
ييعلم االنفس االفردد
أألفردد أأددلر



نشأتهھ

مم ألبب يیشتغل في مجالل االتجاررةة٬، ووقد 1870وولد أألفردد أأددلر في فيینا عامم  -
.نشأ في ظظرووفف فيیزيیقيیة مريیحة

االتحق بكليیة االطب في جامعة فيینا ووقدمم محاضرااتت في االفلسفة ووعلم  -
.االنفس ووكانن مولعا خاللل ددررااستهھ بالتشريیح

-  عمل كطبيیب في االجيیش االنمساوويي خاللل االحربب االعالميیة ألوولى وواافتتح
عددداا من االعيیاددااتت لتوجيیهھ ااألططفالل في فيینا

- ززاارر االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة ووأألقى سلسلة من االمحاضرااتت عن  -
.مذهھھھبهھ

  



علم االنفس االفردديي

يیرىى أأنن ااألفراادد في صرااعع مستمر االوااحد مع ااآلخر وومع  -1
.االمجتمع بيینما يیرىى أأددلر أأنهھم يیبحثونن عن االرفقة ووااالنسجامم

تجاهھھھل فروويید أأسئلة تتصل بمعنى االحيیاةة ووبآثارر مطامح  -2
يیة االمستقبل على حيیاةة االفردد٬، بيینما يیرىى أأددلر أأنن االحيیاةة االنفس

.تتحددد تبعا للغايیة االتي يیتجهھ االفردد إإليیهھا

  



ة كثيیراا بيینما يیرىى فروويید أأنن االعقل يیتألف من مكوناتت مختلف -3
ى ما تكونن في صرااعع االوااحد مع ااآلخر٬، بيینما يینظر أأددلر إإل

االعقل على أأنهھ كل متكامل يیعمل لمساعدةة على تحقيیق 
.االمراامي االمستقبليیة للفردد

.



 لم يیقصد أأنن يیقولل أأنن االناسس مدفوعيین على نحو أأناني -4
رغم إلشباعع حواافزهھھھم االبيیولوجيیة٬، بل أأنهھ قصد إإنهھ على اال
ي من أأنن ااألفراادد متفردديین إإال أأنهھم يیتميیزوونن بانسجامم ددااخل

ووبكفاحح ليیتعاوونواا مع ززمالئهھم من بني ااإلنسانن



القاتت ترتبط نظريیة أأددلر بالمذهھھھب ااإلنساني ألنهھا تهھتم بالع -5
االموجبة بيین االناسس

ق بالمعنى تتصل بالنظريیة االوجودديیة ألنهھا تهھتم بأسئلة تتعل -6
تقبل االوجودديي ااالنساني٬، وويیعتقد أأنن للناسس توجهھ نحو االمس

ى ووهھھھم أأحراارر جزئيیا في أأنن يیحدددوواا قدررهھھھم ووهھھھم معنيیونن بمعن
.االحيیاةة



علم االنفس االفردديي

 . ل ووليیس ألنهھا تؤكد على االك االجشتلطتترتبط نظريیة أأددلر بسيیكولوجيیة 
فة على ااألفراادد٬، حيیث ال يیعتقد أأددلر أأنن االعقل مقسم إإلى مكوناتت مختل
دوورر متصاررعة مع بعضهھا االبعض ووإإنما يیعتقد أأنن جميیع جواانب االفردد ت

عمل حولل هھھھدفف مشتركك٬، هھھھدفف موجودد في االمستقبل عليیهھا تحقيیقهھ ووهھھھي ت
.في ووئامم مع بعضهھا وومع االمجتمع



مباددئئ االنظريیة

:االقصورر االعضويي وواالتعويیض -1

صيیر إإنن االشعورر بالقصورر االذيي يیوحي بهھ إإلى االفردد أأحد أأعضاء بدنهھ٬، يی
.على االدوواامم عامال فعاال في نموهه االنفسي

 وواالمقصودد بقصورر أأحد ااألعضاء عدمم ااستكمالل نموهه أأوو توقفهھ أأوو عدمم
.كفايیتهھ االتشريیحيیة أأوو االوظظيیفيیة أأوو عجزهه عن االعمل بعد االمولد



ي نظر ووجودد ااألعضاء االقاصرةة يیؤثر دداائما في حيیاةة االشخص االنفسيیة ألنهھ يیحقرهه ف
على  نفسهھ٬، وويیزيید شعوررهه بعدمم ااآلمن٬، ووهھھھذاا االشعورر يیزيید من قوةة االعضو االقاصر

.ااالتعويیض كما ووكيیف

عن  أأيي أأنهھ لما كانن االجسم يیعمل في ووحدةة متكاملة فإنن االشخص يیستطيیع أأنن يیعوضض
لى ووظظائف ضعفهھ٬، إإما بالتركيیز على تنميیة هھھھذاا االضعف وواالتخلص منهھ أأوو بالتأكيید ع

.أأخرىى تعوضض هھھھذاا االضعف



أأعطي أأمثلة مشهھوررةة للتعويیض عن 
.االنقص؟



؟

عر ووقد ووسع أأددلر مفهھومم االقصورر ليیشمل إإلى جانب مشاعر االقصورر االبدني مشا
.االقصورر االسيیكولوجي ووااالجتماعي

ك ساووىى بيین االقصورر وونقص االرجولة أأوو ااألنوثة ووأأططلق على االتعويیض عن ذذل
اسس بعدمم ٬، ثم ااتسع االمفهھومم ليیشمل االمشاعر االتي تنشا من إإحسااالحتجاجج االذكورريي

كافح ااإلتقانن في أأيي مجالل من مجاالتت االحيیاةة٬، فالطفل تحركهھ مشاعر االنقص ليی
النقص نحو مستوىى أأعلى من االنمو ووااالررتقاء ووعندما يیبلغهھ يیبدأأ في ااإلحساسس ب

.مرةة ااخرىى فتدفعهھ هھھھذهه االحركة إإلى ااألمامم



هھھھل مشاعر االقصورر سيیئة؟         

صورر إإنهھا حالة يیجيیب أأددلر بالنفي فلكي تكونن إإنسانن في االحقيیقة معناهه اانن تشعر بالق
عف مشتركة بيین جميیع االبشر٬، ووبالتالي فإنهھا ليیست عالمة من عالماتت االض

.وواالشذووذذ٬، فهھي االقوةة االداافعة ووررااء جميیع ااالنجاززااتت

نن ووعلى االرغم من أأنن مشاعر االقصورر تعمل كمثيیر للنمو االموجب فإنهھا يیمكن أأ
نقطة تخلق االعصابب فقد تسيیطر مشاعر االقصورر وو االدوونيیة عليیهھ ووعند هھھھذهه اال

٬، ووفي ظظل هھھھذهه االظرووفف تعمل مشاعر شييیمكن أأنن تحولل ددوونن إإنجاززهه أأيي 
هھھھذاا  االقصورر كعائق بدال من أأنن تعمل كمثيیر لإلنجازز االموجب٬، وويیقالل عن مثل

.  االشخص أأنن لديیهھ عقدةة قصورر االمركب



 2- االكفاحح في سبيیل االتفوقق

منح االشخصيیة يیرىى أأددلر أأنن االغايیة االنهھائيیة االتي يینزعع جميیع االبشر إإلى بلوغهھا وواالتي ت
.االثباتت وواالوحدةة هھھھي االتفوقق ووااإلتقانن

على االرغم من وويیشيیر أأددلر إإلى االكفاحح في سبيیل االتفوقق على اانهھ االحقيیقة ااألساسيیة٬، وو
ذذلك االكفاحح  أأنن أأددلر ااستبقى االكفاحح للتفوقق كداافع أأساسي في نظريیتهھ إإال اانهھ عدلل

لتفوقق االفردد إإلى االكفاحح لتفوقق االجماعة 

دةة يیعتقد أأددلر اانن مشاعر االقصورر يیمكن أأنن تؤدديي إإلى االنمو ااإليیجابي أأوو إإلى عق
كز االنقص٬، ووااعتقد أأنن االكفاحح للتفوقق يیمكن أأنن يیكونن نافعا أأوو ضارراا فإذذاا رر

ع فقد االشخص كليیة على االتفوقق ووتجاهھھھل جميیع حاجاتت ااآلخريین ووحاجاتت االمجتم
. يینمي عقدةة االتفوقق وويیميیل إإلى أأنن يیكونن مسيیطر



أأسلوبب االحيیاةة  -3

 
يیفسر  أأسلوبب االحيیاةة هھھھو االذيي يیحددد االنظامم االذيي تماررسس بهھ االشخصيیة ووظظائفهھا ووهھھھو االذيي
لوبب لنا تفرددهھھھا وولكل شخص أأسلوبب حيیاةة ووال يیوجد شخصانن يیترسمانن نفس أأس

.االحيیاةة
ااتهھ االرئيیسيیة٬، ووأأسلوبب االحيیاةة يیصطنعهھ االطفل في سنوااتهھ االقليیلة٬، وويیظل ثابتا في خطو

ما فلكل فردد هھھھدفف من نوعع خاصص يیميیل نحوهه في كل موقف جديید ووخصوصا عند
:يیوااجهھ مشكالتت االحيیاةة االكبرىى هھھھي

مشكلة ااالجتماعع وواالمجتمع -1
مشكلة االمهھنة -2
مشكلة االحب -3



لى حد فأسلوبب االحيیاةة ليیس مفرووضض على االفردد بالوررااثة بل يیحدددهه إإ                  
كبيیر مركز ااألسرةة االتي يیجد االطفل نفسهھ فيیهھا٬، 

 يیتخذ هھھھدفا لهھ أأنن يیكونن مركز ااهھھھتمامم وواانتباهه من ااآلخريیناالمدلل فالطفل -
لهھ هھھھدفف االهھرووبب إإلى مسافة آآمنة االمنبوذذوواالطفل  -
.يیميیل إإلى حفظ ما يیملك ااألكبروواالطفل  -
ب هھھھو في االخلف من االسباقق وويینمي ميیلهھ إإلى محاوولة االتغل االثانيوواالطفل -
.يیحكماالذيي لم يیلق تنافسا يیفترضض أأنن االغيیر سيیخدمونهھ وواانهھ س االوحيیداالطفل  - 



أأسلوبب االحيیاةة هھھھو االمسلك االمعيین االذيي يیختطهھ االفردد لنفسهھ لكي 
.يیتحركك نحو االهھدفف٬، فهھناكك ااتساقق بيین االهھدفف االمتخيیل ووأأسلوبب االحيیاةة

:مثالل
يینبغي أأنن أأسيیطر على ااآلخريین بإجباررهھھھم على أأنن يیعتنواا بي ألني ( 

)مريیض



نظريیة ااألنماطط
قدمم يیونج نظريیة ااألنماطط ووهھھھي قائمة على االربط بيین                      

.ااالهھھھتمامم ااالجتماعي ووبعد آآخر هھھھو االنشاطط
يیتميیز بنشاطط عالل ووااهھھھتمامم ااجتماعي منخفض٬،: االنمط االمسيیطر -1
تمامم يیتميیز بدررجة معتدلة من االنشاطط وواانخفاضض ااالهھھھ: االنمط االمتلقي -2

.ااالجتماعي
ي ال يیتوفر لديیهھ ااهھھھتمامم ااجتماعي ووال نشاطط يیكف: االنمط االمتجنب -3

.ليیشارركك في أأيي مسلك من مسالك االحيیاةة
 يیتميیز بقدرر عالل من ااالهھھھتمامم ااالجتماعي ووبدررجة من: االرجل االطيیب -4

افعة االنشاطط تسفر عن شجاعة في معالجة مشكالتت االحيیاةة بطريیقة ن
. من االناحيیة ااالجتماعيیة



ااألهھھھداافف االنهھائيیة االوهھھھميیة

االغائيیة االغايیة االتي يینشط االشخص لتحقيیقهھا عامل حاسم في توجيیهھهھ٬، وو -. 
اادديي ووغيیر االتي تميیز االسلوكك االنفسي تحددد لمختلف ضرووبب االنشاطط ااإلرر
ذيي عيین لهھاااإلرراادديي سبال معيینة يینبغي أأنن تسيیر فيیهھا حتى تبلغ االهھدفف اال

ما يیقولهھ  لقد ااعتبر أأددلر االغائيیة االوهھھھميیة هھھھي االمبدأأ االموحد للشخصيیة فكل - 
االشخص وويیفعلهھ يیتصل بالهھدفف االوهھھھمي االنهھائي

هھھھذاا االموجهھة وواالذااتت االمثاليیة وولقد أأططلق على االغائيیة االوهھھھميیة فيیما بعد  - 
 االمفهھومم أأعطى نظريیة أأددلر مكونن مستقبلي بالرغم من أأنهھا تتجاهھھھل

.االماضي كليیة



عل أأكد أأددلر على أأنن االمراامي االمستقبليیة أأوو االمثل أأووهھھھامم مريیحة ووضعت لكي تج-
يین االحيیاةة أأكثر مغزىى مما لو لم تكن موجوددةة٬، ووااألصحاء يیغيیروونن من هھھھذهه ااألفكارر ح
.ثمنتقتضي االظرووفف ذذلك٬، أأما االعصابيیونن فإنهھم يیتمسكونن بأووهھھھامهھم مهھما كانن اال

شواا حيیاةة ووتكونن هھھھذهه االمراامي ووااألفكارر أأوو االخطط بالنسبة لألصحاء ووسائل لكي يیعيی-
ااتهھا بدلل من أأنن أأكثر فاعليیة حيیاةة بناءةة أأما بالنسبة للعصابي فتصبح غايیاتت في حد ذذ

.تكونن ووسائل لغايیاتت



ااالهھھھتمامم ااالجتماعي

صبح االذيي أأ) االجبلة االعصابيیة ( قدمم أأددلر مفهھومم ااالهھھھتمامم ااالجتماعي في كتابهھ -
مم فيیما بعد مبدأأ من مباددئئ علم االنفس االفردديي ااألساسيیة٬، ووما عناهه باالهھھھتما

ااالجتماعي شيء شبيیهھ بالتوحد مع االمجتمع

تمامم وولقد عبر عن ااعتقاددهه بأنن االطبيیعة ااإلنسانيیة سوفف توجهھ ططاقاتهھا نحو ااالهھھھ -
قولل ااالجتماعي االبناء ووأأكد أأنن ااالهھھھتمامم ااالجتماعي ال يیمكن توقعهھ من ضعافف االع

النن االذكاء ضرووررةة لتنميیتهھ٬، كما أأنن ااالهھھھتمامم ااالجتماعي عند االعصابيیيین 
.وواالمجرميین يیكونن عند حدهه ااألددنى٬، أأوو غيیر موجودد وواالذهھھھانيیيین

متباددلل بيین ووكدليیل إإضافي على ططبيیعة ااالهھھھتمامم ااالجتماعي يیشيیر أأددلر إإلى ااالتكالل اال -
.ااألمم ووططفلهھا



االمشكالتت االثالثث ااألساسيیة في االحيیاةة  

:االمشكلة ااألوولى
أأثر فيیهھ  أأنن ااختيیارر االطفل لما يیريید أأنن يیكونن عليیهھ يیكشف عمن أأثر فيیهھ ووما

بأكبر ددررجة حتى بلوغهھ هھھھذهه االمرحلة٬، ووقد ااعتبر أأنن من االعالماتت 
مصراا على أأنن ليیس لديیهھ فكرةة  13االخطيیرةة أأنن يیستمر االمرااهھھھق بعد سن 

صبح عما يیريید اانن يیكونن عليیهھ٬، إإنن هھھھذاا قد يیعني عدمم مسل االفردد إإلى اانن يی
.عضواا نافعا في االمجتمع



:االمشكلة االثانيیة  
تطورر في أأكد أأددلر في جميیع كتاباتهھ على أأنن االوظظائف ااإلنسانيیة تنمو ووت
التخاططب إإططارر عالقتنا برفاقنا من االبشر ووكتعبيیر عن هھھھذهه االعالقة ف
مع  أأوو االكالمم يینمو كتعبيیر عن جهھوددنا للتوااصل وواالتفاهھھھم أأحدنا

ااآلخر
يیراا ما وونتيیجة لذلك فإنن ااضطرااباتت االنطق عند ااألططفالل وواالرااشديین كث

.ااالنسانيیةتعبر عن ووجودد حوااجز أأوو عواائق تضر بالعالقاتت 



:االمشكلة االثالثة
يیرىى أأددلر أأنن االحب ووما يینتهھي إإليیهھ من سكن ووززووااجج هھھھو أأقوىى عاططفة تدفع 
من  بالمرء إإلى شريیك في االحيیاةة من االجنس ااآلخر٬، فالحب وواالزووااجج جانب

لى االناسس االتعاوونن ال يیعودد بجزيیل االنفع على ااثنيین من االناسس فحسب بل ع
.أأجمعيین

عيیشا معا ووخبرةة االناسس بالعمل أأززووااجج قليیلة فإذذاا قسم على ااثنيین من االناسس أأنن يی
ووجب أأنن يیؤثر االوااحد منهھما ااآلخر على نفسهھ٬، ووأأنن يیسودد بيینهھما ررووحح 

.االعطف وواالمساووااةة



االذااتت االخالقة

.يإإنن مفهھومم االذااتت االخالقة عند أأددلر هھھھو االمحركك ااألوولل وواالسبب لكل ما هھھھو إإنسان
 أأرراادد أأددلر أأنن يیقولل باستخداامم هھھھذاا االمفهھومم أأنن ااإلنسانن ليیس مجردد متلق سالب

ي هھھھذهه للمؤثرااتت االوررااثيیة وواالبيیئيیة٬، ووذذلك أأنن كل فردد حر في أأنن يیؤثر ف
االمؤثرااتت ووأأنن يیجمع بيینهھما ووفقا ما يیرااهه مالئما

: مثالل
ع ذذلك أأنن بعض من لديیهھم قصورر عضويي يیعوضونن عنهھ وويیصبحونن ذذوويي نف

رقق بيین شيیئا وواالف وواليینجزووننااجتماعي بيینما يیكونن آآخروونن عقدةة االقصورر 
ااالثنيین هھھھو مسألة ااختيیارر



موااقف االطفولة

نافع يیرىى أأددلر أأنن أأمامم االطفل ططريیقانن ممكنة للنمو أأحدهھھھما في االجانب اال
اعيیةفي االحيیاةة ووااآلخر االجانب االذيي ال فائدةة منهھ من االناحيیة ااالجتم
جة وومتطلباتت االحركة في االجانب االنافع ااهھھھتمامم ااجتماعي ااكبر ووددرر

.عاليیة من االنشاطط
 ووااالهھھھتمامم ااالجتماعي يیزوودد االطفل برغبتهھ في االعمل مع ااآلخريین
يیاةةبطريیقة تعاوونيیة وواالشجاعة في موااجهھة مشكالتت ثالثث في االح
ي ووااإلخفاقق في تنميیة ااهھھھتمامم ااجتماعي كافف ليیؤدديي إإلى ااإلخفاقق ف

.االحيیاةة



لموقف يیرىى أأددلر أأنن تكونن االشخصيیة يیحددد االذااتت أأيي أأنهھا ال تتحددد نتيیجة ل
ووبطريیقة  االذيي يیجد االطفل نفسهھ فيیهھ ووإإنما تتحددد بتفسيیرهه لهھذاا االموقف

.ااستخداامهھ

جهھا غيیر حددد أأددلر ثالثة موااقف وواالتي يیحتمل بدررجة كبيیرةة أأنن تكونن نتائ
:موااتيیة هھھھي

االقصورر االعضويي -1
االتدليیل -2
ااإلهھھھمالل -3



االقصورر االعضويي -1

على  االقصورر االعضويي كضعف االبصر أأوو االسمع يیلقي بعبء
ىى االعامم كاهھھھل االطفل إإنهھ يیزيید من شعوررهه بالقصورر فوقق االمستو

لب وويیمدهه بعذرر عن عدمم كونهھ شجاعا وويیزووددهه بسالحح جاهھھھز يیتغ
.بهھ على ااآلخريین



االتدليیل  -2

يیرااتت خاططئة يیهھيیئ االتدليیل االمسرحح للطفل بحيیث يیقومم بتفس    
ااآلخريین  للحيیاةة٬، إإنن االطفل االمدلل يیتعلم أأنن يیضع نفسهھ فوقق

حقهھ أأنن  ووأأنن يیتوقع إإشباعع مباشراا لرغباتهھ ووأأنن يیشعر بأنن من
.يیكونن مركزاا لهھذاا االعالم



ااإلهھھھمالل  -3

فسيیر االموقف االثالث االذيي يیزيید من ااحتمالل تفسيیر االحيیاةة ت•
عادديیة خاططئ هھھھو أأنن يینشأ االطفل مهھمال ٬، يینشأ االطفل في بيیئة م
.ديیهھتزيید من مشاعرهه بعدمم االجدووىى ووتعوقق إإمكانيیاتت االتعاوونن ل



ترتيیب االميیالدد 

هھھھناكك ططريیقة أأخرىى صنف أأددلر على أأساسهھا موااقف االطفولة ووذذلك 
تباررهه من ببيیانهھ لمزاايیا ووعيیوبب ترتيیب ميیالدد االطفل في ااألسرةة باع
,االموااقف االهھامة االتي تحددد ااحتماالتت معيینة لنتائج متوقعة

االطفل ااألوولل -1
االطفل االثاني -2
االطفل ااألصغر -3
االطفل االوحيید -4


