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 علم النفس الفردي

 الفرد ادلر

  -نبذة عن حٌاته العلمٌة : 

 . ۷39۱ وتوفً جامعتها فً الطب ودرس ۷۸۱0 فً عام ناٌفٌ مماطعات إحدى فً ولد -

 فً نظرٌته . منفصال طرٌمة وأخذ العلمٌة دائرته وفارق فروٌد» مع اختلؾ -

 عدل ثم النفسً الحر , التحلٌل جماعة وسماها ۷3۷۷ به خاصة نفسٌة جمعٌة کون -

 .الفردي  النفس علم جماعة إلى اسمها

 النمساوي . الجٌش فً نفسٌا طبٌبا األولً العالمٌة الحرب أثناء فً عمل -

 . ۷399 – ۷3۹0 الفترة  خالل العلمٌة إنجازاته معظم -

 لوٌج اٌالند . كلٌة فً وعمل ۷39٤ عام المتحدة الوالٌات إلى سافر -

 ممدمة عن ادلر 

 شخص تفرد كل على تأكٌده بسبب , نظرٌته على ادلر أطلمه اسما الفردي النفس علم ٌعد

 ٌعتمد , أو لوته الالشعوري العمل أهمٌة على ركز الذي فروٌد آراء من العكس وعلى ,

 أكثر العوامل االجتماعٌة وأن , وتوجٌهها حٌاتنا مرالبة على شعورٌة لدرة لدٌنا أننا أدلر

 الجنسٌة . الدافعٌة من شخصٌاتناتشكٌل  فً أهمٌة

 الؽرائز, وعارض تحركه اإلنسان سلون أن مفاده الذي" فروٌد افتراض ادلر عارض

 افتراض أما , فطرٌة أولٌة أنماط تحكمه اإلنسان سلون أن إلى ٌشٌر الذي ٌونن أٌضا

 اجتماعً كائن االجتماعٌة فاإلنسان الدوافع تحركه اإلنسان سلون أن فهو األساسً" أدلر
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وٌكتسب  بنشاطات تعاونٌة معهم وٌنشؽل , باآلخرٌن االرتباط إلى ٌسعى , أساسه فً

 المصلحة على المصلحة االجتماعٌة وٌفضل  االجتماعً االتجاه علٌه ٌؽلبو الحٌاة أسلوبا

 . الشخصٌة

 -بناء الشخصٌة :

ٌرى ان الشخصٌة وحدة متكاملة االجزاء , لذلن لم ٌضع اي افتراضات  نظرا الن ادلر

ندركه  حول تركٌبها , وهو ٌتفك مع فروٌد وٌونػ فً ان الجزء االكبر من شخصٌتنا ال

 ,ٌسعى لتؽٌٌرها  نسان ان ٌفعله هو ان ٌعرؾ نفسه أوتماما , وان اصعب شًء على اال

صراعٌة , وٌرى ان الالشعور هو  وٌة , اوٌعزو نمص المعرفة الذاتٌة الى عوامل لصد

 معرفته . نرٌد فهمه او الجزء الذي ال

 -نمو الشخصٌة :

وان اول درس  ,( انها تتكون فً السنوات الخمس االولى  ٌراها مثل )فروٌد ( و)ٌونن 

للتعاون بٌن الناس , ٌخبره الطفل ٌعود الى خبرته بعاللة والدٌه معا وكلما كانا اكثر 

 عكس ذلن اٌجابا على شخصٌته .تعاونا ان

كما تحدث عن بعض اخطاء التنشئة الوالدٌة  كالتدلٌل الزائد واالهمال , وتوجٌه العماب 

والسخرٌة من الطفل , والنمص العضوي , والترتٌب المٌالدي  للذات ولٌس للسلون ,

 والتً تنعكس على اسلوبه فً الحٌاة .

لفرد للتفوق ومحاولته التؽلب على مشاعر وٌؤكد ادلر على ثالث نتائج ممكنة لسعً ا

  -:وهً النمص 

التعوٌض الناجح وذلن عندما تنتهً مساعً الفرد للتكٌؾ الصحٌح مع تحدٌات الحٌاة  -۷

 الثالثة ) المجتمع ,العمل , الجنس ( . 
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التعوٌض الزائد عندما تؤدي مساعً الفرد به الى التطرؾ فً التعوٌض وسوء  -۹

 بان الذي ٌصبح لاطع طرق )فً الوالع ام الخٌال ( .التكٌؾ مثال : الج

االنسحاب الى المرض كوسٌلة )حٌلة دفاعٌة ال شعورٌة ( للحصول على الموة  -9

عند بعض  اوبالتحرر من النمص , مثلما ٌحصل مع بعض الطلبة  فً اثناء االمتحانات 

 االزواج عند عدم التوافك الزواجً .

 -:المفاهٌم االساسٌة فً نظرٌة آدلر 

 -المصدٌة وأهداؾ الحٌاة : -۷

 تتحدد بواسطة أهدافه وأن االنسان تحركه تولعاته لإلنسانٌرى ان الحٌاة النفسٌة 

للمستمبل أكثر مما تحركه خبرات ماضٌه , ولد تكون االهداؾ النهائٌة وهمٌة , ولكنها 

 وفٌها التفسٌر النهائً لسلوكه . تحثه على بذل الجهد ,

التحرر من هذه االوهام وٌعتمد )آدلر ( أن الشخص السوي فمط هو الذي ٌستطٌع 

 ومواجهة الحمٌمة عندما تمتضً الضرورة .

  -الكفاح من أجل التفوق : -۹

لتً تمنح الشخصٌة وٌرى فً هذا المبدأ الؽاٌة التً ٌنزع جمٌع البشر الى بلوؼها وا

المكانة  وأ, الزعامة  وأ االمتٌاز االجتماعً , , ٌعنً )ادلر( بالتفوق وال, الثبات والموة 

 العمل من أجل بلوغ الكمال التام . ووانما تحمٌك الذات أ مولة فً المجتمع ,المر

وانه ٌختلؾ التعبٌر عنه باختالؾ  وٌرى أن هذا المبدأ فطري وانه جزء من الحٌاة ,

بٌنما ٌكافح السوي من أجل اهداؾ ذات  ,االفراد فالعصابً ٌكافح من أجل أهداؾ انانٌة 

 . ًطابع إجتماع
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 -النمص والتعوٌض :مشاعر  -9

ثم وسع المفهوم لٌؤكد , تحدث عن النمص العضوي ومشاعر النمص المرافمة لهذ العجز 

عدم االتمان فً أي مجال من  وأحساس بعدم االكتمال اأن مشاعر النمص , تنشأ عن 

 مجاالت الحٌاة . 

السٌكولوجً ورأى ان مشاعر النمص النمص  وكما تحدث عن تعوٌض النمص العضوي أ

اما المبالؽة فً التعوٌض  فمد ٌؤدي  ,تدفع االنسان للتؽلب على نمصه بالظروؾ السوٌة 

 عمدة تفوق تعوٌضٌة .و كظهور عمدة نمص أ الى مظاهر شاذة 

 -االهتمام االجتماعً : -٤

ادلر ان االهتمام  وٌعتمد وٌموم هذا المفهوم على مساعدة المجتمع للفرد لبلوغ اهدافه 

د فطري وان االنسان مخلوق اجتماعً بطبعه وان هذا االستعداد ال االجتماعً استعدا

ٌظهر تلمائٌا وانما ٌثمر بالرعاٌة والتوجٌه وٌرى ان االهتمام االجتماعً هو الطالة التً 

 تحرن االنسان .

 -اسلوب الحٌاة : -5

هذا المبدأ ٌفسر لنا تفرد ورس بممتضاه شخصٌة الفرد وظائفها وهو النظام الذي تما

فً التكون فً الرابعة من العمر عندما  وٌبدأ حٌاة خاص به أسلوبشخص فلكل شخص ال

حٌث  ,الوالدٌة فً التربٌة  لألسالٌب ولترتٌبه المٌالدي أ وٌستجٌب لشعوره بالنمص ,أ

االجتماعً وفك اسلوبه الخاص واهدافه  وري اٌتبنى طرٌمة فً التعامل مع المولؾ االس

 الخاصة .

لى تحلٌل خبرات الطفولة ً فهم شخصٌة الفرد مثلما فعل فروٌد عولد اعتمد ادلر ف

وتحلٌل االحالم , ومعرفة الترتٌب المٌالدي  مستخدما  استرجاع هذه الخبرات ,المبكرة 
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للفرد , ومالحظة اسلوب الحٌاة , وذلن لدراسة حالة المرضى ومساعدتهم على تصحٌح 

 اسالٌبهم الخاطئة فً الحٌاة .

 -لة :الذات الخال -6

نستطٌع  وٌنطوي هذا المفهوم على ان االنسان ٌصنع شخصٌته وٌبنٌها , وهً شًء ال

رؤٌته , ولكن نرى آثاره, بمعنى أنها متوسط بٌن المنبهات المؤثرة فً الشخص 

 واستجاباته لهذه المنبهات .

  

 

 


