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 إلى التي ترى عالمة النفس هورني أن المبدأ الذي يقرر سلوك اإلنسان هو حاجة اإلنسان 

عالقىة الطفىب بوالديىف، فىلن الطفىب ينمىو وهىو  اضىطرب ، فمنذ الطفولة إذا مىا واالطمئناناألمن 

، يشىى ر بىىلن ال ىىال  مرىىان اطىىر وإيىىذاه لىىف، وتسىىمي هىىورني هىىذا الشىى ور بىى   القلىى  األساسىىي 

ذ ورىذلك بالوحىدم عنىد مواجةىة مشىرلة اطيىرم  ،ووصف  القل  األساسىي بالشى ور باليىلس  تمامىا

ذ، ويلجىىل  وبسىىبه هىىذا الشىى ور المرضىىي  القلىى  األساسىىي ، فىىلن الفىىرد يصىىب  ذ نفسىىيا  إلىى مريضىىا

طرائىى  عىىدم لحمايىىة نفسىىف مىىن وطىىلم القلىى  وتصىىب  هىىذت الطرائىى  فىىي حىىد ذاتةىىا حاجىىا  نفسىىية 

بىىلن لرىىب شىىاب قىىوى بنائيىىة  واعتقىىد هىىورني بال صىىابية علىى  نحىىو ربيىىر  واهتمىى  ،مرضىىية

بية وتدميرية في شاصيتف ولرن تسود القوى التدميرية في ال صابي. وتررز فررتةىا عىن ال صىا

عل  م الجة الحاجىا  والصىراعا  ال صىابية، وأرىد  هىورني بىلن الحاجىة ترىون عصىابية إذا 

 شمل  أربع اصائب هي:

 . إذا ران  إجبارية.1

ذ بةا.2  . إذا ران مبالغا

 . إذا ران  عامة جداذ.3

 .لإلشباع. إذا ل  ترن قابلة 4

 رمىىىىا تىىىىرى هىىىىورني أن هنىىىىاك ياليىىىىة اطىىىىوط رئيسىىىىة يمرىىىىن للفىىىىرد التحىىىىرك وفقةىىىىا، 

وأوضىح  ، عىن اآلاىرين  االبت ىادوهي  التحرك نحو اآلاىرين  و التحىرك ضىد اآلاىرين  و 

هورني أن الشاب ال صابي ترىون أحىدى هىذت النزعىا  هىي المسىيطرم عليىف وتبقى  النزعتىان 

ذ على  واحىد مىن ال وامىب المرونىة األاريان بدرجة أقب، فرب تحىرك للفىرد ال  صىابي يرىون قائمىا

ن عىللقل  األساسي: التحرك نحو اآلارين بسبه الض ف وال جز، والتحرك ب يداذ عن اآلارين 

ال زلة، والتحرك ضد اآلارين بف ب ال داه، رمىا تىرى أن الت ىارو أو التضىاد بىين هىذت  طري 

. على  هىذا فالشىاب السىلي  فىي ن ىر النزعا  اليالث هىو الصىراع الىذي يشىرب جىوهر الىذهان

 اتجىاتهورني، ال ياب نفسف بواحدم من الحلوب الياليىة  سىابقة الىذرر ، إذ يمرنىف أن ينتقىب مىن 

ذ لما يناسه ذلك من سلوك، أي بم ن  أنف يمتلك مرونة  إل  آار  إل  أسلوهمن  االنتقابآار تب ا

 .وبحسه ما تستدعيف ال روف

 

 :(Erich Fromm)أريك فروم  -2

اإلنسىىان فىىي سىىياط الم طيىىا  األنيربولوجيىىة  إلىى الىىذي دافىىع بقىىوم عىىن ضىىرورم الن ىىر 

، أي أن للميب ال ليا الدينية واإلنسانية أهمية في فةى  مىرو اإلنسىان بمقىدار االجتماعيةوالفلسفة 

وررز فرو  عل  نقطة أساسىية هىي  ،الحه والمطاله ال ضوية من أهمية إل الحاجة  إلشباعما 



اإلنسان ألن يجد م ن  في وحدتف وفردية حياتف. رما حاوب فرو  أرير مىن ييىرت أن يفةى  حاجة 

 ،التفاعال  القائمة بين القوى النفسية الفرديىة فىي الفىرد وبىين المجتمىع الاىاب الىذي ي ىي  فيىف

باألمن هو أمر البد منف، ومن ي  فإن اإلنسان ال يستطيع التمتع  اإلحساسويرى فرو  أن ض ف 

يرىون على  حسىاه  االسىتقالليةة النفسية بشرب تا ، ألن التدرج في مراحب النمو وتحقي  بالصح

اسىىارم أو فقىىد  إلىى الشىى ور بىىاألمن النفسىىي، وأن التغييىىر والحررىىة والت قيىىد فىىي المجتمىىع تىى دي 

شىى ور اإلنسىىان  إلىى ال القىىا  اآلمنىىة مىىع الجماعىىا  األوليىىة ومىىع الطبي ىىة نفسىىةا، وهىىذا يىى دي 

ذ لفرو   ال يقد  الوسائب الرفيلة لتحقي  هىذت الحاجىا ، لىذلك ال بالوحدم وال  زلة، والمجتمع  طبقا

وعلىى  هىىذا فقىىد فسىىر فىىرو   ،يسىىتطيع اإلنسىىان أن يصىىب إال إلىى  تحقيىى  جزئىىي لصىىحتف النفسىىية

وسى يف المشىروع  اإلنسان األمراو النفسية بلنةا ت بير عن الصراع األساسىي القىائ  بىين طلىه 

، وبىين الىن   الماتلفىة والقائمىة فىي مجتم ىف واالسىتقالبوتحقي  الذا  والسى ادم  للتمتع بالحرية

 .التي ت ارو وتحبط أو تفشب هذا الس ي وتحقيقف

 :(Behaviorism)المدرسة السلوكية خامساً: 

 ت ّىىىىىىد هىىىىىىذت المدرسىىىىىىة الىىىىىىت ل  هىىىىىىو المحىىىىىىور الىىىىىىرئيس، وأن السىىىىىىلوك المرضىىىىىىي يمرىىىىىىن 

 ويمرىىىن الىىىتالب منىىىف رمىىىا هىىىو الحىىىاب فىىىي السىىىلوك ال ىىىادي. فال مليىىىة الرئيسىىىة فىىىي  ارتسىىىابف

ويرى السىلوريون  ،واستجابا بين مييرا   االرتباطا رلتا الحالتين، هي عملية ت ل ، إذ تترون 

، ومىىع مىىرور الىىزمن تتحىىوب (Learned Behavior)بىىلن المىىرو النفسىىي إنمىىا هىىو سىىلوك مىىت ل  

ذ مرضىية منىذ الطفولىة. ويرىون ا إل ال ادا  السلورية  لتزاما  يتمسك بةا الفىرد بوصىفةا أنماطىا

ت ل  األعراو التي ت ةر في سلوك ال صىابي مىن البيئىة، ومىن مراحىب نمىوت، والسىيما مرحلىة 

األمىىراو النفسىية بلنةىا عىىادا  ييىر توافقيىىة.  إلى وبةىذا فىىلن المنحى  السىلوري ين ىىر  ،الطفولىة

ذ. رمىا أن المحىاوال  ولذلك فلن الالب ال قلي ين ر  ذ دااليىا إليف بلنف سلوك اارجي وليس صراعا

التىي تبىذب لتفسىىير السىلوك الشىاذ تررىىز لىذلك على  أنىىواع اليىواه وال قىاه ال ىىاهرم التىي تىىتحر  

 .بسلوك المريو، ال عل  حاال  داالية ال يمرن مالح تةا

 :(Pavlov)بافلوف  -1

في عملية التدريه فىي الصىغر، ممىا  الضطراهأن األمراو النفسية نتيجة يرى بافلوف 

ويضع بىافلوف قاعىدم الاطىل فىي  ،الو يفي في ال مب االضطراهي طي الدماغ حالة مزمنة من 

 ،الصحة النفسية ونشوه ال صاه في القشىرم الدماييىة اضطراهالتفاعال  الشرطية التي تسبه 

ة  ن ىىا  األف ىىاب المن رسىىة ييىىر ويىىرى بىىافلوف بلنىىف إذا رىىان التىىازر بىىين نشىىاط األن مىىة الياليىى

الشرطية، الن ا  اإليياري األوب، الن ا  اإليياري اليىاني  هىو أسىاس الصىحة النفسىية أو النشىاط 

ال صبي السوي، فةذا التازر هىو نتيجىة للتىوازن بىين عمليىا  النشىاط ال صىبي، أي إن التىوازن 

ذ بين عمليتي   .والرف االستيارمأساسا

ذ ويرى بافلوف أن األمرا و ال صابية والذهانية ما هي إال عادا  ااطئة ترونى  تىدريجيا

من سالسب م ينة من األف اب المن رسة الشرطية وأنف ل الج هذت ال ادا  الشاذم يجه إطفاه هذت 

 .األف اب الشرطية المرضية وتروين أف اب شرطية جديدم تحب محب ال ادا  الااطئة

 :(Skinner)سكنر  -2



 مبانئ مريضىة أو شىاذم تترىون مىن  بأنهانالم اهر السلورية التي توصىف  أ  سرنر ي تقد

 االضىىطرابا  إلىى وين ىىر سىىرنر  ،الىىت ل  الشىىرطي اإلجرائىىي ميىىب رىىب أنىىواع السىىلوك األاىىرى

مت لمىة للمنبةىا  البيئيىة الم لمىة والمزعجىة التىي يت ىرو لةىا اإلنسىان،  اسىتجابا النفسية أنةىا 

ذ أشىد هىو (Insecurity) نفسياألمن ال ان دا فتسبه حالة من  . ويستيار القلى  الىذي يولّىد بىدورت قلقىا

فىي  االضىطرابا . ويرى أن األعراو ال صابية تنشل بسبه (Neurotic Anxiety)القل  ال صابي 

للن ا  ال صبي المررزي، وهو الرأي نفسف الذي  (Inhibition)والرف  (Arousal) االستيارمعمليتي 

ذ.  قدمف بافلوف سابقا

ذ فالشاصىىية السىىليمة مىىن وجةىىة ن ىىر السىىلوريين تتطلىىه الرفايىىة والسىىيطرم علىى  و عمومىىا

 وت لىىىى   ،االيجابيىىىىةالىىىىذا  والقىىىىدرم علىىىى  قمىىىىع التصىىىىرفا  التىىىىي لىىىى  ت ّىىىىد تقىىىىود للم ىىىىززا  

الفرد أن يرتشف  استطاعالتصرفا  الفاعلة في بلوغ اإلشباع الجيد، ويتحق  ميب هذا التريف إذا 

 احتياجاتىفالرامنة في الطبي ة أو المجتمع والتي يستطيع الفىرد بموجبةىا سىد الشروط أو القوانين 

 وتجنه المااطر.

 :(Humanistic)المدرسة اإلنسانية سادساً: 

ذ  ي تمىد على  الفلسىفة ال اهراتيىة  (Phenomenological)المدرسة اإلنسانية من وراذ  اهراتيا

م رفة ووصف السما  األساسية للرائن  إل   التي تةدف Husserl   1970-1900ل   هوسيرب 

ذ بىالمرو  (Jaspers 1923)البشري في ال ال . وقد عّد جاسبر  ذ مةتمىا ال اهراتيىة بوصىفةا فرعىا

باألعراو ال بال الما ، وأن هذا ال ال  يير  االهتما إنةا عال  المريو الداالي أي إذ النفسي، 

تقريىر المىريو، ألن األوصىاف  طريى ن عىالمالح ة المباشرم ويمرن فةمف  إل قابب للوصوب 

 .الذاتية ال فوية للمريو يير محرفة بالشك

الحىىرم  اإلرادموتىىرى المدرسىىة اإلنسىىانية أن اإلنسىىان هىىو مررىىز الوجىىود وهىىو صىىاحه 

ومسىى وب عىىن أف الىىف وسىىلورف ولىىيس مف ىىوالذ أو مسىىيراذ متىىليراذ بقىىوى اارجىىة عىىن أرادتىىف، فةىىو 

 .الفاعب اإليجابي الذي يتحر  بمصيرت

 :(Maslow)ماسلو  -1

أاىرى فىي  إل اإلنسان ن رم إيجابية بوصفف قادراذ عل  التقد  من مرحلة  إل  ماسلو ن ر

يحىدث بسىبه المتطلبىا  التىي يفرضىةا البنىاه الم ىاييري  ، وإن هىذا التقىد  الاالجتمىاعيتطورت 

وأعتقد ماسلو بلن حاال  الشذوذ  ،الفطرية اإلنسانيةللمجتمع، ولرنةا باألحرى بسبه الاصائب 

الحاجة األساسية، وحت  التطور الاطل ناتج بصىورم عامىة مىن إعاقىة الحاجىا   إحباطتنتج عن 

ذ األساسية. وإن أحباط الحاجة هو عامب رئىي لحىاال   أسنساانس فىي نمىو الشاصىية الاطىل وسىببا

الذين ُحِرموا أو َحَرموا أنفسىة  مىن  أولئكويرى ماسلو أن ال صابيين ه  ، الشذوذ في رب الحيام

إشباع أو أرفاه حاجاتة  األساسية، وهذت الحقيقة تمنع الفرد من التقىد  نحىو الةىدف  إل الوصوب 

النةائي المتميب بتحقي  الذا ، ويرى أن األشااب ال صابيين ه  أولئك الذين يش رون بالتةديد 

 .القليب للذا  واالحترا األمن  وان دا 



إن ما ينبف لف ماسلو هو وجود عالقىة بىين تصىرفا  الشاصىية السىليمة، ومىا أطلى  عليىف 

المقبىىوب،  واالجتمىىاعيالىىذي هىىو السىىلوك الشاصىىي  (Instrumental Behavior)السىىلوك الوسىىيلي 

والااضع لضبط الشاب التلقىائي، والفىرط ربيىر بىين السىلوك الوسىيلي والسىلوك ييىر المىن  ، 

لسليمة تتصرف بشرب وسيلي  يرضي  لري تحصىب على  األشىياه التىي وعل  هذا فالشاصية ا

ويحدد ماسلو صفا  الشاب المحق  لذاتف، إذ يرى أنف يرضي ريباتف ، تشبع حاجاتةا الماتلفة

في البحث عن المتع الجمالية رالن ا  والتمايب والجماب، ويتناي  مع م ن  سر حياتف ويتقبب ذاتف 

ذ ولىف رو  واآلارين وحقائ  الوجود، وت ذ واالقا بةجف ابرا  الحيام، ويرون هذا الشاب تلقائيا

ذ أن يرون     .الدعابة، ويرون قد حق  م    قدراتف، وأصب  قادراذ تماما

 :(C. Rogers)روجرز  -2

وهو من أبرز من ري هىذت المدرسىة، فإنىف ي رىد الابىرم الواعيىة لوفىراد ووعىية  الىذاتي 

ألنفسة  وال ىال  مىن حىولة ، وإن الفىرد يىرد الف ىب لل ىال  رمىا يتصىورت. وتقىرر هىذت اإلدرارىا  

لوحداث واآلارين، وإذا أبق  األفراد أنفسة  مفتوحين ل ال  الابرم، يرونون قد أسسوا  استجاباتف

ويىرى روجىرز أن الشىذوذ هىو  ،إمرانيىاتة شىرط األسىاس الضىروري للنمىو والنضىج وتحقيى  ال

ذ، ويتطىىور هىىذا المفةىىو  الىىذاتي  الاىىاط نتيجىىة للمفةىىو  الىىذاتي  ابىىرا  الحيىىام  طريىى ن عىىتمامىىا

والشرب الشىائع للشاصىية الشىاذم هىو الشىاب الىذي ينىدفع برىب حىاال  يجىه وينبغىي  ،الااطئة

تف الااصة تح  السىيطرم الدائمىة أو حتى  عىد  الشى ور بةىا، وأن هى اله جاعالذ مشاعرت وريبا

ذ بالم ايير السىطحية التىي قبلوهىا بوصىفةا  الناس ال يش رون بالراحة الداالية ألنة  يحتذون دائما

ذ ااصة لة . ويالحى  فىي رىب هىذت الحىاال  أن  الرئيسىي الرىامن وراه رىب هىذت  االضىطراهقيما

 .المزيفةاألعراو هو مفةو  الذا  

ويىرى روجىىرز أن األفىىراد ال صىابيين والىىذهانيين هىى  أولئىىك الىذين ينقصىىة  التطىىاب  بىىين 

ذ  إل مفةومة  لذواتة  وابراتة ، إذ ي دي عد  التطاب  هذا  ش ور الفرد بلنف مةدد فيندفع مست ينا

فىرد ويضىطر ميىب هىذا ال ،بميرانزما  دفاعية متسقة مع تفريرت الذي يتميز بالتزمى  والصىرامة

ويىىرى  ، إيجىابي مىىن اآلاىرين احتىرا تشىويف ابراتىىف مىن أجىب حمايىىة ذاتىف وليحصىب علىى   إلى 

ذ بىين مفةىو  تقبىب الىذا  وتحقيقةىا وبىين الصىحة النفسىية، وي رىد  اتصىاالذ روجرز أن هناك  وييقىا

ذ في تروين الشاصية السليمة  .الحرية الشاصية رونةا عنصراذ أساسا


