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 :اس�هالل
 ال�ي ال��م ن�ة م�ا&عة ق"ل  أم! ن�ة ُتْق�أ أن لوآم ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ع� ال2اد0 الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى          � 
 ع�� ال
اد� الفل
�ات أن�اع��� ال"اغة وم
 )2( ال�)�ر�  اإل�قاع
	��  ال)'&ف�ى: م&%�ر م#

…………………….. 
……………………. 

 :یلى ا=� م�ها دور ل�ل ت���;ا ال.-اغات معال8 تف.�ل �6�7
 

 :ال�ص0"ة ال"اغة: أوالً 
 اله)ف لH)مة ت�ت�"ها وGعادة وع�ضا �2ال ال��EF ع� معل�مات م� رص)ه ت8 ل�ا م�ج; وصف وهى
 :ال�الى ال�جه على ت�ازل-ا األه�-ة ت�ت�M و�6�F فال�ه8! األه8 الفJ2: م� ال�2)د
 ل�M�X الف�ر0  &ال�)خل ْولىاأل ال��اUV ال�2-��� م� األم� یه�ه وم� وأهله ال��EF 7َُعّ�ف (1) 

��Hة  الY,ال�&   �VاHله ال�ه)دة   لل� :�F�ار   مق)م�ها  فى  7أتى ال�ى   ولآلخ
 .والع6وان"ة   واله�ب،  ، االن�
 أو  أوال،  ع��ه إثYات  7أتى   س�ة  85  ع�)ه   م�EF   ف�aال  ، ال2الة وم,��ة V"-عة فى ال�_ث�ة   الع�امل (2) 

  تأك�)ا  ، وه6
ا  ”)ت�;وج ل8“ وGن�ا: ،”عان!“ أنها یi"a (وال ، أوال   ال�)ن-ة   حال�ها  تأتى   س�ة  47  ع��ها   عان!
  . خاص ب�جه   إل-ه   ال�n� نلفi   أن   ن�F)   ل�ا 

  
 :>العالج   ت�عل8   أول��ات

 )(أمaلة كال�الى ال.-اغة ه
ه في ت�ت�"ها تق)87 إلى ت�2اج   للعالج   &ال�,Yة   م,ائل   ث�ة
” الُ=6ِ�@ْ  العاملِ  “7,�ى ما وه� ،ال=�ض"ة ال
الة اس�=�ار  ع�  م,�sل��ه   تأك)ت   س"M   وج�د1 – 

 factor perpetuatingل-ة أولى وه��s,�& اب م� ال��اولYة األسsِّال�ه�ـPredisposing ، اب فهىYأس 
iال�اضى في ح)ث Mع.Fا حاًال، ت�اولها و��a=ال �67ن  ما وB'� أح) ه� ب���sا: فى خاصة – الُ=6�@ 

  ،واس���اره ال��ض   إح)اث  ع� ال�,�sلة اإلم�اض-ة تغ
7ة فى &اإلسهام – الشع�رFا 7ق�م ال
0 ال�ال)ی�:

الصياغة الوصفية:
وهى وصف موجز لما تم رصده  
من معلومات عن المريض طوال  
وعرضا وإعادة ترتيبها لخدمة  
الهدف المحدد من الفحص

ُيَعّرف المريض وأهله ومن  
يهمه األمر من المحيطين  
المناطق األْولى بالتدخل  

  بالنسبة الفورى لتجنب الخطر  
  المهددة له ولآلخرين:   للمخاطر 

  مقدمتها فى   التى يأتى   
والعدوانية   والهرب، ،  االنتحار 

  مسئوليته   تأكدت   سبب   وجود
استمرار الحالة المرضية،  عن  

” العامِل الُمِديمْ “وهو ما يسمى  
perpetuating factor 
وهو أولى بمسئولية التناول من  
األسباب المهيـِّئة  
Predisposing

كثيرا ما يكون السبب الُمديم  
خاصة فى بيئتنا: هو أحد    –

الوالدين: الذى يقوم الشعوريا  
باإلسهام فى تغذية   –

اإلمراضية المسئولة عن  
المرض واستمراره   إحداث 

من أهم ما يتقدم فى األوليات  
  ذكر   فى هذا المقـام  

  تعوق   قد التى     الصعوبات 
  للعمل على   ذلكو    العالج   خطة 



 ال�ال)(ة) ه
ا ع� حاس8 ف.ل إلى �27اج ق) م�ا Imposé) Folie الُ�ْق82َْ  ال��Xن  7,�ى ما ه� (وه
ا
 ال�ال)   اس�s.ال“   ع�ل-ة  أح-انا  اإلج�اء   ه
ا  على   �7لU  ح�ى  ، الX�اح-ة   &الع�ل-ة   أح-انا   7Yَّه   ما وه� (

   Parentectomy). Psychic  ”نف,-ا
 &ال�,�فى   اإلی)اع   &أن   ق�ار   اتHاذ  إلى   ال2اجة 2 – 
 …ال���2ل األس�ة تف�� ی�ق
 ق�ار اتHاذ إلى ال2اجة3- 
     
 :خاصة    صع�Cات 

 للع�ل   وذل�   العالج   خ�ة   تع�ق    ق)  ال�ى   ال.ع��ات   ذ=�    ال�قام ه
ا فى األول-ات فى ی�ق)م ما أه8 م�
  ع)م أو  ، م,�ق� م�;ل  إلى =االف�قار ال�اعى: االج��اعى ال�X ف,اد أو ف�اغ أو خلل  مaل    ، حلها   على

 .ال��ا&عة أو ال�أه�ل ل�عل-�ات أو للعقاق�� Eال��a  [2] Fالام� ض�ان   ع)م أو  ، م,�sل   ك"��  راعٍ    وج�د 
    م�اع6ة: وJضافات االس�قاءات  على  ت�ض"ح) أو  نق�6 (  تعل	8 3- 

  ك�ا  ، م�ج;   ب�ق)   ن�ائXها   وم�اقة  ، اس�ق.ائ-ة   ف�2ص   م�   ت8   ما  إثYات   أ7¡ا   ال��EF ق�اءة ت�¡��
 .األم� ل;م إذا أخ�0    &اس�ق.اءات   ال��ص-ة   ت�¡�� 

 إضافى ف
O أو اس�قاء أو آخ�، 2'ىِّ  مO�P م# آخ� ل�أ� ت
�اج ال�ى   ال=�اكل   تق6�@ 4- 

"ح أو تS6"@ أو لل=�ا>عة . األّول االن)Tاع ت

 :الزمة م�اع6ة إضافات
 وعلى  ، ةال2ال   فJ2   م�   £ه�ت   ال�ى   ال�اثلة   ال�2)7ات   م�اجهة   أ7¡ا ال�ص¢-ة ال.-اغة  ت�ل

 Jه وما معل�مات، م� عل-ه ح.ل ما 7ق)م   أن   الفاحXو¤-�ا ت�ص-ات، م� ی�0  وما صع��ات، م� اس��� 
 : ال��ّض2ة   األمaلة   &عE یلى

  ی��تM ما وخاصة  ع�ه، ال�,�sل =ان مه�ا سابU، تJ-Hٍ  فى ال�n� &إعادة   ت�علU   ماكل  -  1
 .ال=آل   تق	"@ أو   العالج   وسائل  وأ الع=ل 2'"عة فى   تغ		�  م� عل-ه 

 ، مaال   وال��ا&عة:   &ال�2قU   ال�J-H   تغ���  إلى  ت_د0   ق)  ال�ى   ال���ذج-ة   غ��   ال�عال8 فJ2 إعادة  -  2
 .كام�   ف.ام   أنه   یi"a   ق)  ن��ذجى   غ��   اك�sاب 

 £ه�ر فى األسYاب ه
ه إسهام م)0 ت2)ی) إعادة إلى ت�2اج [3]  وال��ق¢-ة ال�فاعل-ة ال�H-.ات3- 
 .أم�6 إن ال,"M إلزالة وت.2-2ه ال��قف ب�غ��� إال ی;ول ال ر��ا ال
0 ال��ض

 :  Prognosis >ال=آل ال�[ه# إلى   إشارة 5- 
 وه
ا االع�Yار: في ال�عالج م�قف أخ
 ی�¡�� أن ی�Yغى ه
ا &أن عل�ا إش6ال-ا،   كان   إذا   وخاصة  
 فى ت_خ
 ما &ق)ر ع�فها)، أو بها، أق�ّ  إذا وأی)ی�ل�ج��ه (بل وم�هXه م)رس�ه، ،نف,ه ال�"�M م�قف 7�ل

 م� ال��ه� فى ت_ث� ال�ى الع�امل إلى &اإلضافة ه
ا للعالج، ال��احة وال�اق§-ة ال�اد7ة اإلم6ان-ات االع�Yار
 أن س"U =�ا &قةال,ا للعالجات االس�Xا&ة وF�Vقة ال��ض، س�عة إلى االن�Yاه ح�ى العائلى ال�ارFخ أول

 .أش�نا
 وم
nات ال=��س)ة األه6اف ب�2)ی) وذل� أمn#، إن العالج وم�احل ال�ق6م   j"اس   مhش�ات   ت
6ی6 6– 

 عالمات تع�"� وال�ى العالج،   م,ار تع)ل أو   ال�J-H   تغ��   أن   �6�7  ال�ى   ال=�اجعة   وح�ا>ات  ،الq"اس
 ون�ع   الع�ل إلى الع�دة ح�ى األع�اض، اخ�فاء أول م� وذل� ،=�اtjال تع6یل أو ال�عاق6 إلعادة واق§-ة

 .وخارجها األس�ة داخل العالقات فى وXF�0  ج�0  ما و=
ل� ¤-ه، اإلنXاز
 :ال=أم�ل ال&هائي   اله6ف   ت
6ی6 7– 
 ،ال&=� دوام"ة >
فx ال��تY© اإل�قاع
	��  لل)'&ف�ى و�ال�,Yة عادة، م��6 غ�� وه� ذل�، أم�6 إذا  
 ال�فاؤل مع ال�عى مXاالت ات,اع اس���ارFة م�ا&عة �6�7 ل�� نهائي، ه)ف ه�اك �67ن  ال 67اد فإنه

خلل أو فراغ أو     مثل   ،  حلها 
فساد الجو االجتماعى الراعى

على   أو توضيح)  نقدى   (  تعليق
االستقصاءات وإضافـات   

   مساعدة:
  أيضا   تتضمن قراءة المريض

  فحوص   من   تم   ما إثبات   
  نتائجها   ومناقشة ،  استقصائية 

  تتضمن   كما ،  موجز   بنقد 
أخرى     باستقصاءات   التوصية 

إذا لزم األمر

التى تحتاج     المشاكل   تقديم
لرأى آخر من مختص طبىِّ آخر،  
أو استقصاء أو فحص إضافى  
للمتابعة أو تدعيم أو تصحيح  
االنطباع األّول

  الصياغة الوصفية أيضا تشمل  
  الماثلة   التحديات   مواجهة 

،  الةالح   فحص   من   ظهرت   التى 
يقدم ما     أن   الفـاحص وعلى   

حصل عليه من معلومات، وما  
استنتجه من صعوبات، وما  
يرى من توصيات

بإعادة النظر     تتعلق   مشاكل
فى تشخيٍص سابق، مهما كان  

  وخاصة ما يترتب المسئول عنه، 
فى طبيعة     تغيير عليه من   

  أو تقييم   العالج   وسائل العمل أو  
المآل 

  غير   ادة فحص المعالمإع
إلى   تؤدى     قد التى     النموذجية 

  والمتابعة:   بالتحقق   التشخيص   تغيير 
  قد نموذجى     غير   اكتئاب ،  مثال 

كامن   فصام   أنه   يثبت 

التشخيصات التفـاعلية  
]  تحتاج إلى  3والموقفية [

إعادة تحديد مدى إسهام  
هذه األسباب فى ظهور  

ذى ربما ال يزول إال  المرض ال



 ال�اقع م� م�ض�®-ة ومعل�مات واق§-ة &�62ات ال-اس مع  &اس���ار، ال�2,� اض��اد &اح��ال
 ی�Yغى إذْ  ال���، ی��اصل Vال�ا العالج &اس���ار ال��ص-ة ذل� مع�ى ل-! ول�� ال�ق�V ،iل وال�2-���

 اال�s�Vان أو ”ال�عاق) إعادة“ ع�)ها 7عاد ال�ى ال���س�ة األه)اف ت2)ی) مع ون�عه العالج م)ة ت2)د أن
 ص2-2ة ال")ا7ات =انi م�ى وال��-° ال��� آل-ات نا¯ اس���را7ة 7¡�� ال
0 ال��ل�ب ت2ق�U إلى

 ل-! فالعالج العالج، خ�ة فى iوت� ج�ت ال�ى ال��عا±Yة ال��احل فى ال��اسYة &ال�6ّ2ات ومـ�Hُ"�ة
 وأن خ�اه، ثYات ال��عa� 7,�ع�) أن على الع�ل ه� وGن�ا مH.�ص، مع VالYه إلى الفاء ت�ص�ل
 =انi مه�ا -م,�قال ث8 ال�"�M &�,اع)ة – ال�اقع أرض على ن��ه م,��ة ل��اصل ت�جــُّهه، ی�2)د

 )&الدنا فى (خاصة ال.ع��ات
 

 وCع6
  ال=عل�مات }ل ت�ت	B >إعادة تق�م وهى وال��O"P، وال�ق��� ال=�جx وزت�yا: ال�ص0"ة فال"اغة

 .ل=�اجه�ها لل�P)"| ت=ه	6ا أول���ه=ا ح�B ال=�احة
 

�6 یلى و{"=اx=2'"ع�ها ع# ال B	معل�ماتها وت�ت: 
 ال�ى حال-ا) ال��ج�دة Perpetuating )ال�ـُ)�7ة األسYاب إثYات على ال�أك�) ت�ل ذ=�نا ك�ا:( أ
 .ال��ض-ة ال2الة تفاق8 أو اس���ار لىع تع�ل
 ال�ه)ی) ع� ال�,�sل والُ�)یـ8ِ األق�ب &ال,"M ر��ها ح�³ م� &ال��=�; األْولى األح�ال ت2)ی):(  ب

ـ� في عادةً  مارك أس�0  ج� وج�د (مaال: ال��ض م,��ة فى &ال��اد0  )ال,ِّ
  العالج تع�ل أو ت,اع) أن �6�7 ال�ى ال�2-�ة الع�امل رص):( ج
 ال���2ل” ال=آل: “بـ ال�")ئى” ال�[ه#”و ” ال��O"P “رC| د:
ـ) الح´(  !)ال��ت�M نها7ة فى وال�آل: ال��ه� وأ7¡ا ال�J-H، ورود تعـَ�ُّ

 فى ی��aل أن �6�7 ال
0 العالجى، ال��H-© م� اله)ف &اخ�الف ذل~ >ع6 ال"اغة ه
ه وت�Hلف
 ):(كأمaلة ال�ال-ة ال���Fعات

 &ع�)، إلى ذاهM أو &ع�) م� قادم   ل��EF   (خاصة ال;مالء   ألح)  إلرساله عل�ى   تق�F�   ك�ا&ة (1) 
 ). الYالد! خارج أح-انا:
 اإلسهام فى أدواره8 ح,M األس�ة أف�اد م� ال�2-��� دور ت2)د   &ال�أه�ل   م�.لة   تعل-�ات   ك�ا&ة(2) 

   . العالج-ة ال�Hة ح,M وال��ع &ال,�اح
  األم�، یه�ه م� و=ل وال��EF   ال�"�M   ب��  ال��ا&عة، وم62ات  ال�عاق)،   وش�̄و   مYاد·   إ7¡اح(3) 

 
 . عالج-ة   خ�ة   ل��ف�
 �Vال ال��احة واإلم6ان-ات الف�د7ة االخ�الفات ح,M حاله =ل £�وف ت��لYه م�ا ذل�  وغ��(

 ).وع�ضاً 
 
 

 : الPالصة
 أدواته &أن عل�ا الف#، إلى أق�ب ه� ال���ر0  0 اإل7قاع��2  ال�"�ف,ى خاصة ال�ف,ى، ال�M إن: أوال

 .وال=عل�مات وال�عى، العل@،: هي
 .وال��اجعة لل�ق) قابلة مازالi ال�"�ف,-ة وال��اذج ال�F�nات =ل إن: ثان"ا 

 أو دوائى أو نف,ى عالج أ0 فى” [4]  الفاعل العالجى العامل“ و=
ل� العقاق�� ع�ل F�Vقة إن: ثال�ا

بتغيير الموقف وتصحيحه إلزالة  
السبب إن أمكن

التقدم     قياس   مؤشرات   تحديد
ومراحل العالج إن أمكن، 
وذلك بتحديد األهداف  
المتوسطة ومحكات القياس، 

  يمكن التى     المراجعة   وحسابات 
أو تعدل     التشخيص   تغير   أن 

العالج   مسار

سى اإليقـاعحيوى  بالنسبة للطبنف
المرتبط بحفز دوامية النمو، 
فـإنه يكاد ال يكون هناك  
هدف نهائي، لكن يمكن  
متابعة استمرارية اتساع مجاالت  
الوعى مع التفـاؤل باحتمال  
اضطراد التحسن باستمرار

العالج ليس توصيل الشفـاء إلى  
طالبه مع مخصوص، وإنما هو  
العمل على أن يستعيد المتعثر  

وأن يتحدد  ثبات خطاه، 
توجــُّهه، ليواصل مسيرة نموه  

بمساعدة   –على أرض الواقع  
مهما   -الطبيب ثم مستقـال

كانت الصعوبات

الصياغة الوصفية: تتجاوز  
الموجز والتقرير والتشخيص، 
وهى تقوم بإعادة ترتيب كل  
المعلومات  المتاحة حسب  
أولويتهما تمهيدا للتخطيط  
.لمواجهتها

ة  إن الطب النفسى، خاص
الطبنفسى اإليقـاعحيوى  
التطورى هو أقرب إلى الفن، 
علما بأن أدواته هي: العلم، 
والوعى، والمعلومات

إن كل النظريات والنماذج  
الطبنفسية مازالت قـابلة للنقد  
والمراجعة



 ه�ه {"ه تhث� ال��( ال�خ )ال=����  ان�قاء ت�ج"ح م,��0  على إال س8ال2ا ال�
6ی6 ع� &ع�)ة هى تأه�لى
 .ال��ج"ح ه�ا م�ا>عة ث@ أكa�، تل� أو ال=ادة

 &ال�ع�ى ع�ل-ا، ت�"-قها ن�ائج خالل م� ال�ق�V iل تق�-�ها وGعادة الف�وض، ه
ه تق�-8 ی�8: را>عا
 .ال��"-قى ال�فعى االم"�Fقى

 م�اصلة ع� &العX; ح�=��ه ل�از ن�-Xة ال�خ م,��Fات نnام ل-هإ آل ل�ا &ال��ص-° ی")أ ذل� =ل إن
 .حال̧  ال��ض اخ�ار ح�ى &اس���ار، نا&¡ة فاعلة هارم�ن-ة فى نف,ه ب�اء


=ل نTادر أن وJن=ا عل	ها، اإلجا>ة >=
اولة ن[�فى أال ال�سالة ه�ه م�ل ن�لقى ون
# وعل	&ا< 
��ل"ة�
� فى اإلسهام مTع&ى ماذا ع# ال� �� .لال
ه ال=��� مع اح��ائها و}"0"ة >)�حها، ال=�

 لغة فه8  فى 7,اع) ألنه العالج-ة، &ال�Hة ارتYاVا ال��ص-° م,��Fات أكa� ه� ال��ص-° ه
ا إن
 .ذل~ }ل بل ،اح��اءً  أو ،إحالال أو ،ت
ل"ال أو ،اس�"عا>ا: العالج خالل م� عل�ها وال�د ،ال=�ض
 الفsة اس�Yعاد (&ع) ال�ف,ى ال��ض مع ال�عامل ی�8 &أن ی")أ ج�ه�0  أساس على 7ع��) ه
ا كل

 رد“ م�yد ول"� ،“فعل”و” ق�ار: “ه� ال��ض أن &اع�Yار ال�ق)مة) فى جاء =�ا ال��2F-ة الع¡�Fة
 فى مه@ دور -م����  أ� على – لل=��� أن >=ع&ى ال=�ض. وCع6 ق'ل ال=��� نق�أ وأن&ا ،“فعل

ت ق6 أنه >اف��اض ال=�ض، إح6اث  >�nلٍ  ال)'"�"ة حق�قه على ل
�له األخ��  ال�'ل وجهه فى ُس6َّ
 إذْ  ال==n#، العالجى ال'6یل عل"ه �ع�ض وه� ال=��� (إرادات) إرادة �
��م أن لل=عالج ی�"ح وه�ا ما،

|(P� عى وه� العالج��اه@ أن �� �� م����  على ن�yا أك�� >إرادات أو اإلرادة ه�ه ب&ف� ال=�
 ف# خالل م# ال=��� مع ال)'	B ی�'� أن >ع6 خاصة ،ال=�ض فى ال�=اد� ع# [فلل آخ� إب6اعىّ 
 س'ل ث=ة فإن وCال�الي ال=�ض، >%ه�ر ی�
ق8 ل@ األول ال=�اد وأن وصلْ�ُه=ا، ق6 ال�سالة أن العالقة
 .>ال=�ض ت
q"قه إمnان ال=��� ت�ر ما ل�
ق	8 وَأصـْـلـَـح آم#َ  هى العالج: ب	&ها م# أخ�� 

©Yت�Fاه و
 ،ش�Pص ع6ة &اع�Yاره لل��EF ال��=�"ى اإلم�اضى &الفه8 أ7¡ا ال��ص-° م� ال�,��0  
” Ego ذات حاالت= “أو )ش�Pص ع)ة ول��: الالشع�ر، ه� ما وت�2ه شع�را فق© ول-!

= StatesاتF��,اخ) تع)د وعى= مHق  ع"� ف�اح)ة، واح)ة معها ال�فاه8 �6�7 أم�V ع"� ال�فاعالت 
 .ال��Hلفة الف�ّ-ة ال��اصل-ة الق��ات
 اح��ام م� ب)ًءا ت�اما عالجى م��nر م� ُوِضعَ  أنه &اع�Yار ت�2)د الف�ض ه
ا و±-�ة فاعل-ة إن 

 ،” [5] ال���T  ال&O نق6 “اس���ه ما خالل م� العالج-ة ال�Hة وضع به)ف ال���رو���ل�جى ال�ارFخ
 م�	�ة القإ2 خالل �م ال&[�ة وم&ع ،ال��n	ل وJعادة  ،الع�قلة إزالة:  به)ف” العالجى ال�[امل “إلى

 .ال&=�
 العالج-ة، &ال�Hة ارتYاVا أكa� ه� غ��ضه أو غ�اب�ه لف̄� ر��ا اس�ع�اله ن)رة ب�غ8 ال��اول ه
ا إن 
 لل�2)ی) الالزمة وال�.�-¢-ة واإلح.ائ-ة والقان�ن-ة اإلدارFة ال�هام فى إسهامه ت�اضع م� ی")و ما ب�غ8

 ،”فعل”و ”ق�ار:  “أنه -أخ��  م�ة ن[�ر: – >اع�Tار [6]  ال&ف�ى ال=�ض مع ی�عامل ل��ه وال�ق,-8،
 ،”فعل رد“ م�yد ول"�

 ال���6 العالجى ال")یل ال��EF: م�اكYة خالل م�– 7ع�ض أن (ن��ر) لل�عالج ی�-ح ما ه� ه
ا
 ب�س@ ب6ًءا العالج ل=�	�ة ال=��ال"ة الP)�ات ت�ص	ل على الع=ل و�ال�الى ال�,��Fات، =ل على معا7�ه
|"(Pال� �� ح�B واع6ة >ازغة ب6یلة >إرادة أو ت&
�ف، أن ق'ل اإلرادة ه�ه أص�ل ب&ف� ،ل"�اه@ لل=�

له أن >ع6 خاصة ال=�ض، فى ال�=اد� ع# ال[ف ال==n# م# أنه ال=��� {"��nف العالج، كفاءة� 
t"ق8 ل@ ال=�ض غائ"ة م# األول ال=�اد أن ك
 أك'�، ال=�ض سل'"ات وأن ال=�ض، >%ه�ر ی�

 .أخ)� وم�اعفاته
………………………………… 

إن طريقة عمل العقـاقير  
العامل العالجى  “وكذلك  

]  فى أى عالج  4” [الفـاعل
نفسى أو دوائى أو تأهيلى  

عيدة عن التحديد الحاسم  هى ب
إال على مستوى ترجيح انتقـاء  
المستوى (المخ) الذى تؤثر  
فيه هذه المادة أو تلك أكثر، 
ثم متابعة هذا الترجيح

يتم تقييم هذه الفروض، 
وإعادة تقييمها طول الوقت  
من خالل نتائج تطبيقها عمليا، 
بالمعنى االمبريقى النفعى  
التطبيقى

ل هذه  علينا ونحن نتلقى مث
الرسالة أال نكتفى بمحاولة  
اإلجابة عليها، وإنما أن نبادر  
بحمل مسئولية اإلسهام فى  
البحث عن ماذا يعنى المريض  
بطرحها، وكيفية احتوائها مع  
المريض لصالحه

هذا التوصيف هو أكثر  
مستويات التوصيف ارتباطا  

بالخطة العالجية، ألنه يساعد فى  
فهم لغة المرض، والرد عليها
من خالل العالج: استيعابا، أو  
تحليال، أو إحالال، أو احتواًء، بل  
كل ذلك

” قرار“أن المرض هو: 
رد  “، وليس مجرد  “فعل”و
، وأننا نقرأ المريض قبل  “فعل

وبعد المرض

على أى   –أن للمريض  
دور مهم فى   -مستوى

إحداث المرض، بافتراض أنه  
قد ُسدَّت فى وجهه السبل  

ى حقوقه  األخرى لحصوله عل
الطبيعية بشكٍل ما



………………………………. 
 )القادم األس"�ع ون�اصل (

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت 1][ – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 بحث الكلينيكية: المقابلة نبض“ الثانى: الكتاب من رنش

 Cفنية بمهارة علمى”. 

[2] – Compliance 

[3] – Reactive & Situational Disorders 

[4]- Therapeutic factor 

 عبر ”البشرية العالقات فقه“ سلسلة الرخاوى يحيى[5] –

 بين (مقدمة) النفسى العالج“ ):1( ”النفس أغوار“ ديوان

 العالج هل“ ):2( )،2017( ”الناس والعلم واإلعالم ائعالش

 عيون فى قراءة“ ):3( )،2017( ”لوحات سبع مكلمة؟ النفسى

 البشرى النص نقد فى قراءة“ ):4( )،2017( ”الناس

 التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات )،2018( ”للمعالج

 مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى موجود والكتب

 الرخاوى مؤسسة وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار

 المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 واألبحاث: للتدريب

 هو وهذا المؤلف، بموقع حاليا أغلبها أيضا يوجد كما

   www.rakhawy.netالرابط

 الفئة استبعاد برحاء  أخيرة: ليست أخرى مرة[6] – 

 منذ استبعادها إلى إلشارةا كررنا التى التشريحية العضوية

 البداية

 

  

يرتبط هذا المستوى من  
التوصيف أيضا بالفهم  
اإلمراضى التركيبى للمريض  
باعتباره عدة شخوص، وليس  
فقط شعورا وتحته ما هو  
الالشعور، ولكن: عدة شخوص  

 Ego” حاالت ذات“(أو= 
States  =مستويات وعى=

تعدد أمخاخ)

فـاعلية وقيمة هذا الفرض  
أنه ُوِضَع من    تتحدد باعتبار

منظور عالجى تماما بدًءا من  
احترام التاريخ النيوروبيولوجى  
بهدف وضع الخطة العالجية  

نقد النص  “من خالل ما اسميته  
البشرى

” التكامل العالجى“إلى  
بهدف:  إزالة العرقـلة،  
وإعادة التشكيل، ومنع النكسة  
من خالل إطالق مسيرة النمو.

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170722.pdf  
 

  : إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-29/  
 

****   ****   *** 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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