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 العالج النفسي في الرأي

                                  

 

( ، أن االكتشاف بمفرده أمر بالغ األهمية للعالج. تتضمن النظرة 3102في الطب النفسي الجسدي ، يصف أندراوس ، )

 .الشاملة للفرد على سبيل المثال أيضا الحساسيات النفسية واالجتماعية في الخلفية عامال نفسيا

عن المرض ، ينبغي للطبيب أن ينظر إلى مريضه كشخص فردي ، وأن ينظر إلى شكاواه من كل زاوية  من أجل الكشف

هللا. التأكيد على أن الطبيب لديه  .Groom et ممكنة ويضعها في سياقها الصحيح )وحدة روح الجسم(. من المهم ، كما سبق

غالبية النظريات الطبية هي عدم قابلية العمليات  ظواهر من ردود الفعل بين الجسد والروح في نفس الوقت في الرأي.

البيولوجية لإلعاقة ، وتتطلب هذه العمليات من المعالج أو الطبيب أن يهتم بها بالكامل. تعد البعد للحالة الذهنية والعاطفية 

نظريات ووجهات نظر والعاطفية وغير الواعية ، وكذلك اإلدراك االنتقائي للبيئة االجتماعية للمريض ، مجاالت أخرى من 

 .(Andrawis A ،2013) متنوعة في الطب النفسي الجسدي

 

 

 مفاهيم التحليل النفسي لألمراض النفسية الجسدية كنزاع

 في دراسة الصراع المرضي ، كان هناك دليالن أساسيان لظهور تشكيل األعراض النفسية الجسدية ، وهما التحليل النفسي

Freudian  الطب الباطني ، مثل الطب الباطني. جي. بيرجمان )برلينوالتفكير النفسي في ) Weizsäcker ،L. Krehl 

(Heidelberg).  كما سبق العريس وآخرون. هللا. لقد قام الباطنيون بتشخيص هذا االعراض كاضطراب وظيفي بدون

المرجع نفسهنتائج جسدية. أكد التحليل النفسي أن الصراع النفسي هو سبب لتطور االضطرابات الجسدية. ) ): 

من خالل الممارسة ونظريات التحليل النفسي وضعت أنظمة متعددة الطبقات التي ال ينضب. تاريخيا ، أتاح فرويد إمكانية 

وصول كبيرة لألدوية التي فتحت بعدا جديدا: عالج األمراض فيما يتعلق بعلم النفس الجسدي. كما يؤكد أندراوس ، 

الطفولة المبكرة على تطور الناس يلعب دوًرا رئيسيًا في صحة الجسم أو المرض ( ، فإن تاريخ حياة صدمات 3102)

العقلي. غالبًا ما يكون تأثير النزاعات العقلية على المستوى العاطفي )االرتباطات أو االنفصال ، والنزاعات الجنسية 

 .(والعدوانية( واضًحا للغاية في التسبب في المرض. )المرجع السابق

ي مزيد من التفاصيل حول نظريات التحليل النفسي ، من المفيد أن نذكر بعض األدلة المهمة التي وصفها قبل الخوض ف

 :المؤلف بالفعل في سياق التحليل النفسي
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في التحليل النفسي الحديث يوجه االنتباه إلى تنمية الطفولة المبكرة. يشار إلى نقاط األزمات المختلفة ، والتي قد يكون لها  .1

ر على االضطرابات الالحقة. تؤثر البراعم الصحية أو المضطربة في مرحلة الطفولة المبكرة على نضوج المراحل تأثي

 .المختلفة لتطور روح الجسد في مرحلة البلوغ

 UBW :في التحليل النفسي ، هناك تسلسل هرمي من الهياكل العقلية. تسود أنواع مختلفة من الخبرة والسلوك هنا .2

العملية الثانوية. في مجرى الحياة ،  -األنا الفائقة ، العملية األولية  -أنا  -الواعي ، إنها  BW - الالواعي VBW - الالوعي

في تجارب األزمات أو االنسجام ، أو في االنهيارات أو اإلنجازات الناجحة ، تسود أنماط السلوك األولية في بعض األحيان 

حة ، يتعلق األمر بتحسين القدرة على التكيفعندما تكون متباينة. في الحالة الناج  

 .لصالح حل النزاع. في الحالة األخرى يحدث االنحدار ، والذي له تأثير سلبي على مستوى الجسدنة

التحليل النفسي يطور األنا المتمايزة وعلم النفس الذاتي ، في إشارة إلى التطور الغريزي. يمثل ما يسمى قوة األنا أو  .3

رطا مسبقا هاما لحل الصراع الناجح أو غير الناجح.ضعف األنا هو ضعف الفرد للتكيف مع بيئته. هذا عادة ضعف األنا ش

 .ما يؤدي إلى تشكيل االضطرابات

في اآلونة األخيرة ، تلقى تأثير المثبطة أو تعزيز الجوانب في مرحلة الطفولة المبكرة والعالقات الحالية في سياق علم  .4

ن الكائنات اهتماما خاصا في التحليل النفسي. ال يُفهم اإلنسان الفرد من تطوره الشخصي والجيني والنفسي النفس العالقة بي

والفرد ، ولكن ككائن اجتماعي متعلق بالكائن ، والذي يدخل في روابط معينة ويعتمد على العالقات. أوضح أندراويس ، 

اللقاء بين البشر اآلخرين ومعهم( أن المرض يمكن أيًضا أن يستمد من الظروف ونوع 3102) . 

  

 مساهمة التحليل النفسي في الطب النفسي الجسدي

( ، التي تصف تكوين 0981طور التحليل النفسي نموذج التحويل من قبل سيغموند فرويد و "دراسات على الهستيريا" )

اب سمعي( ، تخدير نفسي األعراض الهستيري ، على سبيل المثال شلل نفسي المنشأ ، خلل وظيفي هستيري )اضطر

 .()اضطراب عاطفي

، فإن حركة التعسف هي نموذج لمفهوم التحويل التحليلي النفسي ، والذي يتم ترجمته  Andrawis  ،(2013) كما يوضح

إلى تصميم الحركة وتنفيذ الحركة ، مثل توجيه القبضة أو فهمها أو تفسيرها أو إغالقها. يرى فرويد أن التحويل سيخفف من 

م الراحة ويحول اإلثارة إلى المستوى الماديعد . 

 .(تخيالت الصراع غير الواعية تؤدي إلى تغيرات جسدية )أعراض جسدية أو حركية أو حسية

تتحول الطاقة النفسية )الرغبة الجنسية( إلى محفز ، مرتبط بأعراض ويحتفظ به في الالوعي. الرغبة الجنسية تحتاج إلى 

ا والعقاب الطابع. )المرجع السابقاهتمام. لديها كل من الرض ). 

هللا. شرح هذه النظرية والتطبيق حتى اآلن  .Groom et شعر فرويد أن هذا الحدث كان تجربة بدنية. كذلك ، كما سبق

للمرضى الذين يعانون من تكوين أعراض الهستيريا ، ليس فقط في حالة الشلل ، ولكن أيًضا على سبيل المثال اضطراب 

اسية. تلعب النظم النفسية واالجتماعية دوًرا مهًما بشكل خاص في تطور األعراض الجسدية. كان هذا الصوت والحس
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التفسير غير مرٍض للعلم. في نزاع األعضاء التناسلية الجنسية ، يعتقد فينيتشيل أن االضطرابات المبكرة الحتياجات 

الحد من مفهوم التحويل ، والذي لم  Rangell (1959) األطفال هي سبب الرغبة في الدفء ، والتقارب ، واألمن. حاول

ينجح ، ألن هذا النموذج كان مرتبًطا باالضطرابات الجسدية في جميع النزاعات تقريبًا. السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو 

واإلفراج  ما إذا كان يمكن االحتفاظ بهذا النموذج دون نية أن يكون فرويد قادراً على إثبات التمثيل الرمزي للصراع

 .(الديناميكي عن األعراض )المرجع نفسه

على النقيض من فرويد ومعظم المحللين النفسيين ، الذين قصروا فقط نموذج التحويل على الهستيريا ، طبق جروديك 

( النموذج على أمراض أخرى ، مثل الغدد األعضاء. كان يرى أن أعراض الجسم لها رمزية تنبع من قوى 0911-0821)

ة والتي يمكن التعبير عنها بدورها في جميع األعضاء. هذا الالوعي ، المعرف ، الذي ، وفقًا لغرودك ، يحتوي على الهوي

كل القوى الطبيعية والتمثيالت الغريزية ، هو في رأيه أصل كل المهن األعضاء. وبالتالي ، فإن األعضاء الداخلية التي 

ندرج أيضا تحت مفهوم التحويل. في النهاية ، كان جروديك أول من أدرك يسيطر عليها الجهاز العصبي الالإرادي سوف ت

تأثير وأهمية العمليات الالواعية كسبب للمرض البدني. على الرغم من فهمه المرضي للمضاربة وممارسته العالجية غير 

العديد من الباحثين في علم النفس العلمية ، إال أن نظره ال يزال يوفر دفعة قيمة لمقاربة نفسية جسدية لجميع األمراض. يجد 

الجسدي أن مفهوم التحويل كمبدأ توضيحي لغالبية االضطرابات النفسية الجسدية غير كاٍف ، حيث ال يمكن تطبيقه إال على 

مجموعة محددة من تكوينات األعراض المحددة رمًزا. كما سبق العريس وآخرون. هللا. التأكيد ، يتم تقليل األعراض 

ى المستوى النفسي للغة الجهاز الواعي والالواعي ، والتيالجسدية إل  

ال ينصف التأثيرات المعقدة لمعظم األمراض. ال تقتصر العوامل االجتماعية والعاطفية على توترات الصراع العصبي ، 

 .(ولكن أكثر تنوًعا )المرجع نفسه
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