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 :  النفسي التحليل مدرسة المحاضرة السادسة :

( الذي كشف  1939 -1856مؤسس هذه المدرسة , الطبٌب النمساوي ) سٌجموند فروٌد    

عن الجانب الالشعوري من النفس . بدأت هذه المدرسة طرٌقة  لعالج بعض 
بحت نظرٌة , ونظاما سٌكولوجٌا , كان له ابلػ االثر , لٌس فً ثم اصاالمراض النفسٌة . 

 علم النفس فقط , بل فً سائر العلوم والفنون االنسانٌة . ومن ممٌزات هذه المدرسة : 

 توكٌدها اثر العوامل , والدوافع الالشعورٌة فً سلوك االنسان .-1 
اهتمامها بدراسة الشخصٌة السوٌة والشاذة اهتماما بالغا من حٌث : تشرٌحها , وتكوٌنها -2 

 لنفس هو علم السلوك . فالتحلٌل النفسً هم علم الشخصٌة . , وعوامل انحرافها . فعلم  ا
توكٌدها االثر الخطٌر لمرحلة الطفولة المبكرة . خاصة عالقة الطفل بوالدٌه , فً -3 

 تشكٌل شخصٌة الراشد , وتمهٌد الطرٌق لإلصابة باألمراض النفسٌة والعقلٌة فٌما بعد .
بسطها مفهوم الغرٌزة الجنسٌة , ودراسة تطورها من الناحٌة النفسٌة , وصلة ذلك -4 

 بشخصٌة الفرد . 
 المنهج العلمً فً تأوٌل االحالم  . كان فروٌد , اول من حاول تطبٌق -5 
 اكدت وحدة االنسان , وقاومت ثنائٌة النفس والجسد .-6 

 مدرسة التحليل النفسي الجديدة : - 

على  ظهرت العدٌد من مدارس علم الجدٌدة التً ردت على نظرٌة فروٌد فً توكٌدها    
الغرائز . وقد حاولت تلك المدارس ان تنحو بعلم النفس فً دراسة العوامل الحضارٌة وتأثٌرها 
على الفرد . وتهتم بحاضر الفرد , وظروفه الراهنة اكثر مما تهتم بماضٌه وظروف طفولته . 

 إنسانً وفٌلسوف نفس عالم( 1980 - 1900)  فروم إرٌكوممن ٌنتمون الى هذه المدارس ,  
. 1934 فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات إلى وهاجر فرانكفورت مدٌنة فً ولد. أمرٌكً ألمانً

 والنفسٌة االجتماعٌة العلوم فٌها درس حٌث وهاٌدلبٌرغ فرانكفورت بجامعة والتحق
 مدخل:  لمنسٌةا اللغة - والدٌن النفسً التحلٌل - الحرٌة من الهروب: أعماله ومن[ 1.]والفلسفٌة

:  فروٌد سٌجموند رسالة - العاقل المجتمع - واألساطٌر الخٌالٌة والقصص األحالم فهم إلى
 النفس وعلم وماركس فروٌد عن مقاالت:  النفسً التحلٌل أزمة - وتأثٌره لشخصٌته تحلٌل

 . التدمٌر إلى اإلنسان نزوع تشرٌح - االجتماعً

ان هذه المدارس تختلف عن بعضها من حٌث موضوع البحث ومنهجه , ووجهة النظر الى      
الظاهرة السٌكولوجٌة . مما حدا بالبعض الى ان ٌعرضوا عن تسمٌتها بالمدارس , واطلقوا 
علٌها علوم نفس مختلفة . وهً وان كانت تعارض نظرٌة فروٌد , اال انها لم تخرج عن اطرها 
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