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ولك الشكر شكرا يليق ، اللهم لك الحمد حمدا يعجز عنه لساني وقلمي

بجالل قدرك وعظيم سلطانك على أن وهبتني التوفيق والصبر والمثابرة 

 حتى تم انجاز هذا العمل.

يبخل علينا الذي لم  ..........ستاذ المشرف األتقدم بجزيل الشكر إلى أ

على رسالتي فحثني غرس  يديه منذ ان  باإلشرافكرمني أبوقته الثمين و 

كان حلما حتى اصبح واقعا و جاء وقت الحصاد فمهما حاولت شكره فلن 

 نوفيه حقه

قول لهم جزاكم هللا أساتذتي الكرام و لنقدم كذلك شكر خاص  إلى  أ نقف

 لتقدير واالخالصعني كل خير ولكم مني فائق االحترام  والشكر وا

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 إهــداء
 اا

ك التي شكر نعمترب أوزعني أن أقال هللا تعالى :بسم هللا الرحمن الرحيم 

ي فدخلني برحمتك اه وأعمل  صالحا ترضانعمتها علي وعلى والدي وأن أ 

لى روح الوالدة الغالية رحمة هللا عليها أقدم هذا العمل إ "عبادك الصالحين

لسكنها فسيح جناته و أو  ى من كان سببا في وجودي أبي الغالي حفظه هللا ا 

لى أ لى من عائشة وا  لى زميلتي التي رافقتني طيلة هذا العمل ا  ختي كريمة و وا 
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  :ــمقرم

ليسططت محططدودة الظهططور و اإلنتشططار ،  إذ أنهططا ظططاهرة عالميططة  إن االضطططرابات النفسططية 
يطاتهم، سطواء األغنيطاء أو الفقطراء و تصطيب الرجطال والنسطاء فطي جميطح مراحطل حواسعة اإلنتشطار ، 

االعتقطططاد أن االضططططرابات النفسطططية نتطططا   ألطططذا مطططن الخطططط، الريفيطططة سطططكان المنطططاطق الحضطططرية أو
أنهطا موجطودة فطي المنطاطق الصطناعية دون الريفيطة ألنهطا  أاالعتقاد خطط التطور الصناعي وبالتالي

 .الحياة الحديثة يرةتبعيدة نسبيا عن و 

أن نسططبة   OMSهططا منظمططة الصططحة العالميططةأعلنططت عنخيططرة التططي إن اإلحصططاءات األ
 لطد  البططالغين كمطا تشططير التقططديرات %01االضطططرابات العصطبية والنفسططية هطي مططا يقططارب  انتشطار

 مليطططون شطططخص فطططي العطططالم يعطططانون مطططن اضططططرابات نفسطططية تشطططمل االكتئطططاب 051إلطططى أن هنطططاك 
، اضططططرابات تعطططاطي الكحطططول واسطططتخدام أحطططادي القططططب، االضططططرابات ثنائيطططة القططططب، الفصطططام

 .العقاقير، ضغط ما بعد الصدمة، اضطرابات الفزع واألرق االبتدائي
(http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa _a.htm-septembre-2191 

يتم  ،لى محيطهوعالسلبية على الفرد نفسه  هالنتائجو ونظرا لهذه المعاناة النفسية 
 التعامل العالجي مح هذه االضطرابات بالعديد من العالجات والتقنيات

النفسية المختلفة وكل هذا بهدف التخفيف من حدة أعراضها المرضية أو عالجها، ويعتبر 
دة المضطربين على تغيير أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم الهدف العام لهذا العال  هو مساع

 بأساليب تخفف من االضطراب وتحسن أداء هم الكلي لذا يوجد مئات الطرق من

 :األساليب النوعية للعال  النفسي ويقح معظمها في واحدة من أربح فئات عامة

 ميل،السيكودينامية التي تهدف إلى فهم الصراعات الالشعورية وكيف تؤثر على الع

 ا،جديد اسلوك قنهالسلوكية التي تعمد إلى تعديل السلوك المرضي الخاطئ للمريض وتعل

المعرفية التي تر  أن االضطراب النفسي هو نتا  توقعات ومعتقدات  العالجات وصوال إلى

http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa _a.htm-septembre-2020
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 مح وجود ذكريات طويلة المد  لها تأثير دال على السلوك لذا يجب تغيير تلك األبنية،  خاطئة

 ة السلبية وصوال إلى العال  اإلنساني الذي يركز على إعطاء الناس استبصارا فيالمعرفي
 ار في كل المجاالت الن هذه الحرية هييوافعه كما يشجعون حرية االختداحتياجاته و 

 .من سيصبحون  دالتي ستحد

ن في العال  النفسي يبحثون دائما عن كل ما هو جيد و مختصر و لكن بقي المختص
 و من أهم العالجات النفسية المستخدمة مؤخرا بشكل كبير ، ذا فعالية سريعةالعال  و  في

 إال أنه ما لفت انتباهنا هو وجود عالجات أخر  استقطبت ، العال  المعرفي السلوكي

 اهتمام المعالجين النفسانيين والمرضى النفسيين أيضا وهي البرمجة اللغوية العصبية

 .ين الطريقة العالجية األسرع واألقل كلفةالتي أصبحت تعتبر بالنسبة للكثير 

 نظام عال  نفسي وأن 051أن هناك أكثر من   "corsini 0890تی يلقد ذكر كورس
 كل عام و يفشل في كسب الشعبية الالزمة للبقاء بينما يزدهر البعضيتقهقر المزيد منها 

البرنس  )ديناتزايدة، و البرمجة اللغوية العصبية هي نظام جديد نسبيا يكتسب شعبية ماآلخر، 
 (6ص  -9002-عادل عبد الرحمن 

 إن البرمجة اللغوية العصبية هي طريقة التنظيم و فهم بناء الخبرة الشخصية وقد أظهرت
طور  التجارب العالجية للبرمجة اللغوية العصبية انها تمثل تكنولوجيا مقيدة لتوليد التغيير وقد

 ما مهارات وضح النماذ  التي تمكنهتيمن خالل دراس bandler و grinder" كل من
خر وتعليم هذا ية لسلوك الشخص اآلئمحددة على العناصر البنا الشخص من أن يتعرف بطريقة

 .البناء إلى شخص ثالث

 لقد أثبتت العديد من الدراسات فعالية البرمجة اللغوية العصبية في عال  االضطرابات

 ليثيمعظم هذه الدراسات هي فنية النظام التم النفسية والفنية الرئيسية التي قامت عليها

 الذهني والتي يتم من خاللها تلقي المعلومات من خالل واحدة أو أكثر من الحواس
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 الخمس، ومعظم البشر قد قاموا بتطوير إحد  الحواس للتغلب على الحواس األخر ،

 ألن الشخص ل الذهني نظراثوتعرف الحاسة التي تطورت أكثر من غيرها باسم نظام التم

 -9002 ،)نينا البرنس عادل عبد الرحمنيفضل تقديم معلوماته عن العالم من خاللها. 

 (.00ص 

 بناءا على هذا نقوم بدراسة هذا الموضوع المتمثل في العال  النفسي و تطبيقه للبرمجة
 عال  اللغوية العصبية كتقنية عالجية تساعد في التخفيف من حدة األعراض المرضية ومن تم

 .االضطراب

 وعليه فأهمية دراستنا تكمن في معرفة فعالية البرمجة اللغوية العصبية و أهم التقنيات

 العالجية المستخدمة مح االضطرابات النفسية وكيف يمكن تكييف التقنيات من اضطراب

 خر حسب الشدة والحدة كما حاولنا دراسة أهمية ترافق العال  النفسي مح تطبيقآلا

 .ية العصبية مح االضطرابات النفسيةالبرمجة اللغو 

 نتساءل في بحثا عن أهم التقنيات المعتمدة من البرمجة اللغوية العصبية في العال  وأهم
 العالجات النفسية أيضا وأهمية ترافق كليهما في االختصار من الوقت العالجي وزيادة

 .الفعالية العالجية

  :ث إلى جزأين أساسييناستجابة لمتطلبات هذا الموضوع قسمنا هذا البح

 الجزء األول هو الجانب النظري والجزء الثاني هو الجانب التطبيقي اللذان مهدنا لهما

 :بمقدمة وقد احتوت الفصول على

الفصل التمهيدي: يتضمن اإلطار العام لإلشكالية تم فيها ذكر إشكالية الدراسة -
والهدف منها  مية موضوع الدراسةوفرضياتها، والوقوف على أسباب اختيار الموضوع وذكر أه

 .ثم تحديد المفاهيم اإلجرائية
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 يشمل الجانب النظري الذي يعتبر كإحاطة عامة بموضوع الدراسة و الهدف منه

 هي:تكوين إطار نظري يستغل الحقا في مناقشة نتائج الدراسة و يشمل ثالث فصول و 

االضطرابات  فيه األول: خاص باالضطرابات النفسية وتصنيفاتها عرضنا الفصل 
االضطرابات  النفسية، مفهومها، معاييرها، أسبابها حسب أهم النظريات النفسية وأخيرا تصنيف

النفسية حسب آخر تصنيف للدليل التشخيصي واإلحصائي األمريكي لالضطرابات النفسية 
 . .DSM4الرابح

العالقة  ا و مميزاتالفصل الثاني: تناولنا فيه العالجات النفسية و طرق تطبيقها، تعريفه 
تطرقنا إلى أهم  هم العناصر المشتركة بين جميح العالجات النفسية، ثمأالعالجية مرورا ب

 .التحليلي، السلوكي، المعرفي واإلنساني المدارس النفسية وتقنياتها العالجية والعال 

هدافها، أهم أصولها ، أ  الفصل الثالث: خاص بالبرمجة اللغوية العصبية ، تعريفها، تاريخها، 
 :لالضطرابات النفسية و نذكر منها فرضياتها، و أهم التقنيات المعتمدة في العمل العالجي

 تقنية الجمح و التفكيك. 

  تقنية المرساة. 

 العمل على اإلطار. 

 إبطال المرساة. 

 نموذ  األجزاء وا عادة الصياغة. 

 .نفسيةإلى غيرها من التقنيات المستخدمة كوسيلة عالجية لالضطرابات ال

 الذي جاء ليدعم الجانب النظري، والهدف منه( الميداني) أما الجانب التطبيقي

 :الوصول إلى نتائج تؤكد فرضيات الدراسة أو تنفيها، ويتضمن فصلين هما
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تعرضنا  الفصل الرابح: خاص باإلجراءات المنهجية، تم التذكير بفرضيات الدراسة وفيه
الواحد الذي يعتمد على  لمنهج التجريبي ذو المفحوصإلى وصف منهج الدراسة المتمثل في ا

العال ، والهدف هو الوقوف على  المالحظة القبلية والبعدية، انطالقا من التشخيص إلى نهاية
ومقارنتها في نهاية العال  بعد إدخال العامل  تشخيص دقيق لألعراض المرضية لالضطراب

 .العصبية التجريبي الذي هو البرمجة اللغوية

أسفرت  فصل الخامس: خاص بعرض الحاالت وتحليلها ومناقشة النتائج انطالقا مماال
عليه المقابالت العيادية من عرض المعطيات العامة والسوابق المرضية والعقلية والنفسية 

في المقابالت العالجية  للحاالت والوقوف على المقابالت التشخيصية أين تم تحليل ما جاء
مد  تحقق فرضيات الدراسة لكل حالة  والمتابعة لكل حالة والوقوف على واستراتيجيات التقويم

االستنتا  العام ومناقشة النتائج على ضوء اإلطار  من بداية العال  إلى نهايته، ثم عرضنا
دراسات سابقة تدعم عملنا، انهينا الدراسة بتقديم بعض االقتراحات  النظري وأهم ما جاء فيه من

 .اللغوية العصبية كتقنية عالجية تدعيمية للعال  النفسي  البرمجة حول استخدام
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 إشكالية الدراسة-1

غير مباشرة  وأؤثر بصورة مباشرة تمتطلبات الحياة  والف الظروف المعيشية ن اختإ
 و تختلف قدرة التحمل من فرد آلخر، ، على صحتهم النفسيةو ش النفسي لألفراد يعلى المع

فالبعض نجح في تحقيق التكيف الداخلي والخارجي والبعض اآلخر تظهر عليه اضطرابات 
 هذا ما أد و لى الحصرية وقد تصل إلى االضطرابات العقلية المزاجية إ بين االضطراباتتتنزع 

حيث عنوا  العالجات النفسية البحث الدائم عن طرق عالجيةو بالمختصين في علم النفس 
النفسية المناسبة لكل  العمليات العقلية من اجل إيجاد العالجاتو بالدراسة العلمية للسلوك 

 .خصوصياتهو اضطراب 

كما أنه  العالجات النفسيةو جوهرية في مجال الصحة العقلية  ولقد حدثت مؤخرا تطورات
التوجهات العالجية األخر   إضافة إلى العالجات الكالسيكية في علم النفس ظهرت العديد من

لفت انتباه كل من المعالجين النفسيين  الذيو المقاربات نذكر منها العال  الرائج مؤخرا و 
العربية أيضا البرمجة اللغوية العصبية التي تعتبر و  يةالمرضى ايضا سواء في الدول األوروبو 

 هذاو العال  النفسي و التجارة، تطوير الذات ، االستعماالت سواء في التسيير تقنية جديدة متشعبة
االضطرابات  ما يهمنا الحديث عنه حيث أصبحت تستخدم كتقنية عالجية للعديد منو األخير ه
بعقد  ohn grinderو  Richard bandler أن قام كل مننموا كبيرا منذ عرفت التي و النفسية 

 . (11ص  9002 -البرنس عادل عبد الرحمن  )دينا 0233أول ندوة تدريب علنية في عام 

 ترتكز البرمجة اللغوية العصبية  حيث

الجشتالتي  على دراسة الخبرات الشخصية كما أنها تتشابه كطريقة عالجية مح العال 
رکسون، يا المغناطيسي التي صممها أساليب التنويمو العالجات السلوكية و العالجات العقالنية و 

اللغوية العالجية في مجال العال  النفسي  مما سبق نلحظ المكانة التي أخذتها البرمجة
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بنا إلى القيام بهذه الدراسة للتعرف أكثر على ماهية هذه  هذا ما أد و االضطرابات النفسية و 
  :بالتالي طرحنا التساؤالت التاليةو ي النفس التقنية ضمن العال 

 التساؤل العام

 النفسية؟ االضطراباتة مح بيجايبرمجة اللغوية المسيرة فعالية الل هل

 التساؤالت الجزئية

 تطبيق البرمجة اللغوية العصبية مح االضطرابات النفسية كتقنيةيكفي هل -

 .عالجية

 فعاليةالى مح العالجات النفسية  يةعصباستخدام البرمجة اللغوية ال افقتر يؤدي هل -
 عالجية لالضطرابات النفسية؟

 :هي كالتاليو فكانت اإلجابة المؤقتة على هذه التساؤالت عبارة عن ارضيات 

 :صياغة الفرضيات1-1

 :الفرضية العامة

 .للبرمجة اللغوية العصبية فعالية ايجابية مح االضطرابات النفسية

 :الفرضيات الجزئية

 .ية عالجية مح االضطرابات النفسيةنالبرمجة اللغوية العصبية كتقتكفي تطبيق -1

 الفعالية إن ترافق استخدام البرمجة اللغوية العصبية مح العالجات النفسية بزيد من-1
 .العالجية لالضطرابات النفسية

 :منهجية الدراسة-1-9
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 ستخداماتهااو البرمجة اللغوية العصبية  وهو لقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع 

 ضمن العالجات النفسية كطرح عالجي لالضطرابات النفسية على المنهج التجريبي

 والفرضيات أ الذي قمنا فيه بإدخال المتغير المستقل على الحاالت من اجل التأكد من صحة
  .عدم صحتها

 :أسباب اختيار الموضوع-9

 لتي لديها اضطراباتكان اختيار الموضوع منبثق من تجربتنا في التكفل بالحاالت ا

 البرمجة اللغوية العصبية التي سمحت لناو االحتكاك برواد التنمية البشرية و نفسية 

 بالتعرف على هذا النوع من العال  الذي يحوي العديد من التقنيات التي ارتأينا أنه

  مد التعرف على وبإمكاننا توظيفها في العال  النفسي فكان السبب األساسي لهذه المذكرة ه
في قدرتها  صحة هذا االقتراض وخاصة أن البرمجة اللغوية أصبحت مؤخرا ضائعة الصيت

إليها كوسيلة عالجية  أيضا توجه العديد من األفرادو على عال  العديد من االضطرابات النفسية 
بنتيجة قد تخدمنا کنفسانيين  بالتالي الخرو و فحاولنا أن نطرح هذا البحث بشكل موضوعي 

 .عياديين

 :أهمية الدراسة -3

 تكمن أهمية الموضوع في ان البرمجة اللغوية العصبية أصبحت فعال رائدة إال أنها في
 البحث عن طريقة لتوظيفها كتقنية هذه الدراسة األخير تبقى تحت قواعد نفسية لذا نحاول في

 .عالجية ومقاربتها بالعالجات النفسية

 :ف الدراسةاهدأ -4

 فسية دائما في تطور كما االضطرابات النفسية بحاجة دائمة إلىباعتبار أن العالجات الن
الدائم  البحث وتقنيات جديدة وال نبقى متشبثين فقط بالعالجات الكالسيكية بل هدفنا األساسي ه
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هدفنا و النفسية  التخفيف من حدة االضطرابات وتقنية بإمكانها عال  أ وعن أي نوع عالجي أ
 .النفس ككل تخدم علمو تساعدنا نحن كنفسانيين و نا أن نصل إلى تقنية جديدة تخدم

 :مفاهيم الدراسة -5

  :اصطالحا 5-1

 مشاعره لدرجة تؤثر سلبا في واالضطرابات النفسية: تغير في تفكير اإلنسان أ

 ۔لغيره من حوله. )أنور البنا وتسبب فيه اإلزعا  الشديد له أ دلح ومجر  حياته، أ

 (.03ص 2003

 وأنوع من العال  تستخدم فيه أية طريقة نفسية لعال  المشكالت  وه العالج النفسي: •
 فيه يقومو  هتؤثر في سلوكو يعاني منها المريض  انفعاليةإضطرابات ذات صيغة 

 وتعديلها أ وشخص مؤهل علميا وعمليا على إزالة األعراض المرضية الموجودة أ وهو المعالج 
 (.183ص  -9005 -.) حامد عبد السالم زهران تعطيل أثرها 

إلى أن البرمجة اللغوية   O'Connor 9110البرمجة اللغوية العصبية: يشير   •
 :تعني العصبية

 كيف ننظمها لتحقيق أهدافناو برمجة: أفعالنا  -

 .كيف تؤثر فيناو لغوي: اللغة كيف نستخدمها  -

 .كيف نفكرو عصبي: العقل  -

اللغة و التفاعالت الدينامية بين المخ بالتالي تقوم البرمجة اللغوية العصبية على أساس و 
 ، اذن إنها طريقة منظمة لمعرفة تركيب النفسومد  تأثيرها على الجسم

 سريح في عمليةو ليب محددة حيث يمكن التأثير بشكل حاسم ساالتعامل معها بأو اإلنسانية 
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-رحمان ال )دينا البرنس عادل عبدبالتالي في السلوك. و الشعور و راك، التصور األفكار إلدا
 .(92ص  -9002

 

 :ايجرائإ -5-9

 :االضطرابات النفسية *

 في هذه الدراسة نتعرف على االضطرابات النفسية العقلية وكيف يتم تناولها العالجي
  .كيف تتناولها البرمجة اللغوية العصبيةو النفسي، أهم العالجات النفسية 

متعدد و عالجي مختلف إن االضطرابات النفسية يكون طرحها ال العالج النفسي : *
 التيارات لذا نحاول في دراستنا معرفة أهم انواع هذه العالجاتو النظريات  حسب

 .مقارنتها بتقنيات البرمجة اللغوية العصبيةو االضطرابات النفسية 

أهم و نتعرف على مرجعية البرمجة اللغوية العصبية دراستنا في  البرمجة اللغوية العصبيةو 
 تطبيقها في عال  االضطرابات النفسية كتقنية يمكن دمجها ضمن تقنياتو التقنيات المستخدمة 

 العال  النفسي

 :الدراسات السابقة-9

 : من أهم الدراسات التي تناولت البرمجة اللغوية العصبية

مريضا وقد  10حول الرهب حيث أجريت الدراسة على  0288سنة  einspruch طراسة لد
 .سجلت الحاالت تحسنا كبيرا

اللغوية  حول القلق حيث أظهرت النتائج فعالية البرمجة، )konefal) 0229 طل دراسة
 .زيادة اإلحساس بالرقابة الداخليةو العصبية في الحد من القلق 
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الحساسية  حول استخدام البرمجة اللغوية العصبية لعال  )SWack) 0229 دراسة ل-
 9ن من كانت النتائج ايجابية لك، أشخاص 01على مجموعة مكونة من 

 .حاالت قامت باالنتكاس 1إلى 

 حول استخدام البرمجة اللغوية العصبية على الربو )borgen) 0223 دراسة ل-

انخفض  ، كما%01أظهرت النتائج أن قياسات وظائف الرئة الغير مستقرة إلى اقل من 
 .األدوية إلى الصفرو استخدام أجهزة االستنشاق 

 على المرضى السريريين األخذين )genser-medlitsch) 0223 دراسية ل -

 مريض يعانون من أعراض 61لألدوية حيث تكونت المجموعة الضابطة من 

أصبحوا أفضل  منهم %28ومنهم لم بشعر بالفرق  pn1 %2 أكثر اعتداال وبعد المعالجة ب
 .يخص الهدف العالجي بكثير وقد كانت النتيجة أن البرمجة اللغوية العصبية فعالة فيما

(http://bd.bichara.free.fr/illustrations/page ) 

اللغوية  حول مد  فعالية البرمجة )9112دينا البرنس عادل عبد الرحمن ( طدراسة ل
 قد كانت النتيجة أن لهذه التقنيةو العصبية في عال  المخاوف المرضية 

الذهنية المرتبطة  االنفصال في تغيير الصورةو   المخاوف خاصة فنيتي الربط فعالية في عال
 .الخبرات الباعثة للخوفو بتذكر المواقف 

 حول فعالية البرمجة اللغوية العصبية ضمن )stipancica)9101 طدراسة ل

مح العال  مقارنة  أظهرت الدراسة أن هناك زيادة في تصور نوعية الحياة بعدو العال  النفسي 
البرمجة اللغوية العصبية فعالية  خلص الباحث إلى أنو مجموعة التحكم على قائمة االنتظار 
 .مماثلة التقنيات العال  المعرفي السلوكي

(http://bd.bichara.free.fr/illustrations/page) 

http://bd.bichara.free.fr/illustrations/page
http://bd.bichara.free.fr/illustrations/page
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 كل هذه الدراسات في البحث عن فعالية البرمجة اللغوية العصبية لكنها لقد اهتمت

 والنفسي ه الطرح العالجي كون العال  وسواء للجانب المرضي أ أهملت األساس النفسي
بالحاالت، كما أنها  القاعدة األولى التي يرتكز عليها المعالج النفسي في بداية التكفل النفسي

العلوم العلمية لكنها مجموعة  نتقادات أهماها أنها ال تصنف ضمنتعرضت فعال للعديد من اال
 .من المقاربات النفسية
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 تمهيد

كون  سيرورة حياتهو تأثيرا على الفرد و إن االضطرابات هي من أكثر األمراض شيوعا 
الظروف اآلنية  االضطراب النفسي اشد أثرا على األشخاص ما االضطرابات الجسمية كما أن

دعى هذا ما استو تغير شروط الحياة زاد من ظهورها في المجتمعات عامة والعربية خاصة و 
ا عادة و عالجية للتخفيف من حدة االضطراب  المختصين النفسيين في البحث الدائم عن طرائق

تصنيف لالضطرابات النفسية  الفصل سوف نتعرف على أخر التوازن النفسي لألفراد. وفي هذا
  .العالمية وأهم أعراض هذه االضطرابات حسب منظمة الصحة

 تعريف االضطرابات النفسية-1

وسر ه تلوکاس وحكمه على األشياء أ وأ عرهمشا وتجسيدي، فكر اإلنسان أ حالة نفسية
بشكل عام لقول بوجود و  معالجته في سباو نهاية هذا اإلنسان  وأفاله إلى حد پسند في التدخل 

مشاعره لدرجة يوثر سلبا في  واإلنسان أ ريكتفاالضطراب النفسي اذا كان هنالك تغير في 
ومن المساعد هذا أن  لغيره من حوله واإلزعا  الشديد له أ فديه ةديأحد المعا ومجر  حياته، أ

المرض األكيد اخذين و الصحة التامة  نها مجال واسح يمتد بنأالحسون ان الصحة النفسية وك
الدقيق اللقطة التي تنتهي عندها الحالة النفسية لتبدا  بعين االعتبار انه يصعب جدا التحديد

فاوت واضح اإلنسان على هذا المجال بن الحسية والمرض من وقت ت الحالة الغير سوية. وقد
القلق،  بين هذين القطبين هناك ملطفة مهمة في الوسط حيث يكون فيها بعض حاالت ألخر  

طبيعية في ظروف صعبة  أنها حالة وبالمرض أ التي يختلف في تسميتهاو االكتئاب الخفيف  وأ
 ومبهمة الحاالت العاطفية التي قد تكون ردت فعل أال غير طبيعية. ومن الحاالت التي تقح في

ص  9003 -)انور البنا الحوادث مثل الحزن عقب وفاة قريب .  استجابات متوقعة لبعض
11.) 
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عن طريق  وعلى الرغم مما يشوب هذا التعريف من نقص إال أن العلماء حاولوا استدراکه
 :سنتناوله في العنصر االتي ا ماهذو  ءوعدم السواوضح معايير واضحة تحدد حاالت السواه 

 : المعايير المميزة لالضطراب-9

الطب  فيو مرادفاتها اهتمام الباحثين في علم النفس و  ءالالسواو شغل مفهوم السواء 
عدوها األكثر شيوعا  توصل والى ثالثة معاييرو النفسي فحاولوا وضح معايير للتفريق بينهما، 

  :هيو في تحديد السلوك الغير سوي 

 إن يوصف الفرد بوجود اضطراب لديه عندما االنحراف:و معيار التباين أ -أ-9

 على الرشام، و كميا عن المعايير االجتماعية المقبولةو يصبح سلوكه متباينا نوعيا 

 ذاك من حضارة إلى أخر  إال أن ومن أن ما يتضمنه السواء يختلف بهذا القدر أ

 توقعاتهو هل الفرد معايير مجتمعه عندما يتجاو الحضارات لديها معايير متشابهة 

 .فانه قين مضطربا نقيا

سلوكه  يمكن للشخص أن يكون مضطربا نفسيا إذا كان :السلوك الغير متكيف -ب-9
 .المهنيةو األكاديمية و بشكل جدي في حياته االجتماعية و يؤثر سلبيا 

تماعية يؤثر ذلك في التزاماته األسرية واالج بإفراطفالشخص الذي يتعاطي الكحول 
بان من حوله أعداء له فانه  يعتقدو الشخص الذي يشك باآلخرين وال يثق في احد و الوظيفية، و 

تمثل سلوكا غير مكيف. وعليه فان نوعية  يصعب عليه اإليفاء بالتزاماته الحياتية كال الحالتين
 .سلوكي واضطراب نفسي أ ار بوجوديمع والسلوك تعطينا مؤشر أ

أي  كرب أو وذلك بان شكوانا مما الم بنا من حزن أ صي:معيار الكرب الشخ -ج-9
بشكل خاص في  هذا ما يحصلو انفعال غير سار يحدد ما إذا كان لدينا اضطراب نفسي 

سوء  وعليه تباين في سلوكه أ الكآبة . فالفرد المكتئب على سبيل المثال قد يظهرو حالتي القلق 
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ألمه الذاتي  وه اضطراب نفسي عندما يشكلدي يوصف مثل هذا الفرد أنو تكيف وقد ال يظهر 
ص ، 2009-،)قاسم حسن صالحاألخصائيين النفسانيين .  وأ أقربائه ومعاناته إلى أصدقائه أو 

33) 

أعاله. فقد  تتجلى الصورة أكثر عندما نقرر معايير السواء إزاء معايير الالسواء المذكورةو 
علماء النفس يتفقون على  كن معظملو يكون تعريف السواء أكثر صعوبة من تحديد السواء 

بعين االعتبار أن هذه الخصائص ال  األخذ الخصائص اآلتية لحالة الصحة النفسية الجيدة مح
لكنها تمثل سمات يمتلكها الشخص و المرض العقلي و تضح حدا فاصال ب بين الصحة العقلية 

-قاسم حسن صالح.)التالي: وعلى النحو  ي الفرد المشخص بالالسو  السوي بدرجة كبيرة عن
 (34ص -9002

إدراك جيد للواقح حيث يكون األسوياء واقعيين جدا في تقدير استجاباتهم وقدراتهم في -0
لعالب إدراك ما يقوله في  ال يسيئون و تفسير ما يجري من حولهم في العالم المحيط بهم. 

 .يتجنبون الصعوباتال و ال يبخسونها و منجزاتهم  يفعلونه وال يبالغون في الغالب في واآلخرون أ

 تعرفة الذات حيث يمتلك األفراد المتكيفين دراية مقبولة بدوافعهم ومشاعرهم -9

بوصفنا أسوياء ال  دوافعهم عن أنفسهم بالرغم من أنناو هم ال يخفون مشاعرهم المهمة  وأ
 .تصرفاتنا بشكل كاملو نستطيح فهم مشاعرنا 

 لوك حيث يشعر األسوياء بثقةالقدرة على ممارسة سيطرة اختيارية على الس -1

 هم قد يكونون اندفاعيينو ، مقبولة بخصوص قدرتهم في السيطرة على سلوكهم

في مسايرة  قد يفشلون ، العدوانية وأحيانا إال أنهم قادرين على مقاومة االلحاحات الجنسية أ
 .طر عليهانتيجة دوافح غير مسي ليستو المعايير االجتماعية لكن قراراتهم هنا تكون اختيارية 

 يشعرون و قبولها حيث أن العاديين يمتلكون تمينا جيدا لذاتهم، و تقدير الذات -1

 مرتاحين لوجودهم مح اآلخرين وهم يتصرفون و بأنهم مقبولين ممن حولهم، 
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فيما ، لآلخرين أراءهم ال يشعرون بأنهم ملزمين للخضوع فيو بعفوية في المواقف االجتماعية 
الشعور باالغتراب والنقص في القبول شائح بين المشخصين بعدم و  يكون اإلحساس بعدم القيمة

 .التوافق النفسي

 القدرة على تكوين عالقات صحيحة فالسوي قادر على تكوين عالقات مودة-3

مطالبهم على اآلخرين  ال يفرضون و وصداقة مح اآلخرين ولديهم حساسية بمشاعر اآلخرين، 
منشغلين في حماية أنفسهم و قلقين  ضطربين نفسياإلرضاء حاجاتهم الخاصة. فيما يكون الم

الصداقة النشغالهم و الرغم من أنهم يبحثون عن المودة  متمركزين على وذاتهم. وعلىو أمنهم و 
  .إال أنهم غير قادرين على تبادلها بمشاعرهم الخاصة

 فين جيدا قادرين على توظيف ادر انهم فييكتاإلنتاجية ويكون األفراد الم -6

ر ضماليات اليوم الحا ليس بحاجة إلى دون أنفسهم إلشباعو تحمسين بخصوص الحياة مو مللي 
للتوتر النفسي الناتج من طاقة واالحساس المفرط بالتعب أعراضا لما يكون النص المزمن في ال

 (.39، ص9002 صالح اسم حسن)ق المشاكل فير المحلولة

 يد من النظريات التيهنالك العد النظريات المفسرة لالضطرابات النفسية :-3

 :االضطرابات النفسية وهيو تفسير السلوك الشاذ 

 البيولوجية األكثر شيوعا في تفسير السلوك نظرياتكانت ال النموذج الطبي:-أ-3

أن  على الرغم من اختالفها في تحديد أسباب ذلك السلوك حيث منها من افترضتو الشاذ 
اشكال و اإلنزيمات  يات جسمية من قبيل نقصاالضطرابات السلوكية تنتج عن عدم انتظام عمل

كثير من حاالت الجنون  بعضها أكدت بصيغة الجزم أنو أخر  من عدم التوازن الكيماوي 
اختالفها الجوهري إال أنها تجمح على  بالرغم منو أثرت في الدماغ، و سببها سموم دخلت الجسم 

 .اب عضوي بدل ضمنيا على اضطر  فكرة واحدة وهي أن االضطراب في السلوك
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 بركز المنظور النفسي دينامي على تفاعل قوي  دينامي:-المنظور السيكو -ب-3

 يضح جميحو ، داخل عقل اإلنسانو الوظائف الدفاعية ، من قبيل الرغبات، الدوافح

منظري هذا التوجه تقريبا أهمية كبيرة على الصراعات بين الرغبات المتعارضة والدفاعات ضد 
تحدث دون دراية الفرد  كما أنهم يميلون إلى االعتقاد بان هذه العملياتالرغبات المثيرة للقلق 

 .بها

 تقوم افتراضاته بخصوص علم النفس العمق التي والمفهوم األساسي في نظرية فرويد ه
 قسم فرويد العقل إلىو على فكرة أن معظم النشاط العقلي يحدث بشكل الشعوري 

الالشعور  جعل وهدف العال  النفسي هو شعور قبل ال الالشعور مح ماو مستويين: الشعور 
 بها.  يكون الفرد على دراية يشعورا أي مواجهة الشعور بمحتويات الالشعور ک

بحثا  لتحقيق ذلك فقد تجاهل فرويد السلوك الظاهري للفرد ليغور في اعماق الالشعور
 (.10ص  - 9002)قاسم حسين صالح عن محتوياته المسببة لالضطراب. . 

 : الهو، األنا، األنا األعلى، التيي و ققسم العقل إلى ثالث و فريد نظريته التركيبية  ثم قدم
يحتوي و  موجود منذ الوالدة وتتفاعل باستمرار وغالبا ما تكون في حالة صراع. افترض ان اله

 ووأن اله ،البناء النفسي الذي يشكل أساسو أهمها دوافح الجنس و على الدوافح البيولوجية البدائية 
والواقح قدر اهتمامه إشباع  العقل وعمل وفق مبدأ اللذة الذي ال يعير اهتماما إلى األخالق أي

يعمل وفق مبدأ و والواقح الخارجي .  ودوافعه البدائية ثم يتكون األنا الحقا ليقوم بالتوسط بين اله
من  يعمل على ما يجنب الشخصيةو االجتماعية  الضوابطو الواقح أخذ بعين االعتبار القيم 

األنا األعلى الذي يتشرب بالمعايير األخالقية للمجتمح  العقوبات، ثم ينشأ أخيراو األخطار 
قيمه. يحدث القلق و يعني االرتقاء بالفرد ليكون نموذجا في أخالقه  الذي ويعمل وفق مبدأ السمو 

 القلقو ( ز فرويد بين قلق الواقح )التهديد من العالم الخارجييبالخطر وقد م نتيجة شعور األنا
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زاء هذه األنواع من القلق يعمد األنا إلىو األخالقي )الخطر القادم من دوافح الهو( ممارسة  ا 
 اليات دفاعية مثل الكبت، النكوص، التبرير

األعلى  ناا يحدث نتيجة تفاعل األنا واألمالشاذ کالهو يعتقد فرويد أن السلوك السوي و 
أن و ونات في حالة توازن ويكون األنا ضعيف، يحدث السلوك الشاذ عندما ال تكون هذه المكو 

أما في الحاالت المتطرفة فقد  عصاب وأ، الصراعات التي ال يمكن حلها ينتج عنها قلق حاد
 (80، ص9002 –.)قاسم حسين صالح يصل إلى الذهان. 

في  تطور المنظور السلوكي في بداية القرن العشرين كطريقة النظرية السلوكية: -ج-3
لذي قام عليه  األساسو القياس. و المالحظة و النفس بطريقة امبريقية تؤكد التجريب دراسة علم 

فلوف على الكالب واحد  كشفت بحوثو ميكانيزمات التعلم  واكتشاف اليات أ وهذا المنظور ه
نضوي على االستجابة الى مثير  تدريب الكائن والمنعكس الشرطي أ ومن هذه الميكانيزمات ه

مثير غير محايد، وقد أثارت أعماله إمكانية  س الطريقة التي يستجيب بها إلىتنبيه محايد بنف وأ
 .إال نتيجة عمليات شرطية والسعد ما ه سلوکهو أن تكون االستجابات اإلنسان 

 إن االفتراضات األساسية لعلم النفس السلوكي تر  ان مهمة علم النفس هي دراسة

تعتمد  أمبريقية عضوي للمثيرات البيئية بمنهجيةاالستجابات التي يقدمها الكائن ال والسلوك أ
ينظر السلوكين لكل من السلوك السوي و  پهو التبو بالتالي السيطرة على السلوك و على القياس 

أنماط التعلم التي و الحيوي الكائن العضوي  الشاذ على أنهما نتيجة التفاعل بين التكوينو 
نه المساهم األكبر في االضطرابات النفسية او التعلم و ه فييعتقدون أن سوء التكو يتعرض لها، 

هناك أربعة أصناف من سوء التكيف يراها السلوكيين و  على التغيير أن إعادة التعلم قد تساعدو 
انظمة تعزيز غير كفؤة. ويحاول و السلوك، سيطرة مثير غير مناسب  هي: عجز السلوك، تسارع

وقد أصبحت السلوكية  ئ التعلمتغيير استجابات محددة على أساس مباد العال  السلوكي
المعرفية تؤثر في السلوك بصورة مستقلة  ر متزايد حيث افترضت أن العملياتيالمعرفية ذات تاث
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لقد قدمت ، استجابة لعمليات عقلية يمر بها المثير أن األفعال تحدث في الغالبو عن المثيرات 
 والتنظير أ لى مستو  النظرية السلوكية مساهمات أصيلة في ميدان علم النفس سواء ع

 .القياسو التجريب و المنهجية في البحث التي تؤكد المالحظة الموضوعية 

 التعلم االجتماعي يعتبر هجين ألنهو إن المنظور المعرفي  النظرية المعرفية: -د -3
 البيئية ويقبل في الوقت نفسه بانو يعترف بكل من التأثيرات البيولوجية، النفسية 

 حيط ال سيما البيئة االجتماعية كما أنه ال يغفل أهمية األفكار، المشاعراإلنسان يتأثر بالم
بكفاءة ال  أن هذا المنظور ينظر لإلنسان على انه ظاهرة معقدة ال يمكن التنبؤ بها، التصوراتو 

على اساس البيئة  الو على أساس التكوين البيولوجي وال على أساس عملياته النفسية الداخلية 
اإلنساني يجب ان يأخذ  وفق هذا المنظور فان النموذ  المناسب لفهم السلوكالخارجية. على 

 :يبرهن أن سلوك اإلنسان مؤلف من البيئية. لهذا يحاول أنو بكل المتغيرات البيولوجية النفسية 

 .الحالة البيولوجية للكائن العضوي  -0

 .الحالة النفسية للكائن العضوي  -9

 .العوامل البيئية الجارية -1

 النقلة الحاسمة لم تحدث إال في السبعينات التي نقلت التركيز في دراسة العمليات إن

 banduraواالنفعال. أبرز من قام بهذه الثورة هو الفكرية التي تؤثر في السلوك 

مح  إن المنظور المعرفي يفترض أن الشذوذ في السلوك ناجم عن عمليات فكرية غير تكيفيه
بوصفها أسبابا  طرائق التفكيرو فية تركز على أنظمة المعتقدات التذكير بان النظريات المعر 

-حسين صالح ) قاسم . يعمل على تغيير األنماط السلبية للتفكير وبالتالي ه، الشاذ للسلوك
 (113ص  - 9002
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 ن هذا المنظور يقر بالسببية المتبادلة بمعنى التفاعل السببي المستمر بين الكائنإ
االجتماع،  ذا المنظور يتضمن عدة وجهات نظر مختلفة في علمبيئته. كما أن هو العضوي 
بسيطة بل يتضمن  المعرفية، كما ير  أن التعلم لد  اإلنسان ليس عملية اشراطو السلوكية 

المركزي. وبهذا المعنى يمكن القول  تطورا في أنظمته الرمزية التي يتمثلها في جهازه العصبي
 .ليس بداللة البيئة بحد ذاتهاو  راك الفرد للبيئةأن السلوك يمكن التنبؤ به بداللة إد

 :طبقا لنظرية التعلم االجتماعي المعرفي هناك أربعة أشكال أساسية للتعلمو 

 .الخبرة االرتباطية المباشرة -0

 .التعلم بالمالحظة -9

 .التعليم الرمزي  -1

 .المنطق الرمزي  -1

 روحية التي شهدتها الحياةاستجابة للمشكالت ال المنظور اإلنساني الوجودي:-هـ-3
التحليلية  كرد فعل اتجاه الحتمية التي جاءت بها النظريتانو  91البشرية في منتصف القرن 

الوجود اإلنساني  منفرد نظر إلىبمنظور الوجودي و السلوكية فقد ظهر علم النفس اإلنساني و 
ن مسائل أوالوجوتيين بش بالرغم من اختالف اإلنسانيينو نظرة ديناميكية بعيدة عن الميكانيكية، 

حريته في و  وقدرته على النمو البشري  معينة فإن كال المنظورين مشتركين في تأكيد فردية الكائن
 .ته الشخصيةقرارا أن يختار مصيره بنفسه ومسؤوليته عن

 عقالنيو ينتظر علم النفس اإلنساني إلى الكائن البشري على أنه ليب بطبيعته 
التحرك  لفلسفة فان الدافعية األساسية في الحياة البشرية تتمثل بدافحمطبقا لهذه او واجتماعي، 

إعاقة  وأ ن فانه ينتج من حجزأر الفرد لقدراته. أما السلوك الشاالستثماو تحقيق الذات  ونح
 .تحقيق الذات والتقدم نح
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 أما علم النفس الوجودي فانه يشدد على مفهوم الوجود في العالم" أي العالقة ترابطة

صالة، بأ كذلك الكفاح من أجل العيشو حالة التفاعل المستديمة مح األخرين و عالمه و الفرد  بين
مستقبله و حاضر الفرد  فضال عن، أي أن يعيش القرد على وفق ميانه بمواجهة مطالب األخرين

الشخصية السليمة. وهذه مهمة  رهجو  والذي ير  في الكل أن البحث عن المعنى في الحياة ه
تكون نهايتهم اإلحساس باإلحباط  ق الحياة يطولها، وان أولئك الذين يتجنبونهاكفاح تستغر 

 .المصدر الرئيسي للسلوك الشاذ ون اإلحباط الوجودي هأأوضح فرانكل بو العجز، و 

 وبالرغم من التشابه الكبير بينهما الذي يسمح بتوحيدهما في منظور واحد فإنها تود

 النفس اإلنساني توكيدا كبيرا على الفرد واشباع بينهما اختالفات معينة. إذ يضح علم

تربط الفرد  فيما يركز علم النفس الوجودي أكثر في العالقات التي، النفسيةو حاجاته البيولوجية 
-9002-قاسم حسين صالح)بمحيطه االنساني بشكل عام ومسالة المسؤولية الفردية 

 (.149ص

، منبح: الفسيولوجية، األم الحاجات السهر و بنظريته الدافعية  ومن أبرز من يمثله ماسل
نظريته في وكذلك روجرز و ، الجمال، تحقيق الذاتو التقدير، المعرفة و الحب، االنتماء، االحترام 

المتمركز على ة العال  الذات المثالية فضال عن ابتكاره لنظريو تمييزه بين مفهوم الذات و الذات 
 .اإلرشاد النفسيالعميل التي أدت إلى انحسار طريقة فرويد في 

 يقومو ظهرت هذه المقاربة في السنوات األخيرة  المنظور االجتماعي الثقافي:-و-3

بانه  يوپل مهاراتنا هي متعلمة من األخرينو ا نتجاهاتامعتقداتنا و و على افتراض أن شخصياتنا 
 عواملو حضارته وهويته العربية  ومن المستحيل أن نفهم شخص بشكل كامل دون فهم ثقافته أ

أنها أساسية من أجل فهم السلوك  ثقافية أخر  أي أن ينظر إلى هذه العوامل علىو اجتماعية 
نتاجات أخري و  المعتقداتو أنماط السلوك  ينظر إلى الثقافة على أنهاو االنفعال. و التفكير و 

المالبس، االحتفاالت التي تنتج من جيل آلخر لقيم، لجماعات معينة من الناس من قبيل ا
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يمكن أن تكون صغيرة مثل قبيلة و الحال في أمريكا كما  معقدةو يمكن أن تكون كبيرة  الجماعةو 
السلوك االجتماعي ألفرادها اما الهوية العرقية و تؤثر في الهوية، التعلم  هذه الثقافةو في افريقيا 
تكون قائمة على الموروث و إحساس الشخص باالنتماء لمجموعة عرقية معينة  فيقصد بها

 (141ص  - 9002 -)قاسم حسين صالح  اللغة،و الحين و لخصائص الوطنية او  الثقافي

لنفسه  يقصد بها نظرة الفردو هوية النوع  والهوية العرقية هو المفهوم الثالث بعد الثقافة و 
فضال عن ذلك يأخذ  الحضاري لكل من الذكر واألنثى االجتماعيالبعد  وأنثى أ وبوصفه ذكرا أ

 والثقافات األخر  كما ل قافية ذلك أن كل ثقافة في العالم تنظر اليبعين االعتبار النسبية الث
الثقافات المختلفة بمعيار نسبي  أنها أدني منها أما هذا المنظور فانه يشجح على النظر إلى

 .. يتضمن االحترام ال بمعيار قطعي يتضمن التفصيل

أشكال  ببساطة هي التوجهات الجنسيةو الجماعات العرقية و بمعنى أن الثقافات األخر  
مصدر غلى  مختلفة ال يصح أن ننظر إلى االختالفات بين األفراد في عالمنا المتنوع على أنها

 .طرائق متنوعة في التعامل متطلبات الحياة البشريةو األفكار جديدة 

 المرض وهذا المنظور إلى التركيز في المجتمح بوصفه مصدرا لالعتالل أ وويدع

 يجعلهمو الذي يخلق الضغوط لهم  وا من أفراده بأنه هالنفسي الذي يصيب عدد

العقلية واالنحرافات و بمواجهتها، األمر الذي يؤدي إلى إصابتهم باالضطرابات النفسية 
 (148ص  - 2009-)قاسم حسين صالحالسلوكية. . 

 اثبت المجتمح األوروبي لألمراض 0883في  تصنيف االضطرابات النفسية:-4

عام  ضطرابات العقلية ثم قدم اميل كريبلين مفاهيم جديدة في علم التصنيفبندا لال 00العقلية 
عام  صممت الجمعية النفسية األمريكية تصنيفا يعتمد على أفكار كريبلين تم تنقيحه 0203
األمريكية أن  الحربيةو البحرية و لكن بعد الحرب العالمية الثانية وجدت الهيئات العسكرية  0211

مهمتهم ضمن  مناسبا للعديد من االضطرابات المشاهدة لد  من يؤدون  هذا التصنيف لم يعد
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بالجمعية األمريكية  أد  هذا التشويشو هذه الجهات لذا طورت كل هيئة التصنيف الخاص به، 
 diagnostic and النسخة األولى من 0239إلى تشكيل مجموعة عمل قدمت في عام 

satisfical manual for mental disorders-DSM1 - 

 الغاية منه االقتراب أكثر من التصنيف dsm2 وضعت نسخة جديدة تحت اسم 1968 في عامو 
التشخيص  على dsm2 قد شجحو العقلية لمنظمة الصحة العالمية و العالمي لألمراض النفسية 

الموضوعية  إلى انبعاث االهتمام مجددا بالطريقة dsm2 المتعدد. أد  عدم االقتناع ب
وبالتالي شكلت الجمعية  د.يوجد شخيص إلى الدعوة الى وضح تصنيف علميالتوصيفية في الت

ابرز يميزه و  0281عام  dsm3 ب األمريكية مجموعة عمل جديدة واسعة النطاق توجت أعمالها
يعتمد على معايير شرطية لوضح  واختالفه عن سابقيه من حيث شكله وطريقته وفرضياته فه

 .0221عام  dsm4 ، ثم أخيرا ظهر0283عام  - dsm3 ليظهر التشخيص. ثم أعيد مراجعته

 : DSM4 تصنيف االضطرابات النفسية حسب *

 :اضطرابات المزا  -0

 :اضطرابات االكتئاب-0-0

 ( Recurrent الجلي، isolé اضطرابات االكتئاب االكبر )المنعزل -

 .dysthymique اضطرابات عسر المزا  -

 .اضطرابات اكتئاب غير محددة -

  :ضطرابات ثنائية القطباال-0-9

 انخفاض هوسي دورة هوس منعزلة، الدورة األكثر حداثة) االضطرابات ثنائية القطب-

hypomaniaque ،األكثر حداثة مختلطة، الدورة األكثر  الدورة األكثر حداثة الهوسية، الدورة
 (حداثة اكتئابية
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 وأ اكتئابية األكثر حداثة وأ )تحديد إذا كانت الفترة الحالة9االضطرابات ثنائية القطب  -
 henry ey).يانخفاض هوس

 : الضطرابات الحصرية-9

 . agoraphobie اضطرابات الفزع دون رهاب المجال 9-0

 .اضطراب الفزع مح رهاب المجال 9-9

 .رهاب المجال دون سوابق هلح 9-1

 (صنف أخر اإلبر،و رهابات محددة )صنف حيواني، طبيعي، الدم  9-1

 .االجتماعيالرهاب  9-3

 .اضطراب الوسواس القهري  9-6

 .قلق ما بعد الصدمة 9-3

 .حالة ضغط حادة 9-8

 (henry ey-2008-p27) الحصر العام 9-2

 .اضطرابات حصرية غير محددة 9-01

 : االضطرابات جسمية الشكل-3

 .اضطرابات الجسمنة 1-0

 .اضطرابات التحويل 1-9

 (طبية تأثيراتو بسبب عوامل نفسية  ،اضطرابات مؤلمة )بسبب عوامل نفسية  1-1

 .توهم المرض 1-1
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 .الخوف من التشوهات الجسمية 1-3

 (henry ey-2008-p27)اضطرابات الجسمنة غير المحددة 1-6

 :ضطرابات النوم-4

 عسر النوم )ارق ابتدائي ،فرط في النوم ابتدائي، اضطرابات مرتبطة بتناوب 1-0

 (المراحل

 (ا غير محددةيس ،مخاوف ليلية، باراسومنالباراسومنيا )الكوابي 1-9

 (اضطرابات نوم ناتجة عن تناول مادة ما)بداية التناول، بداية االنسحاب1-1

(henry ey-2008-p31)   

 :اضطرابات التحكم في االندفاعية-5

 اضطراب االنفجار التناوبي 5-1

 هوم السرقة 3-9

 .هوس الحرق  3-1

 ةهوس اللعب 3-1

 هوس نتن الشعر، 3-3

 (henry ey-2008-p27)اضطرابات التحكم في االندفاعية غير المحددة 3-6

 اضطرابات التكيف-9

اضطراب  المزا  االكتئابي، محو مح مزا  اكتئابي مح الحصر، مح الحصر  6-0
 .العادات
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 : اضطرابات الشخصية-1

 . paranoiaque اضطراب الشخصية الزورية 3-0

 .اضطراب الشخصية الفصامائية 3-9

 .ياضطراب الشخصية من النمط الفصامال  3-1

 .اجتماعية -اضطراب الشخصية الضد  3-1

 .اضطراب الشخصية الحدية 3-3

 اضطراب الشخصية الهستريانية 3-6

 .اضطراب الشخصية المتحاشية 3-3

 .اضطراب الشخصية التابعة  3-8

 .اضطراب الشخصية النرجسية 3-2

 (henry ey-2008-p27) ةراب الشخصية الوسواسية الهجاسياضط 3-01

 :اضطرابات الهوية الجنسيةو االضطرابات الجنسية  -8

 عسر الوظائف الجنسية )اضطرابات الرغبة الجنسية، اضطرابات الهيجان 8-0

 (الجنسي، اضطرابات النشوة، اضطرابات جنسية مح األلم

 السادية جنس األطفال، المازوشية الجنسية،، البارافيليا )االستعراء، االحتكاك 8-9

 (الجنسي، التحول الفيتيشي، التلصص

 الراشدينو اضطرابات الهوية الجنسية لد  األطفال، لد  المراهقين   8-1

(henry ey-2008-p29/30) 
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 :اضطرابات العادات الغذائية -2

  فقدان الشهية العصبي 2-0

  .الشراهة 2-9

 – اضطرابات العادات الغذائية غير المحددة 2-1

 :ت المرتبطة بمادةاالضطرابا 10

الكحول، اضطرابات  اضطرابات مرتبطة بالكحول )اضطرابات مرتبطة باستخدام 01-0
 (.مرتبطة ناتجة عن الكحول

 اضطرابات مرتبطة باألمفيتامينات )اضطرابات مرتبطة باستخدام 01-9

 (األمفيتامينات، اضطرابات ناتجة عن األمفيتامينات

 ناتجة عن الكافيين، إدمان الكافيين،اضطرابات مرتبطة بالكافين ) 01-1

 (اضطرابات نوم ناتجة عن الكافيين

 اضطرابات مرتبطة بالحشيش )إدمان الحشيش، اضطرابات حصرية ناتجة 01-1

 (عن الحشيش

 (انسحاب النيكوتين، اضطرابات مرتبطة بالنيكوتين ) تبعية للنيكوتين 01-3

هذه  )تبعية لهذه المواد، إدمان مضادات القلقو اضطرابات مرتبطة بالمنومات  01-6
عن هذه المواد(  المواد، اضطرابات مزاجية ناتجة عن هذه المواد، اضطرابات حصرية ناتجة

(henry ey-2008-p27) 

 :المراهقة والثانية أ، اضطرابات تشخص عادة أثناء الطفولة األولى-11

 (كتابياضطرابات التعبير ال، اضطرابات التعلم )اضطرابات القراءة 00-0
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 (اضطرابات التواصل )اضطرابات اللغة صنف تعبيري، التأتأة 00-9

 السلوك المضطرب )صعوبة االنتباه وفرطو اضطرابات صعوبة االنتباه  00-1

 (الحركة، اضطرابات السلوك

 التبول الالإرادي sphincterien اضطراب التحكم 00-1

يطبق  رابات النفسية التيقد قمنا بطرح فقط االضطو  dsm4 إذن هذه التصنيفات حسب
اضطرابات المزا   عليها في عملية العال  تقنية البرمجة اللغوية العصبية ولقد أخذنا كنموذ 

 (اضطراب ضغط ما بعد الصدمةو ) االكتئاب 

 :TROUBLES DE L'HUMEUR اضطرابات المزاج 4-1

 EPISODE DEPRESSIF MAJEUR اضطرابات االكتئاب 4-1-1

الزملة االكتئابية  مجموعة من األعراض المركبة التي يطلق عليها مفهوميعبر االكتئاب عن 
فالبعض يتخذ لديهم االكتئاب  فمن المعروف أن أعراض االكتئاب تختلف من فرد آلخر

التشاؤم، )عبد الستار و أخر بمشاعر الياس  تأنيب النفس بينما يعبرو أحاسيس قاسية من اللوم 
 (06ص 1990- إبراهيم

 :األعراض التالية يحوي dsm4 كتئاب حسباضطراب االو 

 رييتتوفر على األقل خمسة من األعراض التالية لمدة أسبوعين ويقدم تغ-0

االهتمام  فقدان ومزا  اكتئابي أ على األقل واحد من األعراض التالية:و بالوظائف الداخلية، 
 .اللذةو 

الفرد)مثال  من طرف أمزا  اكتئابي حاضر عمليا طول اليوم تقريبا كل األيام مصرحة-أ
المراهقين و بالنسبة لألطفال  (مالحظ من طرف اآلخرين )مثال البكاء والفراغ( أ وأحس بالحزن أ

 .نالحظ سرعة الغضب
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كل  النشاطات العملية طوال اليوم وتقريبا واللذة تقريبا بكل شيء أو فقدان االهتمام  -ب 
 (.henry ey-2008-p27)اآلخرين مالحظة من طرف ويوم ) مصرحة من طرف الفرد أ

بنسبة  زيادة وزن مالحظ مح غياب الحمية الغذائية )مثال تغير في الوزن  وتقص أ -ت
 .زيادة الشهية تقريبا كل يوم ونقص أ وخالل شهر، أ 3%

 .فرط نوم تقريبا كل يوم وارق أ -ث 

 خمول حس حركي تقريبا كل يوم يجب أن يكون مالحظ من وجان أيه - 

 (.يس مجرد إحساس داخلي بالجمود من طرف الحالةلو طرف اآلخرين 

  .فقدان الطاقة تقريبا كل يوم وتعب أ -ح

 .إحساس حاد بالال قيمة والذئب تقريبا كل يوم -خ

 .كل يوم التركيز مح عدم القدرة على اتخاذ القرارات تقريبا ونقص االستعداد للتفكير أ -د

 الموت( أفكار انتحارية تفكير الواضح في الموت )ليس فقط الخوف منال-ذ

 .تخطيط واضح لالنتحار وواضحة بدون محاولة انتحار أ

 .يجب أن ال تتوفر هذه األعراض في المرحلة المختلطة -9

 تغيير في الوظائف االجتماعية، المهنية أوو األعراض تؤدي إلى معاناة سريرية -1
 .ن أخر  مهمةياديم

 دواء أو ويولوجية كتناول مادة أاألعراض ال تكون كنتائج مباشرة ألثار فس-1

 (.نتيجة سبب طبي عام )مثل فرط إفراز الغدة الدرقية

 ( manuel de .األعراض ال تفسر بحداد مثال موت شخص عزيز-3

( psychiatrie-2008-p164 
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البرمجة  من أكثر االضطرابات التي تأخذ أطول وقت في عالجها بتقنيةو إن االكتئاب ه
ناحية عمق المعتقدات  منو اضطراب أكثر عمقا من الناحية العادية  اللغوية العصبية ألنه

 .السلبية

 TRAUMATIQUE ETAT DE STRESS-  ضغط ما بعد الصدمة -1-9

POST 

 :ويتميز باألعراض التشخيصية التالية

 :تعرض الفرد لحدث صادم أين يظهر العنصرين التاليين-أ

 إصابة بالغة أو وللموت أشهد أحداث أمكن التعرض فيها  والمعني عاش أ-0

 .التعرض للتهديد

 .الرعب ردة فعل المعني للحدث ترجمت على شكل خوف حاد، إحساس بالعجز أو-9

 :الحدث الصادم أعيد عيشه باألشكال التالية -ب

 وأ فکارأمرفقة بصور، و ذكريات متكررة في مواجهة الحدث تخلق إحساس بالقلق -0
 (للعب المستمر في موضوع معبر عن الصدمةمدركات )بالنسبة لألطفال تكون با

 احالم متكررة للحدث محفز لظهور القلق،-9

 الحدث الصادم يعاد إنتاجه )يحتوي إعادة وتصرفات فجائية" ماذا ل وضغوطات أ-1
 تفكيكية(دورات و عيش الحدث، هالوس 

 الخارجية وإحساس حاد بالقلق النفسي أثناء عرض الدالئل الداخلية أ-1

 .الخارجية ونشاط فسيولوجي أثناء عرض الدالئل الداخلية أإعادة -3
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 تفادي المثيرات المترافقة مح الصدمة مح إضعاف إعادة النشاط العام، كما يجب وجود- 
 :على األقل ثالث مظاهر من األعراض التالية

 .المحادثات المرتبطة بالصدمة وبذل جهد من أجل تفادي األفكار، األحاسيس أ-0

 األفراد الذين يوقظون ذكريات ومن أجل تفادي النشاطات، األماكن أبذل جهد -9
 (manuel de psychiatrie-2008-p216) الصدمة

 .عدم القدرة على تذكر جوانب مهمة من الصدمة -1

 .المشاركة فيها وانخفاض االهتمام بالنشاطات المهمة أ-1

 .أنه أصبح غريب لألخرين وإحساس باالنفصال عن اآلخر أ-3

 وإنجاب أطفال أ واإلحساس بأنه أصبح "مغلق" )التفكير في انه ال يستطيح الزوا  أ-6
 (عيش حياة عادية

 يجب أن تتوفر على األقل، وجود أعراض تترجم على المستوي العصبي الحيوي  -ح
 :عرضين

 نوم متقطح وصعوبات في النوم أ-0

 .نوبات الغضب وسرعة التهيج أ -9

 .صعوبات في التركيز -1

 .الحذر المفرط -1

 .الرجفة الحادة -3
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 واضطراب في الوظائف االجتماعية، المهنية أو االضطراب يحدث معاناة عيادية  -خ
 .مجاالت مهمة أخر  

 .األعراض يجب أن تدوما أكثر من شهرو االضطراب  -ي

 أشهر، مزمن إذا 1حاد إذا كانت مدة األعراض اقل من  ثم نحدد إذا كان االضطراب:
من  أشهر 6اشهر. الظهور الفجائي المختلف اذا كان ظهور األعراض بعد  1ا تجاوزت مدته
 (manuel de psychiatrie-2008-p216)الحدث الصادم
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  خالصة: 

 لقد حاولنا في هذا الفصل اإلسهام في التحدث عن االضطرابات النفسية لكننا حددنا فقط       
تصنيف ذلك على   اللغوية العصبية معتمدين في االضطرابات التي تستخدم معها تقنية البرمجة

هذا على أساس و  dsm4وهو على أخر تصنيف لها و الجمعية األمريكية لالضطرابات النفسية 
إلى دراسة نهائية حول  الزال في طور الدراسة كونهم لم يتوصلوا بعد dsm5 أن التصنيف

ما أننا حاولنا في هذا الفصل النفسية. ك االضطرابات التي يقترحون إلغاءها من االضطرابات
کون التشخيص الصحيح يسهل على النفساني  األعراض التشخيصيةو تحديد علمي للمفاهيم 

 .المناسبة العيادي اختيار الطريقة العالجية

 



 

 

 
 
 

 الفصـل الثـاين
 

 العالجات النفسية وطرق تطبيقها
    

 

 متهيد 

 تعريف العالج النفسي 
 سياملالمح األساسية للعالج النف  
  أشكال العالج النفسي 

 العوامل الثقافية يف العالج النفسي 

 العالجية احلقوق يف القواعد و  القواعد 

 أساليب العالج النفسي 

  عالجات نفسية أخرى 

  خالصة 
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 :هيدمت

 تصنيفها حسب التصنيف األكثرو بعد تقديمنا في الفصل األول االضطرابات النفسية 
لها.  تفسيرهاو تفصيل حول كل مدرسة من المدارس النفسية مح طرح أسبابها بال  dsm4 حداثة

للمدارس  في هذا الفصل سنتطرق إلى أهم العالجات النفسية لالضطرابات النفسية بالنسبة
األول أي تفسير  هذا للمحافظة على السيرورة المطروحة قبال في الفصلو الكبر  في علم النفس 

 .تقنياتها المعتمدة أهمو ا للطرق العالجية من ثم رؤيتهو المدارس النفسية لالضطرابات 
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 تعريف العالج النفسي-1

 نشاط مخطط يقوم به المعالج النفسي بهدف تحقيق تغير في الفرد يجعله أكثر وه-

 (.139ص -2001- ) مفتاح محمد عبد العزيزتوافقا. 

 طريقة لمعالجة اآلالم النفسية بوسائل نفسية بشكل اساسي، حسب المسار وه -

ما تعد وستخدم يحاول العال  النفسي إما إزالة ضد معين أالم ل يعرض مزعج للمريض وا 
الجسماني اعمار  .) آرثر آس ريبر / ايميلي ريبر/ ترجمة عبد العليمجمل توازنه النفسي

 (988ص  -9008 -الجسماني 

 اإلجراءات التي تؤثر إيجاباو تسخير التقنيات  والعال  النفسي بصورة شاملة ه -

 تتم هذه العملية بإشرافو انفعالي عاطفي  وسلوكي أ وأي اضطراب عقلي أعلى 

 شاهين )روالن دورون فرونسواز بارو/ ترجمة فؤادمتخصص بالطرق العالجية. 

 (.590ص  -2012-

 االضطرابات السلوكية ينشئ فيه المعالجو نوع من العال  لألمراض العقلية  وه -

يحاول المعالج  غير لفظي وعالجي محدد لفظي أ من خالل اتصالو عقدا مهنيا مح المريض 
تنمية و التوافق   السلوكية سيئة تغيير أنماطهو أن يخفف من اضطرابات المريض االنفعالية 

 .تطورهاو شخصية 

 وأ المشكالت أساليب نفسية لعال و نوع من العال  المتخصص تستخدم فيه طرق  وه -
زالةو ل المشكالت األمراض نفسية المنشأ، بهدف ح واالضطرابات أ شفاء المرض و األعراض  ا 

التمتح بالصحة النفسية. و التوافق النفسي  تحقيق أفضل مستو  ممكن منو الشخصية  ونمو 
 (.83ص  -9000-ي ) إجالل محمد سر 
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 المالمح األساسية للعالج النفسي -9

 تشترك جميح العالجات الخاصة باالضطرابات النفسية في مالمح أساسية معينة تشمل
تأسيس و  معالجا يتوقح منه أن يكون قادرا على المساعدةو مريضا  وذه المالمح العامة عميال أه

نظرية ما عن  بين العميل. باإلضافة إلى ذلك تقوم اشكال العال  علىو عالقة خاصة بينه 
تغيير العمليات النفسية من  عادة يركز األخصائيون النفسانيون علىو مشاكل العميل و أسباب 
 .ال  النفسيخالل الع

يمكن تصنيف الناس الذين يتلقون عالجا نفسيا إلى فئتين عامتين: المرضى الداخليين 
ن األ مؤسسات أخر   ووالمرضى الخارجيين. فالمرضى الداخليين يعالجون في مستشفيات أ

يقومون  أمن اآلخرين. أما الخارجيين فهم الذينو إصابتهم شديدة بما يكفي لتهديد أمنهم أ
 (10ص  -2005-حسين فايدعالجية لكن خار  اإلطار المؤسساتي. . )د.و ية بحصص نفس

مساعدة الناس المضطربين على تغير تفكيرهم  ويعتبر الهدف العام لمقدمي العال  ه
الهدف  لتحقيق هذاو تحسن أداء هم الكلي. و تخفف االضطراب  بأساليبومشاعرهم وسلوكهم 

للمشاكل  االستبصار في األسباب المختلفة يحاول بعض المعالجين أن يساعدوا على كسب
آخرون يساعدون  الزالو من خالل التعبير الذاتي األصيل  ويسعى آخرون إلى تعزيز النمو 

 .السلوكو تعلم طرق جديدة من التفكير و العمالء على ممارسة 

أربح  يقح معظمها في واحدة منو يوجد مئات الطرق من األساليب النوعية للعال  النفسي 
 -د.حسين فايدالمعرفية. )و عامة: السيكودينامية، اإلنسانية، السلوكية  فئات

 (.11ص  -2005
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 أشكال العالج النفسي-3

 العال  الجماعي، األسري و خذ العال  النفسي شكلين أساسيين هما: العال  الفردي أي
 والخاص باألزوا ،

 الجلسة وهنا يقتصر العال  النفسي على مريض واحد في العالج الفردي:3-1

تم التنبؤ  أسلوب من أساليب العال  النفسي التي ويستخدم معه المعالج أي طريقة أو العالجية 
الجماعي الذي يكون  هذا بخالف العال و هنا يكون الطرح مركزا على المعالج و بها سلفا. 

 (13، ص9005 -)د.حسين فايدالطرح فيه موزعا على باقي أفراد المجموعة، 

 يجري مح مجموعة من الخاص باألزواج:و ي، األسري العالج الجماع3-9

 يشير هذا العال  إلى عال  متزامن خاص بعمالءو من أفراد األسرة و العمالء أ

تنتظم و  عديدين تحت إرشاد معالج يحاول أن يسهل التفاعالت المساندة بين أعضاء المجموعة،
نمط واحد من  وأ الكحولكثير من المجموعات حول نمط واحد من المشاكل مثل اإلدمان على 

 .العمالء مثل المراهقين

 تتمثل تلك المالمحو يقدم العال  الجماعي مالمح عديدة غير موجودة في الفردي و 

 :في اآلتي

 .هم يتفاعلون مح بعضهمو أوال: يسمح للمعالج بمالحظة العمالء 

 نوا إن أفراديتبيو هم يستمعون إلى غيرهم و ثانيا: غالبا ما يشعر العمالء أنهم اقل وحدة 
توقعات كل  كثيرين يناضلون مح صعوبات بنفس شدة صعوباتهم . ويميل هذا اإلدراك إلى زيادة

 .التحسن عميل في
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 لمشكالتايشاركون في األفكار الخاصة بحل و ثالثا: يتعلم العمالء من بعضهم البعض 
 -ايد ف )د.حسينيعطون بعضهم البعض تغذية رجعية آمنة عن كيفية تآزر األعضاء. و 

 (15ص  -9005

 العوامل الثقافية في العالج النفسي-4

 إن لفهم الخلفية الثقافية للعميل دور كبير في العملية العالجية، فتخيل انه بعد االنتقال

معالج  هناك صديق هناك يحيلك إلىو تصبح مكتئب و إلى دولة غير مألوفة لمتابعة تعليمك 
تحتا  إلى و شريرة  يقول أن فيك روحو فيك خالل جلستك يحملق و متخصص في هذا المجال 

 . المساعدة فمن المحتمل أنك لن تستمر في العال 

 كما يمكن أن تحدث تصادمات ثقافية اجتماعية مماثلة في دولة واحدة إذا ما احضر
 .رأي ال يشترك فيه المعالج وثقافية فرعية أ وعمالء إلى العال  خلفية ثقافية أ

 الخاصة نفسيون أكثر حساسية عما كانوا من قبل القيم الثقافيةاليوم أصبح المعالجون ال
 .للفارق الدقيق الخاص بالتواصل الثقافي المتبادلو جماعات معينة ال

 الدول األخر  تطلب أخصائيين نفسيين يكملون المناهج وإن بعض واليات أمريكا أ

 والمناهج أ تساهم هذهو الخاصة بدور العوامل الثقافية في العال  قبل منحهم رخصة العال . 
األدب في بعض  التدريبات العيادية على تقدير المواقف لد  العميل ) مثال يعتبر من غير

ال و مكتئبين  والعمالء إذن ليس الثقافات أن تقوم باتصال بصري مح شخص غريب فان هؤالء
 (93ص  -9005 -)د.حسين فايد ينقصهم تقدير الذات(.

 :قة العالجيةالحقوق في العالو القواعد -5

 يمكن أن تؤثر العالقة المؤسسة في حياةو يمكن أن يكون العال  خبرة انفعالية مكثفة 
 اإلحساس العام من المعالج أن يتأكد أن هذه العالقةو العميل. تتطلب أخالقيات المهنة 
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ال تؤذي العميل، على سبيل المثال تمنح أخالقيات المهنة لألخصائيين النفسانيين وقواعد 
لوك الصادرة من الجمعية األمريكية النفسية العالقة الجنسية بين العميل والمعالج بسبب الس

هذا القانون فان جميح  للمساعدة على مقاومة انتهاكاتو األذي الشديد الذي تسببه تلك العالقة. 
يتلقوا تدريبا في هذا  برامج اإلقامة الداخلية لعلم النفس المهني تتطلب من طالبها أن

 . وعالموض

 قوا كل شيء يقوله العميل فييبكما تتطلب المعايير األخالقية مح استثناءات قليلة إن 
 العال  سريا، في الواليات المتحدة األمريكية تسري القواعد المهنية الخاصة بالسرية

 ءشاي بقوانين تبين أن المعلومات التي تكشف في العال  على المعالج أن يحتفظ بسريتها كما
 قد يتطلب من القانون من المعالج أن ينتهك خصوصيةو القضاء  حتى أمام

 :العميل فقط تحت ظروف خاصة

استخدام  - إن العميل مضطرب بشدة انتحاري الدرجة الحاجة لوضعه في المستشفى، -
 والمحكمة المدنية أ تاريخه في العال  كجزء من إستراتيجية الدفاع فيو الحالة النفسية للعميل 

 .الجزائية

 راشد والبدلي لد  طفل أ وأإذا كشف العميل عن معلومات حول التعسف الجنسي  -
 .عاجز

 -2005 -)د.حسين فايداعتقاد المعالج أن العميل قد يرتكب عمال علينا ضد شخص معين.  -

 (94ص 

 أساليب العالج النفسي-9

 طرق العال  النفسي األساسية متمثلة في أربعةو سوف نلقي الضوء على أساليب 

 :حاور هيم
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 .العالجات التحليلية النفسية •

 .العالجات اإلنسانية •

 .العالجات السلوكية •

 .العالجات المعرفية •

 العالجات التحليلية النفسية 9-1

 االفتراض بان وتصوراته الحديثة هو يعتبر الشيء المركزي المجال التحليل النفسي 

 عادة الصراعات، و صراعاتلحل ال EGO السلوك يعكسان مجهودات األناو الشخصية 
 .الالشعورية بصفة خاصة بين عناصر مختلفة من الشخصية

 

تهدف طريقة فرويد في العال  النفسي التحليلي إلى فهم الصراعات الالشعورية وكيف 
 (32ص  -9005 -)د.حسين فايدتؤثر على العميل. 

التي  األعراض كذلك رمزيةو ويقوم كذلك على أساس افتراض الرمزية في تعبير األحالم 
يمكن النظر إلى التحليل النفسي على انه منهج الدراسة وفحص الدوافح و يعاني منها المريض، 

 (345ص -900-)عبد الرحمان عيسوي اإلنسانية. 

 :المعاصر أما األولو وفي العال  النفسي التحليلي نجد توجهين التحليلي الكالسيكي 

في العصاب  : طبقا لفرويد تدور المشكلة المركزيةيکيالعال  بالتحليل النفسي الكالس -1-1-6
غير مقبولة على الخرو   وذكريات مؤلمة أ ويتضمن الكبت إجبار أفكار أو حول ظاهرة الكبت 

الذكريات من الظهور  وهذه األفكار أ تمنح حينئذ قو  الكبتو نقلها إلى الالشعور، و من الشعور 
 .فيض مستو  القلق الذي يختبره المريضتخ يخدم الكبت وظيفةو مجددا في حيز الشعور. 
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مدخل  حسب فرويد الطريق لشفاء العصاب كانت هي بالسماح للمريض بالحصول على
ما يبزغ من  تشجيعه على مواجهةو صراعاته المكبوتة من المرحلة المثبت عليها و ألفكاره 

العقبة في و يات هذه العمل استخدم فرويد مصطلح االستبصار لإلشارة إلىو الالشعور مهما كان. 
. )د.حسين مرتفح جدا من القلق.  ي هذه الحالة هي بزوغ هذه الذكريات المؤلمة ينتج مستو 

 (31ص  -9005 -فايد

 :فنيات العالج النفسي التحليلي الكالسيكي-أ

 من الناحية التاريخية التي التنويم أوال فقد عالج فرويد مح :HYPNOSE التنويم-1
کشف التنويم  سنة كانت تعاني من السعال العصبي 91غ من العمر تبلو  " Anna بروير الفتاة

اختفى و أكثر من رعايتها لوالدها  لديها ذاكرة مكبوتة حول شعورها بالذنب من أنها كانت ترقص
المكبوتة. إن الناس تحت تأثير التنويم المغناطيسي  السعال بعد أن ظهرت من جديد تلك الذاكرة

ويتذكرون بثقة أحداث قد تحدث في المستقبل وما يبدوا انه يحدث  يصبحون قابلين جدا لإليحاء
 نتيجة لذلك فان بعض الذكرياتو يصبحون أقل حذرا فيما يدعون انهم يتذكرونه  أن الناس

 .كذلك اخري مصطنحو السابقة تعود للضوء 

تشمل هذه الطريقة في التعبير عن  ASSOCIATION LIBRE التداعي الحر -9
ما بشكل  األفكار التي كل ترد إلى الذهن إما انطالقا من عنصر معين ) كلمة، رمز، رقم..( وا 

 :المالحظات التالية يستدعي مصطلح الحرو ذلك بدون أدنى تمييز بينها و عضوي 

 .مضبوط من خالل قصد انتقائي وال يكون مجر  هذا التداعي موجه أ -

 .ق محددةتتصاعد حدة هاته الحرية حين ال يكون هناك أي نقطة انطال -

استبعاد  ال يجب أخذ كلمة الحرية بمعنى عدم التحديد إذ ترمي قاعدة التداعي الحر إلى-
 االنتقاء اإلرادي لألفكار أي تعطل لعبة الرقابة الثانوية بين الوعي وما



    االعالجات النفسية وطرق تطبيقه                    الفصل الثاين 
                        

 - 43 - 

مصطفى  ترجمة -سي. )جان البالنش بونتالهي هكذا تكشف الدفاعات الالواعيةو قبل الوعي 
 (.113ص  -1285 -حجازي 

 إشارة قوية إلى أن ووجود المقاومة في التداعي الحر مثل التوقف المتزايد الطول ه

 -2005 -.)د.حسين فايدهناك حاجة إلى اكتشافها. و المريض يقترب من فكرة هامة مكبوتة 

 (.33ص 

 وفق فرويد تحليل األحالم يقدم " الطريق analyse des reves تحليل األحالم-1
المادة المكبوتة  حسبه أيضا أنه يوجد رقيب داخل العقل يحافظ علىو شعور" السلطاني إلى الال

نتيجة لذلك فان و النوم،  خار  الوعي الشعوري لكن هذا الرقيب يكون غالبا اقل حذرا خالل
تظهر في األحالم من تفكير اليقظة  األفكار المكبوتة في الالشعور تكون أكثر احتماال الن

بسبب طبيعتها غير المقبولة. عن طريق اإلزاحة  ةر ار بصورة متكر رغم ذلك تبزغ هذه األفكو 
الموضوع األصلي إلى موضوع أخر مثل اإلزاحة الرمزية  معنى معين من وأبنقل االنفعال 
 (33ص  -9005 -فايد  )د.حسينالجنسية. . 

 تعتبر الرمزية في الحلم ذات أهمية قصو  الن االهتمامات الرئيسية للحالم يتمو 

حينما نكون   أكثر واقعيةو أن التفكير يكون ابسط   hall 1953 يقول، ر عنها بشكل رمزي التعبي
البسيطة طريقة اختزال  من هذا المنظور تكون رموز األحالمو نائمين عله حينما تكون يقظين، 

 .مالئمة للتعبير عن األفكار األساسية

المعالج  على تأويالت تعتمد كل طرق التحليل النفسي بشدة interpretation ليو أوالت
ذا قبل المريض دقة التفسير فسيكون حينئذو الخاصة بما يقوله المريض،  صحيح بشك محتمل،  ا 

تفسير المعالج للحلم فان ذلك  لكن األمور غالبا تكون أكثر تعقيدا فإذا رفض المريض بشدة
 (34ص  -9005 -د.حسين فايد ) ببساطة يكون مقاومة العقل الشعوري لتفسير گريه
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 اقترح فرويد طريقة لاللتفاف حول هذه المشكلة اننا نستطيح أن ننظر إلى التحليل

 النفسي باعتباره مسائال لحل األلغاز المتقاطعة قد يكون حقا من الصعب أن نقرر إذا

 أحالمه يجب أن تكون و مح ذلك فان تفسيرات التداعي الحر و كان تفسير صحيح 

 (35ص -9005 -د.حسين فايد )متماسكة للوصول إلى نتاويل صحيح، 

 :catharte émotionnelleالتنفيس االنفعالي -5

 األحياطات والحوادثو الصدمات و تشجيح المريض على تذكر الخبرات األليمة  وه 
يتخلص منها، )إجالل  استرجاع ما قد مر به من ذكريات وصراعات الفعالية حتىو الماضية 
 (001ص  ،9111-ي محمد سر 

 Analyse de transferتحليل التحول  -9

في واقح  االنفعاالت التي يكنها المريضو تحويل المشاعر  وهو ويعرف أيضا باسم الطرح 
يطرحها على المحلل، والتحويل يعكس عناصر  وأويسقطها أشخاصا أخرين  والحياة لشخص أ

 :يوجد أنواع من التحويل هيو  من المرض النفسي.

 قة العالجية بعالقة عاطفية موجبة نحوهي استبدال العالو التحويل االيجابي، -0

 .المعالج

 رافضة يحولها المريض اتجاه وأعبارة عن عالقة عدوانية  وهو التحويل السلبي: -9
 .المعالج

 ذلك حسب الحالةو السالب و التحويل المختلط: يجمح بين التحويل الموجب  -1

 .االنفعالية للمريض

من التحويل بان يفسره المعالج له  من الضروري تحليل التحويل أي تحرير المريض
 .يسيطر عليه وويبين له سببه أ
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 العالج السلوكي-9-9

 نظريات التعلم الشرطي، حيث تتمو أسلوب عالجي يعتمد على استخدام قوانين  وه

أن و  للمريض اضطرابات السلوك عن طريق تعديل السلوك المرضيو محاولة حل مشکالت 
تعلم السلوك و الخاطئ  هذا السلوك وحممن الميسور ضي ليس أصال فيه لذا السلوك المر 

 (.112ص  -9000-اجالل محمد سري ) الجديد

 عن طريقو أكثر تحديدا يعتقد المعالجون السلوكيون أن السلوك الشاذ ه وعلى نح

على افتراض  يقوم العال  السلوكي، و عن طريق استخدام مبادئ االشراط يمكن الشفاءو االشراط 
مرغوب إلى نموذ  أكثر  االشراط اإلجرائي يستطيح تغيير السلوك الغيرو  االشراط الكالسيكي

 (.95ص  -9005 -. )د.حسين فايد سواء. 

 :خطوات العالج السلوكي9-9-1

 .تغييره وتحديد السلوك المطلوب تعديله أ  -

 .تحديد الظروف التي يحدث فيها السلوك المضطرب  -

 .لسلوك المضطربتحديد العوامل المسئولة عن استمرار ا  -

 .تعدل واختيار الظروف التي يمكن أن تغير أ -

 .إعداد جدول إلعادة التدريب  -

 .تعديل الظروف السابقة السلوك المضطرب  -

 (199ص  -9000 ي ) إجالل محمد سر تعديل الظروف البيئية.   -

 



    االعالجات النفسية وطرق تطبيقه                    الفصل الثاين 
                        

 - 46 - 

 :أساليب العالج السلوكي 9-9-9

  :من أهمهاو تتعدد أساليب العال  السلوكي 

 يعتبر التحصين التدريجي من األساليب الرئيسية في العال  لتحصين التدريجي:ا-1
مرتبطا  يتم في الحاالت التي يكون فيها سلوك مثل الخواف قد اكتسبو المعرفي السلوكي 

يتم التعرف على و  حادثة معينة فتستخدم طريقة التعويد التدريجي المنتظم، وأبشيء معين 
لهذه المثيرات المحدثة  ابات شاذة ثم يعرض المريض بالتدريجالمثيرات التي تستثير استج

في حالة استرخاء حيث ال تنتج  هوو للخوف في ظروف يشعر فيها بأقل درجة من الخوف، 
 -9000-ي )اجالل محمد سر . متدر  في الشدة يستمر التعرض على مستو  و االستجابة الشاذة 

 (194ص 

 يعلمون المعالجون العمالء السلوكياتغالبا ما  ) النمذجة(: يالنموذج العمل-9

 المرغوبة بإيضاح تلك السلوكيات ففي النمذجة يراقب العمالء الناس األخرين

 بذلك يتعلمون بطريقة بديلة مهارات التعلم بدون و الذين يؤدون سلوكيات مرغوبة. 

 الدخول في عملية تشكيل طويلة. ثم تمتز  النمذجة الحية مح الممارسة التدريجية

 (.11ص  -9005 -. )د.حسين فايد حد العالجات األكثر قوة للخوف. أ ووه

Bandura  من ابتكر هذا النموذ  لعال  الخواف خاصة خواف الثعابين وقدو ه 

 :استخدم أشكاال للنموذ  العملي منها

 .تمثل مصدر الخوف يدمو استخدام لعب  -

 .كبار يلعبون بالثعابينو مشاهدة أفالم األطفال   -

 فيه يتم تقديم مثيرو عكس اسلوب التحصين التدريجي،  و: هذا األسلوب هالغمر-3

 .الطبيعة يتم وضح المريض أمام األمر الواقح في الخبرة دفعة واحدة علىو الخوف أ
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 يرفح مستو  القلق عند المريض أول األمر،و وحيث أن أسلوب الغمر يثير التوتر 

 يقوم المعالج بالمساندة االنفعاليةو ئات فقد يستعان بالعال  الطبي بالعقاقير مثل المهد

 (195ص  -9000 ي )إجالل محمد سر ينطفئ.  وحتى يزول التوتر أ

اإلحجام.  يهدف المعالج إلى تعديل سلوك المريض من اإلقدام إلى بي:ناالشراط التج-4
خاصة. في عال   الكحولية بصفةو يستخدم األشراط التجلبي في عال  االنحرافات الجنسية 

غير شرطي( حيث يرتبط بتكرار  رات منفرة مثل العقاقير المقيئة )مثيريلية مثال تستخدم مثالكحو 
الشرطي( الذي يستثير االستجابة غير المطلوبة،  الخمر)المثير وهو انتظام مح المثير الموقفي و 
القيء  وخصائص التنفير وينتج عنه خصائص الغثيان أ عندما يكتسب المثير الشرطيو 

الشعور و قد ثبت االشراط التجنبي حيث يزداد االرتباط بين المثير  الشرطية( يكون ) االستجابة 
 .غير السار

 يتعلم استجابة جديدةو المتعة و هكذا يتجنب المريض تعاطي الكحول ) سبب اللذة 

جالل محمد ) .(الضيقو ارتباط جديد الن تعاطي الكحول أصبح يؤدي إلى الشعور باأللم و 
 (.199ص  -9000-ي سر 

إثابة الفرد على السلوك السوي مما يعززه ويدعمه  وه التعزيز الموجب ) الثواب(:-5
المعنوي،  والمادي أ من اشكاله التعزيزو يدفعه إلى تكرار نفس السلوك إذا تكرر الموقف. و 
ثبات و أد  ذلك إلى سرعة تعديل  يؤدي إلى رضا الفرد عندما يقوم بالسلوك المرغوب، كماو 

 .صول عليهالسلوك من اجل الح

المستخدم في  من العوامل التي تزيد من سرعة فاعلية التعزيز الموجب: الرغبة في الشئ
 .تقديمه بقدر معتدلو سرعة تقديمه و الحاجة إليه، و التعزيز 
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الصوت  يستخدم التعزيز الموجب بنجاح في عال  حاالت مثل: فقدان الشهية، فقدانو 
 .اد للمجتمحالسلوك المضو الهستيري، الخجل، االنطواء 

 يعمل هذا المعالج في هذا األسلوب على زيادة ظهور االستجابة التعزيز السالب:-9

 المرغوبة بتعريض المريض لمثير غير سار مقدما ثم إزالته مباشرة بعد ظهور

 .االستجابة المرغوبة

ويالحظ ، يستخدم التعزيز السالب في عال  حاالت مثل: مص األصابح، قضم األظافرو 
الخبرات مؤلمة إلى  عزيز السالب ال يستخدم كثيرا الن على المعالج أن يعرض المريضأن الت

إرادته في االستمرار في عملية  أن تظهر االستجابة المرغوبة وهذا قد يؤثر تأثيرا سالبا على
 .العال 

قام  يعرض المريض في هذا األسلوب إلى خبرة منفرة إذا العقاب ) الخبرة المنفرة(:-1
 وما هو معني  ومن أشكال العقاب العالجي ما ه وقفه كلياو ذلك لكنه و غير المرغوب  بالسلوك

في شكل و العزل أو عقاب اجتماعي مثل الرفض  والكهربائية أ الصدمة وأمادي مثل الضرب 
ظهور السلوك غير  يعوق و عدم الرضا لد  المريض و الضيق و األلم  منح اإلثابة مما يسبب

 (191ص  -9000-ي إجالل محمد سر ) .المرغوب

 عدم التعليقو تجاهل السلوك المرضي و إغفال  وه تدريب اإلغفال )االنطفاء(:-8

 .يختفي وعدم تعرض المريض إلى أي نتائج على اإلطالق حتى ينطفئ أو عليه 

 يستخدم تدريب اإلغفال في الحاالت التي تكون فيها االستجابة غير المرغوبة تحقق

 ضطرابات النفس جسمية كالتهاب الجلد العصبي أوفائدة للمريض ) إثابة( مثل: اال

 ..حاالت الصرع الهستيري و نوبات الغضب عند األطفال و التقيؤ 
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مح  غير متجانسةو توجد بعض األنماط من االستجابات تكون متنافرة  الكف المتبادل:-2
 الكف المتبادل إلى يهدف أسلوبو الضيق. و الجنس، االسترخاء و بعضها البعض مثل: الخوف 

حالل استجابة متوافقة محل و  كف كل من النمطين السلوكيين المترابطين بسبب تداخلهما  ا 
الالإرادي ففي هذه الحالة يفشل الطفل  االستجابة غير التوافقية. من أشيح استخداماته: التبول

 المطلوبو نائم  وهو يتبول و الذهاب إلى دورة المياه و المناسب  في اكتساب عادة االستيقاظ الوقت
 باکتساب عادة االستيقاظ( أي أن كف النوم)كف التبولو التبول( و أي االستيقاظ ) كف النوم وه

 129) ص -9000 -ي اجالل محمد سر ) كف التبول يكف النوم بالتبادل.و يكف التبول 

 العالجات المعرفية-9-3

 عاتاألبنية المعرفية على سبيل المثال التوقو يزعم المعالجين المعرفيين أن العمليات 
وجود  يفترض كذلك أنو والمعتقدات والذكريات طويلة المد  لها تأثير دال على السلوك 

االضطرابات  مدحضة للذات يكون عنصرا هاما في كثير من وأبنية معرفية سلبية أو ات يعمل
يشبهون أولئك األفراد  تغيير هذه األبنية لد  المرضى تجعلهمو النفسية مثل القلق واالكتئاب 

 .الهدف األساسي للعال  المعرفي وهو  األسوياء

   يما يلي سنلقي الضوء على العالجات المعرفية المتمثلة في العال  المعرفي لد وف

 -فايد  د.حسين) العال  المعرفي السلوكيو  "Ellis ، العال  المعرفي لد  " أليس"Beck بيك
 (81ص  -9005

 : Beck العالج المعرفي لدى بيك-9-3

 اضطرابو العال  المعرفي ل "بيك" في عال  حاالت االكتئاب  غالبا ما يستخدم

 .القلق حيث يهدف هذا العال  إلى إعادة البناء المعرفي لد  المريض
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يبني بيك مجاله على فكرة أن النماذ  المعرفية السلبية تدعم عن طريق األخطاء 
 .والفرد نجازاتعن طريق األفكار التي تقلل إلى أدنى قيمة او والمعتقدات الالمنطقية أ

اختبارها  أما عن العال  فان بيك ينظر إلى هذه األفكار والمعتقدات بمثابة فروض يتم
ينميان و دور الفاحص  العميل يأخذانو طبقا لذلك فان المعالج و قاطح  وأكثر من قبولها على نح

قيام صحيح إطالقا" قد يوافقان على  طرق الختبار المعتقدات مثل " ال استطيح عمل أي شيء
يقدم النجاح في إكمال و إكمال مشروع منزلي متأخر  اعتبارها " عمل منزلي" مثلو العميل بمهام 

يسمح للعميل بتحدي المعتقدات الخاطئة التي تسبب القلق واالكتئاب  هذه المهام دليال ملموسا
 .المساعدة على تخفيض حدة هذه المشاكل ومن ثم

المكتب  لمعرفي هي تغيير نماذ  تفكير المريضنجد أن أحد األهداف الرئيسية للعال  ا
جزئيا بجعل المعالج  يعمل هذاو واقعية، و انهزامية الذات في اتجاه أكثر ايجابية و المشوهة 

يجب أن يتبنى افتراضات أكثر ايجابية عن  يقدم مجادالت عن السببو يتحد  فروض المريض 
 .عن المستقبلو عن العالم و نفسه 

السلبية  رفيون سلسلة من التقنيات اإلضافية من اجل تغيير الطرق يستخدم المعالجون المع
 زيادة " النشاط الذي يكافئ فيه المريض على وأحد األمثلة هو في التفكير . 

 . "" تخصيص مهام متدرجةومثال آخر هو انه أصبح منغمسا في نشاط أكثر . 

 )د.حسين تقدمي، ويكافئ فيها المريض على السلوك بشكل ايجابي أكثر على نح

 (88ص  -9005 -فايد

 Aliss :"العالج العقالني االنفعالي ل"أليس 9-3-9

 تركز نظر " أليس في العال  العقالني االنفعالي لإلنسان في أن هناك تشابكا بين

يشعرون ويتصرفون بشكل و التفكير والمشاعر. يركز على ان البشر يفكرون  والعقل أو العاطفة 
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ينفعلون فإنهم أيضا يفكرون  يعبر أليس عن فكرته بقوله عندماو آني ) أي في نفس الوقت( 
فعلينا أن نفهم  لكي نفهم السلوكو عندما يفكرون فإنهم أيضا ينفعلون ويتصرفون و يتصرفون و 

 .يدركون ويتصرفون و يفكرون و كيف يشعر الناس 

 ايهدف أسلوب أليس في العال  إلى تحديد أفكار انهزام الذات مثل" يجب أن أكون كفو 
المشاكل فان  پري كيف إنها تسببو بعد أن يتعلم العميل تبين أفكار مثل هذه ، و إلى حد الكمال"

استبدال هذه األفكار بأفكار  المنطق لمساعدة العميل علىو التشجيح و المعالج يستخدم النمذجة 
 (21ص  -9005 -. )د.حسين فايد نفعا. و أكثر واقعية 

 :العالج المعرفي السلوكي 9-3-3

بما  العال  السلوكيو ح العال  المعرفي السلوكي بين العال  المعرفي بفنياته المتعددة يجم
األبعاد، إذ يتعامل  يتعامل مح االضطرابات المختلفة من منظور ثالثي وه، و يضمنه من فنيات
عالجية تعاونية بين المعالج  كما يعتمد على إقامة عالقة، سلوكياو انفعاليا و معها معرفيا 

للمريض عن كل ما يعتقد فيه من أفكار  تتحدد في ضوئها المسؤولية الشخصية المريضو 
المسئولة عن االضطرابات التي يعاني منها المريض  اعتقادات ال عقالنية وظيفيا، تعد، و مشوهة

ضيق، في نفس المنطق يتحمل المريض المسؤولية في إحداث  ما مختلة يترتب عليها منو 
تعديلها و االعتقادات الالعقالنية و صحيح األفكار المشوهة خالل ت التغيير العالجي من

 -9000 -عادل عبد هللا محمدالتواؤمية. ) و اعتقادات أخر  تتسم بالعقالنية  استبدالها بأفكارو 
 (18ص

 :من أهم التقنيات العالجية في هذا النوع من العال  نجد

التوتر" و  العالقة بين حيث يعمل هذا األخير على المعالم : التدريب على االسترخاء-
يستجيب المفحوص  عكس الشرطي المرضي بذلك النهذا الذي يؤدي إلى الخلفاء الفعل المو 
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أهم أسس االسترخاء التنفس  القلق عندما يصادف مواقف ضغط شديدة . ومنأو  بالتوتر
بح إخرا  ثاني أوكسيد الكربون يص والسريح ه الصحيح الن األثر الفسيولوجي لعملية التنفس

 .الدوخة في الرأسو هذا يؤدي إلى الشعور بالخفة و الدم  سريعا مما يؤدي إلى زيادة قلوية

 الشعور فعملية التنفسو يمتد األثر الفسيولوجي للتنفس ليؤثر على العمليات االنفعالية 

 ساميةالمنتظم تنظم عمل المراكز األخر  في المخ كضربات القلب وضغط الدم . ) 

 (149ص  2002-،عرعار

 طريقة تبني نظام سلوكي متعلم تقتضي هذه التقنية تحديد السلوك وهو  التشكيل:
سلوك الحالة على  يتم االنطالق من العناصر السلوكية التي تقح في حدودو المرغوب تعلمه أوال 

ذا ما واجه و االستجابة المرغوبة،  أن يتم تعزيز وتدعيم كل تطور يحدث في السلوك في اتجاه ا 
 تقوية المرحلة السابقة قبل االستمرارو يجب إعادة  بة في التدريب في مرحلة ماالمعالج صعو 

(Christine Mirabel-2004-p45) 

 تتضمن الحث الكالمي باستخدام الجمل البسيطة التي من خاللها تم تحديدو  الحث:

 "وتذكيرها بمهامها مثل" تدرب على..." أ والنشاطات المطلوبة من المفحوصة أ

 نجد الحث اإليمائي عن طريق استخدام الحركات أوو تعمل ..."،  ال تنسى أن

أمام الحالة  اإليماءات التي تتراوح بين الحركة العادية إلى النمذجة المعقدة مثل: لعب األدوار
 (141ص-2002- ) سامية عرعارعن طريقة التصرف الصحيحة.

 فرد متحفزا ألداءتنظيم نتائج السلوك بطريقة تجعل الو ب يترتتكون بو  التعزيز: -

التقنيات سابقا في  قد قمنا بشرح هذهو السلبي و ضمنه التعزيز االيجابي و السلوك أكثر فأكثر. . 
 العال  السلوكي



    االعالجات النفسية وطرق تطبيقه                    الفصل الثاين 
                        

 - 53 - 

 لكنهاو هي قدرة موجودة عند الجميح و تعتمد القدرة على التخيل  تقنية التخيل: -

  يلتكون متطورة عند البعض يمكن قياس قدرة التخيل بالطلب من الشخص تخ

مله  كلمات( مح التعليمات برسم هذا في مخيلته من ثم يطلب وأرقام أ) بسيطةشکال أ
 .يتم دمج حواس أخري تدريجياو تخيل مواضيح أعقد بالتدر  

 ل تتكون من مرحلةية مهمة تعتمد على قدرة التخنيوهي تق :تقنية المكان األمن -
في صورة و عضلي المتصاعد کامال أاإلسترخاء العضلي التي قد يستخدم فيها االسترخاء ال

حيث يشعر بالراحة  مختصرة من ثم يطلب من العميل تخيل نفسه في مكان هادئ مريح
 (Bruno-1988-p21) االطمئنانو 

 يالعالج اإلنسان 9-4

 تقوم العالجات اإلنسانية على االعتقاد بان المشاكل النفسية يمكن عالجها بإعطاء

 الدوافح التي ال يكونوا على وعي بها. المبدأو  االحتياجات الناس استبصارا في

إلى أقصى مد  في  يؤيد المعالجون اإلنسانيون أن الشخص حرو االختيار  حرية وه يننلإلنسا
الفطرية  تحرير مبول العميل وه عمل االختبارات التي تؤثر في من سيصبح هو. كما أن هدفهم

عالجات اإلنسانية لكن سوف نذكر اثنين: ال تحقيق الذات وتوجد أنواع كثيرة منو  وتجاه النم
 .والعال  الجشطالتي عال  كارل روجرز المتمركز حول العميل

 : العالج المتمركز حول العميل 9-4-1

قد و لة لعال  المرضى صمن حياته العملية من اجل طرق مح کرس کارل روجرز الكثير
أصبح مهتما و حول العميل"  أد  هذا به إلى البحث عن تطوير ما يسمى ب" العال  المتمركز

 .بالشخصية أيضا
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 عن صور مالئمة للعال  احتوت ضمنهاو تبين أن بعض أفكاره عن مشاكل مرضاه 

 طبقا لنظرية روجرز للشخصية تكون خبرة الفرد المباشرةو بذور نظرية الشخصية 

لى بالتركيز ع بكلمات أخر  نستطيح فهم الناس اآلخرين على أفضل وجهو ذات داللة قاطعة 
  .بالعالم من حولهمو نفسهم أوعيهم الشعوري الخاص ب

 تتمثل االفتراضات المركزية التي وراء العال  المتمركز حول العميل في أن عدم

تخفيض  على المعالجين أن يحاولواو االضطراب النفسي  والتطابق يلعب الدور الرئيسي في نم
 (48ص -9005 -)د.حسين فايد مستويات عدم التطابق لد  العمالء. . 

 طبقا لروجرز فان أفضل طريقة لتخفيض التنافر لد  العميل هي تقديم بيئة مدعمة

 :يتبح هذا أن المعالجين الذين يكون لديهمو يشعر فيها بالقدرة على االنفتاح للخبرة. 

 .التقبل االيجابي الال مشروط -

 .ن يكونوا أصليينأ -

 (42ص  -9005 -د.حسين فايد ) empathie التطابق الحدسي -

 لخصائصا كل تلكو يكونوا أكثر فاعلية في العال  من المعالجين الذين تنقصهم بعض أ
يخبرهم  وجزء من السبب في هذا أن المعالجين الذين يمتلكون هذه السمات يستمعون حقيقة لما

 .السابقة به عمالئهم أكثر من كونهم متأثرين بشكل غير مالئم بتصوراتهم الخاصة

أن روجرز أكد أهمية الصفات الشخصية للمعالج في تحديد نجاح العال  بالرغم من و 
 المريض في تفاعل دينامكي مح كلو الموقف في الحقيقة أكثر تعقيدا نوعا ما فالمعالج  فان

قد يكون اسهل جدا للمعالج أن يكون غير شرطي في النظرة االيجابية ومتقمص و منهما اآلخر 
بخصوص  ناقشوا في المقابلة األولى مشاعرهم ومشاكلهمعاطفيا . كما أن المرضى الذين 
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المرضى الذين ناقشوا  العالقات الشخصية الهامة اتضح أنهم ينجحون بشكل أفضل من أولئك
 .كانت مشاكل شخص آخر ومشاكلهم كما ل

 مقبولة فالو وبصفة عامة يؤسس المعالج في العال  المتمركز حول العميل بيئة دافئة 
 في الحقيقة يدعم المعالج العميل بشكل متكررو يفكر فيه  ويفعله العميل أپستهجن أبدا ما 

 (50ص  -9005 -د.حسين فايد مقدما الخصائص الثالثة السابقة التي اقرها روجرز. )

 العالج الجشتالتي 9-4-9

ومحور  مبتعد عن الجانب التاريخيو عبارة عن نظام إدراکي قائم على عدم التفسير  وه
تدار معظم التعامالت بين المعالج والمريض على و الوعي ب" اآلن وهنا"  وهاالهتمام فيه 
يكون التركيز على ما و الطرح المضاد.  ومن الت بدال من افتراض الطرح أو اساس من أنا 

ا )المحتو (. ثيكون حاد ما ينبغي أن ويجري فعليا في العملية فضال عما يمكن أن يكون أ
 السلوك مح المريض اتصالو  فعال المسؤولية عما يحدث يشجح المعالج المريض في تحملو 

 النمو،و  االختيار على المساعدة يجري  وبذلك السلوك هذا رفضو أ تمثل على المعالج يشجعه
 (52 ص -9005 - فايد حسين.د)

مثل  األهداف األخر  و االتصال و إن الهدفان الرئيسيان للعال  الجشتالتي هما الوعي 
الرئيسية السابقة  التنظيم فهي تندر  ضمن األهدافو الصدق و ولية التكامل، النضج، المسؤ 

 .الذكر

 مؤسس العال  الجشتالتي الوعي بانه اإلحساس التلقائي بما ينشا perls يعرف بيرلز

توجد و يفعلونه،  نخطط له" وحين يكون الناس واعيين فإنهم يعرفون ماو نشعر به و فينا نفعله 
 :مستويات عديدة للوعي هي

 ...الحبأو  الفرح وعي بالحالة االنفعالية فنشعر بالحزن أالو  -
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 .عدم اإلحساس باللذة والراحة البدنية أ -

 .في البيئة باستخدام حواسنا الخمس والوعي بما ه -

 نبذو السلوك نحوه و االتصال بأنه" الوعي بما يمكن تمثله ) استيعابه(  perls كما يعرف
 االتصال على االعتراف بوجود اآلخرينيشتمل و الجديد غير القابل للتمثل" 

 وما هو انا" " خرين نعني ما هوومواجهتهم بنجاح. في االتصال باآلالمتواجدين معنا تقديرهم 
"أنت" وبين "أنا"  حين نستطيح االحتفاظ بوعينا بالحدود التي تفصلو  ." .""أنت وأليس أنا" 

 (90ص  2005-،د)د.حسين فايممكنا،  والنم يصبحو تصبح االستثارة ممكنة 

 :ومن أهم تقنيات العال  الجشتالتي

" أنا وأنت"،" هنا واآلن": إن الشعار األساسي في العال  الجشتالتي هو "هنا  الوعي ب-0
يوجد أي منهما الموجود  المستقبل حيث الو اآلن" أما "اآلن" فهي نقطة الصفر بين الماضي و 

نما لديه مشكلة اآلن  ة فيمشكل الشخص العصابي ليس شخصا لديهو األن  وفقط ه الماضي وا 
الذي نراه في  والماضي يؤثر في السلوك فقط على النحو  التي قد تكون ايضا مشكلة الماضيو 

 .الحاضر

 المطلوب التعبيرو ويجب على المعالج أن يكرر العبارة الرئيسية " اآلن أنا واع" 

تر  اآلن(،  عني اآلن(، )ماذامن الممكن أن يسال المعالج المريض )ماذا تو في الزمن الحاضر 
 (91ص -9005 -)د.حسين فايد)ماذا تحس اآلن(، )ماذا تفعل اآلن(... الخ. 

 هوو يعتبر هذا األسلوب من أوسح األساليب استخداما  أسلوب المقعد الخالي: -9

عادة فان و المريض  بين أجزاء من شخصيةو اآلخرين و أسلوب لتسهيل المحاورة بين المريض 
مقعدان كل منهما يواجه اآلخر أحدهما  ب يستخدم في العال  الجماعي حيث يوضحهذا األسلو 
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عندما يقوم المريض بتغيير دوره فانه ينتقل إلى المقعد  الثاني يمثل شخصا آخرو يمثل المريض 
 .الثاني

المقعد عند  قد يرشد المريض إلى تغييرو أ، يمضي وهو ويقوم المعالج بمالحظة الحوار 
الى كيف و المريض إلى ما قاله ا يلفت انتباه والعبارات التي يقولها المريض أ يقترح، و الحاجة
أيضا تظهر االنفعاالت و أن السدود قد تظهر  الصراعات كماو يطلب منه االنفعاالت  وقاله أ

 .قد تظهر الحلولو الصراعات و 

يض المر  بينو األجزاء داخل المريض أ والتكامل بين االستقطابات أو وقد ينموا الوعي 
 .المجتمح معايير ومطالب المجتمح أو بين مطالب المريض و غيره من الناس أو 

 لقد صممت هذه الحوارات الخاصة بهدف رفح الحوارات الخاصة بلعب األدوار:-3

زاء األج بحديث بين الوعي بصراعات نفسية هامة لد  المريض وقد يطلب من العميل أن يتلفظ
من الذات مح الجانب الذي تنقصه الثقة  الطموح المتنافس قد يتد الجانبو المتعارضة من الذات 

خار  مثل هذه و كان يتجادل مح اآلخر و كما ل على كل جانب أن يعبر عن نفسه بقوة،و 
يبزغ تكامل لقو  معارضة، إحداها اسلم نفسيا من اي قوي  الحوارات الخاصة بلعب الدور قد

 (99، ص-2005   ، )د.حسين فايداولية

يكون  العميل أيضا أن ينغمس في حوار مح شخص ما دال انفعاليا الوقد يطلب من 
قضايا لم تحل مح ذلك  االهتمام بعمل غير ملته إلحضار والهدف هنا هو موجودا في الواقح 

 .الشخص لنوع ما من النهاية

المخاطب  هنا يتم تشجيح العميل على استخدام صيغةو تكوين المسؤولية لد  المريض: 
التصرفات و األفعال  المبني للمجهول ) أنا أكون، انا افعل، أنا اشعر( فيو  ) أنا، خاص بي(

العمالء أن يتحملوا المسؤولية بدون  أحيانا أخر  يطلب منو على سبيل المثال " إني غاضب 
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بعض الحق بأنفسهم عليهم أن يضيفوا العبارة  بعد التعبير عنو اصطالحات غير مؤكدة 
 (93ص  -9005 -)د.حسين فايد ك".. لذل أتحمل المسؤوليةو المؤكدة 

 :عالجات نفسية أخرى -1

 :العالج بالقراءة 1-1

للمساعدة في  ادبياتو يتم فيه استخدام فيه مواد مكتوبة و عملية التعلم  والعال  بالقراءة ه
 .عال  االضطرابات النفسيةو حل المشكالت 

 ل المستفيدينأفضو ليس جميعهم و يفيد بعض المرضى  وأما عن وظيفته العالجية فه

القصص و الشخصية  أفضل مصادر القراءة المفيدة عالجيا هيو هواة القراءة. و قفون ثمنه هم الم
لصراعات االنفعاالت.. الخ كما االتي تتناول الخبرات البشرية المتنوعة مثل: الحياة األسرية و 

كل و ت التوافق. مشكالو ومشكالت الحياة اليومية  وتفيد قراءة الكتب التي تتناول مشكالت النم
 -9000-ي اجالل محمد سر ).اضطراباته السلوكيةو مشكالته ب هذه القراءات يربطها المريض

 (185ص 

  :ومن اإلجراءات المميزة لطريقة العال  بالقراءة ما يلي

 مح يكون ذلك في ضوء أهداف عملية العال ،و تحديد المادة التي يقرؤها المريض  *
المادة المقروءة  حاجاته حتى يمكن أن يتوحد محو تعليمه و ه مستو  فهمو جنسه و مراعاة عمره 

 .أن يستبصر وأن ينمي اساليب جديدة لحل مشكالتهو 

يتناسب  مابتحديد األجزاء المطلوبة و النشرات المطلوب قراءتها و الكتيبات و معرفة الكتب 
والنشرات  الكتب هذه تختار من بين قوائمو خبراته التعليمية و عمره و مح مستو  فهم المريض 

 .المناسبة لد  المعالج
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ليس إلزاما مح زيادة دافعية المريض وتشجيعه و تقديم القراءة على أنها من بين المقترحات 
عدم و االعتدال  توجيه المريض الىو تأكيد الفائدة العالجية للمادة المقروءة و على القراءة، 

 .اإلسراف في القراءة

تاحة الفرصة للمريض لتوجيهو ادته مما قرا التأكد من استفو مناقشة ما قرأ المريض   ا 
-ي سر  تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. . اجالل محمدو استيضاح بعض النقاط و األسئلة 

 (083ص  -9111

االنشغال  توجيه طاقة المريض إلى عمل حتى ينصرف عن وه العالج بالعمل: 1-9
بالثقة بالنفس وتخف  اد شعورهيزدو بمشكالته الخاصة، بحيث يشعر أثناء قيامه بالعمل بأهميته 

)اجالل محمد .المريض في عمل مهني يق اشتراكالعال  بالعمل عن طر و الشحنات االنفعالية. 
 (152ص  -9000-ي سر 

 ومن أهدافه تحويل الطاقة في عمل هادف، التخلص من التركيز على االنفعاالت النفسية
تماعية اجالحد من الميول الال التي تسبب االضطراب، المساعدة على التعبير عن المشاعر،

ثبات قدرة المريض على اإلنتا و   .ا 

 يوجد بهذا القسم تخصصاتو يعد قسم خاص للعال  بالعمل في المؤسسات العالجية 
الخياطة،  السجاد،و النسيج، السالل و متنوعة كما في ورش الصناعات اليدوية مثل: الغزل 

إلى أعمال جماعية،  يوجه البعض اآلخرو ية النجارة... الخ يوجه بعض المرضى إلى أعمال فرد
للتدريب في مختلف المهن يعملون  خبراءو كما يشرف على القسم أخصائيون في العال  بالعمل 
لى العائد إ ال ينظر و فعالية العال  بالعمل  جميعا على تهيئة مناخ نفسي مالئم يساعد على

.)اجالل محمد بتحقيق الشفاء،  وهالربح و المرضي  المادي الن اإلنتاجية هي تغيير السلوك
 (190ص  -9000-ي سر 
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 هذا النوع عادة نجده ضمن المؤسسات االستشفائية العقلية مح الحاالت الذهانية مثال

 أيضا نجدهو مح المدمنين لتحقيق الذات  وأبإعادة ربط المريض مح الواقح الخارجي 

الفرد في  ا عادة إدما و ية في مؤسسات إعادة التأهيل بهدف تعديل السلوكات الضد اجتماع
الشحنات االنفعالية  المجتمح كما يكون الهدف من العال  داخل اإلطار المؤسساتي تفريغ

 .الضغط الناتج عن البيئة المغلقةو التخفيف من حدة التوتر و 

عبارة عن التعامل مح البيئة االجتماعية للمريض وتعديلها  وه العالج االجتماعي: 1-3
 بصفة مستديمة من البيئة االجتماعية ول المريض إما مؤقتا أنق وتغييرها أ وأ

التي أدت إلى االضطراب النفسي إلى بيئة اجتماعية تحقق التوافق النفسي السوي. والعال  
 .عال  الدفعة الكلية واالجتماعي يدخل ضمن ما يسمى بالعال  البيئي أ

 (141ص  -9000-اجالل محمد سري )

 : يير فيمن أساليبه ان يكون التغو 

 :حيث يستدعي الحال إلى إجراء ما يلي األسرة:-8

 .االستعانة بالوالدين في تهيئة مناخ السري سوي  -

 .األقاربو المخالطين في األسرة خاصة الزو  و تغيير اتجاهات المحيطين  -

 .عال  األسرة أي جميح أفرادها -

 .ي المريضاالجتماعية التي تؤثر فو االقتصادية و حل المشكالت الزوجية  -

 وفي حالة إيداع مريض خاصة إذا كان طفال في مؤسسة داخلية بعيدا عن أسرته

 .الطمأنينة في المؤسسةو المنهارة يشترط توافر األمن  والمفككة أ
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 العيادة ويجب أن يكون المناخ العالجي في مستشفى األمراض النفسية أ المستشفى:-2
م وتوجهات جديدة يومفيدا في اكتساب مفاهلعال  مشجعا في عملية او مساعدا و النفسية مناسبا 

المجتمح الخارجي وتيسير  يجب العمل على نقل المريض من مجتمح المستشفى إلىو موجبة. و 
 .المجتمح الطريق أمامه بالتدر  من المستشفى إلى األسرة إلى

 المجتمع: ويفيد في:-10

حداث التغيير الالزم في ظروف- المعيشة وتعديل اإلطار  تعديل الظروف االجتماعية وا 
 االجتماعي العام للمريض.

االستفادة من النوادي والمعسكرات في توسيح اإلطار االجتماعي للمريض وتقبل -
 التدليل.و اآلخرين واالستقالل خصوصا في حالة الحماية الدائمة أ

اشتراك المريض في برنامج اجتماعي مخطط للنشاط والعال  وتقديم خبرات اجتماعية  -
 (150ص-9000-اجالل محمد سري جديدة ومراقبة المريض أثناء وبعد عودته للمجتمح. )
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 (: يوضح أهم العالجات النفسية مع االضطرابات النفسية01الشكل رقم )
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 خالصة

من خالل عرضنا لهذا الفصل نخلص إلى القول بان العالجات النفسية متعددة ومتشعبة 
يندر  ضمنه أساسا    الجماعي، ومن عال  األسباب والذيفتتفرع من العال  الفردي إلى العال

السلوكي، كما نجد تصنيف آخر  ه نجد العال نضمو العال  السيكودينامي إلى عال  األعراض 
الذي يلعب فيه المعالج و العال  الموجه  االختصار وصوال إلى والعال  حسب الطول أ وهو 

موجه حيث يكون دور المعالج اقل ايجابية غير ال دورا فعاال في كشف الصراعات إلى العال 
 .اإلنساني المتمركز حول العميل لكارل روجرز تجد هذا غالبا ضمن العال و 

 لسيكودينامياهي العال  و لكن عموما كلها تندر  ضمن أربح مدارس عالجية كبر  
هذا الفصل  حاولنا أن نحدد فيو العال  المعرفي و التحليلي، العال  اإلنساني، العال  السلوكي 

ذلك بهدف و النفسية  أهم التقنيات المعتمدة من طرف هذه المدارس في عالجها لالضطرابات
مساندة للعالجات النفسية  إيضاح كيف أنه بإمكان استخدام البرمجة اللغوية العصبية كتقنية

دة العصبية كون هناك تقنيات عدي أيضا بهدف إيضاح األسس النفسية لتقنيات البرمجة اللغويةو 
هذا ما سنوضحه و البرمجة اللغوية العصبية  تقنياتو متشابهة بين العالجات المعرفية السلوكية 

 .في الفصل اآلتي
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 تمهيد

العديد من  برمجة اللغوية العصبية من المقاربات الجديدة نوعا ما والمبتكرة بطريقة يتبين فيهاإن ال
وقد توسح تطبيقها من  ذلك المقاربات النفسية األخر  كالمقاربة النسقية، المعرفية والسلوكية إلى غير

ال  النفسي حيث أنها دراستنا هذه هو الع مجاالت التعليم إلى الرياضة و حتى التسويق وما يهمنا في
ضطرابات النفسية و هذا ما اال العالجية النفسية للعديد من طورت طرق في تطبيقها ضمن التقنيات

اللغوية العصبية و أهم تقنياتها المستخدمة  عن كيفية ظهور البرمجة  سنتعرف عليه خالل بحثنا هذا
 .في العال  النفسي
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 :مقدمة إلى البرمجة اللغوية العصبية

 بالغة االنجليزية هي مجموعة مرتبطة من المعارف nlp او pnl برمجة اللغوية العصبيةال
 باالتصال والتجارب في مجال علم النفس مثبت على أساس البرغماتية و النمذجة، والذي يهتم

 John جريندر و"جون  " Richard Bandler والتغيير. أعدها كل من "ريشارد باندلر

Grinder"  بالواليات المتحدة األمريكية 0231في السنوات (wikipidia) .2014 

 كان تركيزهما فقط في pnl ، عندما ابتكر كل من باندلر وجريندر مصطلح0236في 
 fritz perls , Milton العال  النفسي، بالهام من عمل معالجين نفسانيين آخرين مثل مجال

Erickson , Virginia satir.  بالنسبة  لمفاهيم ذات أهميةأصبحت هذه ا 0281وفي سنوات
 .لمجاالت أخر  مثل اإلبداع، الرياضة، اإلدارة التربية واالتصال

 إذا كانت النماذ  األولى التي وصفت في البرمجة اللغوية العصبية هي لغوية لسانية إال
 .تبعت بأدوات أخر  تسمح بإعادة إصالح وتغيير التصورات العقلية الحسية للفرد أنها

عرض بعد ذلك تحليل أكثر شموال للمشاكل  Robert Dilts تويات العقلية لنموذ  المس
 أما الجيل الثالث للتطور فقد امتد إلى التغيير في . pnl وتنظيم مترابط لجميح تقنيات

 (richard Bandler et John Grinder-paris-1998-p9) .المجموعات اإلنسانية

ذوي  تميزت بنمذجة األشخاص  pnlالتجريب، أسلوب التفكير كبرغماتيين أي التوجيه نحو 
 .إعادة إرسالها المواهب، بمعني استدراك ووصف ومحاكاة تجارب وسلوكات الناجحين، ومن تم

البرمجة اللغوية العصبية تهتم بتحسين التواصل بين األفراد، للتحسين الشخصي 
 إسهام مختلف والوصول إلى العال  النفسي الكامل، أي البحث عن تكميل بشكل تجريبي

 .النظريات
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العصبية، هذه  يقرب تطبيقيا عالجيا وخبرة البرمجة اللغوية pnlt العال  النفسي اللغوي العصبي
  .التسيير، البيح... الخ األخيرة يمكن أن تستخدم في إطارات مختلفة مثل التربية، المصانح،

 رها الثبوت العالجي،البرمجة اللغوية العصبية هي عرضة للعديد من االنتقادات الفتقا
 والنظريات التي تستند إليها، توجهها في التأثير في األشخاص كما أنها تعتبر في الكثير من

 .الميادين الجامعية كعلم منتحل

 :تعريف البرمجة اللغوية العصبية و تطبيقاتها-9

ل تعد البرمجة اللغوية العصبية إحد  أكثر التقنيات المطبقة في مجاالت العمل، و أو 
 وضح مصطلح اللغوية العصبية هو الفريد كورزيبسکي وهو الذي وضح المبادئ األساسية من

 باندلر العلم دالالت األلفاظ، أما بالنسبة لمصطلح البرمجة اللغوية العصبية فقد ابتكره كل من
BANDLER وجريندر GRINDER إضافة إلى آخرين والذين طوروا بدورهم 

علم  صبح نظرية البرمجة اللغوية العصبية أكثر النظريات عمقاأفكار كورزيبسكي األصلية لت
 (Monique esser-2011-p10). . النفس الحديث

 أسس ابستمولوجية -3

 دراسة اآللية و التصورات: تسمية البرمجة اللغوية العصبية تفسر المجازفات واألسس
 لمجموعة من اآلليات ) أوحيث أن كلمة " البرمجة" تعتبر مرجح  اإلبستمولوجية لهذه التقنية.

 التعلم(، والذي يخص اآللية المعرفية، االنفعالية أو السلوكية. مصطلح " العصب" يرجح
تحدث  للنورونات أو األعصاب للجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي و التي

هذا اإلطار  في ارتباط. أخيرا مصطلح " اللغوية" يشرح أهمية اللغة في هذه التقنية. اللغة تفهم
 .كناقلة للثقافة و تعرف على التصورات العقلية للفرد

(Robert Dilts-paris-1996-p41) 
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 البرمجة اللغوية العصبية أحيانا في بداياتها خاصة ظهرت كمجموعة الممارسة المدمجة: *
 توفيقية، تقنية و بدون ردود فعل نقدية، لمجموع نظريات و مقاربات. بعد ذلك بعد وصول
 النموذ  المنظم للمستويات العقلية، مالحظين آخرين وجدوها كأسلوب انتقائي أو استخدام
 منطقي لوظائف حاجات المريض. اليوم الجامعيين في علم النفس وعلوم التربية أيضا

Moniqu Eesser  ،التي  قدمتها كدمج لنظريات أخر  و نماذ  أخر  آتية من حقول مختلفة
 دمج نقاط الدمج بينها، المكملة ومالحظة التناقضاتتبحث في اإليصال بين 

 شرحوا: "نحن لسنا أخصائيين John Grinder و Richard Bandler.االبستمولوجية
 " نفسانيين، لسنا عالمي بالالهوت أو منظرين. ليس لدينا أفكار حول الطبيعة "الحقيقية

 و يرجعون للمعارف األشياء وهذا خصوصا ال يهمنا". مؤسسيها يستخدمون لغة تقنية

 .العلمية للبرهنة على أسلوبهم الذي بنوه

. (Robert Dilts-paris-1996-p42) 

هدف البرمجة اللغوية العصبية هو في تركيب اكبر عدد من النماذ  و العالجات 
العلم هو "كل فرع  Webster's Dictionnary في قاموسه Robert dilts كما ذكر .النفسية

 هجة معتبرة كحقل متميز لالستثمار او موضوع بحث، مثل علم الفلك،قسم لمعرفة ممن أو
 الكيمياء، و الروح" استنادا إلى هذا التعريف يمكن اعتبار البرمجة اللغوية العصبية ك "علم

هناك رابطة  "حددوا أنه Robert dilts Judith delozier"التجارب الباطنية والتجارب الحسية
اتضح بعلم األعصاب،  pnl ية و توجهات أخر  في علم النفس النبين البرمجة اللغوية العصب
 ."اللغة و العلوم المعرفية

 رواد البرمجة اللغوية العصبية يبحثون عن إيجاد الرابطة بين الجوانب دراسة الباطن:
 كال الجانبين يشكالن، الحسية التفكير الفرد من جهة و االستجابات االنفعالية من جهة أخر  

 ماتسلالم ه الباطن .كما يجدون أيضا الرابطة بين النتائج و الفراغات في بعضبالنسبة ل
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 الحقيقية مثال: المصعد في حد ذاته ليس خطيرا، المصاعد تحمل عدد كبير من األشخاص
في الخوف  نسبة الخطر فيها ضئيلة ورغم ذلك هناك استجابات انفعالية لد  البعض تتمثل

 .نفسانيون على أنها خوافالمبالغ فيه و التي يشخصها ال

)Robert dilts-paris-1996-p44) 

رواد البرمجة العصبية غير مهتمين ال بطبيعة المصاعد و ال بهؤالء األشخاص ال 
 وفي اكتشاف كيف يمكن سو  اكتشاف الشبكات العصبية التي تحدث هذه االستجابات. يهمهم

 م طرحوا تساؤل عن وجهالشخص أن يكون في تصوره أن المصعد يولد الخوف. إذا ه

أو  االختالف على مستو  التصورات العقلية بين األشخاص المستخدمين للمصعد دون ضغط
الحسية  قلق و بين اآلخرين. بالنسبة للبرمجة اللغوية العصبية تغيير خصوصية التصورات
اس هو أس يجذب تعديالت في المؤثرات أو على مستو  التحكم في الذات. الباطن في النتيجة

بنية التجارب  على أنها" دراسة Richard Bandler البرمجة اللغوية العصبية، لهذا عرفها
  "الذاتية الباطنية

(Robert dilts-paris-1996-p45) 

 (:تاريخ البرمجة اللغوية العصبية )أصولها -4

 رواد البرمجة اللغوية العصبية الحظوا ثالث مراحل في تطور نظريتهم. األولى ركزت
نظرا ، و ا على العال  النفسي، بالنمذجة للمعالجين الذين استخدموها في مجاالت متعددةأساس

المعاش للتجارب  ألهمية هذه األخيرة في التغيير عرفت المرحلة األولى بأنها" اكتشاف و تغيير
بمقدمة لنموذ   الداخلية الباطنة". المرحلة الثانية التاريخ البرمجة اللغوية العصبية يتميز

شموال لإلشكاليات.  بهدف الوصول إلى تحليالت أكثر Robert dilts مستويات المنطقية لال
العصبية، على تطبيقاته و  أخيرا المرحلة الثالثة مرتبط باالستجابة لإلدراك العام للبرمجة اللغوية

 .االجتماعية على التغييرات التي يحدثها في أوساط المجموعات
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.(jane turner,bernard hevin-paris-2006-p44) 
 

جريندر" " رغم أن "باندلر" و: richard Bandler و John Grinder :البدايات-4-1
 .0231نهايات  في إطار النشاطات الجامعية إال أن عملهم سويا لم يبدأ إال 0239التقوا منذ 

John Grinder بروفسور في اللسانيات في جامعة santa Cruz على  في كاليفورنيا وافق
طالب في  عدة باندلر" الذي له شغف بالرياضيات، اإلعالم اآللي، والعال  النفسي وهومسا

 .السنة الرابعة علم النفس في جامعة سانتا کروز ويتكون تطبيقية في الجشتالت

 مؤسش ) fritz perls ، و على قاعدة النمذجة للجوانب اللغوية بمالحظة تطبيق0233في 
 رائدة في العال  العائلي(. المجاالت اللغوية لهذا) Virginia satir العال  الجشتالتي( و

 النموذ  األول قلد أيضا األعمال السابقة ل"جريندر" حول القواعد العامة للغة و التحويل
Naomi Chomsky . "جريندر" شرح أيضا أهمية المقاربة اللغوية في البرمجة اللغوية 

من خالل  . pnl غة التحويلية لها تأثيرات خارقة علىالعصبية:" نحن أثبتنا أن القواعد العامة لل
، األبحاث التأديبية Grinder و Bandler و gregory bateson التبادالت بين األنتروبولوجي
اللغوية العصبية خصوصا  أثرت على نظرية البرمجة " Bateson الداخلية ناتجة من مشروع

شرح الترخيص المسبق من  باتسون ".cybernétique الفرضيات المسبقة المرتبطة بالتوجه
و "باندلر": "جون جريندر وريشارد باندلر حققوا  "، في واجهة الكتاب األول ل"جريندرpnlطرف

سنة...كان هناك أدوات لدينا لم  03و نحن ايضا في  بعض األشياء مشابهة لما اختبره زمالءنا
قاعدة للنظرية، و في نفس الوقت استخدامها في اللغة،  هم نجحوا في، كيفية استخدامها نعرف

مزدوجة للظواهر العقلية و استخدموا أشياء كنا نحن حمقى في  هذا اعطاهم مراقبة، أداة للعال 
 .تفويتها

(Jane turner-,Bernard hevin-paris-2006-p47) 
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اوجد  الذي Milton Erickson باتسون" قدم بعد ذلك "باندلر" و "جريندر" إلى الطبيب العقلي"
النموذ   لتنويم المغناطيسي االيريكسوني واعتبر أب العالجات المختصرة. بعد لقاءهم ولدا

 نشروا أيضا في . modele de milton الثاني للبرمجة اللغوية العصبية يسمى" نموذ  ميلتن
 patterns of hypnotic techniques ط المؤلف الثاني المعنون ب 0233

of Milton h Erickson volumel  ب ب 0233تبح في patterns of hypnotic 
techniques of Miltonh Erickson volume2 . كال المؤلفين أسسا القاعدة النظرية 

 النموذ  ميلتن، قدر بالسماح باالستثمار، باستخدام غموض اللغة، في المستو  الالشعوري 
، طبيعة العياديةوالجسمي أكثر من المعرفي و ينتهي هذا بحل الصعوبات الموجودة في ال

التطورات  والوضوح يكون بما يسمح وال يسمح من الشخص الذي يتحدث. تأثير ايريکسون في
باندلر و جريندر  الحاصلة في البرمجة اللغوية العصبية حقيقية و هذه األخيرة عرفت اهتمامات

ن عن لآلخرين: "و إن كان مؤلف باندلر وجريندر بعيدي "savoir faire "في مجال استثمار
مما أنأ استطيح. أنا أعرف  وصف كامل المنهجي إال أنه شرح جيد للطريقة التي اعمل بها أكثر

 ."ماذا افعل، و شرح كيف افعل هو أكثر صعوبة بالنسبة إلي

 " "جريندر" و "باندلر" اختارا اسم 0236سنة  االطالع على المعاش الذاتي الباطني: 4-9
الحصرية،  داياتهم. هذه التسمية مرتبطة بإخرا  المقاربة اللغويةالبرمجة اللغوية العصبية" لرسم ب

الحسي للفرد.  متممة لما يسمى ب" اكتشاف المعاش الذاتي"، بمعنى الحاالت الداخلية واإلدراك
 .مبدعي البرمجة يبحثون إذن عن ترميز هذا المعاش الذاتي

النفسية  وغير اللفظية( والوظيفةأهمية اكتشاف التصورات الحسية في التفاعل المظاهر اللفظية 
تمكن الشخص  صنف االستراتيجيات في مقال هذه األخيرة  Robert dilts 0233للفرد. في 

ليكون في حالة انفعالية  من تصور تجاربه بمعنى ما يكون حاضر على مستو  الروح، الجسد
لجوانب مقال حول كل ا  leslie Cameron Bandler- نشرت 0238في  ،ويظهر كفاءة ما
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 ,steve  أول تكوين سجل نظم من طرف 0232في  اللفظية وغير اللفظية لنظام التصورات
connirea andreas ,leslie cameron  في تقنيات التكوين المستخدمة في البيح 

(jane turner,bernard hevin)paris-2006-p49) 

4-3-Robert dilts   :كون  0281في ونموذج المجاالت الموحدة dilts نموذ  سماه 
 طرف المجاالت الموحدة" نموذ  يركز أساسا على مفاهيم المستويات المنطقية المكونة من

Gregory Batesonهذا النموذ  استخدم من طرف ، pnl liste االسم "المستويات  تحت هذا
 Monique بينهم المنطقية" أعطت تنظيم شامل لكل مكتسبي البرمجة اللغوية العصبية من

esser عناصره( بل أيضا  هو أحدث إطار ليس فقط في تحليل المشكل )فهم كيفية ترابط
 .المشكل في العمق القوانين و البروتوكوالت لتنظيم مختلف النشاطات للوصول إلى حل

(jane turner , bernard hevin – paris – 2006 - p50) 

يحوي  و الذي pnl liste قارتبط بخل pnl إذا الجيل األول لبدايات ال الجيل الثالث: 4-4
بوصول  مجموع التقنيات المتباينة والتي تسمح بتحسين كفاءات الفرد، الجيل الثاني ارتبط

األفراد مقابل  والذي يحوي تنظيم تقنيات dilts نموذ  المستويات العقلية المكون من طرف
وز حدوده الذاتية. التجا اآلخرين وتطوير نظرة أكثر شموال للوضعيات باستخدام مختلف الوسائل

جماعية، وهي بحث في معاني  هذا الجيل الثالث تتميز بداياته بأنه أكثر عمقا ويحمل منفعة
التغيرات داخل المجموعات اإلنسانية  األدوار أثناء التجارب والوضعيات وأهميتهم واكتشاف

معنى الوعي على الوعي مقابل النظام" ب على هذا المستو  من التغيير" اليقظة dilts وأطلق
إعطاء كل ما في حياته مقابل هذا االنتماء  للكل أكثر مما نحن عليه ببساطة بمعني باالنتماء

 .لكن هذه المرحلة الزالت في بداياتها

.. jane)turner, bernard hévin-paris-2006-p51) 
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من مجموعة  البرمجة اللغوية العصبية أقيمت على فرضيات البرمجة اللغوية العصبية:-5
التعبير الصوري، هم  الفرضيات مشابهة للبديهيات الرياضية و أيضا المبادئ موضحة بوسائل

السلوكي. أدوات، نماذ   يشرحون طريقة التحليل والنمذجة خاصة كما يرسلون قيم دمجهم
هذه الفرضيات حضرت في  وأخالقيات البرمجة اللغوية العصبية الزالت في اإلنتا  كما أن

رؤية العالم"، هذه الفرضيات  عن خيار متداول و نفعي اخذ مكان في كيفية الفلسفة ناتجة
أصبحت مقاربة مقبولة مثل المقاربة  حيث pnl شكلت بشكل تطوري و تختم باألعمال التطور

اللغوية العصبية، عدد فرضياتها و أيضا  النسقية والمقاربة االيريكسونية .حسب رواد البرمجة
 :األكثر حضورا ري وهذه الفرضيات هيبياناتها تتغير بشكل قه

 :هناك أسباب كثيرة لسوء التفاهم في عملية التواصل -

غالبا ما  ينشا من ان الخبرات المرتبطة بنفس الكلمات عند الطرفين قد تكون مختلفة حيث أوال:
 االمة يعنيه شخص ما بكلمة ما يكون مختلف تماما عما يعنيه شخص أخر لنفس

 (david gordon-paris-2002-p32) يب المكافئ للكلمة عند الطرفينبسبب اختالف الترك

 ينشا سبب الفشل في إدراك أن نبرة صوت المتحدث و مالمح الوجه تقدم معلومات ثانيا:

 كذلك، وأن المستمح قد يجيب على ذلك كما يجب على الكالم ذاته، و كما يقول المثل

 " و في البرمجة اللغوية العصبية فانالسائد "األفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات

الممارس يجب أن يتدرب على انه حينما يكون االثنان في تعارض فانه والمرء أن يلتفت إلى 
 .األفعال

 المتصلون الجيدون يدركون أن خرائطهم الذهنية :الخارطة ليست الحقيقة-5-1

 بين المستوياتالتي يستخدمونها عن العالم ليست هي العالم. من الضروري أن نميز 

 العديدة المدلوالت الكلمات، أو ال يأتي العالم ثم الخبرة عن العالم، و هذه الخبرة هي

 خارطة اإلنسان عن العالم" أو "نموذجه وهي تختلف من شخص آلخر كل إنسان يشكل
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 نموذجا فريدا عن العالم وبالتالي يعيش حقيقة مختلفة نوعا ما عن غيره، وهكذا

وهذه  رف مباشرة بناءا على ما سمعه عن العالم و لكن بناءا على خبرته فيهفاإلنسان ال يتص
 التجربة قد تكون مصيبة او ال تكون كذلك إلى الحد الذي تكون فيه تجربته أو

 خبرة، خبرته لها ترکيبا مشابها فإنها تكون صحيحة فهذا يدل على نفعها وفائدتها

العالم يحدد كيف يمكن له أن يفهم العالم اإلنسان او خريطته أو نموذجه أو تمثيله عن 
 كثير من تقنيات البرمجة اللغوية العصبية تشمل، والخيارات التي يراها متاحة له

 تغيير الخرائط الذهنية عن العالم لكي يراه اإلنسان نافعا و قريبا من الحقيقة التي عليها

 (david gordon-paris-2002-p32) العالم بالفعل

 : اللغة هي مستو  ثالث لدالالت األلفاظ: المستو  تمثيل ثانوي للخبرةاللغة هي  5-9

خبرته،  األول هو المؤثر األول القادم من العالم، الثاني هو تمثيل المستفيد لذلك المؤثر او
الخبرة ولكنها  الثالث هو المستفيد لهذه التجربة أو الخبرة عن طريق استخدام اللغة. اللغة ليست

بها. الناس الذين يتكلمون  كلمات تستخدم لتمثيل أشياء نراها و نسمعها و نحسالتمثيل لها ال
يراه ويسمعه ويحسه المتحدثون  لغات مختلفة يستخدمون كلمات مختلفة تمثل نفس الشئ الذي

األشياء التي رآها أو سمعها في حياته فان  بلغتهم. وبما أن كل فرد لديه مجموعة فريدة من
مختلفة إلى الحد الذي يستطيح معه الناس  ياء سيكون لها معانكلماتهم عن هذه األش

بطريقة فعالة في االتصال بينهم و عندما تكون  المتشابهون استخدام هذه الكلمات بمعانيها
 .لألشخاص فان المشاكل حينها تبدأ في التصاعد الكلمات تحمل معان متباعدة بالنسبة

 كل سلوك مكيف الخيارات المحتملة: فضلأمن الحياة كل شخص يقوم ب في لحظة-5-3

 أو غير مكيف هو بهدف التصرف نحوه. السلوك هو نتا  خيار اعتبر في لحظة معينة أنه

الخيار األفضل أخذ بعين االعتبار الدوافح الالشعورية و قدراته كجزء من تجاربه ومعارفه . هذه 
 ح الحل يغيرحقيقة الخيارات التي تسمح بمواجهة صعوبة الوضح و إذا لم ينج
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 طريقته في الفعل إذن يجرب شيئا خر و من بين أهداف البرمجة اللغوية العصبية إعطاء

 .األفراد أكثر خيارات لتحقيق أكثر مرونة

وان لم يقال  Palo Alto هذه الفرضية مستمدة من مدرسة ال تستطيع أن ال نتواصل: 8-4
 رسالة بدون اثر شيء فان الفرد يتواصل. كل شيء ألن هو تواصل ال يوجد

 .اآلخر و ال نستطيح أن نتجاهل أن كالمنا و الرسائل غير الشفهية التي ترسلها لها تأثير على

 :البرمجة اللغوية العصبية كنموذج-9

اجل فهم  البرمجة اللغوية العصبية قبل كل شيء هي نموذ  و مصطلح نموذ  جد مهم من
عال  أو نظرية  اد اختراع أو إدخالأر  Grinder و Bandler كما أن كل من. pnl مغزي 

األصل الوصول إلى  جديدة بل بالعكس بدايتهم أساسا نفعية تتوق إلى نتائج فعالة وفي
اکتشاف وهو من جهة أخر  ليس  االمتياز . إذن البرمجة اللغوية العصبية ليست اختراع بل

طة مهمة للفهم و التأكيد. الموجودة. هذه النق عال  و إنما مقاربة تكميلية للتطبيقات العالجية
إطار العالقة العالجية لكن في داخل هذا اإلطار أين  أيضا البرمجة اللغوية العصبية لم تعرف

 (Patrich Sary-paris-1998-p7. )المعالج يستخدم األدوات والتقنيات

 :نموذج العالم للبرمجة اللغوية العصبية-1

 شبكاتها على القراءة أو فك الشفرات بهدف ككل المقاربات البرمجة اللغوية العصبية تركز

شبكات، نماذ  أو بطاقة العالم  القدرة على وصف سيرورات . مح ذلك هذه العناصر ليست هي
الحقيقة" حيث تستطيح فهم هذه  وهنا نرجح إلى الفرضية السابقة الذكر "الخارطة ليست هي
، وصف للتجربة، كما انه ال نموذ  النقطة أكثر. إذن هنا ليس عرض حقيقة و إنما اكتشاف
تصنيفات الن هدف البرمجة اللغوية  تهتم بإعطاء تصنيفات للسلوكات اإلنسانية و إنتا 

 . العصبية هو فهم سيرورة االمتياز



       الربجمة اللغوية العصبية واستخدامها يف العالج النفسي                      الثالث الفصل
 
 

 - 75 - 

للعالم.  أن لكل واحد منا روايته للعالم، إطاره المرجعي أو نموذجه pnl أيضا أول ما تركز عليه
 تكونه يتشكل نموذ  العالم و ما هي العناصر التيإذن هم يقدمون مخططات وصف كيف 

(Patrich Sary-paris-1998-p7) 

 هذه البنية ال تفهم إال في إطار نسقي أين كل عنصر يؤثر ويتأثر، بنية الفرد: 1-1

 النظام يشكل بنية عامة و هناك استقاللية لكل عنصر من عناصرها العناصر الثالثة

 . وك الخارجي، الحاالت الداخلية، السيروروات الداخليةالمكونة لواجهة الفرد هي: السل

 عالم التجربة: -1-9

 ما أكده الفالسفة بقولهم" معارفنا تبدأ بالحواس .كانت". نعيش في محيطنا و الحواس ترسل

 لنا المعلومات من اإلدراك الخارجي نمر للتصورات الداخلية. التصورات الداخلية يمكن أن

 ماضينا أو متخيلة، تكون لنا المستقبل لشرح و ترجمة أفكارنا ،تكون ذكريات مرتبطة ب

 نشاطاتنا حيث نستخدم اللغة. هذه اللغة يمكن أن تقدم تحت شكلين ) في البرمجة اللغوية

 العصبية يستخدمون مصطلح اللغة المختصة وغير المختصة و هناك اللغة المحسوسة

 :وراتنا العقلية، و اللغة المجردة مثلمثل: الوصف المرتكز على معارفنا المدركة أو تص

 .التوضيح النظري أو الحوار العقلي

 VAKO-Gالبرمجة اللغوية العصبية اختصرت مجموع هذه السيرورات في النموذ 

V-  للنمط النظري 

A-  للنمط السمعي 

K- للنمط الحركي 

O-  للنمط الشمي 

G.النمط الذوقي : 
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 VAKO-Gالشم، الذوق هي لإلدراك الخارجي إما حيث أن الحواس: النظر، األذن، اللمس، 
 فهي نظام التصورات الداخلية.

 األنماط        

 الصفات

 الحركي  السمعي  البصري 

منظوري، وجهة نظر  األسماء
رؤية، مجال، حيز، 
 صورة، واجهة، شاشة 

موسيقى، كلمات، 
همس، سوء فهم، 

 ثرثرة، نغمة

تنفس، ضغط، 
إحساس حركة، 
طاق، صدمة، 

 صال، تصادمات

يوضح، ينظر،  األفعال
يالحظ، يتخيل، 
يصف، ير ، 
 يصور، يستبين.

يسمح، يقول، يتكلم، 
ينصت يغني، ينادي، 
يعلن، يعبر، يصرح، 

 يصرخ

يحس، يلمس، 
يتشبث، يصد، 
يخضح، يهتا ، 

 يمسك

واضح، صافي،  الصفات
ملون، مضيئ، 

كبير، صغير، مغلق، 
 منعزل، ال يقاس

صامت، متحدث، 
 فظي، ناشر، شفهي، ل

صلب، متشنج، 
قاس، ساق، 
 متصلب.

يضح الضوء على،  التعبير 
يضعه على مستو  
النظر، ير  تحت 

 يومه الحقيقي

يكسر األذان، يعطي 
صوت، ينقص لحد 
الصمت، يكون في 

 معيرا النغم.

يضح رجليه على 
 األرض، أخذ رجليه

-Patrich Sary-paris-1998( يمثل الئحة األنماط )بصرية، سمعية، حركية 10الجدول رقم 

p12. 
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 :األجهزة و القنوات الحسية-1-3

 في البرمجة اللغوية العصبية نتحدث عن سيطرة الحواس، الشخص الذي يتحدث

 إدراكاتبالمصطلحات البصرية يشرح سيطرته البصرية، هذا ال يعني أنه ليس لديه 

 .سمعية أو حركية لكنه يرشح القناة البصرية

للموصالت البصرية  اللغوية العصبية يتحدثون عن حركات األعين كمفاتيح لهذا في البرمجة
الجانبين أصل سمعي. وكما  حيث أن العينين نحو األعلى تعطي أصل بصري، العينين نحو
 حركاتهم لها معاني مختلفة أن الدماغ متخصص فتوجه األعين نحو اليمين و اليسار في

(Patrich Sary-paris-1998-p12.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

S :visuel souvenir  ذكر  بصرية 
C : visuel construit  بناء بصري 
a.s :auditif souvenir   ذكر  سمعية 
a.c : auditif construit   بناء سمعي 
a.i : auditif intérieur  الحوار الداخلي أو التحدث مح الذات 
K : kinesthèsie  الحركي 

 
 .الئحة األنماط )سمعية بصرية، حركية( من خالل حركات األعين يمثل 11الشكل رقم 

V.C 

A.C 

A.I 

K 

A.I 

V.S 
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 :العقلية اإلستراتيجيات برامجنا  1-4
قرارات  كل واحد منا لديه أسلوب لسلوكه وهو خاص، كيفية التصرف التي تميزنا وأيضا ألخذ

برمجة" أو ب" ال االندفاع. لدينا طريقة في الفعل وهذا ما يسمونه رواد البرمجة اللغوية العصبية
لديهم برمجة فعالة  االستراتيجيات في كل حالة نحن فعالين أو اقل فاعلية، بعض األشخاص

متأخرين. السؤال هنا هو معرفة ما  في الوصول في الوقت وآخرين برمجة فعالة في الوصول
 .ال نحقق الهدف الذي نبحث عنه من الرغبة في التحقيق وكيف نفعل ذلك عندما الغاية

البرمجة  . المعيار فيبمعتقداتنالمعتقدات التي تعطي النية لسلوكاتنا، وسلوكاتنا توجه اهذه هي 
معايير  اللغوية العصبية مرتبط بما هو مهم لالنا، بمعنى مجال القيم . لكل واحد منا شبكة

 ولمعرفة معايير شخص تطلب منه ما هو المهم بالنسبة لك؟ المعايير تقدم تحت

، و لكي نعرف معنى المعيار تطلب "ماذا يعني س بالنسبة لك؟ شكل لغوي لتعادل مرکب
 (Patrich sary-paris-1998—p20)وبذلك بأخذ المعيار معني

 تقنيات التغيير-8

جدا معرفتها  األدوات المفتاحية أو التقنيات األساسية للقاعدة من المهم التقنيات القاعدية: 8-1
 التقنيات األخر  ألنها توجد وخاصة التمكن منها من اجل القدرة على فهم

 .في بعض التقنيات األخر  و بعض البروتوكوالت

عندما تعيشها  نحن ترتبط بتجاربنا :association et dissociation الجمع و التفكيك 8-1
الخار  من اجل الحكم على  فعليا و القعاليا وان تتفكك معناها أن تضح مسافة أي أن نكون في

مح تجاربهم و تعرف ذلك من خالل  بعض األشخاص يتحدون بسرعةالوضعية بموضوعية . 
التي تصف النشاط المعاش . مثال: شخص يصف  شرح الفرد لخبرة معينة ببعض من الحركات

يغطي رأسه بكلتا يديه و كالها تحدث اآلن. أما الشخص  حالتها هنا كنت جد خائف و تجده
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خدم العموميات مثل: مثلما تحدث أشياء اقل من الحركات و يست في حالة تفكك يتحدث بقدر
 .كهذه تخاف

تصورات  مثال: فكر في وضعية في الحياة اليومية في المكتب العمل، تخيل هذا الموقف وکون 
تر  نفسك نفسك  بصرية. هل تر  األدوات التي تحيط بك و التي تراها عادة في مكتبك ؟ إلى

 في هذه الصورة أو الشاشة؟

الحالة  في...متحد بان تر  أوراق فوق المكتب، تر  نفسك تحمل القلم، في الحالة األولى أنت
 الثانية أنت متفكك خرجت من الصورة لتكون المالحظ ثم تقوم بنفس التجربة مفكرا

 بمعنى الخرو  من حالة إلى حالة أخر  ..في وضعية أخر  مثل اخذ حمام، تغير مالبسك
 الحظة حولت لتقنية سميت الجمح و التفكيك،لتختبر النمو الشخصي. هذه الظاهرة سهلة الم

(Patrick Sary-paris-1998-p30.) 

پرشده نحو  عندما يتحد العميل مح انفعاالته: المعالج يطلب منه ليتحد معها حيث االتحاد:
الوقت من اجل ربط العميل  وضعه في وسط التجربة و يوظف العناصر الحسية و في نفس

 .أن يعيشها كليةبحالته الداخلية و يطلب منه 

 عكس التوحد حيث يكون الشخص خار  التجربة ويضح مسافة معها التفكك:

تفكيك العميل  حيث أنه ال يعيش االنفعاالت المرتبطة مح الحدث لكنه يضعها خارجا من اجل
 .تطلب منه ان يروي تجربته و كانه خارجها

 ي مرتبطة باليوم المعاشة فيهكما ذكرنا ظاهرة االتحاد و التفكك ه استخدام هذه التقنيات:

 التجربة بدور االتحاد هو ربط العميل بتجاربه االيجابية والتفكك هو فصله عن التجارب

العصبية  هو من تقنيات القاعدة األساسية في البرمجة اللغوية : ancrage المرساة 8-1-9
 .(Patrick sary-paris-1998-p31) حيث نجدها في جل التقنيات األخر  
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 ساة عرف انه توحيد للمحرك حيث يحدث كل مرة نفس االستجابة. في النتيجةالمر 

استجابة. الفرق بين  ه المشهور أصبح هناك فكرة االشتراط و مخطط مثيرببفضل بافلوف وکل
تعزيز. بالمقابل في البرمجة  النظرية السلوكية و المرساة هو أن هذه األخيرة ال تحتا  إلى

عندما يقدم عنصر من هذه التجربة ،   Va Ko تحفظ في نوع المربح اللغوية العصبية التجربة
درجات . في البرمجة اللغوية العصبية تتحدث  يمكن أن يحرك ظهور مجموعة من التجارب في

 عنصرين و عندما توجد االستجابة الموجودة تقدم مخطط يحوي:  عن المرأة عندما يكون اتحاد

 استجابة- رساةم- رد فعل- محرك-

هذا  عنصر محرك نا كل واحدة تحفظ بتجاربنا التي تحوي ذكريات والتي تحرك وتنشط بفعللدي
واالستجابة هي  vako المربح يشرح بشكل بسيط الن المثيرات الداخلية والخارجية هي عنصر

يذكرنا بالعطلة، رائحة أو عطر يرتبط  إذن حالة وعي أو حالة داخلية مثال: ذوق طبق ما
قطعه موسيقي تستحضر لي شعور قوي أني في  رة تدخلني في نشاط،بشخص، نظرة أو صو 

 .أمثلة للمرساة أو المحرك الفعال لالستجابة المرتبطة بحالة ما األوبرا. كل هذه الوضعيات هي

 من اجل اإلرساء يجب فرز المثير الحسي للحالة الداخلية حيث أن كيفية استخدام التقنية:

 ا: المحرك و الحالة الداخلية. المحرك يمكن أن يكون نجاحه مرتبط باختيار عنصرين هم

 بصري اسمعي او حرکي قليال ما يكون شمي، هذا إذن مفيد من اجل االتحاد بين المثير

 واالستجابة المرغوبة في العال  المعالج يمكنه أن يحدث لعميله حاالت موارد، و عندما

 .الذاتي يطبق الفرد المرساة على نفسه فإننا نتحدث عن اإلرساء
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 :تمرين المرساة الذاتية

 اختيار الحالة الداخلية، األداة أو المصدر الذي ترغب في تطويره مثل: الثقة في-0

 ...الذات، الهدوء حالة من التركيز

 صرية مثل صورة سمعية مثل كلمة: بختار المرساة التي تريدها أن تكون محركا-9

 ..و وضعية جسمأو عبارة، حركية مثل حركة تشبك األصابح أ

 د في ذاكرتك ذكر  تعود للماضي تشابه هذه الحالة، عش من جديد هذهأوج-1

 التجربة حيث تتحد معها. عندما تحس انك ارتبطت من جديد مح هذه الحالة، حرك

 .إلى ثالث مرساتك )مثال تشابك األصابح في البداية من المفيد أن تكرر التجربة من مرتين

 .بمصدرك ية: بعد بعض الوقت حرك مرساتك و تحقق إذا أحسستاختبار مرساتك الذات-1

مثال عندما  في العال  المرساة جد مهمة و يجب أن تحقق بطريقة حذرة، االنجذاب للمرساة:
كتفه أو يجعله  يصل العميل فان المعالج يطلب منه أن يحكي له ذكر  معينة ثم يلمس له

صوت معينة. المعالج  طق هذه الكلمة بنبرةيضحك ويقول في هذه اللحظة هنا "ممتاز" و ين
الحالة السابقة التي عاشها  يستطيح إذن لحظة من لحظات المقابلة أن يعيد حالته النفس تلك

العناصر مثل أن يعيش العميل  معه .لكن قبل الوصول لهذه المرحلة يجب أن تتوفر بعض
مهم. المرساة الحركية تكون  أيضا  حالة المرساة بشكل حاد و قوي . كما أن اختبار المثير

 .اللمس خيار سيئ بالنسبة لبعض األشخاص الذين ال يحبذون 

السمعية، الحركية،  عن النماذ  البصريةتحدثنا  sous-modèle ما تحت النماذج 8-1-3
 تصور نماذ  vako/g الرباعية الشمية والذوقية بتقديم بنية التجربة الذاتية. في المقابل هذه

 .اك و التصورظامنا لإلدر ن
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النا مختلف  ما وراء النموذ  هي من الميزات الكثيرة لتصوراتنا الداخلية و توجد :تعريف وتقديم
مستقبل المح.. أو  عادة نستخدم تعابير مثل هذا واضح، هذا مظلم، لدينا.vako/g المحفوظات

 .الغموض العكس هذه التعابير تعكس محتويات النماذ  البصرية: الوضوح أو

 لقد قدمنا في األول تمارين حول محتويات النماذ  البصرية لألشخاص: ين التقمصتمار 

الذين لديهم صعوبة في النظرة.هذا التمرين يقدم فرصة ممتازة الكتشاف الصعوبات ويمكن 
-patrick sary-paris-1998) .استخدام هذا التمرين في المحتويات السمعية والحركية

p36.) 

التصور في  تحضر ذکري مستحبة وضعها في تصور بصري، موقحفكر في مكان تحبه و اس
تتوضح الميزات  المكان و اكتب الميزات مثل : هذه الصورة في األعلى، األسفل ... بمجرد أن

ميز اتها، بين هاتين الصورتين  فكر في مكان ال تحبه و استحضر ذكر  غير محببة واكتب
 .صري ضح إطار للتناقض اكتشف محتويات النموذ  الن

 قائمة محتويات النماذج

 الصورة، حجم –مظلم  -مضيء -محتويات النماذ  البصرية: لون ابيض، اسود 
 .متحركة أو ثابتة -مؤطرة أو دائرية -واضحة أو غير واضحة -موقعها والمكان 

 محتويات النماذ  السمعي: حجم الصوت، النغمة، الموسيقى .. 

 غط، الوزن، الحرارة، الحركةمحتويات النماذ  الحركية: المواقح، الض.. 

.(Patrick Sary-paris-1998-p37)  
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 :العمل على اإلطار 8-1-4

  مصطلح اإلطار مهم جدا في البرمجة اللغوية العصبية، هذا اإلطار يعرف لنا النماذ 
المحتو ، إذا  الهدف. في المعنى العام مصطلح اإلطار يعرف على أنه -المحتو  -اإلطار

عندما يكون المعالج  ي مصنح إذا أنت في إطار مداخلة في مصنح، وحتيتدخلت بنصيحة ف
عندما اعمل في هذا المحتو  فان هدفي قد حدد و في ما يلي سنكتشف  في محتو  العال 

 :المختلفة الستخدام مصطلح اإلطار بشكل أكثر دقة كوسيلة للتغيير الطرق 

 و إزاحة العراقيل . إذا شخص توقفيستخدم هذا اإلطار المناداة التخيل  إطار "كما لو": -أ
فتساعده على  "في موقف معين و لم يعرف كيف يتصرف فإننا نطلب منه أن يستعين بكما لو

 .حل المشكل

 "شخص وأحس أني غير قادر كلية 911العميل: يجب أن أقدم محاضرة أمام  -مثال:

 : "تخيل لو أنك قادر وصف لي كيف تمر"المرشد-

أمامي،  دوري في تقديم بحثي أتقدم نحو المنصة أضح النقاط المهمة العميل: "عندما يأتي-
 .انظر للمستمعين" وهنا أحس بحنجرتي مشدودة

العميل وصفه نكون قد  "المرشد: "تخيل كما لو أنها مرت بشكل جيد و في حالة راحة تامة-
 .ت أخر  يتصوره أصال و بعدها تستخدم تقنيا أرشدناه إلى وضح تصور محتمل لنشاط لم يكن

 نعيد نفس المثال، نطلب من العميل أن يحكي لنا وضعية يقدم فيها بحث تغيير اإلطار: -ب

 شخصا 03شخصا ونحوله تدريجيا من إطار إلى آخر، مثال من بحث أمام  03بسيط أمام 

 .شخص 911إلى بحث أمام 

 هذا ،نعمل على إطار التناقض بوضح إطارين نستخر  منهما الفرق  إطار التناقض: -ج

 يستخدم هذا ، يسمح بتلقي المعلومة بمعنى الفرق ألنه من خالل إدراك الفرق تولد المعلومة
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 اإلطار في تمرين على محتو  النماذ  ألخذ صورة لذكري مستحبة و صورة لذكر  غير

 .مستحبة

 :بنفس الطريقة يمكن العمل على مشكلة أو صعوبة ما. هي يمكن أن تحقق بطريقة مختلفة

بينهما  ية كال المحتويين واحد في اليمين و اآلخر في اليسار و إما أن نجعل التفكيكأما برؤ 
 (Patrick Sary-paris-1998-p39) في األخير

 يستخدم هذا اإلطار بشكل خاص في الصراعات أو بين أجزاء اإلطار الشامل: -د

 عية المقدمةمتعددة. سواء بين الزوجين، العائلة أو المصانح و يكون انطالقا من الوض

 .بتوسيح تدريجي لإلطار حتى نصل إلطار عام و شامل

 سيرورة التغيير في البرمجة اللغوية العصبية ترتكز على الحالة إطار الهدف: -د

 الحاضرة نحو الحالة المرغوبة. اطار الهدف يركز على تعريف هذه المجموعة الحالة

 لون إليه مرورا بالحالة الحالةالحالة المرغوبة. هذا الهدف الذي يص-الهدف-الحاضرة

 الحاضرة نحو الحالة المرغوبة، ولتحقيق ذلك يطرح المطبق مجموعة من األسئلة من

 اجل تحديد ما يريده العميل، فض السيرورة التي توصل من المشكل إلى الحل في البرمجة

 .اللغوية العصبية يرشدون إلى الحلول أكثر من إرشادهم إلى المشكل

 الحالة الداخلية مرتبطة بما يحس .هذا المصطلح يغطي أيضا الداخلية:الحاالت 8-9

 مجموع االنفعاالت القاعدية )الخوف، الغضب، الحزن، الفرح( و أحاسيس أن )تكون جيد

 أو غير مرتاح( وبعض الحاالت مثل الهدوء، السكون، الثقة... إذن ليس هناك تعريف

 .سمي حالة هدوء بينما يسميها آخر سکون محدد لتحديد حالة أو أخر . مثال يمكن أن ا

 يعرف رواد البرمجة اللغوية العصبية إن النموذ  النظامي للسلوك الخارجي، للسيرورة

على  كل عنصر يؤثر و يتأثر باآلخر. تقنيات التغيير يمكن أن تعمل، الداخلية، للحالة الداخلية
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يعملون على  تغيير، حيث عندماعنصر و لهذا يعطون الخيار الواسح عندما يطبقون عملية ال
-Patrick Sary) .الحالة الداخلية فإنهم يحددون إذا كان الحالة الداخلية ايجابية أو سلبية

paris-1998-p39) 

أصحاب  الحالة الداخلية المورد تخم : les états rcssources الحاالت المورد 8-9-1
الموارد األساسية  أن كل شخص لديه البرمجة اللغوية العصبية خالل عمل التغيير، و يؤكدون 

هنا هم  يركز للتغيير للتغيير ولهذا فهم يطلبون من الشخص أن يحدد على أي مورد سوف
 .المرغوبة أو يوقفون حالة محدودة يتحدثون عن تسيير الحاالت الداخلية ألنهم يربطون الحالة

 تقنية الخضوع في وجود المورد- 

 غوبة" أريد أن أحس بحالة )س( في محتوي ماتعريف وتحديد هدف الحالة المر -0

 .اختيار المورد، البحث في ذكرياته أو تخيل فيلم لحالة مماثلة-9

 رساء الموردا-1

 :ضح جسر نحو المستقبلو -1

يكون غير  هذه التقنية بسيطة وتستخدم بسرعة حسب الحاجة، في بعض الحاالت مورد واحد
يفتقر للثقة و يريد أن  ح من فكرة االختبار حيثكافي مثال: إذا أراد شخص ما امتحان و هل

العصبية في هذه اللحظة مجموعة  يحس بالهدوء و التركيز، يقترحون أصحاب البرمجة اللغوية
يوجد الشخص مجموعة من الموارد لكن تبقى  من الموارد. هذه التقنية نفسها مثل سابقتها حيث

 .لما يريد نقطة المرساة هي نفسها حتى يصل

 لقد الحظنا كيف لشخص أن يطور موارده الداخلية، في ابطال المرساة: 8-9-9

 بعض الحاالت الشخص يعيش في وضعيات سيئة و يحس حالة سلبية مقدمة في بعض

 التجارب المعاشة وأثناء تسيير الحاالت الداخلية يمكن إبطال تجربة سلبية بتقنية تسمى
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 تركز على مقابلة تجربتين متناقضتين إبطال المرساة أو تشابك المرساة. هذه التقنية

يكون لديه  سلبية وايجابية وهذا من اجل إلغاء التجربة. الشرح بسيط الن الدماغ ال يستطيح أن
يمكن اإلحساس  تصورين في نفس الوقت كما انه ال يمكن اإلحساس بحالتين في نفس الوقت،

 .الوقت بنفس بحالة حزن بعد حالة السعادة لكن ال يمكن عيش نفس الحالتين

 :بروتوكول إبطال المرساة-

 .تحديد الوضعية المشكل الحالة الراهنة للتغيير -0

  .إرساء الحالة الداخلية و قطح السيرورة -9

 .اختبر الحالة المورد، اتحد معها-1

 .وساء الحالة المورد و قطح السيرورة-1

 ينءرساين )قطح السيرورة( بين كال االءلتحقيق بانفصال كال االرسا-3

 .ين من اجل إثارة كال التجربتينءكرك بشكل تزامني کال االرسا-6

 .اختبر التغيير بطلب من الشخص إعادة التفكير في التجربة السلبية-3

ثم إيجاد  نجاح هذا العمل يرتكز بداية على االتحاد الجيد للشخص مح حاالته الداخلية و من
المطبق مناطق إرساء  فين و يقترحون أن يختارحالة مورد حادة وخاصة. اختبار ارسامين مختل

 (Patrick Sary-paris-1998-p44) مثل: الكتف، الركبتين

عادة الصياغة: 3-8 مصطلح  في البرمجة اللغوية العصبية يستخدمون  نموذج األجزاء وا 
و السلوكات، القدرات أ "األجزاء" من اجل تحديد اتجاه الفرد الذي يريد التركيز عليه على مستو  

من يريد )س( بينما الجزء اآلخر  المعتقدات. أحيانا عندما نتردد في أخذ القرار هذا الن جزء
بين الخيار )س( و ) (. هذا الشعور  يريد) (. المشكل يمكن أن يبقى في حلقة مغلقة
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تترجم كصراع بين مجموعة من األجزاء . هذا  باالنقسام الداخلي أو هذه الصعوبة في االختيار
 (Patrick Sary-paris-1998-p45)" كما لو ئم يسمح بالقيام بتقنيةوصف مال

النظام". " لقد وجدوا أن استخدام مصطلح األجزاء متكرر كما أنهم أيضا يستخدمون مدلول
المصنح، كل عدد يمثل  بالنتيجة النظام هو مكون من مجموعة أجزاء مثل العائلة، المجموعة،

 .جزء من النظام

الالواعي. من  أن الالوعي هو جزء من الفرد، هم إذن يتحدثون الجزء في العال  يعتبرون 
الالواعي، وهذا الالوعي  فرضيات البرمجة اللغوية العصبية انه من الممكن إحداث حوار مح

تي مباشرة أال يعيه الفرد وما ال ي ليس ما يتحدث عنه أصحاب التحليل النفسي لكنه يقم بما
 .للوعي

  :ديد المشكل كناتج عن جزءجدا و فعالة شريطة تح

اتجاهين مثل : أريد  هذه التقنية تستخدم كوضعية صدامية بين التفاوض بين األجزاء: 3-3-1
سأفكر بجزء التنس و إذا قمت  لعب التنس و أريد إكمال هذا التقرير، إذا أكملت التقرير فاني

 .بجزء التنس فاني ساقك راني لم أكمل عملي

نعرف كال  "ب" كال الجزأين يتداخل مح اآلخر و يكف تبادليا. عندما هنا لدينا جزأين "أ" و
الذي يقطعها ثم نتحقق إذا  الجزأين نركز أين هو الجانب االيجابي في كال الجانبين و ما الجزء

ذا يوجد إطار للتفاوض. إذا لم يكن األمر كذلك فإننا  فعال يوجد تداخل بين كال الجزأين وا 
 .ي إعادة الصياغةنستخدم تقنية أخر  و ه

 .التفاوض يمكن تحقيقه سواء بنموذ  الال تدخل، التعاون أو الوساطة

 :بروتوكول التفاوض بين األجزاء-

 :الطرح على الجزء الفاصل الس" األسئلة التالية-0
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 وظيفتك االيجابية؟

 (.ما هي األجزاء التي فصلتها )الجزء "  -

 :"تطرح نفس األسئلة على الجزء " -9

 وظيفتك االيجابية؟ ما هي-

 هل هناك من تدخل فيك، فصلك؟-

كذلك إذن هذا  ذا كان جزء فصل اآلخر هنا أنت مستعد للتفاوض و إذا لم تكن الحالةإ-1
 (.الصياغة النموذ  غير نافح و اختر نموذ  أخر) مثال تقنية إعادة

 . "بة ل "سبالنس اطلب من " " إذا كانت وظيفتك مهمة وانه ال يقطح "س" و نفس الشيء-

كان احد الجزأين  اطلب من كال الجزأين إذا قبلوا هذه المفاوضة أن يبدعوا بفترة محددة إذا-1
 .مفاوضة غير راضي ألي سبب كان هنا يحتا  األمر إلى إعادة

  .أجزاء تقطعه تحقيق بيئي: إذا كان " " لديه أجزاء مهتمة بهذه السيرورة و إذا كان هناك-3
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 حيث أن كما ذكرنا البرمجة اللغوية العصبية هي نموذ  خيار يد:خلق جزء جد 8-3-9
Grinder  وBandler الجديدة " ومن هذا  اقترحا أكثر من محو السلوك وهو "خلق الخيارات

 المنطلق لماذا ال تخلق أجزاء جديدة؟

موارد  هذه التقنية مفيدة عندما يحتا  الشخص إلى سلوك جديدو عندما يحس انه ليس لديه
التقنية تسمح بخلق  مة لتحقيق هدف، هي إستراتيجية تثبيت حيث تهدف إلى خلق تغيير هذهمه

 معتقدات جديدة تصور لم يكن موجود و تحريكه ليس فقط سلوكات و إنما حتى

(Patrick Sary-paris-1998-p39) 

لى ترتكز ع إذا كان هناك تقنية سهلة في التطبيق فهي هذه. وهي ال اعادة الصياغة: 8-3-3
إعادة الصياغة دون  تغيير الواقح و إنما تغيير التصور المرتبط به. هناك العديد ممن يقومون 

البائح الذي يجيب عما يريده  أن يعرفوا حقا أنها طورت في البرمجة اللغوية العصبية. مثال
دثه يتساءل عن ثمن الشراء فان البائح يح زبائنه و إعادة صياغة مقترحاتهم، فإذا الزبون مثال

إطار االستثمار و التمرن على هذه التقنية يجب  عن االستثمار حيث ينتقل من إطار الثمن إلى
إعادة الصياغة ترتكز على الرؤية اإليجابية في البحث عن ما الذي  البحث عن القصد االيجابي

الوضعية. إذا توقعت مثال أني سوف اخر  مساءا للقيام بنزهة لكن لم يحصل  يستخر  من هذه
 يمكن أن أبقى مح إحساس سلبي لكن يمكن أيضا إعادة صياغة ذلك بان أقول "سوف ذلك

 .(Patrick Sary-paris-1998-p39)اشغل الوقت بترتيب مكتبي و القيام بواجبي

الجديدة إذا  اطلب إذا كان هناك جزء يتناقض و استخدام هذه الخيارات التحقيق البيئي:-9
 (Patrick Sary-paris-1998-p39) كان اإلجابة نعم عد للنقطة
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تقنيات  لحد األن تقدم نماذج الزمن، التقنيات المشتركة و التقنيات المرتبطة باللغة: 8-4
اشتكى  مختلفة للتغيير تركز سواء على السلوك أو على الحاالت الداخلية. في المقابل إذا

بسبب حالة  ليه أوشخص من سلوك يريد تغييره فهذا الن هناك سلوك ال يستطيح الوصول إ
في وظيفتها  داخلية تقنيات التغيير توجه للوصول من الحالة الحاضرة إلى الحالة المرغوبة

 . المستقبلية

في  أثناء عمل التغيير نسافر ضمن الزمن تتجاوز المحاضر، نروي في الماضي و نتوقح
 .المستقبل

ال  البرمجة اللغوية العصبيةزمن التغيير هوا ثناء الزمن الحاضر. في المعنى الصارم رواد 
 .يغيرون الماضي و إنما تغيير التصورات المرتبطة فيه مثال في إعادة التنظيم

 .كما أنهم ال يستطيعون بناء المستقبل لكن يبقى ذلك دائما في الوقت الحاضر

 تساؤل الزمن يهم كثيرا الباحثين في البرمجة اللغوية العصبية كما خط الزمن: 8-4-1

 tad ال هة في ما وراء البرامج و من جهة أخر  في ما تحت النماذ  و يرجح هذادرس من ج

james الذي طور هذا التساؤل حول الزمن خاصة في مدلول خط الزمن". 

كلنا لدينا تصور لماضينا، حاضرنا ومستقبلنا. دماغنا الذي يخزن الصور، األصوات 
 .، توجه يكشف تحديد خطنا الزمنيواإلحساسات ال تقوم بها هكذا فقط و إنما تحت معني

)Patrick Sary-paris-1998-p54( 

من اجل التوضيح انه من الممكن إعادة ترتيب الماضي وتغيير  تغيير تاريخ الحياة: 8-4-9
تاريخ الحياة . هذه التقنية تستخدم عندما يواجه الشخص مشكل أو وضعية صعبة ويالقيها 

تظهر بشكل  مرتبطة بمشاعر أو سلوكات لها ضغط أومرات عديدة في حياته. يمكن أن تكون 
 .مستمر
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بطريقة  كل تقنية تغيير في البرمجة اللغوية العصبية مرتبطة لتقنيات المشتركة:ا 8-4-3
في البرمجة اللغوية  روتوكوالت التقنيات تعرف من طرف من وجدها والمطورين، بتدخل خاصة

 .تخدم أخر  العصبية و هي فعالة. و إذا لم تنفح تقنية تس

في البرمجة اللغوية العصبية يحاولون تطوير مرونتهم كما يركزون على الشخص وليس على 
االن الخطر يكمن  المشكل، إذن ليس هناك عال  سحري و إنما قبل كل شيء هناك اإلنصات

 (Patrick Sary-paris-1998-p39) .في معالجة كل الوضعيات بشكل متشابه

 غة مهمة في تقنيات التغير خاصة اللغة المستخدمة منلال لغة:تقنيات مرتبطة بال 8-4-4

 :طرف المعالج مح العميل

بفضل  ،ال شعوري تسمى التنويم العرضي حيث تمثل عرض األشياء بشكل  لغة التنويم:-أ
المبهمة للماضي وتركها  فرويد الذي استخدم التنويم في العال  و الذي خدمنا بإخرا  الذكريات

 عي الحر.عن طريق التدا 

 شكل بطريقة عملية نموذ  " المستويات  dilts :نموذج المستويات المنطقية 8-4-5

مستويات ومشكلة  6المنطقية" و الذي تتبناه البرمجة اللغوية العصبية. هذا النموذ  يحوي ستة 
 :كأسئلة

 أحس روحية: "من اآلخرين؟" هذا المستو  لالنتماء والذي يجيب على السؤال ألي عالم-0
 .أنني انتمي؟

 ..الهوية: "من؟" هذا المستو  يعرف توضيح مجازي للهوية و مهمة القرد-9

 . المعتقدات: لماذا؟" هو مستو  المعتقدات و القيم حول الذات، األخرين و الحياة-1

 .القدرات: كيف؟" مستو  الكفاءات و التنظيم-1

  . قالسلوكات: "ماذا؟" مستو  النشاطات التي تحقق أو ال تحق-3
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 ."أين ومتى؟ هذا مستو  المحتو  الذي يقدمه الفرد المحط:-9

 هذا النموذ  يسمح بالقيام في وضعية ما بالتمييز بين المعلومات المنتمية إلى مستويات

 مختلفة وهذا يساعد على علم الخلط بين المستويات مثال أن نقول ) هو ال يقوم بأي شيء

 شيء هو في حد ذاته سلوك كما أن صفة كسول هيإذا هو كسول( ألن عدم القيام بأي 

 صمن الهوية وليست ضمن السلوكات. كما أن التساؤل حول جميح المستويات يطور

 نظرة أكثر شمولية للمشكل. كما أن تحليل المشكل يكون بوضعه في المستو  الذي

سه وفي نف ينتمي إليه والحل يكون ضمن هذه المستويات عن الشخص الذي ليس لديه ثقة في
 .يحقق بها النجاحات انجازاته لديه مشكل على مستو  المعتقدات و ليس ضمن السلوكات التي

 الكثير من التقنيات مرتبطة بنموذ  المستويات المنطقية مثل: التراصف الذي يحدد أكثر

التطوير  ترابط بين النشاطات والهوية أو العكس لوضح أكثر تناقضات حماية األنا" و يستخدم
 (Patrick Sary-paris-1998-p88) عي اإليجابي واالستقرار الذاتيالو 

 :مجاالت تطبيق البرمجة اللغوية العصبية-2

إذن  بما اننا نتحدث عن البرمجة اللغوية العصبية كتقنية عالجية في علم النفس فإننا سنتحدث
في العال  النفسي العال  النفسي: استخدام تقليات األمنية  . عن استخدامها في العال  النفسي

 . "PNLt" النفسي اللغوي العصبي مرتبط بالعال 

مجال في  في سنواتها األولى البرمجة اللغوية العصبية لم تتطور عن أنها أكثر من مجرد
مثل نموذ  عال   العال  النفسي وعدد من التقنيات ال يمكن تطبيقها إال في هذا اإلطار

التقنيات المركزة على مالحظة اكبر  مثل. richard Bandler المخاوف المطور من طرف
المعالجين الظاهرة في مختلف المدارس والعلوم اإلنسانية كان من الصعب موقح البرمجة 

العالجات النفسية المعالجين النفسيين اللغويين العصبيين لديهم تطبيق  اللغوية العصبية داخل
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المقاربة السيكو  المعرفية، المستويات العقلية بالمدرسة السلوكية، المقاربة النسقية، العلوم مرتبط
 العقلية. دينامية و خاصة التقنيات المركزة على شرح االستراتيجيات

 :ةنو أخالقيات المه األخالق-10

األخالقية  دوات مستخدمة و المالح أمن ديه االم الوعة أالبرمجة اللغوية العربية في مجم
والمدة المعالجين  لتكوين و وفردها أو أخالقيات المهنةوالعمرو أية المبدا و جية أي من أن ا

، الجمعيات الوطنية والعالمية أكملت هذا القانون بتثبيت معايير اثبات خطي pnl في يينالنفس
لكل مستو  من التكوين، من بينها كظاهر فرضيات البرمجة اللغوية العصبية التي تحوي بعض 

ي مركزية، معيرا آخر وهو االنتباه المركز مهنيا على المفاهيم حول العالقة مح المتعلمين وه
حماية الجانب االيجابي لألهداف المتبعة ومتابعة إذا كان يحوي آثار غير أخالقية والبرمجة 

 اللغوية العصبية تسمى هذه المراقبة بط "التحقق من البيئة الشخصية"

أن نتأكد مما إذا كان ونعطي مثال حول الشخص الذي يريد التوقف عن التدخين حيث يجب 
هذا القرار قراره او مفروض عليه من طرف محيطه لذا المعالج يقدم تقنيات من أجل ارشاد 
العميل نحو قراره أو مفروض عليه من طرف محيطه لذا المعالج يقدم تقنيات من أجل ارشاد 

والمعالج ال يستطيح العميل نحو قراراه أو "ليكون هو نفسه" والقرار النهائي حول التغيير يبقى له 
 أخذ القرار مكان العميل.
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 (: يمثل البرمجة اللغوية العصبية )ماذا؟ لماذا؟ كيف؟(13الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرمجة اللغوية العصبية

 لماذا؟
طريقة منظمة لمعرفة تركيب -

النفس االنسانية والتعامل معها 
بأساليب محدة حيث يمكن 
التأثير في عملية اإلدراك، 

ر، الشعور، التصور، األفكا
السلوك واألداء الجسدي 
 والفكري والنفسي بصورة عامة

هي مقاربة لط 'النظرية -
التوليدية، علم دالالت األلفاظ، 
الجشطالتية، العال  األسري، 
التنويم االيحائي، معالجة 
 البيانات، التعلم االجتماعي

 
 
 
 
  

 لمـاذا؟
تغيير السلوك السلبي -

 والتحكم في العادات
العتقادات السلبية تغيير ا-

 المقيدة.
تنمية المهارات ورفح -

مستو  المهارات ورفح 
 مستو  األداء.

استخدام اللغة للوصول إلى -
العقل الباطن لتغيير المعاني 

 والمفاهيم.
التحكم في العواطف -

 السلبية.
 التخلص من المخاوف-

 

 كيف؟
: الجمح تقنيات التغيير-

والتفكيك، المرساة، ما تحت 
إلطار، النماذ ، العمل على ا

ابطال المرساة، إعادة 
الصياغة، خلق جزء جديد، 
العال  بخط الزمن، تغيير 
تاريخ الحياة، المجازات، 
التفكيك المضاعف، نموذ  

 ميلتن.
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 خالصة:

 لقد اتضح مما سبق أن البرمجة اللغوية العصبية تعكس اسمها كونها تركز على ثالث
 و Bandler ل في نمذجة كل منجوانب في العال  و هو الجانب اللغوية والذي يتمث

Grinder لتقنية Erickson  ما  في التنويم المغناطيسي والجوانب العصبية بتركيزهم على
البرمجة  يمكن للجهاز العصبي استيعابه و كيف يمكن لهم محو تجارب أو تعديلها وجانب

عرفنا عليه هو أهم ت بتغيير ما برمج عليه الفرد من تجارب سلبية وا عطائه البدائل التكيفية وما
  PNLtاللغوي العصبي التقنيات المستخدمة في العال  النفسي و الذي أطلق عليه بالعال 

األخر  مثل: االتحاد و التفكيك،  تحوي تقنيات قاعدية تتواجد ضمن التقنيات وتقنياته التي
 .اإلرساء

 قة علطى العديطدإذن وجدنا ضمن هذا الفصل ان البرمجة اللغوية العصبية بها تقنيات مطب
بطططالقوانين  مطططن االضططططرابات النفسطططية ذكرنطططا منهطططا الحطططوادث الصطططدمية والمخطططاوف خطططاتمين فصطططلنا

 .األخالقية التي تؤطر هذه المقاربة العالجية



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اجلانب التطبيقي



 

 

 
 

 الرابـعالفصـل 
 

 اإلجراءات املنهجية 
    

 متهيد 

 التذنري ابلفرضيات 
 املنهج املتبع يف الدراسة 
 دراسة االستطالعية ال 

  تقدمي جمموعة الدراسة وخصائصها 

  تقدمي مكان وزمان إجراء البحث 

 تقدمي أدوات ووسائل البحث 

  حدود الدراسة 

  خالصة 
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 تمهيد

 بعدما تطرقنا إلى إشكالية الدراسة و تحديد فرضياتها و استعراضنا ألهم الجوانب التي لها
كتقنية  نفسي و استخدام البرمجة اللغوية العصبيةعالقة بموضوع الدراسة أال و هو العال  ال

عالجية تدعيمية لالضطرابات النفسية، جاء هذا الفصل لمحاولة إيجاد الطرائق واألدوات 
التي طبقت في  الختبار الفرضيات التي طرحناها، ذلك اعتمادا على استراتجيات التكفل النفسي

 .الميدان

المستعملة  نهجية المتبعة في الدراسة، و الوسائللهذا شمل الفصل على عرض لإلجراءات الم
على المالحظة  فيها، معتمدين في ذلك على المنهج التجريبي ذو المفحوص الواحد الذي يعتمد
إجراء الدراسة  القبلية و البعدية كما يسمح لنا بتتبح الحاالت، تطرقنا كذلك إلى ذكر مكان

العياديين المطبقين  ا لد  األخصائيين النفسانيينو أيضاإلستشفائية بمستغانم مؤسسة الالمتمثل 
 (حاالت 11وتقديم مجموعة من الحاالت المتمثلة في ) للبرمجة اللغوية العصبية 

 .يعانين من اضطرابات نفسية منها أعراض االكتئاب

التي  ختمنا هذا الفصل بذكر وسائل الدراسة المتمثلة في تقنية المقابلة العيادية نصف الموجهة
المالحظة  تخدمت في كل من مرحلة التشخيص، العال ، التقويم و المتابعة، باإلضافة إلىاس

المتمثلة في كل من  السلوكية المباشرة و المراقبة الذاتية، ضف إليها بطارية من االختبارات
 .BDI-II  مقياس ضغط ما بعد الصدمة و مقياس

 :الفرضيات-1

 .النفسية كتقنية عالجية مح االضطراباتيكفي تطبيق البرمجة اللغوية العصبية  -

 :المنهج المتبح في الدراسة 2
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هناك مناهج متعددة يعتمد عليها الباحثون في دراساتهم و بحوثهم العلمية المختلفة، وعلى 
استخدمنا المنهج  الباحث اختيار المنهج المالئم لطبيعة بحثه العلمي، وفي الدراسة الحالة فقد

التجربة وبعدها باستخدام  لطبيعة الدراسة أي قياس الحالة الواحدة قبلالتجريبي كونه مالئم 
واحدة فتقاس أوال بالنسبة للمتغيير  المالحظة القبلية والبعدية، في هذا النوع تستخدم حالة

تقاس ثانية بالنسبة للمتغير المعتمد، ويعتمد  المعتمد ثم يدخل عليها العامل التجريبي، بعد ذلك
جمال محمد  ) المعتمد دليال على اثر العامل التجريبي القياس بالنسبة للمتغير الفرق في نتيجة

 (132، ص9000أبو شنب، 

 وفي هذه الدراسة فان العامل التجريبي يتمثل في إدخال البرنامج العالجي المتمثل في

 .البرمجة اللغوية العصبية

 :الدراسة االستطالعية-3

للتعرف  قوم بها الباحث أو الدارس لظاهرة ما، و هذاتعد الدراسة االستطالعية أول خطوة ي
أننا أنجرينا تربصات ميدانية على مكان إجراء البحث أو الدراسة و قابليتها لالنجاز، و بحكم 

وجود  كان لدينا استعداد مسبق في انجاز هذه الدراسة حيث تأكدنا أوال منبهذه المؤسسة ، 
من عدة  حاالت يعانين 6لدراسة االستطالعية العينة التي سيتم التعامل معها، شملت ا

شهر جانفي  إلى 9102أكتوبرأشهر من  6اضطرابات نفسية، و قد استغرقت هذه الدراسة 
 :لتحقيق األهداف التالية 9191

 .تحديد إشكالية الدراسة و فرضياتها-0

  .تعرفة مد  استجابة الحاالت للمقاييس المستخدمة-9

 .االضطراب الوصول إلى طريقة لتشخيص-1

 .اختيار البرنامج العالجي المالئم للحاالت-1
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 .اختبار فعالية البرنامج العالجي-3

 :وتقديم التصميم التجريبي المتبح في الدراسة

العصبية في  إن الهدف الرئيسي في هذه الدراسة هو معرفة مد  فعالية تقنية البرمجة اللغوية
 .النفسية استخدامها في العال  النفسي مح االضطرابات

الواحد  ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف استخدمنا منهج التصميم التجريبي ذو المفحوص
 .الذي يسمح باختيار ومناقشة فرضياتنا في النهاية

 المعاملة إن هذا التصميم التجريبي ذو المفحوص الواحد يسمح بمقارنة الفرد قبل تقديم

 إن الركيزة( هو البرنامج العالجي اللغوي العصبيالتجريبية )أي تقديم المتغير المستقل الذي 
تقدير اآلثار العالجية أو  األساسية للدراسة الحالية هو تصميم العال  الدوري وهو يفيد كثيرا في

من منطلق المقارنة بين األوقات التي  األثر التجريبي في مواقف الممارسة الخاصة، وهو ينطلق
 .عد العال تسبق العال  و األوقات التي تكون ب

 

 

 :تقديم مجموعة الدراسة و خصائصها-5

 :مجموعة الدراسة-5-1

عصابية  افراد جميعهم يعاني من اضطرابات نفسية 1تتكون مجموعة الدراسة الحالية من 
يمكن استخدامها مح  وليست ذهانية وذلك أننا أخذنا بعين االعتبار أن البرمجة اللغوية العصبية

الصدمة النفسية و االكتئاب  ه تعمدنا اختيار اضطرابي قلق ما بعدالحاالت العصابية كما ان
 .اللغوية العصبية كونها أكثر االضطرابات التي تنجح معها تقنيات البرمجة
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خاصة عند  كما أن الحاالت المختارة تتوفر على مستو  تعليمي مقبول يسهل لنا التعامل معها
، ورغم المستو  المقبول إال (BDIII كتئابتطبيق ) مقياس ضغط ما بعد الصدمة و مقياس اال

  أنني اضطررت أحيانا إلى شرح بعض البنود باللغة العامية

النفسية  وهذا لتفادي فهم البند بطريقة خاطئة و بالتالي إجابة ال تتناسب و تتوافق مح حالتها
 .والصحية

 :طريقة اختيار مجموعة الدراسة 5-9

تقوم  مدنا على طريقة العينة القصدية أو العمدية، التيمن اجل اختيار مجموعة الدراسة اعت
شروط محددة  على اختيار حاالت معينة من المجتمح األصلي الذي تتم فيه الدراسة بناءا على

 62)ص -1222-. ) سامي سلطي عريفج و آخرون تتطلبها طبيعة الدراسة

 :معايير اختيار مجموعة الدراسية5-3

 :معينة وهي تم األخذ بعين االعتبار شروط

 .أن تكون الحاالت األخر  تعاني من اضطرابات نفسية و معاناة عيادية-

 .أن تكون هذه االضطرابات النفسية اضطرابات عصابية-

 .أن يكون االضطراب هو االكتئاب و ضغط ما بعد الصدمة-

 .أن يكون المستو  التعليمي مقبول لتسهيل تطبيق الروائز النفسية-

 :ان إجراء الدراسةتقديم مکان و زم-9

 ،بمستغانم  اإلستشفائية مؤسسةالتم القيام بالجانب التطبيقي من الدراسة الحالية ب

 :تقديم أدوات الدراسة-1
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 الدراسة فعالية تقنية البرمجة اللغوية العصبية للحاالت التي تعاني من اضطرابات

 :التالية لى الوسائلنفسية المتمثلة في االكتئاب وأعراض ضغط ما بعد الصدمة اعتمدنا ع

والمقابلة  المقابلة العيادية: في كل المراحل سواء في المقابلة التشخيصية، المقابلة العالجية •
 .التقويمية

 .المالحظة السلوكية المباشرة-

 :بطارية االختبارات النفسية-

 .مقياس ضغط ما بعد الصدمة-

  مقياس االكتئاب-

 :المقابلة العادية1-1

النفسي  العيادية على أنها محادثة تتم وجها لوجه بين العميل واألخصائي تعرف المقابلة
في تحقيق توافقه، و  العيادي، غايتها العمل على حل المشكالت التي يواجهها العميل واإلسهام

عن المحادثة العادية في أنها طريقة  يتضمن ذلك التشخيص والعال ، وتختلف المقابلة العيادية
 (94ص -1229لويس كامل مليكة )مهنية لها هدف. 

خصيصا  إذ هي عبارة عن عالقة تجمح بين الممارس العيادي و المفحوص، في مكان معد
الفاحص( بمساعدة ) لممارسة الفحص النفسي، و تهدف المقابلة إلى قيام الممارس العيادي

التي  المشاكل و االضطرابات المفحوص على التوصل إلى الراحة و التخفيف أو القضاء على
 (098ص -9119-سامية عرعار) ).يعاني منها بواسطة تقنيات نفسية متعارف عليها

 :وفي الدراسة الحالية عمدنا إلى استخدام ثالث أنواع من المقابالت وهي



 اإلجراءات املنهجية للدراسة                    الفصل الرابع
                        

 - 101 - 

المفحوص  تهدف إلى جمح اكبر عدد من المعلومات التي تخص المقابالت التشخيصية:-أ
 .الذي يعانيه المفحوص وف على نوع االضطرابفيما تم تطبيق االختبارات النفسية للوق

العيادي  يتم فيها تطبيق الخطة العالجية التي اتفق عليها الممارس المقابالت العالجية:-9
أعراض ضغط ما بعد الصدمة  والمفحوص بعد وضح التشخيص و هذا للقضاء أو التخفيف من

حاالت عالجات نفسية حيث تم ال باستخدام مح واالكتتاب التي يعاني منها المفحوص. و هذا
مبدئي ثم قمت بتطبيق العال  المعرفي السلوكي. أما عن  اختياري لإلسناد النفسي كعال 

 معها تقنية البرمجة اللغوية العصبية فهي حاالت تابعت لدي مختصين في الحاالت التي طبق

بالصحة المدرسية  البرمجة اللغوية العصبية وقد تم اختيارنا ألخصائية نفسانية عيادية تعمل
 .ومتحصلة على شهادة مدربة في التنمية البشرية بمستغانم

 .هدفها اختبار مد  فعالية العال  المطبق المقابالت التقويمية:-3
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 تجدر اإلشارة إلى أنه خالل مسار عملية التشخيص و العال  و التقويم استخدمنا المقابلة
محاور  ث قدمنا دليل المقابلة الذي يتضمننصف الموجهة لجمح المعلومات حول الحاالت حي

 :الدراسة المتمثلة في

و  يعرض المعلومات الشخصية و يهدف إلى التعرف على المفحوص المحور األول:-
 .الحصول على المعطيات األولية عنه و عن العائلة

االضطرابات  يتناول السوابق الشخصية والمرضية والوقوف على قوة وشدة المحور الثاني:-
 .التي عاشتها الحالة

النفسية  يتناول قصة وتاريخ الحالة مركزين على أهم األعراض المرضية المحور الثالث:-
 .العالجي واالنفعالية من اجل التشخيص وعلى أساس ذلك يتم تحديد األسلوب

 يوضح اآلمال والتطلعات المستقبلية والهدف معرفة نظرة الحالة المحور الرابع:-

 .إلى مستقبلها

باالستماع إلى  إن هذه النوع من المقابلة ليست حرة وال مقيدة بنعم ال، إذ أن الفاحص يقوم
المقابلة للمفحوص  المفحوص و التدخل لغرض توجيهه فيما يخدم المقابلة، وهذا النوع من

جو من الثقة بين الطرفين  بالتعبير بكل ارتياح و تشجعه على الكالم، كمما تعمل على خلق
 .الحالة ي يزيد من جمح الكثير من المعلومات حولالشيء الذ

(Chiland collette-1993-p119) 

 كما يسمح بإجراء مالحظات عيادية حول ماهية ردود فعلها التي ال تستطيح أن تعبر عنها

 .لغويا كالحركات

جية يجب اإلشارة إلى أننا استخدمنا في الدراسة الحالية المقابلة العيادية كتقنية تشخيصية وعال
الكلي و التام  وتقويمية في آن واحد، كما حرصنا على االتصاف بالمرونة وعلى اإلصغاء
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نجعلهم يشعرن  كيللإلظهار للحاالت بأننا مهتمين بمشاكلهم و معاناتهم اهتماما كبيرا، و 
بالطمأنينة و الثقة كي يقدموا لنا كل المعلومات المرتبطة باالضطراب وحاولنا إتباع طريقة 

األحكام األخالقية و  عدم إصدارااليجابي الالمشروط للحاالت و جرز في التقبل رو كارل 
 .التطابق الحدسي

دمة الص عدضغط ما بفي الدراسة الحالية عمدنا إلى استخدام االستراتيجيات التالية في عال  
 واالكتئاب.

 لة التشخيصية و كيفية توظيفها مع الحاالتبقامال-1

 

قدمنا فيه أنفسنا  والحاالت بمثابة اتصال أوليكباحثة ت المقابلة بيني كان :والمقابلة األولى
 .کاخصائيين نفسانيين و ركزنا على النقطة السرية

إن المقابلة  لقد كان العال  باإلسناد الركيزة األساسية في المقابلة األولى و هذا لكسب الثقة
عن أفكارها و آالمها،  بالتعبيردقيقة و هذا للسماح للحاالت  61األولى غاليا تصل لحدود )

 .01Bekالصدمة واختبار  بعدما  ويتم خالل هذه المقابلة تطبيق كل من اختياري ضغط

التي تعانيها لكن  تم تعزيز الثقة . الحاالت و إيضاح أهم األعراض المرضية المقابلة الثانية:
حالة و المساعدة في االستبصار بال دون التهويل من االضطراب أو ذكر التشخيص وهذا بهدف

 .العمل العالجي

 لم يتسن لي إجراء هذه المقابلة نظرا للطارئ الصحي الذي عم البالد. المقابلة الثالثة:

 المالحظة السلوكية المباشرة:  1-9

تعتبر المالحظة من األدوات الهامة في البحث العلمي لكنها تتطلب المهارة والدقة ألن الظواهر 
 معقدة. التي يدرسها العيادي
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المالحظة هي أحد أدوات التشخيص والتنبؤ عن تطور المرض ونوع العال ، ويوجد مجموعة 
 من الجوانب يجب مالحظتها:

 ... الحالة الجسمية كوجود مرض يؤثر في الحالة النفسية، الخالفة الشخصية-

 ...بيئة العميل و مد  التوافق األسري أو الزوا ، عالقات العمل-

 .مح العمر الحقيقي للعميل هالعمر الظاهري و تناسب ل أيميعمر الع-

 .معهم همالحظة عالقات العميل باألخرين وتكيف-

 .مالحظة اسلوب الكالم و مد  وضوحه و تالؤمه مح افكاره-

  مالحظة مد  قدرة العميل على االستجابة، و ذلك من خالل إتباع التعليمات اثناء-

 .إجراء االختبارات

 .لظاهري الحركي و األدائيمالحظة السلوك ا-

 .مالحظة النشاط الذهني و االجتماعي-

 .مالحظة درجة تفاعل الحاالت مح المقابالت كونها مواقف اجتماعية-

  .كيفية تعاملها مح المقياس -

 المالحظة الذاتية: 1-3

ت او المراقبة الذاتية طريقة تستخدم في قياس تفكير العميل وانفعاالته وسلوكه سواء في الجلسا
خار  المعالج حيث يقوم العميل بتدوين األحداث واالفكار والمشاعر ويتم ذلك في مفكرة يومية 

 (900، ص9118قصد التعرف على األفكار المحرفة لد  المريض) طه عبد العظيم حسن، 

ويتكون سجل األفكار التلقائية من أحداث أو مواقف مؤلمة تعرض لها كذلك األفكار التلقائية 
 عاالت الناتجة عن هذه األفكار واالستجابات البديلة والنتائج كما يوضحه الجدول التالي:واالنف
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االستجابات  األفكار التلقائية االنفعاالت الموقف
 البديلة

 النتائج

حدث مؤلم ما 
الذي كنت تفكر 

 فيه أو تفعله

ما هي المشاعر 
التي تتولد لديك 
من التفكير مح 
تقديد درجة 

االنفعال على 
ياس متدر  من مق
(1-011%) 

ما هي أفكارك 
الفعلية في هذا 
لى أي  الموقف وا 
مد  تعتقد في 
كل منها، يتم 

تقدير درجة كل 
اعتقاد على 
-1مقياس من )

011%) 

ماذا كانت 
استجابتك على 
األفكار التلقائية 
تقدير الدرجة من 

(1-011%) 

تقدير درجة االنفعال 
ودرجة االعتقاد في 
التفكير اآلن من 

(1-011%) 

 (901ص-9118-: سجل األفكار المختلفة وظيفيا )طه عبد العظيم حسن19الجدول رقم 

أما فيما يخص الحالة التي طبق عليها كال العالجين النفسي وتقنية البرمجة اللغوية العصبية 
فإن التقييم يكون بإعادة تطبيق تقنية البرمجية ثم نطلب منها أن تعيد استحضار األحداث الغير 

ذا لم تتمكن الحالة من استحضارها بل حضرت لها آخر م ستحبة أو األحداث الصادمة، وا 
 صورة تخيلتها وهي الوضعية التي تشعرها بالراحة فإننا نقول أن العال  قد نجح.

 بطارية االختبارات: 1-4

 The Impact Of Event Scale( IES-Rمقياس ضغط ما بعد الصدمة ) 1-4-1

Revised 

( قام بتجربة 0232وآخرون ) Horowitzخة فرنسية معدلة من القياس األصلي لط عبارة عن نس
weiss and marmara  وطوره من أجل قياس أو تقويم ضغط ما بعد الصدمة المرتبط
 باحداث العنف، االغتصاب
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يقيس ثالث أعراض وهي االجتماعية والتجنب واإلفراط الحركي والعصبية واألعاشية يحتوي 
 بند: 99على

 : درجات مقياس ضغط ما بعد الصدمة 11لجدول رقم ا

 شدة االضطراب  الدرجة

 ال يوجد ضغط 1-8

 ضغط خفيف  2-93

 ضغط فوق المتوسط 96-11

 ضغط حاد  11+

 

لمعرفة العرض األكثر ظهورا عند المفحوص، تجمح النقاط الخاصة لكل بعد فيتم الحصول 
ذلك يتم تحويل كل بعد إلى نسبة مؤوية وفق  على عالمة الحالة في كل مقياس بمفرده، بعد

 المعادلة التالية: 

 011النقطة الخاصة لكل بعد *

 تطبيق المقياس: 

طبق بطريقة جماعية أو فردية على المختص أن تتأكد من فهم األفراد للبنود والتوضيح لهم في 
األخير قبل  حالة عدم فهم بعضها وتكون اإلجابة حسب الحالة النفسية لهم خالل األسبوع

-Bouvard.o.m et cottrau( في الخانة المناسبة )xتطبيق االختبار وذلك بوضح عالمة )

2001-p14) 
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 :BDI-IIمقياس بيك  لالكتئاب  -1-4-9

 اعداد: آرون بيك

 .تكييف و ترجمة: غريب عبد الفتاح غريب -

 لة ونهدف منفي أحد األدوات المستخدمة في هذه الدراسة إلى جانب المالحظة و المقاب

 .ورائه قياس درجة االكتئاب عند الحاالت

 :تقديم المقياس

 هو مقياس وضعه العيادي "آرون بيك" تحت اسم مقياس بيك لالكتتاب لد  العميل. نشر

 90و كان ذلك بصورته األساسية التي تتكون من  0260هذا المقياس أول مرة عام 

 لة متدرجة من أربح عباراتمجموعة من األعراض، و تتكون كل مجموعة من سلس

 لتعكس مد  هذه 1إلى  1تقيس مد  شدة االضطراب و قد استخدمت أرقام تتدر  من 

 الشدة، ثم اختبار هذه الدرجات بعد مالحظة عيادية منظمة و مكثفة للمظاهر الواضحة

 .لالكتئاب

 :مكونات المقياس

 تعكس مد  شدةعبارات  11بند، حيث يحتوي كل بند على  90يتكون المقياس من 

 ( اللذان08( و )06ما عدا البندين ) 1إلى  1األعراض االكتئابية، وكل بند منقط من 

 .احتماالت لإلجابة 13يحتويان على 

 :طريقة تطبيق المقياس

 تتم بطريقة فردية أو جماعية، تحتوي کراسة األسئلة على تعليمات تفصيلية توضح طريقة

 ذاتها. فإذا طبق بشكل فردي يمكن أن تطلب من اإلجابة و تسجل على كراسة األسئلة
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 المفحوص قراءة التعليمات الواردة في كراسة األسئلة ثم البدء في اإلجابة والتي

منه  من فهم المفحوص. أما إذا طبق جماعيا فيمكن توزيح الكراسة على كل مفحوص و يطلب
 .كتابة اسمه و عمره و المستو  التعليمي مح تاريخ االستجابة

 

على  دقائق إلنهائه , اإلجابة 01-13الوقت الالزم و العام و العام إلجراء المقياس تتراوح بين   
قد يأخذون  كامل بنوده، أما المفحوصين المصابين باكتئاب حاد أو اضطراب الوسواس القهري 

 .وقت كبير منه

 :لالكتئاب Beck طريقة تصحيح مقياس

ذا  1إلى  1ا المقياس حيث ينقط كل بلد من بلد لهذ 90النقطة المحصلة عليها في  نقاط، وا 
المقياس  أعطى المفحوص أكثر من إجابة على بند تختار األكثر درجة، و الدرجة الكلية لهذا

 (Bouvard.o.m et cottrau-2001-p14) درجة 61 هي

 نقطة في حال ما إذا أجاب المفحوص عن المقياس باختيار 61تقدر العالمة القصو  ب 

 في كل البنود فبعد اإلجابة عن كل بند و التأكد من ذلك، تجمح ارقام اإلجابات 11م الرق
 المقدمة من طرف المفحوص و يتم الحصول على العدد الذي سوف يفسر شدة االكتئاب

 .و الجدول التالي يوضح درجات االكتئاب BECK كما مثله

 درجات مقياس االكتئاب 04الجدول 

 شدة االضطراب  الدرجة

 ال يوجد ضغط 1-00

 ضغط خفيف  09-02

 ضغط فوق المتوسط 91-93
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 ضغط حاد  98-61

 :حدود البحث-8

 :كون الدراسة ميدانية فان دراستنا هنا نحددها في إطار هو

 التعامل مح الحاالت التي تعاني من اضطرابات نفسية و قد أخذنا اضطراب االكتئاب

الوطني و إنما  لحاالت ال تشمل كامل الترابواضطراب ضغط ما بعد الصدمة، كما أن هذه ا
  .الدراسة كانت محددة
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 الخالصة

 ول أن هذا الفصل تضمن منهج الدراسة المتمثل في المنهجقبناءا على ما تقدم للخس لل
 لكذالتجريبي ذو المفحوص الواحد المناسب لدراسات الحاالت و تتبعها، استخدمنا في 

 عن التغيير الذي سيحدث في نهاية العال ، كما تناولنا في القياس القبلي و البعدي للكشف
وفق  حاالت يعانون من اضطرابات نفسية تم اختيارهن 1الفصل عينة الدراسة التي تتكون من 

 شروط معينة تتوافق مح مطالب الدراسة الحالية، كما تم تقديم البرنامج العالجي

كتقنية  ق معها البرمجة اللغوية العصبيةللحاالت المتبعة باإلضافة إلى الحاالت التي تطب
اللغوية  عالجية وحيدة وبعد ذلك حالة طبق عليها كل من العال  النفسية وتقلية البرمجة

 العصبية . وبعد هذا العمل العالجي المتبح من مرحلة التشخيص للعال  للتقويم والمتابعة
 صف الموجهة، المالحظةذلك على الوسائل التالية: المقابلة العيادية ت اعتمدنا في

 Beckط كذلك المقاييس المطبقة هي مقياس االكتئاب ل  ية.تالسلوكية المباشرة و المراقبة الذا

 .ومقياس ضغط ما بعد الصدمة

 فيما يلي سنتعرض لتقديم الحاالت وعرض النتائج وتحليلها ومناقشة الفرضيات بناءا

 .على النتائج المتوصل إليها

 

 

 



 

 

 
 اخلامس لـالفص

 عرض احلاالت وحتليل النتائج ومناقشتها
 

 

 "احلالة األول "حممد  
  عرض املقابلة 

 تقدمي احلالة 

 "احلالة الثانية "شرياز 

  عرض املقابلة 

 تقدمي احلالة 

 ملياء" احلالة الثالثة" 

 عرض املقابلة 

 تقدمي احلالة  
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 دراسة حالة

 الحالة األولى:

 البيانات الشخصية:

 سنة 10 السن:                              محمد            االسم: 

 متوسط المستوى االقتصادي:ذكر                                          الجنس: 

 1 عدد األبناء:شهادة التعليم المتوسط            المستوى التعليمي: 

 عامل بناء المهنة:متزو                             الوضع االجتماعي:

 سنوات 1 مدة اإلصابة:مستغانم                                 ن اإلقامة:مكا

 االكتئاب وضغط ما بعد الصدمةنوع المرض: 

 البرمجة اللغويةنوع العالج: 

 الخصائص السيمولوجية للحالة

 :الخصائص الجسمية 

 طويل القامة، قوي البنية، ذو بشرة سمراء وشعر أسود وكان هندامه مرتب ونظيف.

 لجانب العقالني:ا 

 غير جيدةعالقته مع عائلته: -

عالقة غير جيدة مح المحيط الخاص به ولكن لم يتحدث مح عالقته مع المحيط واألقارب: -
 أقاربه.
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 :الجانب المعرفي 

 قليل جدا التركيز:-

 ضعيف التفكير:-

 كثير النسيان وذاكرة ضعيفة الذاكرة:-

 ال ينتبه لكل ما حوله االنتباه:-

 فهم ضعيف وال يمكنه استيعاب ما يقال له واالستيعاب:الفهم -

 كالم غير مفهوم ورصيد لغوي ضعيف اللغة:-

 :الجانب السلوكي 

 اضطرابات في النوم النوم:-

 فقدان الشهية الشهية:-

 تبدو عليه عالمات الحزن والتشاؤم المالمح أثناء االتصال:-

 ال تظهر عليه عالمات الفرح المالمح دون االتصال:-

 :الجانب الوجداني 

 متشاؤم وحزين المزاج:-

 متكاسل وعالمات التعب تبدو عليه طريقة التفاعل:-

 صامت وحزين وبكاء أحيانا التعبير عن االنفعال:-
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 عرض المقابالت:

مكان  تاريخ المقابلة المقابالت
 المقابلة

مدة 
 المقابلة

 الهدف من المقابلة

المقابلة 
 األولى

  قاعة العال 91/19/9191

Salle de 

soin 

التعرف على الحالة والتقرب  دقيقة 11
 منها وكسب ثقتها

المقابلة 
 الثانية

 قاعة العال  10/11/9191

Salle de 

soin 

قناع الحالة من  دقيقة 03 محاولة شرح وا 
أجل تطبيق استبيان االلتزام 

 الصحي

 تقديم الحالة:

قامة، أسمر البشرة ذو شعر أسود، سنة ذو بنية قوية طويل ال 10محمد البالغ من العمر 
( أطفال ذو عالقة غير قوية مح عائلته ودخل مادي ضعيف وأثناء المقابلة 1أب لثالثة )

دقيقة كان غير متعاون وكان االتصال بيني وبينه غير جيد وذلك من  11األولى والتي دامت 
فة المعلومة خالل أنه كان قليل الكالم بحيث وجدت صعوبة في التحدث معه ومعرفة كا

الخاصة به والتي أحتاجها منه ومن خالل هذه المقابلة، اكتشفت أنه كان يعاني من أعراض 
االكتئاب والتي كانت ظاهرة على الحالة كاسوداد تحت العينين وذلك من معاناته من قلة النوم 

لذي ينتابه جراء واإلرهاق، البكاء الشديد وقلة الكالم، فقدان الشهية باإلضافة إلى القلق الدائم ا
تعرضه لصدمة موت ابنه وقد ظهر لي ذلك من خالل أحالمه التي صرح عنها والمتعلقة بوفاة 
ابنه وما كان محفز لظهور القلق عند الحالة وكذلك إحساسه بأنه أصبح مغلق وتفكيره في أنه 

خر ال يستطيح إنجاب أطفال آخرين أو عيش حياة عادية وكذلك اإلحساس باالنفصال عن اآل
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وأنه أصبح مختلف عن اآلخرين باإلضافة إلى محاولة الحالة االنتحار في العديد من المرات 
 لكن لحسن احظ أنه لم يتمكن من االنتحار وتم إنقاذه في العديد من المرات.

وفي المقابلة الثانية التي كانت بعد المقابلة األولى بأسبوع والتي كان الهدف منها تهيئة 
تطبيق استبيان االلتزام الصحي وقد كان متعاون وقبل بأي اختيار يمكن تطبيقه الحالة من أجل 

 عليه.

يوم ودلك ألن  90كان من المفترض أن تجر  المقابلة الثالثة وتطبيق االستبيان بعد 
يوم، لكن كان ذلك مستحيال بسبب الوباء وتوقف التربصات إال  90المواعيد الطبية تجر  كل 

أن محمد كان يتمتح بالتزام صحي جيد فهو ملتزم بأخذ أدويته ولم يسبق أن  أننا استطعنا معرفة
 تغيب عن أخذ الدواء وذلك من خالل كالمه واالطالع على سجالته الطبية.
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 الحالة الثانية:

 البيانات الشخصية:

 سنة 96 السن:شيراز                                        االسم: 

 متوسط المستوى االقتصادي:                               أنثى          الجنس: 

 غير متزوجة عدد األبناء:شهادة البكالوريا               المستوى التعليمي: 

 تعمل في محل تجاري                           المهنة:والية غليزان                          مكان اإلقامة:

 سنتين مدة اإلصابة:ا بعد الصدمة        اكتئاب وضغط منوع المرض: 

 البرمجة اللغويةنوع العالج: 

 الخصائص السيمولوجية للحالة

 :الخصائص الجسمية 

 قصيرة القامة، ضعيفة البنية، ذات بشرة سمراء وشعر أسود وهندامها غير مرتب وغير نظيف.

 :الجانب العقالني 

 جيدةعالقتها مع عائلتها: -

 عالقة غير جيدة مح المحيط وغير جيدة مح أقاربها.األقارب: عالقتها مع المحيط و -

 :الجانب المعرفي 

 قليل جدا التركيز:-

 ضعيف التفكير:-
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 متوسطة الذاكرة:-

 ال تنتبه لما حولها االنتباه:-

 فهم قليل وال يمكنها استيعاب كل ما يقال لها الفهم واالستيعاب:-

 اكالم غير مفهوم ورصيد لغوي ضعيف جد اللغة:-

 :الجانب السلوكي 

 لديها العديد من اضطرابات النوم النوم:-

 فقدان الشهية الشهية:-

 عالمات الحزن ظاهرة على الوجه المالمح أثناء االتصال:-

 تظهر عالمات الحزن واالكتئاب المالمح دون االتصال:-

 :الجانب الوجداني 

 متشائمة المزاج:-

 هادئة جدا جدا وصامتة. طريقة التفاعل:-

  لتعبير عن االنفعال:ا-

 

 

 

 عرض المقابالت:
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مكان  تاريخ المقابلة المقابالت
 المقابلة

مدة 
 المقابلة

 الهدف من المقابلة

المقابلة 
 األولى

 قاعة العال  93/19/9191

Salle de 

soin 

التعرف على الحالة والتقرب  دقيقة 13
 منها وكسب ثقتها

المقابلة 
 الثانية

 قاعة العال  19/11/9191

Salle de 

soin 

قناع الحالة من  دقيقة 91 محاولة شرح وا 
أجل تطبيق استبيان االلتزام 

 الصحي

 تقديم الحالة:

سنة ذات جسم ضعيف قصيرة القامة، ذات بشرة سمراء  96شيراز البالغة من العمر 
وشعر أسود، عزباء، وتعمل في محل تجاري، ذات دخل مادي ضعيف وأثناء المقابلة األولى 

دقيقة وقد كانت نصف متعاونة وكان االتصال بيني وبين الحالة نصف جيد  13امت والتي د
وذلك من خالل أن الحالة كانت معرضة عن الكالم  ومن خالل المقابلة مح الحالة كانت 
أعراض االكتئاب وضغط ما بعد الصدمة ظاهرة على الحالة بحيث كانت الحالة هزيلة، وذات 

وفقدان الشهية والقلق الدائم والظاهر على الحالة وذلك من  وجه شاحب وذلك من قلة النوم
خالل تعرض الحالة لالغتصاب من قبل شب كانت تواعده الحالة بحيث أصبحت الحالة 
واألطراف العلوية للحالة باإلضافة إلى بكاء شديد وعدم الرغبة في الزوا  أو إقامة أي عالقة 

دم الثقة بالذات ومقارنة الحالة لنفسها مح بقية مح أي رجل باإلضافة إلى األفكار بالنقص وع
الفتيات اللواتي لم يتعرضن لموقف اغتصاب باإلضافة إلى األحالم المزعجة والتعرق أثناء النوم 

 باإلضافة إلى عدم الرغبة في الحياة.
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وفي المقابلة الثانية كانت الظروف صعبة ولم تساعدنا على القيام بالمقابلة الثانية وذلك 
 ب الوباء وعدم القيام بالتربص.بسب

لكن حسب المعلومات التي وصلتنا استطعنا معرفة أن الحالة كانت تحت االلتزام الصحي 
 والرعاية الصحية للمؤسسة االستشفائية التي كانت تعالج له الحالة.

 



     
 
 

 - 121 - 

 الحالة الثالثة:

 البيانات الشخصية:

 سنة 91 السن:                                            اءلمياالسم: 

 ضعيف المستوى االقتصادي:أنثى                                          الجنس: 

 عزباء عدد األبناء:السنة الثالثة متوسط              المستوى التعليمي: 

        طالبة جامعية                    المهنة:عزباء                             الوضع االجتماعي:

 سنة ونصف                  مدة اإلصابة:تادلس والية مستغانم                   مكان اإلقامة:

 االكتئاب وضغط ما بعد الصدمة        نوع المرض: 

 البرمجة اللغويةنوع العالج: 

 الخصائص السيمولوجية للحالة

 :الخصائص الجسمية 

 وعينين سوداوتين وذات هندام غير مرتب.طويلة القامة، ذات بشرة بيضاء وشعر أسود 

 :الجانب العقالني 

 جيدةعالقتها مع عائلتها: -

عالقتها غير جيدة مح المحيط الخاص بها وعن األقارب لم عالقتها مع المحيط واألقارب: -
 تتحدث.
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 :الجانب المعرفي 

 قليل التركيز:-

 متوسط التفكير:-

 ضعيف الذاكرة:-

 غير منتبهة االنتباه:-

 فهم متوسط واستيعاب ضعيف فهم واالستيعاب:ال-

 عديمة الكالم وكالم غير مفهوم. اللغة:-

 :الجانب السلوكي 

 اضطرابات في النوم النوم:-

 فقدان الشهية الشهية:-

 عالمات التشاؤم ظاهرة عليها المالمح أثناء االتصال:-

 تظهر عليها عالمات االكتئاب والحزن. المالمح دون االتصال:-

 الوجداني: الجانب 

 متشائمة وحزينة المزاج:-

 هادئة جدا وعديمة الكالم طريقة التفاعل:-

 تظهر عليها عالمات غضب التعبير عن االنفعال:-
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 عرض المقابالت:

مكان  تاريخ المقابلة المقابالت
 المقابلة

مدة 
 المقابلة

 الهدف من المقابلة

المقابلة 
 األولى

 قاعة العال  93/19/9191

Salle de 

soin 

التعرف على الحالة والتقرب  دقيقة 11
 منها وكسب ثقتها

المقابلة 
 الثانية

 قاعة العال  11/11/9191

Salle de 

soin 

قناع الحالة من  دقيقة 91 محاولة شرح وا 
أجل تطبيق استبيان االلتزام 

 الصحي

 تقديم الحالة:

 اءلمي

ة وبشرة بيضاء وشعر سنة ذات عينين سوداوتين طويلة القام 916البالغة من العمر  
دقيقة وقد كانت  11أسود، عزباء، طالبة في الجامعة ومن خالل المقابلة األولى والتي دامت 

متجاوبة وكان االتصال بيني وبين الحالة عادي وذلك من خالل أن الحالة كانت تعاني من 
م القدرة أعراض االكتئاب والتي كانت متعلقة بها من الصغر فقط كانت تظهر على الحالة عد

على الكالم أو عدم الرغبة في ذلك مح التحدث بصوت منخفض،وعدم الرغبة في الحياة مح 
فقدان الشهية وعدم الرغبة في األكل أو القيام بأي نشاط في الحياة وكذلك البكاء الشديد 
باإلضافة إلى قلق دائم وعدم تقبل موت األم واإلحساس بالحزن وضيق التنفس وعدم قدرتها 

لعيش دون أمها وعدم نسيانها للطريقة التي ماتت بها والدتها وذلك من خالل أن األم قد على ا
ماتت مقتولة من قبل شخص مجهول وقد كانت شاهدة على الحدث مما جعل لها تخوف 
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وأصبحت شديدة الخوف كلما تذكرت حادثة موت والدتها وهو ما سبب لها صدمة ومن ثم 
 دخولها في حالة اكتئاب.

يوم لم تقم بأي مقابلة ثانية وكان ذلك  90لمقابلة الثانية وتطبيق االستبيان بعد وفي ا 
ومات عن الحالة بعد تلك مستحيال بسبب الوباء وتوقف التربصات ولم نستطح معرفة معل

 المقابلة

 األستنتاج العام:

من ثم إختبار لم نستطح إتمام المقابلت العيادية و تطبيق تقنية البرمجة اللغوية بحذافرها ، و 
الفرضيات التي وضعناها، و ذلكبسب الظروف الصحية الطارئة، و لكم من خالل الدراسة 
اإلستطالعية و المقابالت األولية و كذا الدراسات السابقة التي إطلعنا عيها ، نستطيح تقرير 

 هذه النتائج :

اإلضطرابات  تشكل البرمجة اللغوية العصبية تقنية عالجية مدعمة لتقنيات خر  لعال  -
 النفسية.

أهم التقنيات العالجية التي يمكن أن ترافق هذه التقنية ، هي تقنية العال  المعرفي  -
 السلوكي.

البرمجة اللغوية العصبية فعالة و مفيدة في اإلرشاد النفسي ، فهي تساعد على تجاوز  -
طلبة المقبلين اإلضطربات النفسية العادية ، حيث يمكن استعمالها لمساعدة التالميذ أو ال

 على اإلمتحانات للسيطرة على القلق و التوتر.

على أن هذه التقنية تبقى ناقصة و لها عيوبها، من أجل ذلك نوصي بأن تكون تقنية مدعمة و 
 أن تحضى بإهتمام أكبر كما سيأتي في التوصيات.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـخــامت
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في بحث  ن من المعالجين و ممن هملقد عالجت هذه الدراسة موضوع أصبح متداول لد  الكثيري
نسبتها بشكل ملفت  دائم عن أحدث التقنيات العالجية النفسية لعال  االضطرابات النفسية التي تتزايد
االستخدام سواء من  و من هذه التقنيات البرمجة اللغوية العصبية التي تحتل مكانة كبيرة في

عالجي و هذا ما دفعنا إلى القيام  ذاتهم كطرح المصابين باضطرابات نفسية أو من النفسانيين في حد
فعالية البرمجة اللغوية العصبية و كيفية استخدامها  بهذا الموضوع طارحين العديد من التساؤالت حول

 .كتقنية عالجية ضمن العالجات النفسية

 .وما هي أكثر االضطرابات استجابة لهذا النوع من العال 

 ة اللغوية العصبية كطرح عالجي تدعيمي لالضطراباتلقد خلص بحثنا إلى أهمية البرمج
 .النفسية خاصة االضطرابات الحصرية و اضطرابات المزا 

 أما عن أهم العالجات النفسية التي تزيد من الفعالية العالجية لد  ترافقها مح االضطرابات
بتعديل  باألعراض والنفسية فهو العال  المعرفي السلوكي نتيجة التشابه بينهما في اهتمام كليهما 
خاطئة تحتا  إلى  السلوك وأيضا كليهما يعطي أهمية كبيرة إلى ما يحمله العقل الباطن من أفكار

 و تصحيح . تعديل

في  وبالتالي نقول أن البرمجة اللغوية العصبية بإمكانها أن تساعدنا نحن كنفسانيين عياديين
المفحوص و  قت سواء بالنسبة للفاحص أوعملنا العالجي مح المرضى النفسيين ألنها تختزل الو 

 .تخفف من المعاناة النفسية للمريض

 :إرشادات واقتراحات حول تطبيق البرمجة اللغوية العصبية

النفسي  استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة التي تدور حول استخدام العال 
التوصيات و االقتراحات  اآلن إلى تقديم بعض للبرمجة اللغوية العصبية كتقنية عالجية تدعيمية نصل

 :حول استخدام البرمجة اللغوية العصبية
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أيدي  ن في هذه التقنيات ألهميتها وفعاليتها العالجية شريطة أن يكون التكوين علىيالتكو -
 .مختصين و مكونين دارسين لعلم النفس

حاالت  لنفسي وأيضا فياستخدامها في عال  االضطرابات النفسية و خاصة في اإلرشاد ا -
االجتياز امتحاناتهم دون  القلق العادية مثل استخداماتها ضمن المحيط الدراسي في تهيئة المتمدرسين

 .ضغط

تها ومحاولة تطبيقها ياالطالع على التخصصات النفسية التي تستخدم فيها هذه التقنية وفعال-
األخصائيين في علم نفس اإلجرام  طرفهنا في الجزائر مثل استخدامها في القضايا الجنائية من 

 .مثلما تطبقه دولة الكويت

زيادة األبحاث والدراسات حول البرمجة اللغوية العصبية لالضطرابات النفسية والعقلية أي -
الموضوع قد درس قبال لكن في  محاولة معرفة مد  فعاليتها مح االضطرابات العقلية، علما أن هذه

 .فعالية تطبيقها في الجزائر إلى معرفة أمكانية والدول األجنبية لذا نحتا  

توجه لها إال أنها  يبقى أن نقول أن البرمجة اللغوية العصبية رغم االنتقادات التي وجهت والزالت
 فعاليتها االيجابية مح األخير عبارة عن مجموعة من المقاربات النفسية كما أنها أثبتت في

 .الجادة لها ولألسباب وراء فعاليتها ى النظر المعمق والدراسةاالضطرابات النفسية و تحتا  فعال إل
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 ملخص الدراسة :
الكلمات املفتاحية : تقنية عالجية . اإلظطراابت النفسية . الربجمة اللغوية . العالج املعريف 

 السلوكي.
و معاجلة  واضعة و احملدودة اىل اختبار تقنية عالجية يف تشخيصهتدف هذه الدراسة املت

ية.اإلظطراابت النفسية كا إلكتئاب، األمر يتعلق بتقنية الربجمة اللغوية العصب  
و من خالل األدبيات اليت إطلعنا عليها و كذا الدراسة اإلستطالعية و نتائج املقابالت العيادية اليت 

و اليت مل نستطع امتامها بسبب الطارئ الصحي، استخلصنا و  ، أجريناها مع عدد من احلالت
بتحفظ ، أن الربجمة اللغوية العصبية تقنية عالجية مدعمة ، للتقنيات أخرى خاصة تلك اليت تتشابه 

 معها مثل العالج املعريف السلوكي.
Keys Words . 

Therapy technique. Psychlocal disorders. Language 
programming. Cognitive therapy. 

Study summary this study aims to test language 
programming technique in the treatment of psycholocal 
disorders. Through previus studies and the preliminary 
results of the clinical interviews that we conducted. We 
found that this technic is souitable as a treatment 
techniques that supports other techniques , especially those 
that resemble it such as cognitive therapy. 
This result is preliminary because of the health emergency 
we did not finish the fild staddy. 


