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 كلمة إلى طلبتنا األعزاء

الجزائر ككل البلدان المصابة و في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية بأكملها،

 ،وعائالتنا وتحمي أهالينا ،وتحميناتدابير تحمي طلبتنا  اتخاذبجائحة كرونا، كان البد من 

تم اللجوء إلى تقديم وكي ال نكون سببا في تفشي هذا الفيروس،  ،بلدنا العزيزجامعتنا و

 .المواقع اإللكترونية للجامعات عبرالموجهة  وحتى األعمالوالمحاضرات روس الد

على أمل ، سنحرص على أن يتلقى طلبتنا األعزاء كل الدروسوفي هذا الصدد سنعمل 

 اإلستماعمعكم و  الحوار واللقاءألن ال شيء يعوض  اللقاء بكم في القريب العاجل،

فأنتم ذخرا لهذا الوطن، و أنتم من  معكم،النشغاالتكم و الرد على أسئلتكم، و التفاعل 

 طبعا.سيضمن استمرارية تخصصنا علم النفس العيادي و باقي التخصصات 

 ،بالبحث و الدراسة و المطالعة ،أتمنى أن تستثمروا هذا الوقت الذي ستقضونه في البيت

 االنترنيت.فال ضرر في الرجوع إلى المواقع العلمية عبر شبكة  الكتب،وإن غابت 

وال مفقودين ، اللهم تولنا برحمتك و اغفر لنا و ارفع إلى موعد قريب إن شاء الله ال فاقدين 

 .عنا هذا البالء

 

 

 أ . سالمي حياة 

 

 

 

 

 



 

 

 

  بالنسبة لمقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية، سنسعى في المحاضرات للتعمق في

محتوى النظرية السيكوسوماتية، أما في حصص األعمال الموجهة، فسنتطرق 

من هذا التقسيم هو الحصول على  السيكوسوماتية، الهدفلمختلف اإلضطرابات 

 أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالمقياس.     

 مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتيةحاضرات برنامج  م

 : التصورات.1المحاضرة

 : العقلنة و أنواعها2المحاضرة 

 :االقتصاد السيكوسوماتي 3المحاضرة 

 :  النكوص 4المحاضرة 

  التثبيت: 5المحاضرة 

 :عمل نظام ما قبل الشعور.6لمحاضرة ا

  النزوية.نزع الروابط لبالرجوع للنكوص و  الجسدنة :7المحاضرة

أهم ما يميز سياقات الجسدنة: االكتئاب األساسي، الفكر و الحياة العملية   :8المحاضرة

 القلق المنتشر .

 : النوزوغرافيا السيكوسوماتية 9المحاضرة 

 العصابات الجيدة العقلنة ، عصابات السلوك و عصابات الطبع.

 : السيكوسوماتية عند الطفل.11المحاضرة 

  ج السيكوسوماتي التحليلي.:العال11المحاضرة
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 التصورات األولى:المحاضرة 

  :تعريفها -1

( على أنها من المصطلحات التقليدية في 1985يعرفها معجم مصطلحات التحليل النفسي )

و يستعمل للداللة "على ما نتصوره، وما يكون المحتوى النفس، الفلسفة و في علم 

يعارض فرويد بين التصور  إدراك سابق" خصوصا السترجاعالمحسوس لفعل التفكير" و 

 181ص مصيرا مختلفا في العمليات النفسية.و العاطفة ،إذ يلقى كل من هذين العنصرين 

استرجاع إلدراكات سابقة حسب فالتصور هنا مرتبط بمحتوى التفكير كما يأخذ معنى 

، كما وضح فرويد أن هناك اختالف بين العاطفة و التصور فلكل واحد منهما مصيرا فرويد

  و هذا الذي سنراه الحقا.    النفسيمختلفا في العمل 

سجل في لذي سيوجود تنظيم تدريجي للتصورات، واوضح   P. Martyأن  تجدر اإلشارة إلى

عادة ما يرافق تسجيل و  ،ادراكات  أولية و التي تترك آثار ذكرويةبادئ األمر على شكل  

، تتم هذه العمليات على ا أو سيئالطيف اعاطفي اانطباع ،إعادة استرجاع التصورات الحقا

 مستوى نظام ما قبل الشعور، والذي يعتبر مكان تواجد التصورات و ارتباطاتها فيما بينها.

صاالت مع األم ثم ستحفظ و تنظم العالقات مع اآلخرين و تولد  التصورات انطالقا من االت

تسمح بالتدريج باالتصال مع الذات )التفكير الداخلي(.تمثل تصورات الكلمات قاعدة أساسية 

 لتداعيات األفكار .

(أن نشأة التصورات تمر بثالثة مراحل و التي 2119) K.Mekiriفي هذا الصدد وضح 

تعتمد كثيرا على الوظيفة األمومية و ما يتم في مراحل االنفرادية تتمثل هذه المراحل حسبه  

أما المرحلة الثانية تكون بين الجسد و النفس في  المرحلة األولى تكون على مستوى الجسد 

 لنفس.في حين تكون المرحلة الثالثة على مستوى ا

 سنتطرق اآلن إلى أنواع التصورات حسب التحليل النفسي.

  



 

 

 :تصورات األشياء و تصورات الكلمات -2

تصورات األشياء و تصورات  ،تجدر اإلشارة إلى تقسيم فرويد التصورات إلى نوعين

 المعجم كالتالي: سب نفسالكلمات والتي سنذكر تعريفها ح

يستعمل فرويد هذه المصطلحات في نصوصه ما وراء النفسانية، كي يميز بين نوعين من 
 "التصورات"

 تشتق من الشيء،  أساسا والتيالبصرية منها  – 

 والتي تشتق من الكلمة. أساسا والسمعية منها-

لهذا التمييز عند فرويد قيمة ما وراء نفسانية، حيث يميز ارتباط تصور الشيء بارتباط،  
الوعي، خالفا لنظام الالوعي الذي ال يدرك  –تصور الكلمة المقابلة له نظام ما قبل الوعي 

 (.181، ص 1967)البالنش وبونتاليس ''سوى تصور الشيء 
في حين مات مشكلة نظاما ما قبل الشعورترتبط  هنا تصورات األشياء مع تصورات الكل

 .يضم نظام الالشعور تصورات الكلمات فقط 

 تصورات األشياء:  

تطرق لفرويد لتصورات األشياء بالرجوع إلى حاسة الرؤية للتعرف على األشياء المحيطة 

ناتجة عن تجارب ذات طابع حسي إدراكي وضح أنها تصورات  Martyأما  بالرضيع .

حسية إدراكية و كذلك تداعيات سلوكية )القيام بأشياء في ترتيب  لتنتج تداعيات

 15.ص(معين

 تصورات الكلمات:

لها عالقة بالشعور، وبالتعبير اللفظي فتعتمد على حاسة السمع و تشتق من الكلمة ، و "

وتخضع للسياقات الثانوية، يشير كل من البالنش وبونتاليس لكون أفضلية تصور الكلمة ال 

جهزة مجرد تفوق سمعي على البصري، إذ ال يتعلق األمر باختالف بين األ تختزل إلى



 

 

نها أن تصورات الكلمات نفسها يمكن التعامل معها في الفصام، وكأالحسية، إذ وضح فرويد 

تصورات الشيء تبعا لقوانين العمليات األولية، كما هو األمر في الحلم، حيث تخضع بعض 

 .ج.ب.،بونتاليس .ج.،)البالنش "زاحةالتكثيف واإل إلى الجمل المنطوقة في حالة اليقظة

 (.182، ص 1967

تتكون انطالقا من حديث اآلخرين بدءا  في نفس المعنى وضح مارتي أن تصورات الكلمات 

من الكلمات األساسية إلى األكثر تعقيدا، في بادئ األمر تكون ذات طابع حسي، لكون 

تصورات الكلمات كانت عبارة عن تصورات أشياء و تصورات كلمات، لتصبح عبارة عن 

 تصورات كلمات عبر تطور الفرد.

تكون الدمية في بادئ األمر عبارة عن شيء و وضح لنا  هذا من خالل مثال الدمية ، حيث 

مرئي و ملموس بالنسبة للرضيع، لتأخذ بالتدريج معنى )طفل( ثم الحقا عند المراهق و 

 "و كل هذا مسجل في ماقبل الشعور .امرأةالراشد ستأخذ معنى مجازي "

ذا في حال حدوث اختالل ن تعود لشكل تصورات أشياء وهأيمكن لتصورات الكلمات 

و يكون هذا بفقدان تصورات الكلمات أغلبية المركبات  ،نظام ما قبل الشعوريم في التنظ

مجرد تعني  الل النمو لتصبح كلمة دمية العاطفية الرمزية و المجازية و التي تم اكتسابها خ

 " لعبة أطفال".

حيث يمكنها أن  ،في زمن معين و تترجم أحالم اليقظة نوعية التصورات عند فرد معين

هذا ما يسمح لفتح المجال أمام تداعيات  ،تكون مليئة و ثرية انطالقا من صورة بسيطة

إلى المحتوى لتصل لتذهب ابعد من المحتوى الظاهر  ،المليئة بالعواطف و الرمزية

 18صالكامن.

كما يمكن أن تكون مجرد تصورات أشياء يومية مرتبطة بالواقع باألفعال المنجزة  أو 

 لمراد إنجازها في هذه الحالة ال يمكن أن تؤدي إلى تداعيات األفكار .ا



 

 

 :خصائص التصورات -3

ترتبط كمية التصورات بتراكم طبقات التصورات عبر مختلف : l’épaisseur الكثافة

 المراهقة.فترات النمو خاصة مرحلة الطفولة و 

 نوعية التصورات و حركتها عبر مختلف المراحل التاريخية. تتمثل في   :fluiditéالليونة 

استمرارية وجود التصورات عند الحاجة لذكرها  بمعنى أن  :permanenceالديمومة 

تكون مجموع التصورات حاضرة )دائمة الحظور( في كل لحظة على المستوى الكمي و 

 الكيفي.

ات مؤقتة أو إلى خلل في أحد تجدر اإلشارة أن التصورات يمكن أن تتعرض إلى انقطاع

  خصائصها ما سيؤدي إلى اختالل التنظيم على مستوى نظام ماقبل الشعور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العقلنة: المحاضرة الثانية: 

 :تعريف -1

أن مصطلح العقلنة لم يكن يعرف في  (2113وس العالمي للتحليل النفسي)يوضح القام

 القواميس الفرنسية .

 Pierreليستعملها بعدها  1928 منذ Edouard Claparèdeاستعملت هذه الكلمة من قبل 

Marty .منذ السبعينات من القرن الماضي    

و نشأ لحاجة السيكوسوماتية  ،ليتبلور هذا المصطلح و يصبح  ينتمي لمصطلحات تحليلية 

جر الزاوية و إلى وضع تقسيم نوزوغرافي سيكوسوماتي ، حيث أصبحت تمثل العقلنة ح

  مؤشرا مهما فيه. 

انطالقا من فرضية مفادها وجود فقر في التوظيف العقلي في إطار االقتصاد 

عيادي بسجل -و الذي يهتم على مستوى نظري ،تم تحديد مفهوم للعقلنة ،السيكوسوماتي

 1147نظام التصورات .

ية و نوعية التصورات المتمثل في" كم ،بعد جديد في الجهاز العقلي هذا ما يعتبر دراسة 

هذا لكونها تشكل لنا في وإذ تشكل التصورات قاعدة الحياة العقلية  ،النفسية الخاصة باألفراد

 و في الليل عناصر الحلم". ،النهار ما يعرف بالهوامات

 Pierre Marty ,Michel de M’ Uzan et Christian Davidحيت أعطى كل من 

الدقيق لكمية ونوعية التصورات في فحص التوظيف مكانة مهمة جدا للتحليل  (1962)

 العقلي للمريض السيكوسوماتي .

(  فتطرق للعقلنة على أنها "عبارة عن 2115)Manuel de psychiatrie cliniqueأما 

مفهوم مستعمل من طرف المحللين النفسانيين و الذي يغطي كل مجال اإلرصان النفسي، 

التصوري و الهوامي للفرد، حيث يظهر عمل ارتباط فالعقلنة تعنى أساسا بالنشاط  

 التصورات في نظام ما قبل الشعور"



 

 

في سجل االقتصاد السيكوسوماتي وجود نقص في التصورات المكتسبة  Martyذكر

،غياب ناتج عن التجنب، القمع ،اختالل التنظيم العقلي و كلها مرتبطة بنقص الحياة في  

 .1147الواقع النفسي.

فهو من األوائل الذين اهتموا  Michel Fainأن   Claude Smadja (2111)  يذكر

الذي يضم البعد  ،مباشرة بالبحث السيكوسوماتي طابمرت إذ اعتبرها مصطلحا معقدا ،بالعقلنة

 الديناميكي و البعد االقتصادي و التنظيم النزوي الفردي.

لتصل إلى مختلف أشكال عبارة عن سياق مستمر للتحوالت النزوية "يعرفها على أنها :  

  12.ص"التعبير النزوي

و تلك  )الالشعور، ما قبل الشعور، الشعور( تهتم هذه التحوالت بنمط بناء الجهاز النفسي

لكن تهتم خاصة بدينامية  )توظيفات أولية و توظيفات ثانوية( بالتوظيف النفسيالمرتبطة 

 التصورات.

ثالثة محاور يمثل كل واحد منها احد أبعاد  إلىيرى مارتي أن تقييم العقلنة يكون بالرجوع 

  و االستمرارية.أالليونة و الديمومة ، نشاط التصورات و المتمثلة في سمك التصورات 

 على أنواع العقلنة. سنتحصلعلى أساس الدراسة الدقيقة لخصائص التصورات 

 

 : أنواع العقلنة -2

الجيدة، العقلنة السيئة و العقلنة المشكوك نجد ثالثة أنواع من العقلنة و المتمثلة في العقلنة 

 فيها ،تلعب هذه األنواع دورا مهما في التصنيف السيكوسوماتي لبيار مارتي .

 

 

  



 

 

 : العقلنة الجيدة

و القدرة على االرتباط فيما  ،الزمن استمرارها عبرثرائها و  تتميز بوفرة التصورات و

إثراؤها خالل النمو بالعديد من القيم العاطفية تم  بينها، هذا ما يبعث تداعيات األفكار،

 . والرمزية

 

 : العقلنة السيئة

تظهر و كأن هناك غياب للتصورات، وفي أحيان أخرى نجد تميز العصابات السيئة العقلنة  

في كمية التصورات ) حيث نجد إدراكات كثيرة عبر الزمن لم يتسنى لها أن تعطي  فقر

يكون األشخاص محدودين في الفكر لهذا يكون ، تصورات( ، و نقص في نوعية التصورات

هناك اللجوء إلى السلوكات و هذا للتعبير عن مختلف االستثارات الداخلية 

  ) (exogèneو الخارجية المنشأ ) (endogèneالمنشأ

 

 : العقلنة المشكوك فيها

نتحدث هنا عن عصابات ذات عقلنة مشكوك فيها، والتي تتميز بوجود عقلنة جيدة تارة و 

هذه  المكتسبة وهذا بتدخل التجنب أو قمعنجد غياب التصورات عقلنة سيئة تارة أخرى، 

  التصورات.
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