناتجة من مراجعة مرضاه النفسٌٌن، حٌث اعتمد على تحلٌل خبراتهم 

الوسائل داعً الحر وتفسٌر األحالم وغٌرها من من خالل وسائل التنوٌم المغناطٌسً والت

 .األخرى 

 وٌمكن النظر إلى نظرٌته على أنها :

 نظرٌة فً الشخصٌة . -أ

 طرٌمة فً عالج األمراض النفسٌة . -ب

 منهج بحث فً السلون والشخصٌة . -ج

ألنها تركز على الدوافع والعملٌات   وتسمى نظرٌته فً الشخصٌة بالنظرٌة الدٌنمٌة

ٌطلك علٌها بنظرٌة  ذلنالنفسٌة المتغٌرة والموى الالشعورٌة التً تحرن السلون، ل

 سٌكولوجٌة األعماق، كونها تركز على مخزون الالشعور عند الفرد .

ٌشٌر فروٌد من خالل دٌنامٌات الشخصٌة إلى الطرٌمة التً تنمو بها الشخصٌة وٌرى أن 

، ومثل هذه الدوافع والغرائز هً التً تمف  وغرائز عدة ىهو نتٌجة تفاعل لو السلون

، وبذلن فإنه ٌرى أن المجموع الكلً للغرائز تشكل ما  وراء التوترات فً سلون األفراد
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ٌسمى بالطالة النفسٌة التً تتركز اوال فً ) الهو ( التً تمثل الجانب الحٌوانً من 

 ى االنا واالنا االعلى .الشخصٌة والتً تمتد الحما ال

  -ٌوكد فروٌد على مجموعتٌن من الغرائز وهما :

مثل حب االخرٌن  الحبهً التً تهدف الى البماء وتتعلك بكل مظاهر وغرائز الحٌاة  -أ 

 والحب الجنسً وٌطلك علٌها فروٌد اسم ) نزعة اللٌبٌدو( .الصدالة وحب المبادى و

وهً التً تدفع بالفرد الن ٌسلن طرٌك العدوان والتدمٌر وٌعتبرها غرائز الموت  -ب 

 .  فروٌد رغبة ال شعورٌة موجودة عند كل فرد

تتكون من ثالث لوى اساسٌة وان تفاعل هذه الموى  وٌرى فروٌد ان الشخصٌة االنسانٌة

 -الثالثة ٌودي الى تشكٌل تلن الشخصٌة فً مجملها وهذه الموى هً :

شتمل على كل مكونات النفس التً نولد ونحن مزودٌن بها بما فً ذلن وٌالهو:  -1

، وٌمثل الهو الجانب الحٌوانً المظلم من الشخصٌة ، وهذه ال شعورٌة ، الغرائز 

فهو ٌحول الحاجات البٌولوجٌة الى توتر نفسً وبالتالً الى رغبات هدفها 

ع الفرد الى ممارسة افعال غٌر منطمٌة او غٌر للذة وهً التً تدفالحصول على ا

   .باتاخاللٌة او غٌر والعٌة حٌث تكون مخزونة فً ذهن الفرد من اجل اشباع الرغ

ٌدٌر الشخصٌة ومحكوم بمبدأ الوالع، وهو المكون الثانً فً الشخصٌة ، األنا :  -2

ٌف، المسؤول عن سلون الفرد وتمرٌر مدى معمولٌة السلون ومفتاح التك

 وافع ضمن ضوابط الوالع اذومساٌرته لمعطٌات الوالع وتعمل االنا على اشباع الد

الذي ٌتحكم بها هو مبدا الوالعٌة مما ٌدل على ان هذه الموة تستخدم  المبدأان 

، لذلن فان االنا حل الى  الجانب العملً فً مواجهة الموالف الحٌاتٌة التً تحتاج

احدهما هو حماٌة الشخص من االخطار ٌموم بعملٌتٌن اساسٌتٌن فً نفس الولت 

 التً تهدده فً العالم الخارجً وتامٌن اشباع حاجات الهو ضمن مطالب الوالع .
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ٌمثل االنا االعلى )الضمٌر( والذي ٌسعى الى دفع الفرد دائما نحو الكمال األنا األعلى :  -3

وهو اداة نمل االفكار والمعلومات الى الشعور وهو الذي ٌعالب على االفكار المحرمة ، 

المجتمع وتمالٌده وكذلن  وٌشمل المٌم الدٌنٌة والتربوٌة واالخاللٌة ومتطلبات وعادات

ٌمثل الجانب المثالً والخلمً لسلون الفرد الذي ٌراعً الجوانب التربوٌة واالخاللٌة 

 والدٌنٌة السائدة فً المجتمع . 

وٌأخذ األنا الدور التوفٌمً بٌن اندفاعات الهو ونواهً األنا األعلى فاألنا الموي هو الذي 

الضعٌف فمد ٌستسلم لرغبات الهو، فٌظهر على  ٌنجح فً عمله التوفٌمً هذا، أما األنا

السلون االندفاعٌة والبحث عن اللذة ام ٌذعن لنواهً األنا األعلى فٌظهر على السلون 

 االنكباح والتردد. 

 : ممكن ان ٌعبر عنه بما ٌلًوعلٌه فان االنا االعلى 

من انها الضمٌر وهو ٌتكون مما ٌتعلمه الطفل من والدٌه ومدرسته والمجتمع  -

 معاٌٌر اخاللٌة .

بمعنى انه ٌعارض ، تعتبر مثالٌة ولٌس والعٌة ، ونتٌجة للكمال ال الى اللذة  -

 الهو واالنا .

اذا استطاع االنا ان ٌوازن بٌن الهو واالنا االعلى عاش الفرد متوافما ، اما اذا  -

 تغلب الهو او االنا االعلى على الشخصٌة ادى ذلن الى اضطرابها .

الشخصٌة لٌست مستملة عن بعضها وٌمكن وصف الهو بانه الجانب انظمة  -

البٌولوجً للشخصٌة ، واالنا بالجانب السٌكولوجً للشخصٌة ، واالنا االعلى 

 بالجانب االجتماعً للشخصٌة .

إن أهم ما أسهم به فروٌد فً علم النفس هو تأكٌده على السنوات األولى من حٌاة األطفال 

فً تشكٌل شخصٌاتهم، وتأكٌده على أنهم ٌتعرضون للصراع  باعتبارها سنوات مهمة
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والملك فً محاوالتهم إلشباع الغرائز األساسٌة، وافترض وجود خمس مراحل للنمو 

 . والتطور النفسً تتمٌز كل مرحلة بسٌطرة مصدر معٌن إلشباع الحاجات الغرٌزٌة

 -صٌة إلى:الملك وفما لتصرفات األنا مع بمٌة مكونات الشخ« فروٌد»وٌمسم 

: وٌحدث بسبب خطر والعً فً البٌئة الخارجٌة، مثل  الملك الموضوعً )الوالعً( -ا 

استجابة البحار الملمة لرؤٌة السحب الداكنة التً تلوح فً األفك، لمعرفته المسبمة أن 

  . وصولها سوف ٌتبعه عواصف

هذا تمبال ومثل إن ذكرٌات األنا للخبرات السابمة تجعلها تستجٌب بالملك لكل خطر مس

 وحذره بما ٌواجهه فً الوالع .ه الملك ٌجعل الفرد ٌأخذ حٌطت

السٌطرة على الغرائز على المدرة  عدم : ٌحدث بسبب الخوف من الملك العصابً - 2

رتبط هذا الملك بالتعرض للعماب ولسوة ٌألنا الندفاعات الهو، وغالبا ما واستسالم ا

 ف هنا لٌس والعٌا وإنما متخٌال.المعاملة فً مرحلة الطفولة. فالخو

فالشخص الذي نما أناه األعلى وتطور،  ، : وهو الخوف من الضمٌر لًالخالالملك ا -3

عندما ٌفعل شٌئا ، بل وحتى ٌفكر فً أن ٌفعل شٌئا مخالفا  باآلثمٌمٌل إلى الشعور 

 . للمعاٌٌر األخاللٌة

 :نظرٌة فروٌد سلبٌات 

دراسة الحالة فً التحلٌل النفسً متحٌزة النها اعتمدت على عٌنات صغٌرة من  -1

 المرضى .

   عقدة اودٌب قدر ٌواجهه كل انسانتعد نظرٌة فروٌد نظرٌة متشائمة النها ترى التثبٌت و -2

ما ٌحدث فً الالشعور ٌصعب وذلك الن ٌرى بعض العلماء انها نظرٌة غامضة  -3

 تصوٌره .
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ترى ان السنوات الخمس االولى من النمو هً االساس فً تشكٌل الشخصٌة وتنتقد من  -4

 . العلماء الذٌن ٌرون بان االنسان فً حالة تعلم ونمو مستمر

 النظرٌة :اٌجابٌات 

 صٌة اذ انها جمعت بٌن الشمولٌة والعمق .تعد اول نظرٌة متكاملة فً الشخ -1

اهٌم النفسٌة التً ثبتت صحتها مثل الالشعور والٌات الدفاع اكتشف فروٌد عددا من المف -2

 النفسً .

تعد اول مدرسة عالجٌة فً علم النفس العٌادي والطب النفسً اذ انها ارست الدعائم  -3

 لجمٌع المدارس السلوكٌة االخرى التً جاءت بعدها .

 اول طبٌب دعى الى االستماع للمرضى بدل من التركٌز على الدواء . -4


