
 :(Existentialism)المدرسة الوجودية سابعاً: 

فكريا  في فلسفات قديمة، ولكنها تبلوورت وبور ت  اتجاها  ظهرت بوادر الوجودية بوصفها 

 فلسوووووووفة  و ن ةوووووووة واىوووووووية الماوووووووال  ةلووووووو  يووووووود الفيلسوووووووو  الووووووودانماركي كيركجوووووووارد 

(Soren Kierkgard) (1813-1855 في القرن التاسع ةشر، وتلتقي الفلسفات الوجودية في نقاط )

رئيسووة،  همهوواط ءةطوواو الوجووود السووبه ةلوو  الماهيووة،  مووا موون ييوول الموونه  فقوود توو  رت الفلسووفة 

وتور  المدرسوة الوجوديوة  ن  سوام فهو  نفسوية الفورد هوو تجربتو   ،الوجودية بفلسفة الظاهراتية

وتفسور المور   ، همية كبيرة للغوة تابيور الفورد ةون هوذج التجربوة الشخصية، ولذلك فهي تاطي

النفسي ب نو  ظواهرة وجوديوة ولويم مرىوا  يقيقيوا ، و ن مون يتا ور فوي  داو دورج  و فوي تاامو  

ةن شاور باد  جدو   و بفراغ  ناشئوجودج مع وجود اآلخرين، ف ن  يااني من )قله( وجودي 

 .ف ن ميور المر  النفسي هو تابير ةن قله وجوديوتفاهة الوجود في الاال ، وةل  هذا 

 االتوو ان اسووتاادة ن مووا ييتوواي ءليوو  احنسووان يقيقووة، لوويم هووو  (Frankle)ويوور  فرانكوو  

(Homeostasis) ب  ما يسمي  بالديناميات الراقية،  ي ذلك النوع من التووتر المئئو  الوذي ييوتفظ ،

ءقرار مان  لوجودج الشخصوي، وهوذا  يىوا  موا  بالفرد موجها  ب بات نيو تيقيه قي  ميددة، نيو

وقوة  في  ءل يىمن وييفظ صيت  النفسية، ءذ ءن الهروب من  ي موق  ىاغط سو  يؤدي 

 .الفراغ الوجودي

بين األشكا  ال ئ وة للوجوودط  االت انوير  الوجوديون الصية النفسية في خله يالة من 

الوجود الميويط بوالفرد، والوجوود الخوال بوالفرد، والوجوود المشوارك فوي الاوال ، ألن الاصوابي 

( هو المنشغ  بالوجود المييط ب  بشك  مفرط ومهمو  فوي الوقوت نفسو  لوجوودج May)طبقا  لمي 

ية النفسوية والاوي   ن هناك ةئقة و يقة بوين الصو (ماورر وسا )وير   ،الخال بشك  مفرط

كموا تبودو ةلو  الشخصوية السوليمة شوجاةة الوجوود ويانوي  ،في سبي  الت امات  خئقية ومانوية

هذا التابير  ن يار  الشخل مشاةرج وماتقدات  و ن يبديها ويتيمو  النتوائ  التوي تترتوب ةلو  

 .م   هذج األفاا 

 :(Social Learning Theory) االجتماعينظرية التعلم ثامناً:   

نشوو ت موون التقاليوود  (Jullian B. Rotter)لجوليووان بوويت روتوور  االجتموواةيءن نظريووة الووتال  

 الواسووووواة لكووووو  مووووون نظريوووووة الوووووتال  ونظريوووووة الشخصوووووية، وهوووووي تيووووودل تكوووووامئ  بوووووين 

وينظور روتور  ،واساة في ةل  النفم هيط السلوك، والمارفوة، والدافايوة تاريخية اتجاهات ئ ة 

ين ال وافقاألفراد غير المت مشكئتوان  ،المر  النفسي نظرت  ءل   ي ةملية تالمية  خر  ءل 

تنش   صئ  في رؤوسه ، ب  من ةئقاته  مع األفراد اآلخرين، وهو  غيور راىوين ةون  نفسوه ، 

ويتصورفون فوي الغالوب  ،ةقابيوة مون المجتموع اسوتجاباتويتصرفون بطرائه تاج  فوي صودور 

الووذين ييققووون خبوورات  أولئئئ ون فهوو  وافقوو مووا األفووراد المت ،يريووة اليركووةموون  واطئئ بمسووتو  

 .الناتجة من  دائه  ألنشطة سلوكية يقّومها المجتمع ةل   نها  نشطة بناّوة اإلشباعالرىا  و 

( بو ن  نوواع الاصواب يكوون 1950، فقود  وىويا )(Dollard & Miller) موا دوالرد وميللور 

والواقووع  ن كوو  األدلووة  ، نووواع السوولوك السوووي اكتسووابيكووون بهووا تالمهووا بالصووورة نفسووها التووي 



 ن السلوك، يت  في يالة كون  نوةا  من الار  الذي يسوبب الىويه  ءل المتصلة بالتال  تشير 

لصايب ، ف ن  يتقو  ما دا  التودةي  قائموا ، وفوي ك يور مون يواالت الاصواب ال ي يود التودةي  فوي 

ةن الصراع، كما  ن اليلو  الاصابية تبق  وتدو  موا دا   جوهرج ةن خف  القله  و المخاو 

 .التدةي  قائما  ومستمرا  

، ءلوو   ن القلووه النفسووي والسوولوك الوودفاةي همووا نتيجووة (Bandura 1968)و شووار بانوودورا 

 خبووووورات مؤذيوووووة، ولهوووووذا فووووو ن التوقاوووووات وةووووود  القووووودرة ةلووووو  ءدراك ومسوووووايرة األيووووودال 

نشووو األمورا  النفسوية هموا  ءلو القله والسلوك الدفاةي، و ن هناك  مرين يؤديوان  ءل يقودان 

 .الوظيفي في التوقاات واالختئ الوظيفي في ت مين الذات وتقديرها،  االختئ 

 :(Cognitive)المدرسة المعرفية تاسعاً: 

لون  ةون  نفسوه  تقو  المدرسة المارفية ةل  الفكرة القائلة ب ن ما يفكر في  النام وما يقو

وآراؤهوو  وموو له  ءنمووا هووي  مووور مهمووة وذات صوولة و يقووة بسوولوكه  الصوويي   اتجاهوواته وكووذلك 

 .والمري 

 :(Ellis)أليس  -1

ليسوا بامليتوين متبواينتين  و مختلفتوين وءنموا  احنسوانيين واالنفاوا  ن التفكيور ير  ) ليم( 

يتوداخئن بصووورة ذات داللوة، ويوور   ن المارفووة والااطفوة يرتبطووان ةلوو  نيوو و يووه جوودا  و ن 

التي يستند ءليهوا ) لويم(  المبادئءن  .السيطرة ةل   فكار الفرد هو توفير السيطرة ةل  ةواطف 

فوي القورن األو   (Epictetus)فقد قا   بيكتيتوام ةدة آال  من السنين،  ءل ليست بالجديدة وتاود 

، هذج األشياو" ءل ذاتها، وءنما نظرته   األشياءليم  باالىطرابالميئدي "ءن ما يصيب النام 

النفسية ءنما هي نتاي للتفكير  االىطراباترئيم هو  ن  افترا  ءل ) ليم( في نظريت   و ستند

والتفكير غير الاقئني  و األفكوار الئةقئنيوة هوي األفكوار التوي تتىومن جوانوب ، غير الاقئني

التالي  الذي يتلقاج الطف  من والدي  ومن البيئة ال قافية التي ياي   ءل غير منطقية وترجع نش تها 

 .فيها

وياتقوود ) لوويم( بوو ن المشوواةر السوولبية ال تيصوو   و ال توجوود موون تلقوواو نفسووها ولكوون لوودينا 

السويطرة  ءلو  نفسونات كموا يشوير ) لويم(  ءلو ار الفاّا  في المجيو بها  و ةود  المجويو بهوا الخي

 و تشو   نفسه   اىطرابفي  االنغمامالداخلية، التي ال تاني هنا  ن النام يختارون ب نفسه  

، بوو   نهوو  ال يخبوورون األفكووار والمشوواةر والسوولوكيات بشووك  خووالل  و اةتقوواداته  طريووهن ةوو

ومشاةره  تؤ ر في تفكيره   وبدال  من ذلك ف ن مارفته  تؤ ر في مشاةره  وسلوكه ،متباةد، 

 .وسلوكه ، وسلوكه  يؤ ر في تفكيره  ومشاةره 

ويور  ) لوويم( بو ن الخبوورات المبكورة الخاطئووة  و الاصوابية  و غيوور المنطقيوة تسووتمر وال 

هوذج الخبورات المتالموة  ةل  الرغ  مون ةود  تا ي هوا مون الخواري ألن األفوراد ياو  ون تنطف 

وتوتلخل وجهوة نظور  ،بتكرار تلقينها داخليا  ألنفسه  يت  تصب  فلسفة لهو  ونظورة خاصوة بهو 

 خصائل الصية النفسية هيط باجتماةها) ليم( في الصية النفسية في ةشرة  هدا  تم   



 تأنانية ن يهت  الفرد بنفس   وال  ولكن من دون : (Self-Interect)األهتمام بالذات  ت 1

ءن ةلوو  احنسووان  ن يتيموو  المسووؤولية الشخصووية  :(Self - Direction)التوجهها الههذات   ت 2

 ويام  بكفاوة ت

 ءن ةل  احنسان  ن يتيم   خطاو اآلخرينت :(Tolerance)التحمل  ت 3

ءن ةلو  احنسوان  ن يتقبو  يقيقوة  نو   :(Acceptance of Uncertainity)تقبهل دهدم اليقهي   ت 4

 تااليتماالتي ةال  من ياي  ف

 .ءن احنسان الاادي يتص  بمرونة التفكير، وهو يتقب  التغيير :(Flexibility)المرونة  ت 5

ءن احنسووان الاووادي يتصوو  بكونوو  موىوووةيا   :(Scientific Thinking)التفكيههر العلمهه   ت 6

 وةلميا  ومنطقيا ت

 نطاقءن النام الااديين يهتمون وينشغلون ب شياو مختلفة خاري  :(Commitment) االلتزام ت 7

 الجس ت

 الاادي يتمتع بقدر من روح المغامرةت احنسانط ءن (Risk Taking)روح المغامرة  ت 8

 الاادي قانع بييات ، راٍ  ةن نفس ت احنسانءن  :(Self- Acceptance)تقبل الذات  ت 9

نشووار باألسو   و النوود ،  أو احيبواطءننوا جمياووا  نواجو   :(Non-Utopianism)الالمثاليهة  ت 10

 فهذج هي طبياة اليياةت

 :(Aaron Beck)آرو  بيك  -2

مباشورة وتلقائيوة للم يور الخوارجي،  اسوتجاباتليسوت  االنفاالية ن ردود الفا  )بيك( ير  

النظا  المارفي )الاقلي( الوداخلي، وقود  طريهن ةوءنما يكون هناك تيلي  للم يرات وتفسير لها 

النفسويةت و ن  االىطراباتبين النظا  الداخلي والم يرات الخارجية وجود  االتفاقينت  ةن ةد  

ردود الفاوو  التووي يسووتجيب بهووا النووام لك يوور موون المواقوو  تكووون متسووقة ممووا يووويي بوو ن هووذج 

 .توجهها مجموةة من القواةد االستجابات

 طلوه ةليهوا ءصوطئح "رد فاو   والتويالاصوابية اليوادة  االستجابة ن  (Beck)وير  بيك 

المينة" ءذ يكون الفرد م قئ  بالقله  و الي ن  و الهياي ويكوون ةليو   ن يناىو  للميافظوة ةلو  

الاصواب تتصو  بوالوةي المك و   اسوتجابةومون الناييوة المارفيوة فو ن  ،واالنتباجىبط التركي  

لألفكار   االنتباجللم يرات غير الىارة ب نها تم   خطرا  كبيرا ، وكذلك  الخاطئوالتفسير ، بالذات

، يور  )بيوك(  ن االكتئوابالنفسية، ولويكن  االىطراباتوم اال  لتفسير  ،والمشاةر غير المناسبة

المري  ييوم ب نو  قود خسور شويئا  يوراج ىوروريا  لسواادت  ويتوقوع مون  ي مشوروع مهو  نتوائ  

صوياغة هوذج  وباحمكوانقودا  للصوفات الئ موة لتيقيوه  هودا  ذات شو ن، سلبية، وير  نفسو  مفت

تفسوير سولبي و( تصوور سولبي للوذات، The Cognitive Thirdالفكرة فيما يسوم  )ال ئ وي المارفوي 



والشووخل المكتئووب ربمووا لديوو   يووادة وتامووي  ةوون  تنظوورة ةدميووة للمسووتقب ولخبوورات الييوواة، 

دي  األهميووة )ال قيمووة لوو (، كمووا  ن النووام المكتئبووين يلومووون اليوووادل ال انويووة والتفكيوور ب نوو  ةوو

الفورد لموا يفكور فيو  ةنودما  انتبواجدفوع  أمكئ  نفسه   ك ر مما ينبغي  و  ك ر مما هوو مبوررت وءذا 

يخبر )يمر(  و يشار ب ي ةاطفة، ف ن الفرد سو  ير  ب ن  فكارج تكون مرتبطة بما يشار ب ، 

مرتبطوة بالمشواةر السولبية م و  اليو ن، خيبوة األمو ، والقلوه تماموا  ءذ ءن األفكار السولبية تكوون 

  .واالبتهايكاألفكار االيجابية التي تكون مرتبطة بالمشاةر االيجابية م   الفرح 

 

 

 


