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تفاصيل وتوضيح عن بعض مستويات اإلشراف على العالج
 النفسى

جاءتنا ىف بريد اجلمعة، بعد نشر نشرة يوم األحد عن
استفسارات "يات وأنواع اإلشراف على العالج النفسىمستو"

آثرية عن مستويات اإلشراف غري املألوفة، وهى الىت وردت ىف
النشرة األوىل، وقد أفادتىن هذه التساؤالت ىف تعديل الفصل

مث شعرت وأنا اعيد. اخلاص بذلك ىف الكتاب املزمع نشره قريبا
أن تصله هذهقراءة ما عدلته أنه من حق صديق املوقع 

:التعديالت، ملزيد اإليضاح، وها هى فيما خيص املستويات من
، وهى مستويات اإلشراف اجلديدة على"ثامنا"إىل " ثالثا"

 .املمارسني

.............. 

.............. 

 Lay) عامة الناس(إشراف الشخص العادى : ثالثًا
Supervision  

ختتلفت اإلشراف ابتداء من هنا حىت اية أنواع ومستويا
 : عن ما سبق آما يلى" إشراف"مضامني آلمة 

أنه إشراف تلقائى، أقرب إىل تأآيد معىن التعّلم   �
 .استهداًء بالنمو الطبيعى

سندا من عامل -مع التلقائية–أنه يتضمن عادة    �
من عملية منائية جترى  :مساعد قد يكون شخصا آخر، أو ضمنا

 . بصورة إجيابية

االشراف يتحقق بوعى منتبه، أو قد جيرى ىف أى هذا   �
 . مستوى آامن من مستويات الوعى 

نتائجه(أنه يقاس بنتائجه، أآثر مما يقاس خبطواته   �
 ).على املريض بالشفاء وعلى املعاجل بالنمو

 آيف يكون الشخص العادى مشرفًا؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـ"  يــــوميــــــــا "   4040



 I02I2009>08א – אא

بيّنا سابقا آيف أن العالج النفسى هو عالقة إنسانية
ريض حيتاج هذه اخلربة، وأا مثلهادفة بني مهّىن له خربة ، وم

 .أية عالقة ترتبط خبلفية ثقافة االثنني ارتباطا وثيقا

انطالقا من أن املريض النفسى ليس إال أحد أفراد هذه
الثقافة، وأن الغالبية الغالبة مما يسمى مرضا أو عرضا أو
إشكالة حتتاج إىل عالج، موجود مثلها بدرجة أخف بشكل أو

 العادية ىف نفس الثقافة، بآخر ىف احلياة

 وأيضا مبا أن العلم هو ليس إال تنظيم للمنطق السليم، 

مث إن وظيفة الطبيب النفسى املعاصر آان يقوم هبا ىف 
بداية البداية شخص حكيم عادى عرآته السنون، وعلمته

 اخلربة، 

 انطالقا من آل هذا، فإن املعاجل النفسى،

قبل أن يكون" عادياشخصا "يبدأ من ثقافته اخلاصة   �
 . طبيبا 

حييط بثقافة املريض واضعا ىف االعتبار اختالف الثقافات  �
"أسوان"، وثقافة "إسنا"غري ثقافة " رشيد"ثقافة (النوعية 

غري" حارة السكر والليمون"، وثقافة "العريش"غري ثقافة 
 ) . بالزمالك" مظهر....شارع "ثقافة 

ادى النابعة من ثقافته،يثق ىف رؤية ورأى الشخص الع  �
الذى يثق به ىف املعلومات -يزيد أو ينقص –بنفس القدر 

 . املكتوبة مهما آانت حديثة أو مسيت علما 

يستلهم من القواعد الىت حتكم آل ثقافة حمكات يقيس   �
هبا خطواته، وحيدد توجهه، خاصة فيما يتعلق بالتعرف املتجدد

 . ضعلى احلد الفاصل بني الصحة واملر

أن ِقيمه -مع زيادة سنني املمارسة–يتبني أآثر فأآثر    �
الشخصية، ومعتقداته، ومواقفه، ليست هى احلكم الفيصل ىف

 . حرآية ممارسته مهنته

واملعتقدات واملواقف تتغري مع(يالحظ أن هذه القيم    �
 . اضطراد منو خربته، ومن مث منوه

ملقصود باشرافامن آل هذا نستطيع أن نتبني آيف أن 
االستهداء برأى شخص عادى، ياحبذا من نفسالشخص العادى هو 

، شخص يعتقدثقافة املريض، أو على األقل على دراية هبا
 :املعاجل أن له منطق مفيد، أو خربة مشاهبة

يعرض املعاجل على صديقه، أو زوجته، أو زميله، أو ابنه
عا، أو ذآر أية، مأزقه ىف عالج حالة ما، دون ذآر امسها طب

ما شاءت له" حيكى"معلومة ميكن أن يتعرف هبا عليها، فريوح 
الطالقة أن يذآره آيفما تيسر بشأن املأزق الذى مير به مع
مريض ما، مما رأى معه أنه حيتاج أن يطلب املشورة من حكيم

 عادى أو صاحبة خربة موازية
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مث هو يستمع إىل الرأى من هذا الشخص العادى، ويضعه ىف
 وال أقل، االعتبار، ال أآثر

ذلك أنه يرتك الرأى وآثاره تنساب مع معلوماته األآثر 
 إحاطة حبالة املريض،

فتتفاعل آل تلك املقومات مع رأيه السابق على خلفية 
 رأى املريض وحالته،

وقد يصل من خالل آل ذلك إىل رؤية أوضح تنري له الطريق 
 .بشكل أو بآخر

زء أساسى ىفهذه الطريقة ىف اإلشراف ال ُينصح هبا آج
التدريب، لكن مبا أا جزء ال يتجزأ من حياتنا العادية،
جترى داخلنا بدرجات خمتلفة من الوعى، فإن املقصود هنا هو

 أن نسمح حبضورها ىف بؤرة وعينا حىت نتحمل مسئوليتها، 

هذه االستشارة الىت أمسيُتها إشرافا قد تتم دون ذآر أن
املعاجل زوجته عن تفسريهاهذه حالة مريض بذاته، آأن يسأل 

اخلاص لغرية نسائية، شبه غرامية، متارسها أخت جتاه زوجة
 أخيها،

أو مثل أن يسأل املعاجل أخاه املوظف ىف بنك عن بعض 
طبيعة عمل البورصة، فيستهدى برأيه ىف حجم تفاعل مريضه
الذى خسر خسارة متوسطة ، لكن تفاعله بلغ أقصاه حىت مرض،

ب أو املعاجل أخاه البنكى مباذا نصح صديقهوقد خيطر الطبي
 ، وإىل أى مدى آانت نصحيته موضوعية،)أو مريضه(

 ......وهكذا 

استشارة الشخص العادى ىف أمور تبدو متخصصه هلا سابقة
جيدة ىف نظام القضاء اإلجنليزى ، حني يكون الرأى فيما إذا

وهم أناسىف أيدى احمللفني،" غري مذنب"أم " مذنبا"آان املتهم 
عاديون، ويكون دور القاضى هو ىف ضبط احملاآمة، مث صياغة

 .احلكم من خالل رأى هؤالء احملكمني

آذلك هناك منوذج جيد عندنا لدور الشخص العادى حني ميارس
الىت ُتنظم) العرفية(ما يسمى جمالس التحكيم األهلية 

تلقائيا حسب تقاليد القرية أو البادية، أو ينظمها
 .نالقانو

هذا وذاك ليس إشرافا مبعىن اإلشراف، لكنها سلوك طبيعى،
ورمبا تفكري بصوت مسموع يطمئن املعاجل الذى حيرتم ثقافة مريضه
إْذ حياول أن يتعرف أن يتعرف أآثر فأآثر على رأى الشخص
العادى من نفس الثقافة حول بعض ما يقابله ىف مهنته،

شروع للتفكري فيه منفيأخذ هذا الرأى ىف االعتبار، يأخذه آم
جانب املعاجل، يضيف إىل معلوماته وخربته ما يعينه ىف مساعدة

 املريض، وقد يصحح خطأه، فخطى مريضة
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وهذا هو جوهر االشراف، وإن آان غري مباشر متاما، وهو( 
 :).مير عادة بالنوع التاىل

  Self Supervisionاإلشراف الذاتى : رابعًا

أويتم هذا النوع بشكل تلقائى، على مستوى شعورى 
الشعورى، وهو نوع من التعلـُّـم املستمر، وحنن نتذآر أن

التغري ىف السلوك أو الرتآيب نتيجة للخربةهو  التعلمتعريف 
 . واملمارسة

 التدريب على العالج النفسى ما هو إال نوع من التعلم،

املتعلم الشاطر هو الذى يشرف على نفسه باستمرار بشكل
 تلقائى،

"شراف الذاتى معىن اآلية الكرمية من أآثر أنواع هذا اإل
، واآلية"بل اإلنسان على نفسه بصرية، ولو ألقى معاذيرة

آفى"إىل " وآل إنسان ألزمناه طائره ىف عنقه: "الكرمية 
 ، "بنفسك اليوم عليك حسيبا

 هذه البصرية، وذلك احلسيب هو املشرف الذاتى، 

 : وهنا نود أن ننفى أمرين 

باإلشراف الذاتى دور الضمري الشائعأننا ال نعىن : األول
–باملعىن األخالقى، فالعالج ليس حمكوما بقيم أخالقية تقليدية 

حبيث حناسب أنفسنا عليها –حىت مبا قد حيدث فيه من أخطاء 
 آأا ذنب،

هو أننا ال دف من خالل التأآيد على االشراف: والثاىن
ا أية حماسبةالذاتى أن نوصى املعاجل بأن حياسب نفسه شعوري

 .واعية طول الوقت، وإال أعيق متاما

احلكاية أن املعاجل حالة آونه إنسانا يتعلم، عادة ما حيمل
هم مريضه ويفكر ىف أمره بعد انتهاء اجللسة العالجية، حيدث ذلك

 ىف أى وقت وألى مدة، بشكل إنساىن مباشر غري معطل عادة،

جزء ال يتجزأ من ويعرف أن هذا: وحني تتزايد خربة املعاجل 
 مسئوليته اإلنسانية واملهنية،

حبيث ال تغري حماسبته تلك على يضبط اجلرعةوحني يعرف آيف  
 مسئولياته األخرى وعلى حياته اخلاصة،

أن حيقق نوعا من املراجعة -بكل ذلك –فإنه يستطيع  
لبعض مشاآل ومآزق مهنته من خالل بصريته اإلنسانية الواعية

 .حتفز مسئوليته املمتدةالنشطة، الىت 

ضبط"ونظرا لالختالفات الفردية، وحتقيقا ملا أمسيناه حاال 
فإننا حنذر من اإلفراط ىف االعتماد على هذا النوع’ "اجلرعة

من اإلشراف خشية التمادى ىف املثالية من ناحية حىت ال ينقلب
الشعور باملسئولية إىل الشعور بالتقصري إىل الشعور بالذنب،

 ذا معطل معطل،وآل ه
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حنذر من االعتماد على اإلشراف الذاتى وحده مىتوأيضا 
أتيحت للمتدرب فرص االستعانة بنوع آخر من االشراف، إضافة
إىل اإلنارة واالستنارة الذاتية، وليس بديال عنها، ذلك أن

"النقطة السوداء"اإلشراف الذاتى حيمل خطر تأثري ما نسميه 
 .ىف رؤية املمارس لنفسه

ىف ترآيبه ال) أو مناطق(قة إن لكل واحد فينا منط 
ىف نفسه، وىف أدائه، وحني ال يرى) أو ال حيب أن يراها(يراها 

النقطة"ومن مث تسمية عنها،  أعمىهذه املناطق نعترب أنه 
، هذه النقطة إذا آانت تشمل مساحة آبرية، أو إْن"السوداء

تعددت ىف مناطق خمتلفة من أىٍّ من مناطق ومستويات الوعى،
 ن تكون عائقا حيول دون آفاءة اإلشراف الذاتى،ميكن أ

وبرغم ذلك، فإن استمرار اخلربة، واضطراد النمو ، 
واالستعانة بأنواع أخرى من االشراف آل ذلك خليق بأن يقلل

 . من مساحة هذه النقط السوداء باستمرار

وقد تظهر آثار اإلشراف الذاتى اإلجيابية ىف منو املعاجل
ذلك واعيا ىف وقت بذاته، ذلك أنهنفسه دون أن يلحظ 

باستمرار املمارسة ، وتلقائية التعلم حتتد البصرية، وتزيد
فاعلية اإلشراف الذاتى التلقائى، مبا يؤآد أمهيته من جهة،
وحيسن األداء من جهة أخرى، فتزداد فرص وجدوى اإلشراف

 الذاتى باستمرار 

و دليل على أنإن جمرد التغري اإلجياىب من خالل املمارسة، ه 
 .اإلشراف الذاتى قد أدى دوره بكفاءة، ولو من وراء صاحبه

 : إشراف الزمالء األصغر واملتدربني على مدرهبم: خامسًا

احلقيقى، هو) فصحى: عامية، وضمها: بكسر امليم(املعلم 
لتالميذه واملتدربني على) سواء أعلن أم مل يعلن(الذى يسمح 

ربتى أذآر أنىن أعرض حالة أويديه أن يشرفوا عليه، وىف خ
اثنتني بني احلني واحلني، ولألمانة فهى ليست حالة عالج نفسى

)اللهم إال إذا آانت حالة من حاالت العالج اجلمعى(منتظم 
أعرضها على زمالئى وزميالتى األصغر فاألصغر، أثناء قيامى
باالشراف عليهم، فأسرتشد برأيهم وأستفيد آما يستفيد مرضاى

 . 

  Patient's Supervisionإشراف املريض : ادسًاس

لكنه. هذا النوع من االشراف قد ال جيوز أن يسمى آذلك
 . آذلك 

هلذا النوع من االشراف عدة مستويات هى أيضا ال تسمى
 ) اشرافا حتديدا

ومعىن،(حني حتتد بصرية املريض ىف مرضه فريى غائية : األول
بدرجة أعمق مما يراها) هوليس بالضرورة أسباب(املرض ) ولغة

، فينتبه املعاجل إىل هذه الرؤية، وحيرتمها،)املعاجل(الطبيب 
 . ويستفيد منها ويعّدل نفسه من خالهلا 
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يأتى من احرتام تقرير املريض عن نتائج العالج: الثاىن
املعاجل مبا يعّدل موقفه وحيسنه/أوال بأول، فيفسرها الطبيب

 ).لنتائجاشراف ا: وإن آان هذا هو أقرب إىل النوع التاىل(

حني حتتد بصرية املريض فال تتوقف عند رؤيته آليات: الثالث
)ميكانزمات(ولغة مرضه وغائيته، وإمنا متتد إىل رؤية آليات 

أو ال(، فيعلنها ) املعاجل/ الطبيب (وصعوبات وأعماق 
فيتعلم منها الطبيب ما حيفز ليس خربته فحسب، بل) يعلنها

  منوه أيضا 

املريض إعالن رأيه، وقد يلحقه بتوصية حني ميارس: الرابع
 .دالة وهادفة وصحيحة مثل احلالتني التاليتني آنموذج

قال ىل مريض أثناء حماوالتى دفعه على مسار خطوات   �
منوه مبا ىف ذلك من مآزق وصعوبات تبدو أحيانا شبه مستحيلة

هو انت عايزنا حنقق": ، قال ىل هذا املريض)أو رمبا طوبائية(
 "نا اللى انت ما قدرتش حتققه بنفسك أو لنفسكلنفس

الناجتة–نبهىن مريض آخر أنىن ال أصلح لعالجه، ألن رؤيىت     �
قد جعلت مساحة وعيى تتسع حىت حتتوى –من طول ممارسىت غالبا

ال ميلك إزاء ذلك - على حد قوله–فهو ) وعى املريض(مساحة وعيه 
بوعيه متاما مبا يرتتبأن يتحرك معى داخل دائرة وعيى الىت حتيط 

عليه من إبطاء حىت الشلل، وهذا يعوق منوه آما يعوق حرآية
عالجه، وقد طلب مىن هذا املريض أن أحوله لطبيب أصغر تسمح
دائرة وعيه أن تتداخل مع دائرة وعى املريض، فتتحرك

 . الدائرتان تقاربا وابتعادا مبا يفيد االثنني

خمرجا مبدعا، وراح يشرح يعمل!) املريض(آان هذا الصديق 
 :ىل ما يعىن ىف صورة دوائر آما بالشكل املوضح

وقد نبهىن األخري إىل ضرورة ضبط جرعة حفز إيقاع النمو،
وأيضا تعلمت منه أن فرط الرؤية من جانب املعاجل، حىت وإن
آانت هى الرؤية الصحيحة، قد ال يساعد حرآية أو تلقائية

 الج مبعىن النمو املريض بالقدر الذى يفيد الع

حني يتجاوز منو املريض درجة منو الطبيب، وهذا: خامسًا
وارد ، ألسباب آثرية ليس هنا جمال لذآرها تفصيال، ىف هذه
احلالة، ومع افرتاض مرونة الطبيب واستعداده للتعلم بشكل
مباشر أو غري مباشر، قد حيفز منو مثل هذا املريض الذى جتاوز

حيفز الطبيب أن يلحق به، وقد يتجاوزهمرحلة منو طبيبه، قد 
الطبيب بدوره معه، أو مع مريض آخر، ويضطرد التواصل

 .والتجاوز مع مريض ثالث، وهكذا

هذا املستوى بالذات حيتاج إىل تفصيل أذآر أنىن شرحته
شفاهيا مرات آثرية أثناء االشراف، ولست واثقا إن آنت

مثال مبسطا قد ال أستطيع أن أضيفه آتابًة أم ال، وسوف أضرب
 .يقبله أآثر القراء، وبالذات من األطباء

ال يقاس النضج النفسى بالذآاء أو الشهادة أو :مقدمة
 باملوسوعية أو بالنجاح، ودعونا خنتار بعدا واحدا وليكن 
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أو. (مع الفعل ذى املعىن واهلدف) البصرية( تناسب الرؤية
أى بعد ختتاره مما تسمع أنه صفة من صفات النمو الذاتى

الغموض، أو احتواء التناقض ىف العالقة باآلخر، أو حتمل: مثل
 )ما ترى

  :التوضيح

لنفرتض أن مريضا يتمتع بدرجٍة ما من درجات النمو ىف) 1
 )جمازا(أىٍّ من هذه األبعاد، ولتكن ثالث درجات 

)جمازا: (أربع درجات(وأن طبيبا يتمتع ىف نفس البعد ) 2
 بدرجة أعلى قليال من مريضه

ن هذا الطبيب يستطيع أن يعاجل هذا املريضنستنتج أ) 3
نضج(بكفاءه جيدة، وأن يأخذ بيده إىل قرب مستواه النمائى 

 .على األقل) الطبيب

رمبا يكون أصغر سنا(ينجح الطبيب ىف ذلك، لكن املريض ) 4
قد يواصل منوه بعد فك اإلعاقة إىل ما بعد) أو أنشط حرآية

وصل إليه الطبيب، والفيصل إىل درجة أآثر نضجا مما  ذلك 
 .يزال الطبيب متوقفا عند درجه منوه

على قدر درجة مرونة الطبيب وحرآية إبداعه لذاته،) 5
قد يستوعب هذه النقلة، فيعيد النظر ىف توقفه ويتعلم من

ليس بالضرورة على املستوى(مريضه، بل ويستهدى خبطاه 
ريضه، أوفتنشط حرآية منوه إىل ان يبلغ درجة منو م) الشعورى

لعله يتخطاه، فيصبح أقدر على استيعاب ومساعدة من هم دون
 .هذه الدرجة سواء آان هذا املريض أو غريه

 . وهكذا 

آل أنواع االشراف السابقة، وجهاد الطبيب على درب
النمو، قد تساعد الطبيب على احرتام هذا النوع من اإلشراف

ملريض ومسريته،، وهو نوع يتضمن احرتام خطى ا)إشراف املريض(
دون اإلعالء من سلبية املرض أو نكران أنه ميثل اهلزمية إن مل

 يتداوهلا بنصر منائى حقيقى،

تتيح للطبيب أن تتسع" التتابعية"آما أن هذه املسرية  
دائرة دعيه، باضطراد ومن مث أن تنمو قدراته على مساعدة

من خالل مرضاه األصعب فاألصعب، مع تطور نضجه األآمل فاألآمل،
 .مالحقته خلطى مرضاه األنشط فاألنشط

  Results Supervisionإشراف النتائج : سابعًا

من خالل آل أنواع اإلشرافيتم هذا النوع من اإلشراف 
 ،األخرى بشكل أو بآخر

ذلك أن نتيجة العالج، املقيـَّمة نوعيا مبحكات موضوعية ، 
ترب حمكات هاديةوالىت ال تقتصر على جمرد اختفاء األعراض، تع

 .متصاعدة باستمرار

 النتائج الىت نعنيها قد تكون حتقيق األهداف املتوسطة  
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السلوآية الواقعية املتفق عليها عادة أوال بأول، آما
قد تكون النتائج القصوى غري احملددة املعامل متاما، والىت
ترتبط أساسا بإطالق حرآية النمو، واستعادة تنشيط احلياة

 .بطزاجة واقية

شراف الىت عرضناها وسنعرضها ىف املوقع، مثإن آل نشرات اإل
هنا، آانت متضمِّـنة هلذا النوع من تقييم النتائج، الذى

 .نستعمله آأهم أدوات اإلشراف املستمر

النتائج بصفة عامة تشرف على أدائنا من منطلق ما 
 " التغذية املرجتعة"يشبه 

ال يقتصر اإلشراف الضمىن من واقع النتائج على النتائج
اإلجيابية، وإمنا يشمل أيضا بعض النتائج السلبية املؤقتة
الىت قد تكون أقدر على تصحيح اخلطأ من خالل أى من وسائل

 اإلشراف السالفة الذآر،

على مستوى املدرب األآرب،: ومبناقشة النتائج أوال بأول 
أو األقران، أو الشخص العادى، أو نقد الذات، أو التغري

النتائج اإلجيابية أو السلبية ولو بنصفالناتج عن مواجهة 
وعى، من خالل آل هذا نعترب النتائج مشارآة ىف اإلشراف

 .بشكل أو بآخر) التعّلم املنّظم(

   إشراف الزمن والتاريخ: ثامنًا

أضفت هذا النوع من اإلشراف ألسباب تتعلق بتطور
النظريات عامة ونسخها أوال بأول، بل بتطور األحياء، نظرا

 !) اإلنسان والتطور(ا أنتمى إليه شخصيا عرب عقود مل

اختبار"يتعلق  -اإلشراف–بالنسبة ملوضوعنا اخلاص هنا 
هذا أساسا باملدارس النفسية، ومبا توصى به من طرق" الزمن
يستلهم قواعده وتفسرياته وتقنياته العالجية،) نفسى(عالج 

 . من هذه املدارس

نوع من اإلشراف ال بد، هو "اختبار الزمن"إن ما يسمى 
 .من وضعه ىف االعتبار، على املدى الطويل

ال تظهر نظرية جديدة من عباءة نظرية قدمية إال من خالل
وهذا يعىن هنا ضرورة النظر ببصرية نقدية إشراف الزمن،

جلماع املمارسة التطبيقية ألية نظرية من النظريات النفسية،
 .زايد من السننيمت تطبيق تقنياهتا العالجية لعدد مت

واليونيجيون"، "الفرويديون احملدثون"إن آل من يسمون  
، وحىت تطورات حرآات العالج املعرىف املتتالية، هى"احملدثون

 .النتاج الطبيعى ملثل هذا اإلشراف

 :إن إشراف الزمن، قادر على أن يفرز

 العملى من الطوبائى،  �

 الصحيح من الزائف،  �
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 وما ينفع الناس من الزبد،  �

أالآثر تالؤما مع مسرية اإلنسان من النظريات  �
 .النظريات األخبث أهدافا 

إن هذا النوع من اإلشراف هو نتاج مجاع املمارسة على
فرتات زمن طويلة تتبع مبادئ تطورية هامة وبسيطة ىف نفس

 مثل: الوقت

o ،أن البقاء لألنفع 

o  ،وأنه ال يصح إال الصحيح 

o  تكامل بنيوأن آل ما، ومن، يدعم التكافل وال
األحياء عامة ، وبني أفراد نوع بذاته، هو األبقى

 .إخل... واألصلح

 وبعد

لعل ىف ذلك الرد الكاىف على آل من سأل عن هذه املستويات
 .ىف بريد اجلمعة

العالج النفسى من خالل"سوف يصدر الكتاب  :ملحوظة
 "اإلشراف عليه

والفضلخالل شهر على األآثر وهو يناهز اخلمسمائة صفحة،  
 .هلذه النشرات

 .احلمد هللا     

أشهر مثل االشراف الذاتى هو اشراف سيجموند فرويد -
على نفسه، مبا ىف ذلك تفسريه ألحالمه شخصيا، سواء املتعلقة

 . بنموه الذاتى، أم حبالته

على آل من –حبذر شديد  –وميكن أن تسرى هذه القاعدة 
اه دون أن تتاح لهتقدم ىف هذه املهنة بشكل نافع له وملرض

 . فرص االشراف املنهجى املنظم

أغلب تشكيالت هذا النوع تأتى من مرضى يعانون من مرض -
 ).عقلى، ذهاىن، جنوىن أو آما تشاء(أعمق غورًا 

 .رمبا من هنا جاء تكرارى آيف أن مرضاى هم أساتذتى -

سأآتفى بكلمة طبيب دون إضافة معاجل بينهما شرطه، -
 .على الطبيب يسرى على معاجل متدربوآل ما يسرى 

- Unbloking 

- Feed-Back 

- Test of time  
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