
 

 

         2المحاضرة الثامنة: سياقات الجسدنة

قبل الحديث عن سياقات الجسدنة، هناك مؤشرات تسمح بالدخول في سياقات الجسدنة و 

تظهر عند مواضيع المتمثلة في عمل سياقات الال تنظيم أو اختالل التنظيم التدريجي و التي 

لديهم عقلنة سيئة مثل عصابات السلوك، العصابات السيئة العقلنة، اختالل تنظيم ما قبل 

 الشعور، وعدم توفر التصورات الراجع للتجنب الشديد أو للقمع المستمر للتصورات.

 نقص وعدم توفر  التصورات -1

 نقص التصورات

نمو، وهذا إما من خالل نقص خلقي يمكن أن يعود نقص التصورات إلى المراحل األولى لل

أو حدثي للوظائف الحسية الحركية للطفل، و التي تمثل القاعدة اإلدراكية للتصورات، مثل 

صعوبات في الرؤية أو السمع.و إما بوجود اختالل وظيفي لألم كأن تكون األم ال تسمع أو 

 ال ترى. 

ظيفة األمومية( ، يمكن اعتبار نقص أو فائض  في المرافقة العاطفية لألم مع رضيعها )الو

أنها أكثر الحاالت شيوعا، حيث يتعلق األمر بأمهات تعانين من أمراض جسدية أو من 

اكتئاب  أو من التسلط أو العكس نجد لديها الالمباالة، وكذلك مشاكل األسرة الكبيرة، حيث 

 يصعب على األم أن تقوم بمهامها مع كل فرد.

مستوى التنظيم التدريجي قد يختلف من الرضيع إلى الطفل نجد في كل هذه الحاالت، أن 

الصغير )مستوى الحسي،الحركي،العاطفي،اللفظي(، لكن الشيء األكيد هو وجود غياب أو 

نقص على مستوى تنظيم التصورات، ما يعني غياب أو نقص في  اكتساب تصورات 

 صة بها . الكلمات، و التي تكون مرتبطة بالقيمة العاطفية و الرمزية الخا

 عدم توفر التصورات المكتسبة    

يكون عدم توفر التصورات المكتسبة، نتيجة للتجنب أو قمع التصورات النفسية، أو يمكن أن 

 يكون نتيجة لالختالل التنظيم العقلي، و عادة ما يتمثلون في ثالثة مصادر وهي:

 



 

 

 لمرتبطة بادراك يتعلق األمر بالشحنات العاطفية خاصة العنيفة و غير السارة، ا 

 مرحلة الطفولة األولى و الطفولة، والتي اعتدت على التصورات الخاصة بادراك تلك 

 الفترات، هذا ما يؤدي إلى تجنب مثل هذه التصورات أوال أو إلى قمعها الحقا .

  يمكن أن يتعلق األمر بالصراع الذي يواجه التصورات، ذات الشحنات 

الغرائزية و النزوية الثقيلة ، مع مركبات نفسية مبكرة مرتبطة بالجانب المثالي، والذي 

يلعب دور الرقابة، ما يمنع وصولها إلى ما قبل الشعور و الشعور، عن طريق قمع و تغيير 

 شروط حدوث هذا األمر كما مايلي:  Parat   Catherineطبيعتها، هنا وصفت  

 تصورات و العواطف المرتبطة فيما بينها ال تظهر.في زمن أول يكون مجموع ال

في زمن ثان يمكن أن تظهر التصورات على شكلها الوصفي البدائي، و تكون قد فقدت 

قيمتها العاطفية التي كانت مرتبطة بها في األصل، هذا ما يعني عدم وجود إمكانية 

 للمشاركة في تداعيات األفكار للحياة النفسية.

 مر باختالل التنظيم العقلي، حيث يتعلق اآلمر هنا بوجود فائض يمكن أن يتعلق اآل 

من االستثارات، والتي تعمل دائما على اإلخالل بتنظيم الجهاز الذي يستقبلها، حيث  

يضرب هذا الفائض من التصورات الجهاز العقلي، غالبا في المستوى األكثر تطورا الذي 

 ة.نعتبره التنظيم األوديبي للمرحلة التناسلي

في أحسن األحوال تتدخل هنا النكوصات وتلتحق بالتثبيتات، لينتج لنا عرضية عقلية 

 عصابية .

و في أسوأ األحوال تكون التثبيتات هشة، فتخترقها حركات اختالل التنظيم لتتحصل على  

 أعراض سيكوسوماتية يمكن أن تكون جد خطيرة.

 

 



 

 

 حركات اختالل التنظيم التدريجي: -2

الل التنظيم التدريجي معنا معاكسا للتطور الفردي بصفة عامة، وتعرف تأخذ حركات اخت

 هذه الحركات الالتنظيمية تتابعا معينا حسب ما يلي:

العاطفي بدون  -وجود فائض مستمر أو متكرر،و تراكم االستثارات على المستوى النفسي

تثارات تكون قليلة وجود إمكانيات لإلرصان النفسي، إمكانيات التدفق أو التفريغ لهذه االس

 حتى على المستوى السلوكي.

التوظيف السابق  précaritéاختالل التنظيم العقلي يكون متفاوت السرعة، حسب هشاشة 

لما قبل الشعور، وإذا كان الجهاز النفسي خاصة قليل الكثافة، فان الحركات الالتنظيمية 

فسية مقتصرة على تصورات ستخترقه.في حال غياب النكوص النفسي، هنا تصبح الحياة الن

 األشياء، و ظهور القلق المنتشر.

تظهر الالتنظيمات الجسدية، و التي تكون بكثرة ، حيث تصدر عنها أمراض مختلفة و غير 

 مألوفة في شكلها و تطورها مقارنة باألمراض الناتجة عن النكوصات.   

ما )يختلف زمن ظهور أمراض خطيرة و متطورة، يمكن أن يكون ظهورها بطيئا نوعا 

الكمون من حسب المرض في حد ذاته و حسب الشخص(، كما يمكن أن تفاجئنا نظرا لغياب 

  األعراض الخاصة باألمراض الجسدية سابقا .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3سياقات الجسدنة المحاضرة التاسعة:

سنتطرق في هذه المحاضرة إلى مفاهيم أساسية خاصة بالنظرية السيكوسوماتية لبيار مارتي 

المرتبطة بسياقات الجسدنة و المتمثلة في الفكر العملي و الحياة العملية ، القلق المنتشر و و 

 اإلكتئاب األساسي .

 و الحياة العملية الفكر العملي  -1

 (Barcelone)في ملتقى التحليل النفسي في  2691ظهر مصطلح "الفكر العملي" سنة

 القا من توجه سيكوسوماتي.انط Pierre Martyو  Michel de M’Uzanوقدمه كل من 

ناقص   فكر" في الفكر العملي تمثل ي( 1122بالرجوع إلى القاموس العالمي للتحليل النفسي)

une pensée déficitaire))،  ،واعي تقريبا بدون روابط جسدية مع وظائف الحلم

ص "(démentalisation)قلنة عفكر ألي و يبعث لفكرة غياب ال  ،الرمزية وأالهوامات 

2126.  

تسود فيه أفعال نالحظ أن الفكر العملي هو فكر خال من الوجدانات، الهوامات و الرمزية، 

سيئة أو  ، و التي ستكون إما عقلنة عقلنةاضطراب في الدليل على وجود هذا وأوتوماتيكية 

 مشكوك فيها . 

ذ معنى هذا ما يأخ .الفكر العملي باالكتئاب األساسي يرفقأنه غالبا ما  Martyيوضح 

مضاد يمثل نظام دفاعي و ربما عنصر بنيوي "  أنه  Fineمؤشر مهم حيث وضح 

 االختالل إلىيصل  أنشارك في اختالل التنظيم الذي يمكن يلكن في هذا السجل  ،للصدمات

  Alain, Fine,2013p)2121).جسدي "ال

 والذي إذا أصبح مع الوقت فكرا مزمنا إلى الحياة العملية.  ،يتم االنتقال من الفكر العملي

ستقرار يتموضع أثناء اتتميز ب ،تشكل مرحلة مزمنةMarty (2611 )حسب  الحياة العملية 

(                                progressif caractère )حيث أصيبت خاصية التدرج ،ظهور اختالل التنظيم البطيء

ليتعلق األمر بإعادة تنظيم نكوصية و التي ال  فطريةال تكون هناك أي إعادة تنظيم   حيث



 

 

متفاوت   ( aménagement fragile)تبدو كذلك ، تظهر الحياة العملية  توظيف هش 

 .لتظهر عدة  حوادث جسدية الدوام في الزمن 

حيث  "،اآلني "يكون الفرد الذي يعيش حياة عملية خاضعا إلى مفهوم الراهن والعملي

و كذا  تقتصر على الحفاظ على حياته كاألكل و النوم. ،آنية و أوتوماتيكيةتصبح  سلوكاته 

 عن  إشباع الرغبات الحالية الخالية من اللذة و الرغبة. سلوكات تعبر

( Marty 1980 p 28.) 

عالقاتهم مع تصبح سلوكات األفراد خالية من العاطفة و تتقلص دائرة اهتماماتهم و كذا 

 اآلخرين.

بخصوص العالقات التي  القاموس العالمي للتحليل النفسي ( في1122)A.Fineيشير 

وجود  إلىيربطها الشخص الذي يكون يعيش حياة عملية مع المعالج أو مع اآلخرين " 

كما يتم  ،ما يجعل كل عالقة بيضاء ،كل تورط عاطفي نقص في و ،نقص في التماهيات

 2121" ص طابقا للموضوع.م اآلخراعتبار 

هذا ما يوضح وجود  صعوبات في المجال العالئقي للشخص المريض ، لكونه يكون عاجزا 

عن التماهي باآلخرين كما يعتبر اآلخر مطابقا له ، نجد هنا أن ال مكان لآلخر بفردانيته و 

قة و لهذا تعرف هذه العال ،مجرد صورة مطابقة للمريضال يتعدى كونه بل  ،خصوصياته

 لغياب التماهيات و التحويالت.بالعالقة البيضاء 

يظهر لنا جليا االرتباط الموجود  بين الفكر العملي واالكتئاب األساسي وهذا ما سنتطرق 

 إليه اآلن.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اإلكتئاب األساسي  -2

 Pierre Martyمن قبل  2699سنة  تم إدخال مفهوم االكتئاب األساسي 

ظهر هذا المفهوم بعد ما برز مفهوم "االكتئاب بدون موضوع" و الذي يمثل جوهر  كل  

 االكتئابات.



 

 

األمر بانخفاض مستوى  "يتعلق( 1122بالرجوع إلى القاموس العالمي للتحليل النفسي)  

و  ،الليبيدو على المستويين الموضوعي و النرجسي، بدون وجود مقابل اقتصادي إيجابي

 حتىعن االكتئاب العصابي وه ليبيدي على المستوى العالئقي  .هذا ما يفرق تعلقبدون 

  122" ص الذهاني

بدون عاطفة  تظهر خاصية النمط العالئقي من خالل نمط عالئقي عام .حيث يتم كل شيء

 كامن. صراع نفسيظاهرة، مع إزالة كل دراما أو 

في إطار ليحتل بعدها مفهوم االكتئاب األساسي و الفكر العملي و الحياة العملية مكانة مهمة 

 . التنظيم والذي ينتمي إلى نموذج سياقات الجسدنة اختالل

االكتئاب األساسي  أعراض أهمتحدث مارتي عن غياب الشعور بالذنب ما يمثل  2611سنة 

 يسيء القيام بوظائفه الخاصة بالربط والتوزيع و الدفاع . انأ وجود كما وضح 

و  ،عجز يكون على المستوى النفسيالو ( ماقبل الشعور précaritéيؤكد أيضا على فقر)

  االضطرابات الجسدية  تكون نتيجة  نظام دفاعي غير منظم في مواجهة الصدمات .

 القلق المنتشر  -3

  أوتوماتيكي،يعرف بالقلق المنتشر يكون آلي و  بقلق)اإلكتئاب األساسي( سبق هذه المرحلة ت

 العقلية.قادرا على تحريك الدفاعات  غير لكونهبالخطر هذا القلق ال يكون منذرا 

 إنهاكاالكتئاب األساسي يكون عند  إلىاالنتقال  أنفرضية مفادها Marty (2699 ) وضع

   122حساب التوظيف النفسي." على جهاز القلق"

ما يؤدي إلى الدخول في  حالة بدائية تتميز بعدم التحكم و الفائض عن القلق المنتشر و ينتج

 ( (Marty.1980.p59.p67.اإلكتئاب األساسي.

 

 

 



 

 

 النوزوغرافيا السيكوسوماتية  :المحاضرة العاشرة

 تصنف البنيات النفسية ضمن ثالث فئات وهي كالتالي 

 العقلية ،العصابات و الذهانات العقلية العصابات -

 عصابات الطبع -

 عصابات السلوك  -

 العصابات العقلية  -1

وتضم العصابات و الذهانات أي البنيات األكثر صالبة من ناحية التنظيم العقلي المتميز 

 بسير عقلي مستمر و يكون فيها التفريغ عقلي.

قادرة على صد و إيقاف الحركات لبة تكون النكوصات الص–كما نجد أن أنظمة التثبيتات 

 الالتنظيمية.

 عصابات الطبع -2

تتموضع عصابات الطبع بين العصابات العقلية و عصابات Pirlot.G (1121 )حسب 

تضم أغلبية األفراد الذين نقول عنهم أنهم ''عاديون"، و نتيجة تعرضهم للصدمات  السلوك،

النفسي ، إذ يمكن أن يتعرضوا لخلل في توظيفهم يمكن أن يصبحوا موضوعا لنقائص كثيرة 

 طفيف أو عابر مع كف.

أنظمة إعادة التنظيم السيكوسوماتي بعوض يالعقلية، وجود خلل  تجنب أو قمع التصورات

خلل كبير ودائم مع الغياب الشبه التام لمختلف أنواع التصورات أثناء  في النكوصات ،

 2إعادة التنظيم التدريجي.ص

مع وجود سير غير مستمر في الموقية األولى و الثانية، يترتب  غياب نقاط تثبيت صلبة

 عنها في الموقعية األولى عدم انتظام السير النفسي.

 أناأعلى غير متميز يتخذ خصائص و صفات  انأاما على مستوى الموقعية الثانية فنجد 

 مثالي.



 

 

صعوبة التكيف مع الواقع الخارجي ما عدا الواقع العملي الراهن مع صعوبة التكيف مع 

اضطراب العالقة  إلىمثالي بعبق عملية التقمص مما يؤدي  أنااألشخاص مع وجود 

  بالواقع.

 عصابات السلوك -3

أفراد لديهم توظيف نفسي لم يكن تضم عصابات السلوك Pirlot.G (1121 )حسب 

ما يعني أنهم يعيشون نزواتهم مباشرة دون أن تخضع أفعالهم إلى  محكم التموضع ،

اإلرصان النفسي و هذا نتيجة التعرض لصدمات، ما يجعل لديهم قابلية كبيرة لإلصابة 

 باألمراض  السيكوسوماتية المختلفة لكون توظيفاتهم ال تسمح بالنكوص النفسي المالئم.

وهي ناتجة عن فشل في التنظيم  ،و صالبتها النكوصات–ميز بنقص في أنظمة التثبيتات تت

يتمثل هذا النقص على مستوى  ،، ما يؤدي إلى نقص في الموقعية األولى و الثانية الشرجي

ما قبل الشعور، أما على مستوى الموقعية الثانية ل فقدان القيمة الوظيفية  الموقعية األولى

  .ا هش على حساب أنفتكون هناك سيطرة أنا أعلى أوديبي خاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لمحاضرة الحادية عشر:السيكوسوماتية عند الطفلا

نظام صاد االستثارات  ،الوظيفة األمومية ،للفسيفساء األولي في هذه المحاضرة  سنتطرق

كل هذه المفاهيم تساهم في النمو السيكوسوماتي الجيد للطفل و  ،لألم و كذلك قلق الغريب

العكس صحيح، حيث يؤدي وجود خلل على إحدى هذه المستويات إلى الدخول في سياقات 

 الجسدنة لدى الطفل. 

 ولي الفسيفساء األ -1

 عن الفسيفساء األولي :( 2699)يتحدث مارتي 

عمل بصفة مستقلة نسبيا عن بعضها تيولد الرضيع مزودا بمجموعة من الوظائف والتي  

البعض، لتعمل األم من خالل الوظيفة األمومية و بتوفر الغريزة األمومية ، على تنظيم 

 وترتيب وتناسق مختلف وظائف رضيعها ليتولى تدريجيا هذه المهمة مع نمو سلطة التنظيم.

 (Marty.P,1976 p 119) 

 الوظيفة األمومية: -2

الوظيفة األمومية و  تضمن عن خصائص األم الجيدة كفاية والتي  Winnicottيتحدث 

أما    un bon holding, un bon Handling ,Object presintingالمتمثلة في : 

Bion  تضمن الوظيفة  حيث بدءا بالفسيفساء األولي لألمرة الحلمية دفتحدث عن الق

 و المرتبط " بقدرة األم  الحلمية". األمومية للطفل ما يعرف بنظام صاد االستثارات المالئم

 .وصف األم بالشخص المغيث الذي البد أن يضمن الوظيفة األمومية Freudأما 

نه عند الحديث عن الوظيفة األمومية نقصد األم أو الشخص البديل الذي أتجدر اإلشارة  

 يمكنه أن يقوم برعاية الطفل و تغذيته. 

من خالل عالقتها برضيعها و المتمثلة في  حضورها و غيابها المالئمين، و   األمتعمل 

الرضيع للتصورات و إدراك  على اكتساباإلشباع و اإلحباط،  كذلك بالرجوع لعمليتي

تكون مصيرية  التينكوصات عند الرضيع و–تشكيل أنظمة تثبيتات  سيسهلما هذا  ،الواقع



 

 

يصبح  ،االنفرادية -الرضيع لمرحلة االنفصال عند وصول ،في مواجهته للصدمات الحقا

 قادرا على التفكير في اآلخر و في نفسه كفرد له داخلية خاصة به.

البد من تدخل  ، ولهذابها لتصبح مفكر القدرة على إدراك األم في غيابها ى الطفلتشكل لدت

أن يكون  ،و هي أن تسمح األم ألول شخص غريب و المتمثل في األب ،"رقابة العاشقة"

 حاضرا في نفسية الطفل.

( عن سلوكات التبعية التي تلجأ إليها األم إليقاف الرضيع عن البكاء 2691)Fain.M تحدث

 و الصراخ ولتنويمه بدال من الحديث معه.

عن االختالل السيكوسوماتي عند الطفل بإرجاعه إلى الوظيفة األمومية  Spitz.Rتحدث 

 (psychotoxiques)تتميز هذه األخيرة بالتسمم النفسي  ،لطف -ي العالقة أمفوالتي تتمثل 

األم التي تتميز بالنقص و -الحظور و كذلك عالقات بين الطفل  من خالل اإلفراط في

 الحرمان.

على التقليل من االستثارات التي تصل لرضيعها عن طريق نظام صاد  األم تعمل 

   .بهااالستثارات الخاص 

 : الخاص باألمنظام صاد االستثارات  -2

في محاولة تأسيس توازن داخلي للرضيع، فهي  باألميساهم نظام صاد االستثارات الخاص 

قوية و مستمرة سواء كانت خارجية )كالحرارة، البرد( أو  الستثاراتتحجب عنه التعرض 

ينتج عن قوة و استمرارية االستثارات تأثير  صدمي حيث يمكن أن  ،داخلية )كالجوع(

هذا ما يشكل خطرا على الطفل  ،تخريب التنظيم إلىيؤدي  يمكن أن ،الرضيعمستمر على 

و بالتالي ال تؤدي إلى تكوين  ،أحيانا لكون هذه الوضعية ال تسمح بتناوب غرائز الحياة

 ي للطفل.لتثبيتات وظيفية تسمح بانطالقة جديدة إلعادة التنظيم العق

بواسطة اتصالها  األمتكون بتدخل  ،ي للفردأهم التثبيتات الصلبة بالنسبة للمستقبل البنيو

على مستوى  ،وهي االتصاالت التي تتم في الفترة الثانية من المرحلة الشرجية ،برضيعها

 الحزمة التطورية المركزية.



 

 

أن الراشد المريض هو حامل لمرض أكثر قدما و أكثر خطورة و الذي  Marty يعتبر

 طفل. -يتمثل في العالقة األم

 قلق الغريب -1

 عن قلق الشهر الثامن: Spitz.Rيتحدث 

يصبح الطفل يتعرف على العينين و الجبهة لألشخاص المألوفين، يمثل غياب األم شعور 

 في حظور شخص غريب . )  (déplaisirباأللم 

منهم كان بالمائة    22يعانون من اكزيما الحساسية  الذين  األطفال أن  Spitz.Rيوضح 

فال تحبذ لمس  ،وهذا راجع لكون األم متوترة في عالقتها معه ،لديهم غياب لقلق الغريب

 الرضيع و االهتمام به.

نظام دفاعي عالئقي  وجود عن العالقة بالموضوع الحساسية وتعنيPierre.Mتحدث 

  فيحتفظ بالمألوف في كل العالقات و ال يعترف بالغريب.  ،وتقمصي

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثانية عشر:العالج السيكوسوماتي التحليلي.المحاضرة 

إلى الرجوع لمفاهيم خاصة بالمحللين يقودنا الحديث عن العالج التحليلي السيكوسوماتي 

 Pierre Marty(2691)( والذي نشأ على يد  (IPSO التحليليين للمعهد السيكوسوماتي 

العالج  دراسةلل إلى والذي البد أن يخضع المح ،فان العالج المقترح هو عالج تحليلي

 التحليلي، العيادة و السيكوسوماتية.

 . و الجراحي يكون العالج السيكوسوماتي التحليلي بالموازاة مع العالج الدوائي

لمستوى أحسن في توظيفه النفسي، لهذا البد أن  يهدف هذا العالج إلى أن يصل المريض

 يكون المكان المخصص للعالج السيكوسوماتي مختلف عن مكان تلقي العالج الدوائي.

طبيعة ذات بوجود عالقة عالجية جديدة و  ،هذا ما يسمح للمريض باستثمار توظيفه النفسي

 جديدة. 

و عليه التكيف مع  ،اء تفسيراتتحلي الحذر في إعط في هذا الصدد على المحلل النفساني

 للمريض.نفسي مختلف مستويات التوظيف ال

أهمية كبيرة جدا بالنظر للهشاشة التي يعاني منها التوظيف النفسي و يأخذ اختيار اإلطار 

  .السيكوسوماتيين  التوظيف الجسدي للمرضى

 ،و يقترب توظيفهم النفسي من العصاب ،في حال وجود مرضى لديهم أمراض خطيرة

ويكون عدد الحصص ،  la cure typeيمكن اقتراح عالج تحليلي بالرجوع إلى األريكة 

 ثالث حصص في األسبوع.

ويعانون من الحياة العملية مع خلل  ،أما في حالة مرضى لديهم أمراض خطيرة و متطورة

هنا ال  ،اح ثالث حصص في األسبوعهنا يمكن اقتر ،في الحياة الهوامية و جروح نرجسية

 بل لوضعية وجه لوجه. األريكةيمكن اللجوء إلى 

 أهمية وضعية وجه لوجه:



 

 

 اوإدراكي ا، نرجسي احقيقي اتتمثل في الحظور اإلدراكي و الحي للمحلل الذي يمثل سند

 والذي يمكنه أن يصلح "األغلفة النفسية" و الحدود النفسية التي تستند على الجسد.

 .في اختياره العالجي ( (Ni trop ni trop peuقاعدة المعالج حترم أن يالبد 

يتعلق األمر  حيث (Règle/cadre) فكرة )القاعدة/اإلطار(  Pierre.Mيوضح 

. نتحدث هنا عن الوظيفة األمومية "ب"الوظيفة األمومية و وصوال إلى التحليل النفسي

و التي ترتكز على  ،و التي تعتبر كمرافقة لكل الحركات النفسية للمريض ،للمحلل النفساني

 التقمصات األولية و النرجسية للمحلل النفساني على مريضه .

الهدف من كل هذا هو إصالح أو إعادة إصالح صاد استثارات المريض عندما يكون 

 .األساسي  االكتئابأو العكس إحداث استثارات خاصة عندما يكون هناك حالة من  ،مصاب

 ،في نهاية العالج هناك من يتقبل التقليل في عدد الحصص في األسبوع للتحضير للفراق

 و هنا يكمن المشكل الخاص بالمرضى السيكوسوماتيين. ،وهناك من ال يستطيع ذلك

يمكن للمعالج التقليل من نشاطه و الرجوع على  ،عندما نالحظ إعادة التنظيم النفسي

تحليلية الكالسيكية.في نهاية العالج البد من التقليل من عدد الحصص في الوضعية ال

 األسبوع للتحضير إلنهاء العالج.
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