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ألفريدُأدلر

فيينافي جامعةِ 1895عام  في الطِب ه دراست  أكمل  

.النفسيالعالجِ ممارسة  بدأ  1901
في هاعقد  ي  كان نقاش  مجموعةِ إلى االنضمام  عليه فرويد اقترح  
.يالنفسين بالتحليلِ جِ عالِ الم  بركبِ هكذا التحق  ولِه، منز

.النفسيالتحليلِ رئيًسا لجمعية ه تعيين  تم  1910
.مع فرويدخالف  من الرئاسة بعد استقال  1911

«يدُ رُ فُ الس ُفُ النُ علمُ »سمىُت ُجديدةُ مدرسةُ أدلرسُ أسُ 1912

جامعةُفيينا



أدلرُمقابلُفرويد

ُ ُأدلرُعلىُأك د  عكسِ على, واالختيار ُالحراالجتماعيُالعامل 
. يالدوافعِ الجنسيِة والالوععلى أكَّدوا الذين وأتباِعه فرويد 

ُُالشخص ،ُي عط ي م  ُف ه  ُلتحمكان اُمركزي اُمنُأجل  ُاألسرة  ليل 

.يهامنهاُوالتيُيعملُفن شأُالتيُاالجتماعية ُوالخلفيةُ 

 ُالبشرية ُأدلرالُيقبل ُالنفسُ  كإلىُتقسيم  مثل وناتُم 
.  الفائقةواألنا الجنسية، والرغبة الهوية، واألنا، 

ُ الداخلية ُلنفهذهُكل  سية ُأسماٌءُتعسفيٌةُللخصائصُ 
ُقابلٍةُ ُواحدٍةُغير  .للتجزئةإنسان 



ُكيفُ ُأنُيمكن  ؟فرويدمعُأدلريختلف 

زيجموندُفرويد

ة  السلوك  مدفوٌع بدوافع  بيولوجي
(.والعدوانيةالجنس  )داخلية  

  كيِل تشفي خياٌر ليس لديهم الناس
.شخصيتهم

  اضي المالحاضرِ ناتٌج عن في السلوك
ِة عمليعلى التأكيد  (. مثل الطفولة)

.الالوعي

 م ناتِ مكو ِ إلى الشخصية  فرويد قس 
و أفائقةعليا أو الاألنا، األنا ال, الهو)

نفسِ واألمومة من األبوة (.األعلى
.قصوىأهميٌة لها الجنسِ 

ألفريدُأدلر

اعي السلوك  مدفوٌع بالتأثيرِ االجتم
.وراء  التفوُّقوالسعي 

  يتشكل  .مسؤولون عن هويتهمالناس

خالِل من الحاضرِ في السلوك  
(.األهدافاتجاه  )المستقبْل 

  اولماذيفعلون ه  ما يعرف  الناس.

 ككل أن ه يجب  دراسة  الفردِ أدلراعتقد
(.الشمولية)

  بما في ذلكروابط  عائليٌة أوسع
.القصوىاألهميِة ذوي األشقاء  



الشعورُبالنقص

 وطوال  حياتِه كافح  لتحقيقِ ”الدونيَّةِ ”المبكرِة، و لد اإلنسان  حاماًل شعوًرا بـأدلرلنظريِة وفًقا ،

لِق  : )قال تعالى. الذاتالتفوقِ واالستقالِل والحريِة وتحقيقِ  ان  و خ  28/النساء( ِعيًفاض  اإْلِْنس 

 مشاعر  الدونيَّةِ من أنواع  مختلفة  أدلر بين يمي ز:


ُالشخصي ةُ  .الشخص  أمام  اآلخرْ بها ي شعر  التي الدونيَّة  هي : الدوني ة 


ُالج ماعيةُ  ، المجموعة  المهنية  : الدوني ة  ، المجتمع  التي يكون فيها ، يشعر  الشخص  أن  النَّاس 

.أقلُّ شأنًا


ُالعالميةُ  أدلر الحًقا أك د  فكر  .البشريالجنسِ على شعور  اإلنساِن بالقيوِد المفروضِة : الدوني ة 

ِ من اقترب  وبالتالي عناصرِ الكماِل وتحقيقِ الذاتِ، على  أن  األشياء  كما .علِم النفسِ اإلنساني 
ْردِ "لـنذيًرا كتب ها ت جعل ه التي  مع الطريقة التي ل  يتعامالذي النهج  وهو النفس، في علم " نهج السَّ
ه قِصة  حياتِهبها ي خبر   .الشخص  نفس 



علمُالنفسُالفردي

 ٌاإلنسان  كياٌن كامٌل وشامل

  أساسيٌ هو مكونات  منفصلة ، إلى اإلشارة 
ٌ
خطأ

  غير  قابل  للتجزئِة  / غير  قابل  للقسمة  = بالالتينية الفردindividual

“in” “dividuus”

 ِ ِ والنموذجِ الهيكلي  .فرٌد على عكسِ نموذجِ فرويد الطبوغرافي 

حرية  االختيار.



علمُالنفسُالفردي

 ِه وتغييِرهاحياتِ في يمتلك  اإلنسان  قوًة إبداعيًة للتأثير.

 ال اإلنسان  جزٌء 
 
.االجتماعيةالبيئِة من يتجزأ

 ِه  بمعزل  الممن غير .اعيةاالجتمالبيئِة عن مكِن ف ْهم 

  بشكل واقعِ كيفيِة إدراكِهم للعن تعبيٌر هو السلوك  البشري
.ذاتي



علمُالنفسُالفردي

 النهائي  لكل ِ شخص ؟ما هو 
الهدف 

الشعور  باالنتماِء إلى :

مجموعة

 بيئة

مجتمع

 يريد  االنتماء  إليهمالذين األشخاصِ إلى



علمُالنفسُالفردي

 ٌنحن  مخلوقاٌت اجتماعية

 الواقعهو الوعي وليس أساس  التجربِة اإلنسانيِة

 االختيارهنا جاء مبدأ الذاتية ومبدأ ومن



علمُالنفسُالفردي

  مستقبِل الشخصِ على سيكون  التركيز

 وأهدافِِه

 الثابتْ والماضي أسبابِ الصعوب ِة على وليس



علمُالنفسُالفردي

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمنزل زمالِء أفراِد األسرِة والمع ي ساعد التفاعل  المبكر  رسائل 
.في الحياةتحديِد دورِ الدوني ِة والتفوقِ والبالغين على 

  شخصيِة الطفِل لى عتأثيٌر كبيٌر ويمكن  التنبؤ  بِه له أنَّ ترتيب  الوالدِة أدلريعتقد
.بالنقصوإحساِسِه 

 ٌه لوِك الب شريِ موجَّ .يادةالسبالسعي إلى الهدِف ومدفوٌع نحو كلُّ السُّ

  تحقيق هابها ن  ي حاولوالتي أهدافِهم والطريقِة في بعضهِم البعض  عن يختلف  الناس.



علمُالنفسُالفردي

 مبذولة  للتغلبِ الجهود  ال: التعويض  هي إنَّ االستجابة  الطبيعية  والصحية  للدونيِة
تطويرِ قدراتِ الفردْ من خالل المصوَّرِة أو الدونيَِّة الحقيقيِة على 

  ِة، فإنَّه  ي طوُّر  بالدونيَّ الطبيعي الشعورِ عن التعويضِ على إذا كان  الشخص  غير  قادر
عقدة  النقص

ُ ُالعام  ُالمريض ُعلى Adlerianالنفسيُالعالجُ منُالهدف  هوُمساعدة 

مشاعر ُالدوني ةعلىُالتغلب ُ



علمُالنفسُالفردي

 خاصةً -العملياتِ الداخليِة فرويد فقط على بينما رك ز
أصرَّ . شخصْ نفسيِة العلى ت ؤث ِر  التي -الصراعاتِ الجنسيِة 

ى يجب علأجِل ف ْهِم الشخصِ تماًما، من أنَّه  أدلر على 
 ِ ِ االختصاصي  األخرى، العوامِل الداخليةِ في النظر  النفسي 
ت ه باسم دعا ولهذا .العوامِل الخارجيةْ إلى باإلضافِة  م درس 

.  «علم  النفسِ الفردي»



علمُالنفسُالفردي

 ت ْجِرب ِة في ي بدؤواأن يشعر  جميع  األطفاِل بالدونيَِّة والعجِز بمجرِد
.العالم

 مثل  الحاجِة ، بك ِرة  ين، ت شك ِل  جذبِ انتباِه الوالدإلى هذه التجارب  الم 
. والخياليةْ الالواعيةِ أهداف  الطفِل 

 ِاجة  النقصِ، الحهذا إن ها ت عطي الطفل  حاجًة للسعيِ لتصحيح
.القوة األخرىخالِل تطويِر نقاط من لتعويضِ الضعِف 

 رحلِة الطفلِ في تحدث  أن ي مكن التي العواقِب من هناك  عدٌد
الج  الطفل  الرعاية  والعأوالً ، إذا تلقى . التعويضْ على للحصوِل 

علم  أنَّه  يمكن  التغلب  ي تقبَّل  تحدياتِه ويتأن المناسب ْين، ي مكن  للطفِل 
و وتنم" طبيعيبشكل  "ينمو فإنَّ الطفل  وهكذا ، . عليها بالعمل الجاد

".  الشجاعة  ليكون  غير  كاملْ "



علمُالنفسُالفردي

 ،رقِ حدوثِ ذلك  ط  إحدى .  عملية  التعويضْ يحرف  التعويض  المفرط  في بعضِ األحياِن
 الطفل  هي 

 
ال أنَّه  كما لو عوِر الشبأنَّ مشاعر  الدونيَِّة تصبح  شديدًة للغايِة ويبدأ

.  بيئ تِهفي يتحكَّم  

 افيًاي عْد كلم التعويض؛ لدرجة أنَّ التعويض  على للحصوِل جاهًدا وسيسعى.

 تحقيقِ على يكون  تركيز  الطفلِ حيث التعويضِ المفرط، من حالة  في ويبلغ  ذرو ت ه
بالًغا  ر ِضيًافيه هدفِِه م  .  ويصبح  م 

ُسبيلُالمثالُ،ُاستخدمُعلىAdler (1917) ُالقدي ُاليونانية  ُالشخصية  مة 
Demosthenes ،ُُالذيُكانُيعانيُمن ُأصبح  يُالنهايةُفتلعثٍمُرهيبٍُولكن ه 

ُالعظيمُ " ُاليونان  سببُببالدوني  ة ُديموسثينيس،ُبدأُهناُ(. 22صُ)" سيد 
ُفقط ُبالتغلب ُ ُبشكٍلُمفرٍطُليس  ،ُويتعهد  ه  ولكنُأيض اُتلعث م ه ،ُعلىتلعث م 

ث مكانتُمهنٍةُباستخدامُ ُللت ل ع  .عادة ُمستحيلة 



علمُالنفسُالفردي

ُالنقص قدةِ إلى يؤدي  التعويض  المفرط  أن يمكن  .عقدة  إنَّه  . النقصْ تطوِر ع 
وفًقا . النقصبالشخص  تصحيح  مشاعِرِه فيه يستطيع  الذات ال احتراِم بنقٌص 
ميزة  لعقدِة النقصِ ألدلر ة  الم  م  للعثوِر دائًما عون  الناس  ي سْ "أنَّ هي فإنَّ الس 

."فيهعلى موقف  يتفوَّقون  

  شعوِر المكونان لهذا هناك . شعوِرهم المذهِل بالدونيَّةِ من الدافع  هذا ينبع
:بالنقصْ 

 وثانويأو لي .ُ ُاألولي ة  ُوال"هيُالدوني ة  ُاألصلي  ُاإلحساس  طبيعي 
من . للنمولطفِل هذا الشعور  مثمٌر ألنَّه  يوف ر  الدافع  ل. الرضيعلدى " بالدوني ة

ُناحية  أخرى، فإنَّ  ُالثانوية  ُبالنقصُ هيُالدوني ة  دىُالبالغينُلالشعور 
ُعندماُ ُالطفل  اُي طو  ر  اُزائد  الكباِر عند ارٌة هذه المشاعر  ض. بالنقصُ إحساس 

.وت شك ِل  عقدة  النقصْ 



علمُالنفسُالفردي

  على ما هو إثباتِ أنَّه  متفوقٌ إلى عقدة  التفوقِ تحدث عندما يحتاج  الشخص
.  عليه حًقا

  م قدة  تفوُّق ، لطفل لديه مثااًل  Adler (2013a)ي قد ِ ٌف ومثيٌر وقٌح ومتعجر"وهو ع 

(.82ص " )لالشمئزاز

  لطفل  ي تصرف  خالِل العالجِ النفسي، ي تضح  أنَّ امن الطفِل هذا عندما يتمُّ عالج
مجمعات بأنَّ  Adler (2013a)ي جادل  . ألنَّه  ي شعر  بالنقصْ هذا بنفاد  صبر  مع  
.النقصمن معقدات التفوقِ ولدت 

 ِة عقدالذي يعاني من الشخص  بها ي ستخدم  التي قد الطرقِ إحدى "إن ها
(.97ص " )من الصعوباتالدونيَّة  طريقة  الهروبِ 



علمُالنفسُالفردي

ُ، الشخصية  الحياةُ أوُاألنماطُ  كان . صيةمفهوم  أنواعِ الشخأدلريؤكد لم . أنماطُ 
زِ كل ِ فردإلى تؤدي  أن الممارسة  يمكن  هذه يعتقد  أنَّ 

.إهماِل ت ميُّ

  د  ذلك ، فقد ومع تكون  مفيدة  ن ويمكن أمرحلِة الطفولِة غالبًا في تتشكل  أنماطًا حدَّ
.«أنماط  الحياة»فيها، ودعاها في عالج المرضى الموجودين 

  مكن  توقع  يال "يعرف  عالم  النفسِ أسلوب  حياِة الشخصِ بمجرد أن أنَّه  أدلرجادل
" على األسئلةت  وإعطائِِه إجاباإليه خالِل التحدثِ من إالَّ في بعض األحيان مستقب ل ه  

(.100ص )



 يقومAdler  ِه  بتحليِل أسلوبِ حياِة الشخص للشخصِ خالِل مقارن تِهِ من وأتباع 
.المتأقلِم اجتماعيًا



علم النفس الفردي

 ْطل ق  يرى ِ أنَّ الدافع  الم  هو ظِم الناسِ معلدى علم  النفسِ الفردي 
حقيق  تأي )درجِة الخداعِ أدلر باألسمى في و صف ه  ما السعي  وراء  

عور  ي حبط  السعي  وراء  هذِه السيادِة الشقد (. الكمالْ أو الذاتِ 
وضع  أوعيوب  جسدية  عن النقصِ الناتجِ أو العجزِ أو بالدونيَِّة 

باب  ألسأو اإلهماِل أثناء  الطفولِة أو التساهل  أو اجتماعي   متدن   
النقصِ يمكن  للناسِ تعويض  شعوِرهم ب. الحياةواجهتها أثناء  أخرى 
قد ، بشكل  أقلَّ صحة  أو ، خالِل تطويرِ مهاراتِهم وقدراتِهم، من 

قدة  النقصِ   أْن ي تخذ  يمكن  . سلوكِهمفي ت تحكم  التي يطورون  ع 
ِ للسلطِة األناالسعي مشاعرِ الدونيَِّة شكل  عن التعويض  المفرط   ني 

زِ للذاتِ  .على حساب اآلخرينوالسلوِك المحف ِ



علم النفس الفردي

 كما ِه الخاصة، لتحقيقِ الكماِل بطريقتِ ويسعى كل  شخص  يطوُّر  شخصي ت ه
 الطفولِة مرحلةِ في يتطوَّر  نمط  حياِة الشخصِ . «أسلوب  الحياة»أدلريسميه 

د  جزئيًا  رْت بِه الدونيَّة  بشكل  من خالل ما المبكرِة ويتحدَّ
سنواتِ في أعمق  أثَّ

التعاون  :  آخر  دافع  فطري  مع جنب  جنبًا إلى يتم  السعي  وراء  السيادِة . تكوينِهْ 
صلحة  الم»أدلردافٌع ي سميه وهو أجِل الصالحِ العاِم، من اآلخرين  مع والعمل  

والسمو عيِة تتميَّز  الصحة  النفسية  بالعقِل والمصلحِة االجتما. «االجتماعية
بسالمِة ناني األالذاتي؛ االضطراب  العقليُّ بسبِب الشعوِر بالدونيَِّة واالهتماِم 

انتباه  المريضِ  Adlerianي وجه  المعالج  النفسي  . ق وتِهمأو ت فوقِهم أو اآلخرين  
بمجرِد . ونيَّةْ مشاعِر الدمع الطبيعِة العصابيِة الفاشلِة لمحاوالتِه للتعامِل إلى 

ه األشياِء، ي بني المعالج  احترام ه لذاتِه، ويلهذه المريضِ عن الكشِف  على ساعد 
اًما اجتماعيًا واهتمسلوك  أكثر  فائدًة على تبن ِي أهداف  أكثر  واقعيًة، ويشجع  

.أقوى



علمُالنفسُالفردي

ُالوالدة . أطفال  األسرةْ به لد  و  الذي الترتيِب إلى يشير  مصطلح  ترتيب  الميالِد : ترتيب 
:طفلشخصيِة العلى تأثيٌر كبيٌر ومتوقٌع له ي عتقد  أنَّ ترتيب  الوالدِة 

  ْيهم يعتبرون هم سًنا بمزايا يتمتع  األطفال  األكبر ".وأقوىأكبر  "داخلية؛ ألنَّ والد 

  األطفال  بقوِة يتمتع  هؤالءِ ". والنظامحارسِ القانوِن "صفاتِ سًنا يمنح  األطفال  األكبر 
.باحترامي قد ِرون  مفهوم  القوِة وهم شخصية  كبيرة، 
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ُُالثاني الولد 

 من " استمرار  بيسعون "إن هم . سناً ظِل إخوتِهم األكبر  األصليين في السكاِن من طفالِن
.واألقوىالضغِط، مدفوعون بوجوِد إخوانِهم األكبر  تحت أجِل التفوقِ 

 سابِ القوِة اكتقادًرا أيًضا على التشجيع  والدعم، فسيكون  الثاني المولود  تلقى إذا
.واألكبر  سويًةهو وسيعمل  
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 أصغر  طفل

  الدونيَِّة المستمرةْ من حالِة في األطفال  الصغار .

هم؛ بسبب تصوِرِهم للدو بالنسبة نيَِّة إن هم يحاولون  باستمرار  إثبات  أنفس 
سِرِهمأفراد لبقيِة 

 
.ألدلروفًقا . أ

 الصغاراألطفاِل نوعان من هناك .ُ ُاألكثر  اُالنوع  كِل فرد  في يتفوَّق  "نجاح 
ؤسٌف أكثر ، نوٌع آخٌر، م". أفراِد األسرِة، ويصبح  أكثر  أفراِد األسرِة قدرةً من 
ُالُأصغرِ األطفاِل من  ُيفتقر  ُألن ه  ُالإلىُيتفوق  .  الزمة ُبالنفسُ الثقة 

.األسرةالطفل  ويتجنب  بقية  أفراِد هذا يتجنب  
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  الطفل  الوحيد

 اهتمام  حالٌة مؤسفٌة؛ ألنَّهم الشيء  الوحيد  الذي ي حظى بأيًضا هم
عتِمًدا "فالطفل  الوحيد  يصبح  . آبائِهم ينتظر  باستمرار  حد   كبير ، وإلى م 
".وقاتْ جميعِ األفي الدعِم على للحصوِل ويسعى ي ريِه الطريق  من 

عاديًا بسببِ ي قظِة وال ْيهم المستمرةْ كما أنَّهم ي رْون  العالم  م كانًا م  .د 



دلرألفردُأ

" ُوقتالنفس ُفيُوالرسمُ الفنانُ هوُالطفل"



تلخيص

  الذي قبوِل واالنتماء؛ األمر  العن البحث  بل ت كِن المحر ِك  الرئيسيَّ للنفسيِة، لم المؤلف  أنَّ الرغبة  الجنسية  هذا اعتبر
 ، مستوى كلي  ، مفهوًما على حًدا، موكائًنا أيًضا يعتبر  اإلنسان  . يتمُّ توفير ها، ستثير  مشاعر  الدونيَّةإذا لم سيول ِد  مخاوف 

بالعمل انبِ األكثرِ صلًة المؤلف  أسلوب  الحياِة كأحِد الجوهذا يعتبر  . على االختيارلديِه القدرة  وهو ليس كائًنا سلبيًا ولكن 
.الموضوعالشعورِ بالنقصِ وأهداِف وغاياتِ من القوِة المستمدِة في الرغبِة مع جنب  جنبًا إلى 

 ُّه النفسي في هاِم الحيويِة، مواجهِة الم  في مواجهِة وتغييرِ طريقِة الشخصِ تسعى إلى أنَّه عمليٌة على ي فهم  عالج 
تِه الذاتيِة وثقتِه التوجيهي محاولة  لتوضيحِ الخط ِ  .بنفسهألداِء الموضوعِ لتعزيزِ كفاء 

 ها من هذه عالجِ والمريضِ في ين بإقامة  عالقِة ثقة  واعتراف  في المقام األول النظريِة الديناميكيِة النفسيِة يتمُّ اقتراح  الم 
، يتمُّ استكشاف  المشكالتِ . الثانيمحاولة  لتقريبِ أهداِف كليهما من تحقيقِ االنتعاشِ  المعنيِة ويتم  تشجيع  بعد  ذلك 

.األمر  لحل ِهاالذي سينتهي به المريضِ لدى مراقبِة نقاِط القوِة والكفاءاتِ 

 ِتحويل  التركيز 
ِة، وبعد  ذلك  سيتمُّ المعتقداتِ واألهداِف الحيويِة علىالعمِل إلى يتم  تحليل  نمط  الحياِة والقراراتِ الم تخذ 

ْنِطِقِه من يتمكن  حتى للموضوعِ  ات  تسمح  بإعادِة توجيِه المريضِ لتطويرِ عادات  وسلوكيمع أخيًرا، نعمل  . الداخليف هِم م 
.الموضوعمهاِم وأهداِف نحو السلوِك 



األدلرياني       العالج  النفسيُّ  Adlerian 

والذي ط وَّر ه : ملخٌص للمراحِل الستStein and Edwards (2002) 

، هذه تعمل   اًرا مسستكون  رحلة  كل ِ شخص  حيث الخطوات  كدليل 
يمكن  العثور  مثلما ال "، Adler (2013a)على حد ِ تعبيرِ . قليالً مختلًفا 
ِل العثور  تماًما؛ فإن  من المستحيمتطابقتين الشجرِة من ورقتيِن على 
(.102ص " )تماًماشخصيِن متطابقيِن على 

  علِم النفسِ في ألنَّ الهدفAdlerian  يشعر  المريض  بالكفاءِة أن هو
 ِ  الهدف  العام  للعالجِ النفسي 

هو مساعدة   Adlerianواالتصاِل، فإنَّ
.مشاعرِ الدونيَّةِ على التغلِب على المريضِ 
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 هذِه العمليِة هناك  ثالثة  مجاالت  فرعية  في:

 ُُالنقص ُعقدة  تمثلِة تقليل  الحجِم إلى ِة مشاعرِ الدونيِة المفرطفي الم 
.هل ه  يتجاإلى المعنى ولكن ال ي سعى المريض  حيث والمفيد، الطبيعي 

ُُالتعالي ُوطرد ُعقدة  . اآلخرينعلىللسعي المستمِر للسيطرِة تقليل 

والمساواة المجتمعُ  ُمشاعرُ  .تعزيز 
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فسي  إقامة  العالقِة العالجيِة لكي يكون  العالج  الن: الخطوةُاألولى
ااًل،  عالج  والعميل  بعالقِة عمل  صمن الضروري أن فعَّ  الم 

.حية  يبدأ 

  تقدِم يفتح  الباب  لل" اتصاٌل دافٌئ وعاطفيٌ "يكون  هناك  أن يجب
.التدريجي

  بَّر  التيوالرحمِة الحقيقي خالِل الدفِء من الرابطِة هذه يتم  إنشاء ع 
، باإلضافِة عنها  عالج  .العالقةثقِة المنتفعِ في إلى الم 
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ُالثانيةُ  عالجِ إجراء  تقييم  متعمق  على يجب  . التقييمْ : الخطوة  أجِل من  للعميِل الم 

.  تطويِر عملية  عالجية  فعَّالة

 وهمٌي، الشعور  بالنقصِ هدفٌ : التاليةاألقِل المكوناتِ على ت حدد  الجراحة  أن يجب 
لراحِة الدائمِة والكاملِة مثاٌل ذاتٌي متخيٌل تعويضي، تمَّ إنشاؤه  لتشجيعِ ا"بأنَّه  ي عرَّف 
ِ بالدونيَّةمن المستقبِل في  .الهروب للخيال". الشعوِر األوَّلي 

ٌُالشخص  بها قوم  يالتي حركات  الفكِر والشعوِر والسلوِك "بأنَّها ت عر ف ، حركٌةُنفسية
".استجابًة لموقف  أو م همة

 ِمن قييم الموقف  برنامج  الت. الشعور  باالنتماِء للمجتمعِ مستوى نِصف  ق ْطِر النشاط
تلفة، بطرق  مخهذه التقييمات االحتالل، الحب  والجنس، وأشخاص آخرون، يتمُّ إجراء  

اراتِ الذكيِة االختبباإلضافة إلى الذكرياتِ المبكرِة، في اإلسقاِط بما في ذلك استخدام 
.والنفسيةواالختباراتِ المهنيِة 
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ُالثالثةُ  على العميِل ت ساعد  عملية  تشجيعِ . التشجيع  والتوضيح  : الخطوة 

عالجِ . تقليِل الشعوِر بالنقصْ  ا التي شجاعِة يبدأ  باالعتراِف بالأن ي مكن للم  أ ظهر ه 
كن للعميِل ي مالتي مناقشِة الخطواتِ الصغيرِة في العميل  بالفعل، ويستمر  

ميل  يعمل  كان  العإذا على سبيِل المثال، . أمانًامكان  أكثر  إلى اتخاذ ها للوصوِل 
عالِج  ط رقً فقد النشاط، من نطاق  محدود  ضمن  ا لتوسيعِ ي ناقش  العميل  والم 

.  نشاطهم

 توضيح  المشاعِر والمعتقداتِ هو الحاسم  لهذِه المرحلِة الثاني الجانب
من يتمُّ ذلك  . عامل  يتعلَّق  بالذاتِ واآلخريِن والحياِة بشكفيما األساسيِة للعميِل 

قراطي عالج  المنطق  الطريقِة، ي تحدَّى الم  هذه باستخداِم . خالِل االستجوابِ الس 
.ليالخياهدفِه حول الحركِة النفسيِة على الشخصيَّ للعمالِء ويرك ِز  



العالج النفسي األدلرياني        Adlerian 

 : 4الخطوةُ

 العميل  فيها نقطة  يكون  إلى يصل  العالج  أن الترجمة  الفورية  بمجرِد
ِم، ويقوم  قد  فيما  حرك تِه والمعالج  بفحصِ أهميةِ هو أحرز  بعض  التقدُّ

ِء جاهًزا ي تعلَّق  بأهدافِِه، يكون  العالج   سيِر أسلوبِ حياِة ت ففي للب د 
.العميل

  ويجب  يتمُّ تشجيع  العميِل بشبذلك فقط عندما يجب  القيام ، كل  كاف 
.شديديتمَّ ذلك  بحذر  أن 

  قدِة النقصِ واإلققضايا مثل تكون  مناقشة  أن ي مكن صعبًة بها رارِ ع 
.ليةً تكون  ت حويأن العميل، ولكنَّ الرؤية  الجديدة  ي مكن  على 
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 5الخطوة  :

  عالِ بعد أن توجيه  أسلوبِ حياتِِك اآلن ج  المشكالتِ أدرك  العميل  والم 
نحو  الحياِة المتعلقِة بنمِط حياِة العميل، ت صبح المهمة  تحويل  نمطِ 

.الرضا عن الحياة

  نتِج ، وتغييرِ وهذا يشمل  تقليل  مشاعرِ الدونيَِّة واستخداِمها بشكل م 
.  المجتمعالهدِف الخياليِ النهائي، وزيادِة مشاعرِ 

 ، حاعتماًدا على يتمُّ ذلك  بطرق  مختلفة  .للعميلددِة االحتياجاتِ الم 
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ُ6الخطوة :

من مزيد  ى إلالسعي في ي ْرغب  بعض  العمالِء قد . العالج  التلوي أخيًرا
.عدالةِ مثل  الحقيقِة والجماِل والأعلى قيم  نحو التطويِر الشخصي، 

 عالِجِ لهذه تحقيًقا أفضل ليصبح  عميل حافًزا لليوفَّر  أن الغاية، ي مكن  للم 
.نفسهمن نسخة  

تعمًقا لل ا م  .الفرديعميِل هذه العملية  صعبٌة بالتأكيِد وتتطلب  ف ْهم 
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