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 طبيعة النشاط العقلي لدى الفرد ذوالتنظيمةالسيكوسوماتية
 

 شرُب ؿبمد الصغّب -      
 فاسي آمػاؿ -                                                

 2جامعة  سطيف                       
 

 :الملخص

التنظيمة السيكوسوماتية م ٔب تبْب نوعية النشاط العقلي كطبيعتو لدل الفرد ذإهتدؼ دراستنا 
 .انطبلقا من تبْب معُب النشاط العقلي الذم يتبناه الفرد الذم يعيش التنظيم السيكوسوماٌب

-كباكؿ تفسّب سّبكرة ىذا النشاط،  كاػبلل الذم وبدث فيو،  من خبلؿ دراسة ربليلية دينامية
ٔب كيفية حدكث االضطرابات إاقتصادية لطبيعة التناقض السيكوسوماٌب كمصّب الطاقة كصوال 

 السيكوسوماتية
 

 : النشاط العقلي،  التنظيمة السيكوسوماتية،  الطاقة النفسية.مفاتيح الدراسة
 

    Le résume : 

    Notre étude montre la qualité et la nature de fonctionnement mentale  adopté  par  

une personne qui vit une organisation psychosomatique. 

    Nous essayons d'expliquer lefonctionnement mentale et leurs processus dans 

l’organisation psychosomatique, à travers une étude psychanalytique dynamo-

économique du paradoxe psychosomatique et le problème d’énergie psychique dans 

l’appariation des troubles psychosomatiques. 

Les clés d’étude : le fonctionnement mentale,l’organisation psychosomatique, 

l’énergie psychique. 
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 : تعريف النشاط العقلي
كنقصد بو النظاـ العقلي، أك النظاـ اؼبعيشي للفرد، أما على أساس ربليلي فهوؾبموعة السّبكرات 

الٍب تدؿ على  كيفية التفكّب أثناء  كضعيات حياتية،  من أجل حل الصراع  كالعمليات النفسية،  
 -اقتصادمإطار كالتأقلم معو،  كالذم ىبضع للعديد من األسس كاؼببادئ تفسر في

،يعتمد على طبيعة االستثارات الطاقوية، كمبدأ التعقيل كاالرصاف النفسي ُب القياـ يدينامك
 بعملو.

 
 االستثارة الطاقوية: 
ف النشاط البيولوجي كالسيكولوجي ذكطبيعة ظواىرية معقدة كمتغّبة، متنوعة كمتداخلة،  ُب تتابع إ

ذكطابع خارجي كداخلي،  دبعُب أف اإلنساف يتأثر دبحيطو اػبارجي كإطاره الداخلي النفسي،  
 ىذا التأثر ىبلق طاقة.

ية تركز على عمل كربرر الطاقة ذات فاؼبقاربات اغبديثة الفيزيائية كالبيولوجية،  كالتحليلية النفس 
نساف على أساس طاقوم حركي، فتعترب الطاقة قول الصلة اعبسمية أكالنفسية فهي تدرس اإل

 [07]مسبقة تقـو بتحريك ارؾ كالذم يعترب اعبسم
حاكؿ  1892مفهوماالستثارة كمرجع لعمل أك نشاط اعبهاز النفسي كُب سنة  Freudاستعمل 

 [09].الربط بْب النشاط النفسي الذم يكوف دعمو عصيب كترسخو جسدم
فقد استعمل مصطلح االستثارة ُب الكثّب من مؤلفاتو،  بطريقة جد كاسعة ُب  Marty Pأما لدل 

تفسّب االضطراب السيكوسوماٌب، حيث يرل أف االستثارة جوىرىا جسدم، تتكوف كترسى فيها 
 [06]العواطف داخل اعبسم.

إف استعماؿ مفهـو االستثارة الطاقوية يدؿ على ؾبموع الظواىر اؼبعقدة،  تكوف جد ضبيمية ذك 
طبيعة جسدية،  دبعُب ذك سند حقيقي عصيب ىرمو٘ب ناذبة عوامل خارجية اك داخلية،  فهي 
 القاعدة االساسية لكل السّبكرات اؼبتعلقة بالكائن االنسا٘ب،  فتكوف الوحدة السيكوسوماتية الٍب
تكوف ؿبرؾ للظواىر العقلية السلوكية كاعبسدية: لدينا اؼبخطط التإب الذم يشرح الطاقة 

 االستثارية:
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 Excitationالذم يدؿ على كلمة   Eإف تدفق الطاقة أك االستثارة الطاقوية الذم يرمزؽبا باغبرؼ
 قد تظهر على ثبلثة أكجو :

قد تكوف على أساس نفسي على شكل عواطف بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة  كذلك عن  -
 كتكوف تلك العواطف مرتبطة بتمثيبلت.طريق تدخل النواقل العصبية، 

 على مستول سلوكي بطريقة غّب مباشرة من خبلؿ التفريغ اغبركي.-
 [07] .على مستول جسدم بطريقة غّب مباشرة من خبلؿ الفيزيولوجية كلتفريغ اعبسدم -
 

 الثنائية السيكوسوماتية والنشاط السيكوسوماتي: -
على نظرية فركيد للنزكات كىذا ما يعتمد عليو بيار مارٌب إف مفهـو النشاط السيكوسوماٌب يعتمد 
 ُب تفسّب النشاط العقلي السيكوسوماٌب.

 

 نظرية النزوات:
إف نظرية فركيد  ُب النزكات، تعتمد على معطيات نفسية بعيدة عن األصل البيولوجي، فَبل ُب 

النزكة قوة كاندفاعة ال تقهر، كعملية دينامية الٍب توجو النفس كبو اؽبدؼ اؼبرج كمثبل لدينا   
 النزكات العدكانية.-النزكات اعبنسية 

 استثارة

جانب 
 جسدي

 

جانب 
 سموكي

جانب 
 نفسي

مخطط يشرح الظواهر االستثارية 
 [07]للطاقة 
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موضوع، فمبدأ اللذة يؤدم أب تفريغ كل ىذه كل نزكة ؽبا مصدر االستثارة الطاقوية كىدؼ ك   
االستثارات النزكية، فاالستثارة جوىرىا النزكة الٍب تَبجم على شكل عواطف،  قد تكوف مصحوبة 

 بتمثيبلت عقلية.
ربتوم النزكة على ؿبتول لنظاـ الوعي اسوس، أكللمعاش االنفعإب، فالعاطفة ىي الَبصبة النفسية 

مثيبلت أكصور عقلية لؤلشياءأكالكلمات،  كيكوف استذكار االدراؾ لبلستثارة،  موجهة بت
كتفاعبلتو مسجل على شكل آثار ذاكراتية الٍب تظهر ُب ما قبل الشعور مثبل : لدينا تواجد 

اك ما يقابل كلمة  Rكالتمثيبلت ذات رمز حبرؼ Affectكالٍب تساكم كلمة Aلعاطفة ذات الرمز 
Représentation از النفسي كما يلي:تتواجد ُب اعبه 
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 الغريزة:
الغريزة ليست ىي النزكة كامبا النزكات ىي نظاـ يستند ُب منطلقاتو على مبدأ الغريزة،  الٍب تعترب 
نظاـ للمتطلبات كاغباجات الفيزيولوجية اعبسدية، فالغريزة كالنزكة مرتبطاف باالستثارة الطاقوية 

 العقلي السيكوسوماٌب.فهما متداخلتاف دبا يسمى بالنشاط 
 

 
 [07]النزوي لتفسير السيكوسوماتي –المخطط الغريزي 

 
 عدم انتظام االستثارة الطاقويةوالتفكك السيكوسوماتي:

ٔب عدـ الَبابط النفسي اعبسدم،  كاستمرار ىذا النشاط إإف عدـ انتظاـ االستثارة الطاقوية يؤدم 
ٔب اعبانب إٔب التفكك السيكوسوماٌب،  كيكوف عدـ االنتظاـ الطاقوم راجع إالغّب ترابطي يؤدم 

 ٔب  اعبانب النوعي.إحياف الكمي  كُب بعض األ
فاالضطرابات الكمية لبلستثارات الطاقوية  تتميز خبلل أك زيادة ُب كمية الطاقة،  تصطدـ 

ثارات الطاقوية أكتسيل دبجموع الوظائف السيكوسوماتية، حيث يقوؿ مارٌب عندما تتفرغ االست
شيئا فشيئا وبدث توازف،  كلكن عندما تكوف االستثارات الطاقوية شديدة،  كمتكررة،  كمتزايدة، 

. فمن كجهة [06] تتكاثف  كتنشئ حالة من الضغط  الٍب تؤدم أب عدـ االنتظاـ فيختل التوازف
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تؤدم أب  اهنيار للقول نظر اقتصادية الصدمات قد زبلف تدفق طاقوم ُب اعبهاز العقلي، أك 
النزكم جوىره عدكا٘ب اك شبقي  -االستثارية أك االثنْب معا،  كُب االخّب يكوف التدفق الغريزم

يدؿ على  Tفيظهر اؼبخطط التإب: مبلحظة حرؼ  [05] الذم يكوف اؼبشكل اؼبركزم للجسدنة
 Traumatismeكلمة صدمة أك

 
 

 [07] االستثاراتالطاقويةمخطط يمثل دور الصدمات في التدفق 
 

فالقصد بالتفكك السيكوسوماٌب، ىو بعد النفس عن اعبسدم، الذم يرجع أب عدـ القياـ 
التنظيم النفسي بعملو،  كبالتإب تكوف ىناؾ استثارة طاقوية تعمل على أساس معارض، كىذا 

سّب الطاقة التفكك يظهر على مستول التمثيبلت  كالعواطف،  كعدـ ترابطهما كعجزنبا ُب ت
 اؼبَباكمة أك تصريفها.يظهر اؼبخطط التإب
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 [07] مخطط التفكك السيكوسوماتي وظهور الجسدنة
 

إف ىذا التفكك السيكوسوماٌب يرجع أب مفهـو جد متداكؿ ُب األدبيات التحليلية أال كىومبدأ 
متباينة ُب النشاط التعقيل كظهور اػبلل على أساس عملية االرصاف العقلي،  فهويعترب كخاصية 

 السيكوسوماٌب.
 
 la mentalisationتعريف التعقيل: 

يوصف دبجموعة من العمليات النفسية الٍب تقود االستثارات الغريزية،  من أجل انتاج تفكّب 
للتعبّب اللغوم، فهو ؾبموعة من السّبكرات،  الٍب تتعلق بالنشاط اؼبوجود ُب اؼبوقعيتْب األكٔب 

أساس ما قبل الشعور كاألثار الذاكراتية،  أك على أساس األنا كالكمونات  كالثانية، إما على
 العقلية.

من  Edouard Claporedeفهو مبدأ يصف تواجد التفكّب كاؼبشاعر،  ظهر أكؿ مرة من طرؼ 
 [04].75 الى 72عاـ 

الكمية  اما مارٌب فعرؼ مبدأ التعقيل بأنو يتعلق دبحددات كأبعاد اعبهاز النفسي،  من الناحية 
 كالكيفية للتمثيبلت الفردية.
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فالتعقيل يضم ُب طياتو معُب اغبركة أك الفعل أك التشكيل العقلي، فهو يرتكز على القطب 
النفسي كالقطب العقلي، أم متصل بالتمثيبلت ذات اؼبستول العقلي كىي بدكرىا ترتبط 

اػباصة بالفرد، فالكيفية بالعواطف ذات اؼبستول النفسي، حيث يعاِب كمية ككيفية التمثيبلت 
 [05]تَبجم بالتلوين العاطفي    كتنوعو،  اما الكمية فتدؿ على قدرة الفرد ُب  اهباد سبثيبلت.

 
 سيميولوجية التعقيل:

تعتمد سيمولوجية التعقيل على مفهومْب أساسْب للداللة عليو،  األكؿ ىومبدأ عدـ   التعقيل 
démentalisationla ما الثا٘ب على عجز التعبّب االنفعإب أككماظباه  ،sifeneos   سيفنيوز

'AlexithymieL حيث يرل Duparc François (2001)  أف مصطلح عدـ التعقيل يقَبب من
  فإذا، la dépense des penséesالتفكيركاؼبتمثل ُب مصطلح استنفاذ    Bionو Klein Mمصطلح 

كاف اعبهاز النفسي اليعمل بالصورة العادية،  كاؼببلئمة ُب أكقات معينة من أجل التكيف،  
وبدث استنزاؼ فكرم فيظهر عدـ التعقيل أكالتعقيل السيئ. فالتعقيل ال يعرؼ إال بعكسو فيظهر 

فهو ناتج .اما اؼبصطلح الثا٘ب ىو االليكسيتيما أك عجز التعبّب االنفعإب،  [03]اػبلل يتبْب الفرؽ.
 كجد دؿ على التعقيل السيئ أك عدمو. فإذاعن عدـ التعقيل 

 يعتمد اؼبصطلح على أربع عناصر أساسية كالٍب تعد عوامل إلحداثو كىي:
 عدـ القدرة أك اؼبعرفة كالتعبّب عن االنفعاالت.-
 ادكدية للحياة اػبيالية،  كخاصة فقر األحبلـ.-
 ة كاغبالية.اؼبيل إٔب العيش ُب األحداث اآلني-
 [04]كصف األشياء بدقة كاألحداث كاألعراض اعبسدية.-
 
 عجز التعقيل وأسبابس: 

قد يكوف عجز التعقيل ُب أغلب اغباالت ثانوم،  كقليبل ما يكوف أكٕب حيث الفقداف التكويِب 
 للتعقيل قبده نادرا.

السنوات،  نستطيع سبيز  فعجز التعقيل الثانوم جد منتشر،  يَباكح ما بْب الدقيقة أب العديد من
 أربع أسباب ـبتلفة ؽبذا العجز كىي:
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 قمع العواطف كالتمثيبلت.-
 .األساسيحدكث االكتئاب -
 فيض كتفجر االستثارة الطاقوية أكاحتباسها.-
 [05]جسدم.-كجود اضطراب نفس-

 إٔبعجز التنظيم اؼبتعلق بالبنية، كالذم يبتد  إٔبكما قد يكوف عجز التنظيم التعقيلي راجع 
مراحل النمو كالتطور الفردم،  كقد يكوف سبب ىذا العجز بيولوجي أك نفسي، أكصدمات 

عدـ التفاعل األكٕب اػباص  إٔبىرمو٘ب،  أك راجع  اختبلؿجنينية، أكخلل خلقي عصيب،  أك 
 بالعبلقة أـ/طفل.

 
 التعقيل والجسدنة:

عقيل يتحدد من خبلؿ عجز التعقيل، فهويفسر اعبسدنة على أساس عجز يرل مارٌب أف الت
الفقر اؽبوامي كالتفكّب العملي اؼبمزكج باغبإب كاآل٘ب، فالفرد كأنو منقطع  إٔبالتعقيل الذم يرجع 

عن ال شعوره، كما يبلحظ عليو التأقلم الزائد مع ايط، ال يوجد مركنة ُب التفكّب، فاؼبرض 
عندما يكوف ىناؾ عدـ القدرة على الفعل أكالنشاط،  كعدـ االكتماؿ البنيوم  حسب مارٌب يأٌب

للجهاز النفسي الذم ىبلف عدـ اكتماؿ دفاعي للكمونات العقلية، كما أف النكوص يكوف 
الفرد مع اؼبوضوع،  بدكف كجود عبلقة  التحاـمتجو كبو مستول دفاعي أكٕب حيث يكوف 

 [07]يلة الٍب تصبح بيضاء.موضوعية،  كخاصة العبلقات التحو 
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 [07]الجدول العيادي التشخيصي للتعقيل:
 نوعية التعقيل سيئة نوعية التعقيل جيدة 

طريقة استعمال 
 التفكير

التعبّب الذاٌب الشخصي الذم يعرب عن -
 رغبات الفرد

يقص قصص حياتية بالطريقة الٍب -
 عاشها.

صراعات داخلية كميكانيزمات دفاع، -
ىوامي، أنبية اؼبفهـو ال عقبلنية،  تسرب 

 .تربير

 تفكّب عملي.-
اؼببادئ الثانوية  إٔبتفكّب عقبل٘ب ىبضع -

 اكالسّبكرات الثانوية.
 عقبلنية تربيرية كلكن غّب دفاعية.-
ربرير خطايب لغوم لؤلفعاؿ اكالنشاطات لكل -

 .كاألحداث األشياء

 التعبيرالشفوي

خطاب مصور، استعارم، ذك داللة -
...النحو          كالصرؼ .صية،شخ

 اكشكل اللغوم.
حسب اغباالت قبد لياقة ُب الكبلـ،  -

احتشاـ،  متحفظ، رزين، دراما مثبل ُب 
 حاالت اؽبيستّبيا.

الفرد وبكي على قصتو بكلمات ذات  -
 داللة انفعالية عاطفية

صمت عندما يصل أب االثارات  -
 كيتكلم بلغة العرض النفسي.

س نربة الصوت،  فهي ال يستعمل نف-
 تتغّب من موضوع أب آخر.

ال يستعمل التحديدات اػبارجية بل -
اؼبعطيات الداخلية الٍب ؽبا صلة عاطفية،  

 بدال من كصف االحداث فقط.

صعوبة التحدث عن الذات، تعبّب فقّب، -
 .حيادم، عاـ

قبده جد موجو،  كُب بعض االحياف يكوف  -
تعبّب غّب جد ثرثار من اجل التفريغ لكن 

عاطفي استعماؿ كلمات كمعطيات مستوحاة 
 من الوسط االجتماعي.

الفرد يتحدث عن قصة حياتو ككانو يتحدث -
 عن قصة شخص أخر.

صمت فراغي، قبد الفرد ينظر كينتظر كلمة -
اؼبختص، فيقوؿ ال شيء اك لزمات شفوية مثبل 

 يقوؿ رانا خبّب مثل االخرين.
كاف يستعمل نفس نربة الصوت مهما  -

 اؼبوضوع.
يستعمل ربديدات خارجية غّب متناىية، -

 ككصف لؤلحداث كالواقع بدال من العواطف.
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االنفعاالت 
 العواطف

 تعبّب فبلوء بالعواطف.-
 الكثّب من التغّبات العاطفية.-
 تظاىرات انفعالية مرتبطة بالتمثيبلت.-
القدرة على التعبّب عن حدكث استذكار -

 الصراع.

 االحساساتالقليل من -
 القليل من التغّبات العاطفية.-
صعوبة التعبّب عن االنفعاالتأك التظاىرات -

االنفعالية الشديدة مثل الضحك كالبكاء بدكف 
 ؿبتول سبثيلي مرتبط بالضغط الداخلي كاالدراؾ.

 عدـ القدرة على التعبّب عن التجارب.-

التعبير 
 الجسدي
 والسلوكي

مات تعبّب حركي عصايب، سبسرحي لز -
 حركية اصفرارية.

 تغّبات جسدية اثناء اؼبراحل اػبطابية.-
نظرات كمبلمح تدؿ على اؼبعاش -

 النفسي.
 ايباءات كىو امات ذات داللة نفسية-
 
 
 
 
 قلق مصحوب بتمثيبلت.-

 .استثمار مفرط للحركة-
 ضغط ليس مرتبط باؼبعاش النفسي اػباص.-
ضغط مرتفع ُب العضبلت، فنجد االشارات -

كااليباءات اؼبرتبطة بضعف تعبّبم، ىيجاف غّب 
 حركي ُب بعض االحياف.

تعبّب اثناء اغبديث كلكن غّب مرتبط بأعراض -
 عصابية.

 عدكانية موجهة مبدئيا للعضبلت.-
 تعبّبات فارغة لبليبات كالنظرات.-
حصر اك قلق عائم منتشر مع االستغراب -

 كاالستبهار.
عضلية غّب تظاىرات عصبية إعاشية كعصبية -

 متوقعة،  ليس ُب أكاهنا.
عدـ انتظاـ الشهقة، السعاؿ، التنهد،  حكة -

 الرقبة،  التثائب.

 طريقة العيش
 لديو عبلقات خاصة شخصية.-
، التكيف يكوف مع ـبتلف الوضعيات-

 مع صعوبات التكيف

لديو عبلقات كثّبة لكن سطحية.كال يستطيع -
 التفريق بْب عبلقة سطحية كعبلقة عميقة

 ُب الوضعيات ال يستطيع اال اف يكوف فعاؿ.-
 يقـو باألفعاؿ بطريقة آلية مع نشاط عملي.-
عدـ القدرة على استثمار االخرين،  تبعية -

 بدكف مشاركة كجدانية، اك تقمص كجدا٘ب.
 
 

 
 ىفوات زالت لساف-

 تفكّب عملي إٓب كحإب كاكتوماتيكي-
 الشعور-
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االنتاجية 
 الالوعية

 
 الهوام

 نسياف التذكر-
اعراض كظبات عصابية مثل الفوبيا  -

كالوسواس، دفاعات اغراءات تربير، ربفظ 
مقاكمة تثبيط مشاعر الكره اك الشعور 

 .بالذنب
 انتاج خيإب كىوامي.-

 مثالية االنا اكرب من االنا اؼبثإب-
 
 
 ال توجد ىوامات اكقليلة.-

 ما قبل الشعور
 
 

 الغالظة 
 

 اؼبوجودةالعديد من التمثيبلت -
 

 ترابط االفكار ُب طياهتا االعراض

ال يوجد اكالقليل من التمثيبلت ا كتوجد -
سبثيبلت سطحية اك مقلصة ا كبسيطة،  ناذبة 

 .عن االدراؾ اػبارجي مثل سبثل االشياء
 نقص كثغرة ُب التفكّب-

يوجد ترابط بْب االفكار  كالوظيفة - السيولة
 الرمزية

 غياب الوظيفة الرمزيةال يوجد الَبابط الفكرم ك -

توازف ُب نشاط ما قبل الشعور ُب الوقت  الديمومة
 كالنشاط ُب اعبهاز النفسي

ال يوجد توازف ُب نشاط ماقبل الشعور ُب الوقت 
 كعمل اعبهاز النفسي.

 االصابة

اصابة ناذبة عن التمثيل         -
كالعواطف كىي اصابة نفسية. كُب بعض 

جسدية رمزية االحياف ىناؾ تظاىرات 
مثل العمى اؽبستّبم اكتظاىرات نفسية 

 تعرب عن معاناة جسدية

ال توجد اصابة ناذبة عن التمثيبلت كمرتبطة 
بالعواطف اؼبمثلة،  فاإلصابة عضوية ذات تعبّب 
نفسي ناذبة عن ـبلفات اعبهاز النفسي كاؼبعاش 
كطريقة العيش فيو كاالكضاع اغبياتية اؼبؤؼبة الغّب 

طريقة رمزية عاطفية انفعالية تؤدم معرب عنها ب
 أب البلـبرجية فتظهر اعبسدنة

 االحالم

احبلـ ليلية مرمزة اين توجد االزاحة -
 كالتكثيف.

الغرابة الغّب معتادة للحلم ككجود -
 .السّبكرات الثانوية

احبلـ فضة تكرارية، عمبلتية، ال يوجد فيها -
 التكثيف كاالزاحة.

يعايشو الفرد ُب  ال يوجد فيها غرابة بل ما-
 .النهار يعيده ُب الليل كما ىي مصور ُب النهار
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