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محمود صبحي سليم سعيد. د

• ِ مشرٌف بعلِم النَّْفِس التربوي 

ِ متخصٌص بعلِم النَّْفِس • العالجي 

 TIRمدرٌب لعالجِ الصدمِة بتقنيةِ •



Psychotherapy -العالُج النَّفِسْي 

مارسةٌ هوالنَّفسي  العالج  • نفسيٌ معالجٌ بهايقوم  ينيكي،اإلكلالنَّْفِس لعلمِ ِعالجيةٌ م 

النفسيةِ طراباتِ االضعالجِ معيتعامل  والذي(نفسيٌ طبيبٌ نفسٌي،اختصاصيٌ )

التكي فِ وءِ سمنبدًءاالمختلفين،والكيانِ الطبيعةِ ذاتللنفسيةِ الَمرضيةِ 

تظهرَ أني مكنوالتيالشديدة،األعراِض حتىالشخصياالنزعاجِ أوالمتواضعِ 

إعاقةِ درجةِ وحتىالشخِص برفاهيةِ اإلضرارِ مثلَ ،ذهانيةأوعصابية  بأعراض  

ه؛ ِ .الفردحياةِ فيفع الة  بإعاقة  يتسبب  ممانمو 



اليونانية الَكِلمِة من الِعالُج النَّفِسُي 

والتي”Psyckè“اليونانيةِ الكلمةِ منالنفسيِ العالجِ كلمة  تعود  الل غويِة،الناحيةِ من•

حْ تعني و  اشتقاقيًامَّ ث  ومن،"أ عاِلجأناأَْعتَنِي،أنا"تَعنيوالتي،”Therapeia“والرَّ

حِ عالج  " و  والتحليِل،المقابلِة،مثلَ نفسية  بأدوات  تتم  التي"النَّْفِس عالج  "و"الر 

والعملياتِ يِة،للنفسالواعيالتغييرِ بهدفِ ذلك؛إلىوماوالعالقِة،والمقارنِة،والتفسير،

يالتي بأعراض  تتميز  مابًاوغالالمناسِب،غيرِ الحياةِ نَمطِ أوبالضيقِ الشعورِ إلىت ؤد ِ

َهابِ واالكتئابِ القلقِ مثلَ  .ذلكإلىوماوالر 



Psychotherapy -العالُج النَّفِسْي 

منهايَأخذ  والتيطبيقيةً،تتقنيات  النَّفسي  العالج  يَستخدم  الغايْة،لهذهتحقيقًا•

العالج  لديناميكي،االنفسي  العالج  :المختلفةالنظريةِ توجهاتِهِ فيمواصفاتِهِ 

النفسي  العالج  الفردي،النفسي  العالج  السلوكي،المعرفي  النفسي  

.إلخساني،اإلنالنفسي  العالج  النظامي،النفسي  العالج  اإلريكسونياني،



؟كيَف يتمُّ تنظيُم مساِر العالجِ النَّْفِسي

خاللمن"ْشِفيتَ عالقةٌ "األساِس فيهوالنَّفسي  العالج  •

الطويلِ بِ التدريمنالمستمدةِ واالستراتيجياتِ التقنياتِ 

عاِلج، .نفسهاالعالقةِ وبفضلِ للم 



؟كيَف يتمُّ تنظيُم مساِر العالجِ النَّْفِسي

عاِلجَ أنَّ منالرغمِ فعلى• صحيحةٌ ولكنَّهامختلفة  َمناهجَ باتباعِ تدريبَهتمَّ قدْ يكونقدالم 

التحالفَ فإنَّ ،النفسيللعالجِ المركزي  المحور  هيدائًماالعالقةَ أنَّ إالالقدر،بنفِس 

 ِ ِ بينالجيدِ العالجي  ِ االختصاصي  عاِلجِ النفسي  نتفوبينالم  العمليةِ لبدءِ ضروريٌ هوعِ الم 

.وتنفيِذهاالعالجيةِ 

تَعَ معنخلقَ أنفيهان حاول  أولية  بمرحلة  عادةً العالجِ مسار  يبدأ  • شاملةً صورةً اِلجِ الم 

بِهِ ساعدة ،الملَطلَبِ َدفعَه  ماعلىبالتركيزِ لناتسمح  "صورةٌ "الحالي،للوضع وتجار 

.وعواِطِفهْ 



أرنست فون بروك في جامعة فيينا -تأريخ 

حينماى،األولالسنةِ فيمشرفِهِ منفرويدعندالديناميكافكرةاءتج•

وظائفِ لمِ عفيمحاضرات  »نشرِ أثناءَ الديناميكية  مبادئ  ع ِرضت

ِ العالمِ قبلِ من«األعضاء .1874عامبروكفونفيلهلمإرنستاأللماني 

ستنًدابروك،فوناقترحَ  الكائناتِ عَ جميأنَّ الحرارية،الديناميكاإلىم 

َهاطاقة  أنظمةِ عنعبارةٌ الحيَّةِ  كم  .الطاقةلىعالحفاظِ مبدأ  يَح 



أرنست فون بروك في جامعة فيينا -تأريخ 

فيزيائي  نظام  أيفيللطاقةِ اإلجماليَّ المقدارَ "أنَّ علىالمبدأ  هذاينص  •

وبالتالي،فنائهايتم  الولكنهذهالطاقةِ كميةِ تغيير  ويمكن  دائًما،ثابتٌ 

أخرىمرةً تظهرَ أنيجب  النظام،منواحد  جزء  منالطاقةِ نقلِ عند

الرغبة  تتحول  حيثفرويد،أفكارِ أصل  هوالمبدأ  هذا.خرآجزء  في

إلىجنسيةٌ،ةٌ طاقأنَّهاعلىأساسي   بشكلإليهاي نظرالتيالجنسية ،

.أخرىسلوكيات  



تأريخ

اجزءٌ هوالنَّفسيَّ الديناميكيَّ النموذجَ إن• بينويجمع  لنفِس،اعلمِ وراءَ ممَّ

ِ البناءِ فيتأثيرٌ ناتِ للجيأنَّ فكرَ تتبنَّىالتيالمختلفةِ النفسيةِ التياراتِ  النفسي 

الفتراِض امنمشتقٌ الواقع،فيالنفسية،الديناميكامصطلح  .والسلوكيْ 

ِ الجهازِ إلىي نظربموِجبِهِ الذيالنظري أنَّه  أيديناميكي،أنَّه  علىالنفسي 

.والوعيالالوعيبينوالخارجِ،الداخلِ بينيتحرك  



تأريخ

َ لقد• .النفسيالتحليلِ مفهومِ منجوهِرهِ فيالديناميكي  النفسي  العالج  نشأ

نظريات  إلىشير  ت  وجوانبَ مفاهيمَ علىالديناميكي  النفسي  العالج  يشتمل  

ز  والتيمختلفة،نفسية  ونماذجَ  الفردقاتِ عالعلىأساسيبشكل  ت رك ِ

بماالنظرياتِ منالعديدِ علىالديناميكيالنفسيالعالج  يشمل  كما.ودوافِعهِ 

ِ النفِس علم  فرويد،إلىباإلضافةذلك،في النفسي  التحليل  و،ليونجالتحليلي 

ِ النفِس وعلم  ،الالكاني .ألدلرالفردي 



النهُج الديناميكيُّ والتحليُل النَّْفِسي

يختلف  ولكنَّه  النفسيلِ التحليأ سِس علىيقوم  النفسيَّ الديناميكيَّ النهجَ إنَّ •

عالجفيالواقع،في.السريراستخدامِ عدمِ وفيالجلساتبعددِ األخيرِ عن

ستلقيًاالمريض  يكون  النفسي،التحليلِ  فيمن ه  أكبرَ لساتِ الجعدد  ويكون  م 

.أيًضاالمريض  يجلس  حيثالديناميكي،النفسيالعالجِ 

ِ العالجِ ضمنَ • ِ النفسي  أربع  منأكثر  )المدىلِ طويبينالتمييز  يتم  الديناميكي 

ِ وعالج  ،(أشهرلستةِ يستمر  أوجلسة  وعشرين المدىقصيرِ كيدينامينفسي 

.(أشهرستةأوجلسة  وعشرينأربع  منأقل  )



النهج الديناميكي والتحليل النفسي

،ظرية  ننماذجَ إلىتستند  أنَّهامنالرغمعلىالديناميكيةالعالجات  • مختلفة 
بمفاهيمِ تعلق  توالتيالمحددةَ المرجعيةَ األطرَ تتجاوز  مشتركة  جوانب  لها

.فسيروالتوالمقاومةِ المضاد،واالنتقالِ واالنتقاِل،العالجي،التحالفِ 

لخصوصيةِ ةِ األساسيالجوانبِ أحدَ أنَّ كيفنالحظَ أنلالهتمامِ المثيرِ من•
تجاهالمعرفةِ حولالمريض  ي ظهره  الذيالفضولِ فييَتمثَّل  النهجِ هذا

.نفِسهْ 



األساسياالفتراُض 

ِ للعالجِ األساسي  االفتراض  يتمثل  • ِ الالنفسي  أن  باعتبارِ ديناميكي 
غيرِ أوعميقة  وديناميكيات  بأسباب  َمْدفوًعايكونالفردِ سلوكَ 
قادرةلتكونالرئيسيةالتدخلأداةالتفسيريمثللذلكواعية؛
فإن  السبب،لهذا.المرضيةالسلوكياتوجودتعديلعلى

هذهمنقةٌ مشتيوميأساس  علىإجراؤهايتم  التيالسلوكياتِ 
ميكية  ديناعالقة  فيهيوالتيعنها،وتنتج  الالواعيةالقوى
.البعضبعضهامعوسلسة  



األساسياالفتراض 

واعية  غيرَ قوىنمولدَ صراع،نتيجةَ النفسيبالضيقِ الشعور  ي عتبروبالتالي،•

تمارسهامستمرة  لسيطرة  تخضع  فهيالسببِ ولهذا،نفِسهاعنالكشفِ إلىتميل  

سلوكتحديدِ فيأساسيًادوًراالالوعييلعبلذلك،.وواعيةمعارضةً قوىً 

،م ،األحالالمثال،سبيلعلى.النفسيةالرفاهيةِ عنمسؤولٌ وهوالشخِص  الزالت 

.شخصكل ِ ياةَ حوتحدد  تؤث ِر  واعيةغير  مظاهر  كل هااليوميةِ الحياةِ ونسيان  



ِ الديناميكمن الغرُض -الهدُف  يالعالجِ النَّْفِسي 

لقصةِ يد  جدمعنىً إعطاء  هوالديناميكيالنفسيالعالجِ منالغرض  •

.الفرديةلألحداثِ النقديالتقييمِ إعادةِ منبدًءاالمريِض،حياةِ 

ويفهم  تغييره،عمليةِ فيوديناميكيٌ نشطٌ أنَّه  علىنفَسهالفرد  يختبر  

بدورهعََرض  اليتجلَّى.األعراضتحدد  التيالمرضية  الديناميكيات  

.ْرِضيت  الاآلخرينَ معالعالقةَ ويجعل  الشخصيةِ بالعالقاتِ 



الغرض من العالج النفسي الديناميكي-الهدف 

هالذيالطلب  • م  عاِلجِ إلىالشخص  يقد ِ منجوانبَ تضمن  ويعاطفيٌ طلبٌ هوالم 

المعانييفالتحقيق  هيالنفسيالمعالجِ مهمة  .البيئةمعوالعالقةِ الذاتِ 

وإلىبه،ت حيطالتياألحداثِ إلىالشخص  يَْنِسب هاالتيوالالواعيةالعاطفيةِ 

أالَّ النفسيلجِ المعاعلىيجب  لذلك،.االستشارةطلبِ إلىَدفعته  التيالمشاكلِ 

المسبقة،واألحكامِ الشروطِ منالخاليةِ العالئقيِة،األساليبِ نفِس اقتراحَ يعيدَ 

َهاالتي المعتادة،عالقاتِهِ فيالشخص  يختبر 



الغرض من العالج النفسي الديناميكي-الهدف 

مَ أنيجب  ولكن• .والتَّحي َزاتيفِ التكيمنخاليةً جديدةً،عالقةً للمريِض يقد ِ

أكثرَ األعراض  تصبح  السابقِة،العالقاتِ عنمختلفة  عالقة  تجربةِ عند،لذلك

إمكانيةَ لشخصَ اوي منح  واعيًاالالوعي  يصبح  وبالتالي،.الشخصلدىوعيًا

.عالجيالالغرضتحقيق  يتم  هكذا.ووعيًاهدوًءاأكثرَ حياة  اختيارِ 



:موعاٍت نظريةٍ أربعةَ مجالديناميكي يشمُل العالُج النَّفسيُّ 

ر  ِبَهابموجوالتيفرويد،نظريةِ منالمشتقة  ،األناسيكولوجيا• ِ يصو 

الصراع  وهذا،الحاالتبينصراع  فيالنفسيَّ الداخليَّ العالمَ أنَّ 

مناألناحمايةإلىتهدف  التيالدفاعات  تلعب  هنا،.الَكْربْ يسبب  

.للهويةْ الغريزيةِ المطالبِ 



:يةيشمل العالج النفسي الديناميكي أربعة مجموعات نظر

وفيربيرننكاليميالنيفكر  مننشأتْ التي،الكائناتبينالعالقاتِ نظرية  •

والعالقة  اقِ سيفيالدوافع  تظهر  النظريِة،لهذهوفقًا.وبالينتووينيكوت

بينالصدامِ منأ  ينشالالواعيالصراعَ فإن ِ وبالتالي،.أبًداعنهافصلَهايمكن  

تشكل  توبالتالي،.الكائنلعالقاتِ الداخليةِ الوحداتمنمتعارضة  أزواج  

.المختلفةالمشاعرَ منهات نتجالتيالمتماسكة  السردية  الذوات  



:يشمل العالج النفسي الديناميكي أربعة مجموعات نظرية

Heinzأسََّسه  الذي،الذاتْ نفِس علم  يسعى• Kohutالذيكوهوت،هانس

د   فيموجودة  عيوب  إلىتستند  المرضيالنفِس علمِ أشكالِ جميعَ أنَّ إثباتَ يؤك ِ

والكائن،ذاتِ البينالعالقاتِ فياضطراباتِ عنناتجةٌ هذهوأنَّ الذاتِ ب نيةِ 

رتْ التيالذات   ل  ت سَ النهجِ،لهذاوفقًا.الطفولةمرحلةِ فيتطوَّ العالقات  ه ِ

.ذاتيوتماسك  تقدير  علىالحفاظَ الخارجية  



:يةيشمل العالج النفسي الديناميكي أربعة مجموعات نظر

التي،عاطفيالاالرتباطِ ونظرية  الحديثةِ بعدَ ماأومودرن-بوستالنظريات  •

بثنائيمدمج  الالمريض  عليهايحتويالموضوعيةَ الحقيقةَ أنَّ إلىتستند  

.ختلفةمنظر  وجهاتِ منالنظرِ وجهاتِ يتبادالناللذان،«مريض  –معالج  »

فيمركزي  الالتحفيزي  النظام  هواالرتباطِ نوع  يصبح  ذلك،علىعالوةٌ 

ِ الق ْربِ علىللحفاظِ الطفلَ ويدفع  الحياِة،مناألولىالسنواتِ  منالَجَسِدي 

.والرعايةالحمايةِ علىالحصولِ أجلِ من؛(األم)االرتباطِ صورة  



تأريخ

هينصب  الديناميكي  العالج  • واعيالالتوىمحإظهارِ علىالرئيسي  تركيز 
النفسي  العالج  ند  يست.النفسيالتوترِ لتخفيفِ محاولة  فيالمريضلنفسيةِ 

عاِلجِ المريِض بينالشخصيةِ العالقةِ إلىالديناميكي   أشكالِ باقيمنكثرَ أوالم 
.األخرىالعالجاتِ 

ر َّثم َّ• ِّ اتوطرقَُّالنفسيةَُّالديناميكيةَُّمفهومَُّبعدفيماُطو  قبلمنأوسع َّبشكل َّطبيقِّه 
.كالينوميالنيرانك،أوتوأدلر،ألفريديونغ،كارل



َوْعْي أو غيُر  الَواِعيالالَّ

َوْعَي من الرغباِت المكبوتِة المنفيةِ يتكون  • .   بعيًدا عن الَوْعيالالَّ

ا َوْعيِ إلى الوعي، إم  كأحالم  أو حيث يمكن ها أن تظهَر من الالَّ

.  كمضايقة  وإزعاج  نفسي



َوْعْي أو غيُر  الَواِعيالالَّ

ثم أتقنه ،Cartesio-ظهَر مفهوم  الالوعيِ ألوِل مرة  في كتابات ديكارت •

وأعاد سيغموند فرويد ،Leibniz–اليبنيزو   Locke-الحقًا لوك 

 أحَد أحجاِر تخصيَص هذا البناِء من خالِل إضفاِء الجوهِر، وامتلََكه  وجعلَه  

.الزاويِة في نظريتِه



َوْعْي أو غيُر الَواِعي الالَّ

َوْعَي أحَد المفاهيِم األساسيِة أو المفهومِ •  المفتاحِ في نهجِ لقد اعتبر فرويد الالَّ

ل  كل  هذه ت شك ِ . التحليِل النفسي، جنبًا إلى جنب  مع ما قبل الوعي والوعي

ف ه فرويد بأنَّه المسألةَ أو الموضوعَ   األوَل، وهي إحدى المفاهيِم الثالثِة ما ي عر ِ

ِ من خ الِل تحديِد هذه القوى، النظرياِت الرئيسيِة التي تَدعم  نهَج التحليِل النفسي 

.ما قبل الوعي، والالوعي والواعي، التي تعمل داخلنا وخارجه



َوْعْي  أو غيُر الَواِعيالالَّ

اإلزالة أو )والَكْبِت باختصار، هناك ثالث  مناطَق متمي ِزة  مفصولة  بقيوِد الرقابةِ •

ث إن ِ الحياةَ لكنَّ الالوعي هو المنطقة  ذات  القيوِد األقِل، حي(. تحييد أو إخفاء

 من ذلك في النفسيةَ في هذا الفضاِء أقل  محدوديةً من الحواجِز الموجودِة بدالً 

.الحالتين األخريَيَن



َوْعْي أو غيُر الَواِعي الالَّ

كل  ما . ينْ في الالوعي، على سبيِل المثاِل، ال يوجد  إنكاٌر أو شٌك أو عدم  يق•

ه  هو نتيجة  الرقابِة التي تعمل  بين الواعي وما قبل الو عالوةً على . عيي مي ِز 

ز  عليها الحياة  اليومية  ال  تنتمي إلى الالوعي، ذلك، فإنَّ مبادَئ المنطِق التي ت رك ِ

.ولهذا السبِب ال يوجد  حتى ب عٌد للزماِن والمكان



َوْعْي أو غيُر الَواِعي الالَّ

:التي ت مي ِز  عالَم الالوعَي هيالعمليات  •

ل  بآخر  مشابه  اإلزاحة ، وهو إجراٌء يتم  بموِجبِِه في األحالِم استبدال  تمثي-•

.ل غويًا

، حيث يتم  دمج  وتوليف  عناصَر مختلفة  في صور-• ة  واحدة ، بعض ها تكثيف 

.ليةً رمزيةحيث إن  هذا األخيَر يمثل  صيرورةً وعم. ظاهٌر والبعض  اآلخر  كامنٌ 



َوْعْي أو غيُر الَواِعي الالَّ

ِل الجسِد وبالتالي، فإن  الالوعَي ينقل  الرسائَل واإلشاراِت والعواطَف من خال•

ا نَشًطا يكون  الالوعي  دائمً . والسلوِك والصوِت والكتابِة وطريقِة اإليماءات

، وما في الواقع، عندما ننام  ندخل  بحالة  يمكن نا فيها التحدث  . ومتنبًها بحرية 

ل ْم، وهي كذلَك أيًضا ملي ئةٌ بالرسائِل ن درك ه  على المستوى الواعي عندها هو ح 

ف. والمعاني الخفي ِة والرغباِت والعواطِف المكبوتة فرويد األحالَم في الواقعِ، عر 

.على أنَّها إشباٌع ال واع  لرغبة  َمْكب وتَةْ 



يةالنظريِة النفسيِة الديناميكفي األفكاُر األساسيةُ 

:فرويد•

.ةالالواعيابدوافِعنَ بقوة َّيتأثرانَِّّومشاعُرن ااتُن ايسلوك-الالواعي•

جبلَِّّمثل َّوذلك َّ.البشريللسلوكِ األساسي  المصدر  هوالالواعيالعقلَُّ•
.هرؤيت َّمكنكَُّيالالذيالجزءَُّهوالعقلَِّّفيأهمية َّاألكثرَُّفالجزءَُّ،الجليدَِّّ

نَُّ• الوصولَُّالوعيعلىرَُّي تعذالتيالعقليةَِّّالعملياتَِّّمنالالواعيالعقلَُّيتكو 
.(2002،ويلسون)والسلوكوالمشاعرَِّّاألحكامَِّّعلىتؤثرَُّولكن هاإليها،



يةالنظريِة النفسيِة الديناميكفي األفكاُر األساسيةُ 

بتجاِربِنَابقوة  نَاوقراراتِ ودوافعَنَامشاعَرنَاتتأثر  -السابقة  تجاِرب نَا•
.الحاليةحياتِنَاعلىوتَْنعَِكس  الالوعيفيَخْزن َهاتمَّ والتيالسابقِة،

نَاسلوكيات نَا-الطفولةِ مرحلة  • ِذَرةٌ ومشاِعر  .طفولَتِناتجاربِ يفمتجَّ

لهاطفولَتِنَافيَجَرتْ التياألحداثَ أنَّ علىالديناميكية  النظرية  تنص  •
؛شخصيتِنَاتشكيلِ علىأيًضاتأثيرٌ ولهاالبالغة،حياتِنَاعلىكبيرٌ تأثيرٌ 

مشاكلَ ب  وتسبالالوعي،فيتبقىالطفولةِ فيتحدث  التيفاألحداث  
.الحياةطوالَ نفسية  



الديناميكيةالنظريِة النفسيِة في األفكاُر األساسيةُ 

لياالعأواألعلىواألنا،واألنا،الهوأجزاء  ثالثةِ منالبنائية  الشخصية  تتكون  •

نَُّهو«الهو»• ِّ أي)الموروثةَِّّكوناتَِّّالمجميعَِّّمنويتكونَُّ.للشخصيةوالغريزي َّالبدائي َّالمكو 

َّغريزةَُّذلك َّفيبماالوالدة،عند َّالموجودةَِّّللشخصيةَِّّ(البيولوجيةَِّّ إيروس-(الحياة)الجنسِّ

.ثاناتوس-العدوانية(الموت)وغريزةَُّ،(الجنسيةالرغبةَِّّعلىتحتويالتي)

رَُّ• س طَِّّأجلَِّّمن«األنا»يتطو  الحقيقيالعالم َّوالواقعيغيرَِّّ«الهو َّ»بينالت و 

.الشخصيةفيالقرارِ صنعِ عنصرَُّفهوالخارجي؛





األساسيةاالفتراضات 

.الالوعيمنتَْنب ع  للسلوكِ الرئيسية  األسباب  •

.أسبابلهاالسلوكياتِ كل  :النفسية  الحتمية  •

."األنامعلىاألعواألناالهو"دائم  صراع  فيالالواعيالعقلِ منالمختلفةِ األجزاءِ بعض  •

نَاسلوك نَا• .طفولَتِنَاربِ تجافيمتجذرةٌ النفسية  المشاكل  كذلكَ كبالغينَ ومشاعر 



الديناميكيالعالُج النَّْفِسيُّ 

َّالالواعيعلىَّالعالج  النفسي  الديناميكي  يركز • َّالصراعاتِّ . لألعراضيَّفضالتيَّتَُّوةَِّّحلِّ

:التقنيات•

النفسيالتحليل  –التداعي الحر  •

النفسيالتحليل  –تفسير  األحالمِ •

إدراك  المقاومة•

االنتقال  أو التحويل•

الذكرياِت المؤلمِة والمسائِل الصعبةعلى العمل  •

.قويةبناء  رابطة  عالجية  •

حياتِه في المريض  ها التي عانى منوسيلةٌ أساسيةٌ لفهِم الصعوباِت العالئقيِة هيلعالقة  العالجية  ا•
.عليهاوالعمِل 

الالوعي، وال سيما ، والقوى الداخليِة للشخصالنفسيةِ تفاعِل الدوافِع على قائٌم ي  سلوك  اإلنسانال•
.اإلنسانوالهياكِل المختلفِة لشخصيِة 



العالج النفسي الديناميكي

مشتركةمَ قواسلهاأنَّ إالالديناميكيالنفسيالعالجِ نظرياتِ اختالفِ برغمِ •
:تشمل  و

.بالتطورقتُهاوعال،الالواعيةالداخليةَِّّالصراعاتَِّّمركزيةَِّّوأهميةَِّّعلىتأكدَُّهان َّأ•

النتائجَِّّتفاديأجلَِّّمنيةالداخلالنفسيةَِّّالبنيةَِّّفيتطور َّأن هاعلىالدفاعاتَِّّتعريفَُّ•
.للصراعالسارةَِّّغيرَِّّ

َّيتطورَُّالنفسي َّالمرض َّبأن َّاإليمانَُّ• .المبكرةفولةَِّّالطتجاربَُّمنباألخصِّ

.الشخصيةبينلعالقاتَِّّاحول َّيُنظ مَُّللتجاربَِّّالداخلي َّالتمثيل َّأن َّمفاُدهارؤية َّ•



العالج النفسي الديناميكي

عاِلجالم  بينالعالقةِ ياقِ سفيجديد  منستنبثق  هاوديناميكياتِ الحياةِ قضايابأنَّ القناعة  •

.مقابلوانتقال  كانتقال  والمريِض 

.الداخليةشاكلِ والمالصراعاتِ الستكشافِ رئيسية  كطريقة  الحر ِ التداعيَ استخدام  •

.الحاليةواألعراِض الدفاعِ وآلياتِ االنتقالِ تفسيراتِ علىالتركيز  •

.العالجنجاحِ فيكبيرة  أهمية  ذاتَ اهَ بصفتِ باالستبصارِ الثقة  •



اشكر  

بالتوفيق


