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 “ال�ف��ة األلعاب” )2م�2( ال�
�ال�ى العالج

� ال��عى العالج فى أساس�ة أداة  ال�ف��ة األلعاب ت��ل� +�ه ش( ال وم�ا ما،عا أر$ع#" م�� ن�ارسه ال
 أك�6 وج.تها أساس�ة ألعاب ;ع: على إال م�ها أتع6ف ل4 وأنا ال�23ال0، م.رسة م" 1ان0 ال/.ا-ة أن

 أن فGل0 أنى ح#E األلعاب -��ى ما ت0D 1لها أص�فها ل4 أن�ى �1ا الCاصة، ل�قاف�2ا و@فادة مع، تالؤما
 ال�عالج یل2قY ح#E ،“دراما ال�#�ى” أس�#2ه ام مع ال�XC3ة مKWنات ب#" Dialogue “الKDار” لHIة أدرج

 دراما فKf2ن  ال��3قة األجeاء ب#" حKارا و6cتb ال�XC3ة تb#16 فى انفXال أو ان3قاق أ� )غ#6ه أو(
 .نHh "Dق�اها �1ا لHIة ;ال6Gورة ول��0

 :ب#6لb�D; e أخ6�  لHIات ثالث م" ع#�ات م�6د یلى و+��ا
 ت�اما، -عل" ما عpW -�ارس أو -قKل أن الrC3 م" -qلb اوف#ه ):العpW( “اإلعWاس” لHIة )1( 
 .ذ61نا �1ا “دراما ال�#�ى” اس�#�اه ما مع - ;ع. +��ا أو ه�ا- أ-Gا إل�ه س�6جع وذاك وه�ا
 ج�لة أ-ة ح2ى أو “أن0” أو “أنا” +�ه سKاء “1الم أ�” ال�3ارك -قKل وف#ها :“ال��wول�ة” لHIة )2(
 إلى لHIة 1ل م�ل 1المه وKcجه “1.ه ع" م�wول وأنا” بـ مHاش6ة -عق/ها ث4 مD.د، قX. ;ال ج�لة أو عامة

rCاته، ش� :م�ال ب
 1.ه ع" م�wول وانا .…… حاجة فاه4 م} أنا :فالن -ا
�  ع�ى ;ع#. أن0 :فالن -ا أوKول وانا  .…… قw1.ه ع" م� 
�  اسKدت ال.ن�ا :فالنة -ا أوKول وأنا .…… فای.ة م|�} وما قw1.ه ع" م� 

 ;غ: مHاشW3; 6ل ال�3ارك وحKGر م��Kل�ة ت6Dك اللHIة ه�ه ِفإن -قال ما 1ان مه�ا أنه .ناوج وق.
�  ع" ال��6K2Dح2ى ق#ل، ما م Kن  ما أ;ع. ب.ا لKW- "ل#2ه عKع" أو ح.وثه فى اإلسهام ع" أو م�� 
 ب.رجة – -عادل أن -�W" أنه �1ا ناح�ة، م" “واآلن ه�ا” و��فة وcع�� -Dق� ما وهK تغ##6ه، على ق.رته

� وال6c6/2، اآلخ6، على اللKم إلقاء ح#E م" ثقاف�2ا فى ال�e2ای. ال�#ل ذل( – ما� ;الل�Kء -KWن  ما عادة ال
 .ال�اضى فى أسHاب إلى

 ل��fا ب#6لe قال �1ا لإلسقا� 31فاً  اللHIة ه�ه تKfن  ;أن ن2fف ل4 ونD" :“س6 ع�.� أنا” لHIة )3(
 )وغ#6ها( ال2ال�ة ال6qق  م" c6hقة ;أ-ة ال��لة -�Wل أن ال�3ارك "م نqلb ف�fا م2Cلفة، ;أشWال Khرناها

 :م�ال
 ).أك�ل( ..…… علىّ  حاتقKل ع6ف2ه لK س6 ع�.� أنا”

تمثل األلعاب النفسية أداة  
أساسية فى العالج الجمعى  

ه منذ أربعين عاما، الذى نمارس
ومما ال شك فيه أن البداية  
كانت من مدرسة الجشتالت

): العكس(“ اإلعكاس”لعبة  
وفيها يطلب من الشخص أن  
يقول أو يمارس عكس ما يعلن  
تماما

وفيها يقول  : “المسؤولية”لعبة  
سواء فيه  “ أى كالم”المشارك  

أو حتى أية  “ أنت”أو  “ أنا”
قصد    جملة عامة أو جملة بال

محدد، ثم يعقبها مباشرة بـ 
ويوجه  “ وأنا مسؤول عن كده”

كالمه مثل كل لعبة إلى شخص  
بذاته

ونحن لم  : “أنا عندى سر”لعبة  
نكتف بأن تكون هذه اللعبة  
كشفـاً لإلسقـاط كما قـال بيرلز  
لكننا طورناها بأشكال مختلفة، 
فكنا نطلب من المشارك أن  
يكمل الجملة بأية طريقة من  



 ).أك�ل( ..…… ل�D" لD. أقKله -�W" ال س6 ع�.� أنا”:ث4
 ).أك�ل( ..…… -�W" قل2ه لK س6 ع�.� أنا”:وأ-Gا

 ).ال��عى العالج فى األلعاب ع" ةال2ال� الb2f سل�لة فى ذل( 1ل إلى ن6جع وسKف( 
 و$عـ.
 ال��عى العالج فى عامة ;Xفة وتKqرها “األلعاب” حKل خ/6ت�ا م" ال�الح�ات ;ع: یلى +��ا نKرد

 .ب�ل( الCاص ال2fاب فى إل�ه س�عKد م�ا وغ#6ه
 ىوح2 1971 س�ة ال��عى العالج ب.ا-ة م�� العالج ه�ا فى أساسى e�1ء األلعاب م�ارسة ب.أت :أوالً 

 .اآلن
 س�ة ل�.ة ال�قا+�ة ال�#ل ق�اة فى “اللHIة س6” ب6نامج فى مKازcة ألعاب ل��ارسة ب6�2$ة ق�0 :ثان�اً 
"c6ا م6ة(  وشه��K/ع#" مع )أسKq2اء مcK3ف أسfل rDاه6 ;ع: وفKة، ال�قا+�ة فى وال��4 ال�c6Xال� 
63�  الb#162 فى ال�وات تع.د و$ال�اتHعة فه4 ذل( فى وساع.نى ال�/h هه� العالج فى وت��Kفها األلعاب 

 .أ-Gا
 ال�3اه#6 ;ع: مع MBC ق�اة “الXفDة أقلb” ب6نامج فى مD.ودة م�اثلة ;�Dاولة ق�0 :ثال�ا
 .واإلعالم##" والف�ان#"
 والع�ل الKq2ر�  ال�ف�ى الbq ج��Iة ن.وات حKGر م" أسcKاء مع ت�c6/�ة مDاوالت أج�c6ا :را;عاً 
 .ال�ف��ة للDXة ال�ق4q دار فى ال3هc6ة ال�.وات فى ال��اعى

 ذل( أن و$6غ4 الCاص، “مKقعى” خالل م" ;ع. وع" 21ا;ةً  األلعاب ل��ارسة ت�6$ة ب.أت :خام�اً 
 ولها مف#.ة 1ان0 والKDارات االس�2ا;ات أن إال ال��عى العالج فى ال��ارسة ع" -KWن  ما أ;ع. كان

 .لأللعاب األوسع ت�اول�ا فى إل#ها نعKد ق. دالدل2ها
 ):2( )شهKر 5 ل�.ة( أنا ق�اة فى “ال6خاو�  مع” ب6نامج فى العامة مع مD.ودة مDاوالت ج6ت :ادساً س
 )الالحقة الb2f فى ال2فاص#ل( :خاصة ال��عى العالج فى األلعاب وتKqر دور ع" ن/�ة 
 فfانAnalysis Transactional 0 ال2فاعالتى الD2ل#ل ;�.رسة م�/هc6" ونD" ال/.ا-ة 1ان0 )1
 ال�#�ى”  إلى ;عـ. +��ا نقل�ـاها ال2ى وهى  ب#6لe، إل#ها أشار ال2ى الKDار  لHIة إلى أق6ب األلعاب مع�4
 .الKال.-ة وال�ات الqفل�ة ال�ات ب#" غالHا ال�2احة االن3قاقات 1ان0 وق. ،“دراما
 :لع/2ىْ  إال إل#�ا وصل0 ال2ى ال���لة ال�23ال2ى العالج ألعاب م" ن�2ع�ل ل4 )2
 “1.ه ع" م�wول أنا” )2(و  ،“.…س6 ع�.� اأن” )1( 
 تc6D( فى ن�/�ة ولK صعK$ة وج.نا 1ل�ا خاصة األلعاب اس2ع�ال فى ;الغ�ا األولى ال��Kات فى )3

 .الع6قلة ف( فى ت�اع. مه�ة وس#لة فfان0 ال���Kعة،
 على ق6X2ناا ث4 وم" االس�2هال ;ع: +�ه الع6قلة لف( ما لHIة إلى الل�Kء ف�6 أن ذل( ;ع. ت/#�ا )4
 م�ها ;اإلقالل أوص#�ا ث4 )شه6ا 12 :ال���Kعة ع�6 م"( األولى ال�الثة أو ال3هc6" فى اس2ع�الها ت��3ع
 مع�KW- 4ن  أن ;ع. ال���Kعة ع�6 م" األوسY ال�Xف فى تقHc6ا ع�ها ن�2غ�ى أن أمW" ح2ى ت.ر��cا

 م�cK2ات ;Wل یK2اصلKن  $.أواو  اآلخc6" ووجKد وجKده4 م" اآلخ6 ال�eء وصله4 ق. ال���Kعة أف6اد
 .ألعاب إلى الDاجة دون  أغل/ها أو ت16#/ه4
 فى ناجDا 1ان مه�ا مع#" ب�r نلe2م ل4 أن�ا  ح2ى ش.ی.ا اخ2الفا مKرس0 ال2ى األلعاب اخ2لف0 )5

 .سا;قة م��Kعات
 لفامw  ب�ل( ُ-ع6/2 وهK ناقXة ج�لة ال�3ارك -�Wل أن ف#ها نqلb ال2ى هى األه4 األلعاب 1ان0 )6

 . دراما ال�#�ى “نr” فى م3ار1ا
7( �� أو ال�3ار1#" ال�عال�#" أو ال�2.ر$#" أح. أو ال���Kعة قائ. -KWن  اللHIة مK�Gن  -ق62ح ال

ق  الطر 

بدأت ممارسة األلعاب كجزء  
أساسى فى هذا العالج منذ  
بداية العالج الجمعى سنة  

.وحتى اآلن 1971

قمت بتجربة لممارسة ألعاب  
“ سر اللعبة”موازية فى برنامج  

فى قناة النيل الثقـافية لمدة  
) مرة أسبوعيا(سنة وشهرين  

مع متطوعين أسوياء لكشف  
وفحص بعض الظواهر والقيم  

الثقـافية المصريةفى  

قمت بمحاولة مماثلة محدودة  
“ أقـلب الصفحة”فى برنامج  

مع بعض المشاهير   MBCقناة  
والفنانين واإلعالميين

كانت البداية ونحن منبهرين  
بمدرسة التحليل التفـاعالتى  
Transactional 

Analysis   فكانت معظم
األلعاب أقرب إلى لعبة  الحوار  
التى أشار إليها بيرلز

تبينا بعد ذلك أن فرط اللجوء  
إلى لعبة ما لفك العرقـلة فيه  
بعض االستسهال ومن ثم  
اقتصرنا على تشجيع استعمالها  
فى الشهرين أو الثالثة األولى  

 12: من عمر المجموعة(
)شهرا

اختلفت األلعاب التى مورست  
اختالفـا شديدا حتى  أننا لم  



 ال�عالج إلى  ;��ارس2ها ال��اح تق.ی6 و62cك ما، لHIة -ق62ح أن م3ارك أل� -��ح أنه ;�ع�ى ال�6ضى
 .بلع/ها إلeام یKج. فال ل�2.ر$#"،ا أو ال��اع.ی" ال�عال�#" أو أساسا ال6ئ��ى
 ال�3ار1#"، وح�اس ال�2اح والKق0 إل#ها الDاجة ح�b ش.ی.ا اخ2الفا اللHIة إدارة ت6ت#b اخ2لف )8
 :یلى �1ا غالHا ال62ت#b وK�2cع
 إلى أق6ب أ-Gا ذل( وKWcن  زم#ل، مع أو ال�عالج مع ال2فاعل أث�اء واح.ة لHIة واح. ف6دٌ  یلعb ق. )أ

 .مادرا ال�#�ى
 ذل( فى ;�ا عادة ;اس�ه ال���Kعة فى شrC أل� اللHIة 1الم ال�3ارك یKجه أن -�W" )ب

�ا ب.وره، ل#لعb ال�Cاbh الrC3 ه�ا على ال2الى ال.ور وKWcن  ال�عال�#"،Wوه. 
� االخ�2ار ی62ك أن -�W" )ج�� ل�D.د اللHIة لعb لل� الKfرة ت.�” ساع2ها له ونقKل ;ع.ه یلعb ال
 ).;ع.ك ل#لعb ت2Cار م" :أ�( .“ل�#"
 أف6اد 1ل مع یلع/ها أن ال�3ارك م" +�qلb خاصة وأه��ة داللة ذات اللHIة تKfن  أن -�W" )د

 .ف6د 1ل مع م2Cلفة ال�f2لة تKfن  أن أ� ال�r، إك�ال -6Wر أال ن�/ى ;إلeام الK2ص�ة مع ال���Kعة
 تKصل�ا وق. لل���ع، ملeمة اللHIة ن10ا إذا ال62ت#b، فى واح. أخ6 ال6ئ��ى ال�عالج یلعb ما عادة )هـ

 ال2ى ال�qلK$ة ال��Kذج�ة االس�2ا;ة هى اس�2اب2ه أن ال���Kعة أف6اد ;ع: یKX2ر أن خ�3ة ذل( إلى
�ون  العالج فى ت�اع.D�+ ،وه� .ال2لقائ�ة ف6صة وcفق.ون  وcقل.ونه ح

 ال3هc6" فى ال���Kعة اءان2ه ق/#ل غKرا وأع�� 31فاً  أك�6 م�Wلة ألعاب ان2قاء إلى نعKد ق. :سا;عا
"c6#عادة األخ. 
 )3( ال�فاعالتى ال�#ل!ل م� إضافة :ثال�ا

 على ال��c6ة ال�اح�ة م" ، ال�.رسة به�ه م2أث6ا ال��عى العالج فى الC/6ة ه�ه ب.أت أن�ى الKاقع
 0�1 و@ن�ا خاص، بKجه )4( ال��عى العالج فى  إسهاماتها ع" ق6أت ق. أك" ول4 مHاشW3; ،6ل األقل،

 م" ث4 لغ2ها، امةواس2ق ;�اhة وم" لXاح/ها، ال�Hاش6 الD.س م" ال�.رسة ه�ه ل�3أة أك�W3; 6ل م3.ودا
 إلى الDاجة دون  مHاشW3; 6ل Analysis Structural ال162#/ى الD2ل#ل :ال162#/ى ُ;ع.ها تq/#� إمWان�ة

 أسىء �1ا فه�ها أسىء أن و$�ا2hها مHاش6تها ف�6 م" بلغ وق. ال2قل#.�، ال�ف�ى الD2ل#ل -2Dاجه ما كل
 .العالج وغ#6 العالج فى اس2ع�الها
 ح�اسى ف�6 وم" ج��عا، والq2/#� وال2ارcخ الKq2ر یcw.ها ، وذ�1ة مHاش6ة 6fةف ال�وات تع.د ف6fة

 العالج فى الHاك6ة خ/6ت�ا فى ال�Kاقف م" �1#6 فى الف6د ذوات ب#" ان3قاقات ع�ل ال�هل م" 1ان ، للف6fة
 اه� حKل ال�Kq2ع#" ت�6$ة فى اشK162ا ال�ی" الH3اب ح�اس أن إال ال�Hع#��ات، أوائل م�� ال��عى
 مKاجهة فى الqفل�ة ال�ات ب#" -KWن  ما أغلb االن3قاق ه�ا جعل0 الbq 1ل�ة م" hلHة و1انKا ال2ارcخ
 م�ا �1#6 فى )الKال. ال�ات على الqفل ال�ات( األولى على األخ#6ة ت�6X2 ح#" نف6ح و�1ا الKال.-ة، ال�ات
 � وه�ا الe#D2 ه�ا ان2قل .األلعاب فى أقل درجة و@لى ت�6�  ال2ى دراما ال�#�ى أو ال��KWدراما، فى -�6

 .الqفل لل�ات دع�ا وأقل تX|�قا أقل 1ان و@ن واضح، ;W3ل ال�6ضى عالج فى خ/6ت�ا إلى ال�Dاس
 الqلHة م��Kعة م" ب.ءا ن2ائ�ها فى وال��6 تD.ی.ا ال��عى العالج م�ال فى الC/6ة تع�#� مع

 ال�Dاوالت ه�ه شار�21ا ال2ى الDاالت م" ل�f#6 والH22ع الeم" م6ور ومع ال�6ضى، إلى ام2.ادا الc6�2/�ة،
 ت�2هى ال 1ان0 ال�الثى ال2ق��4 ه�ا أساس على وال.راما واللعb االن3قاق ت�ارب أن اك32ف0 الHادئة،
 ال�3ار1ة إلى ،)State Ego Adult( ال�افع ال�ات – ن.عK نf" ل4 أن�ا �1ا ن6جK، �1ا ج.ی. بKالف

 نKع ات�اه فى ت�#6 ال�2ائج 1ان0 ث4 وم" معا، وال��K للKالف أو إلب.ال،وا ال�2اسb ث4 والK2ف#� للX2الح
� ال2ل|�قى ال2لKث م" خاص�� ول�p وصف�اه ال� م" نKعا ال�اتج و1ان ب#6لe، أو ب#6ن  إرc( وصفه ال

 ونقلل ن62اجع جعل�ا ه�ا 1ل الKاقع، ع" ال��/ى والHع. ال�Kfص م" �1#6ة معال4 بها “ال�XC3ة اض6qاب”
� االت�اه، نفp فى االن.فاع �اه م"� )ساك" وسY كDل( ال�وات ب#" “ال2لKث” م" درجة -��ل 1ان ال

نلتزم بنص معين مهما كان  
.موعات سابقةناجحا فى مج

كانت األلعاب األهم هى التى  
نطلب فيها أن يكمل المشارك  
جملة ناقصة وهو ُيعتبر بذلك  

“ نص”مؤلفـا مشاركا فى  
المينى دراما  

الذى يقترح مضمون اللعبة  
يكون قـائد المجموعة أو أحد  
المتدربين أو المعالجين  
المشاركين أو المرضى بمعنى  

قترح  أنه يسمح ألى مشارك أن ي
لعبة ما

يمكن أن يوجه المشارك كالم  
اللعبة ألى شخص فى المجموعة  
باسمه عادة بما فى ذلك  
المعالجين، ويكون الدور  
التالى على هذا الشخص  
المخاطب ليلعب بدوره، 
وهكذا

يمكن أن تكون اللعبة ذات  
داللة وأهمية خاصة فيطلب من  
المشارك أن يلعبها مع كل أفراد  

ع التوصية بإلزام نسبى  المجموعة م
أال يكرر إكمال النص

عادة ما يلعب المعالج الرئيسى  
أخر واحد فى الترتيب، إذا  
كانت اللعبة ملزمة للجميع، 
وقد توصلنا إلى ذلك خشية أن  
يتصور بعض أفراد المجموعة  
أن استجابته هى االستجابة  
النموذجية المطلوبة  



pامل ول�f2ال�امى ال Kال�6ج. 
 إلى -�2. بل ال�الKث، ه�ا على -ق6X2 ال ال�وات تع.د أن �1° ت/#�ا وال��#.راما األلعاب ب2ق.م إنه ث4 

 ما�²ة على ال2ع6ف فى أك�6 تق.م�ا ومع ، Units Ego “ال�ات وح.ات” ب#6ن  إرc( اس�اه ما -قابل ما
 االن3قاق قاع.ة نKسع أن اسq2ع�ا  )دن#0 دان�ال بلغة العقKل تع.د أح�انا -قابل ;�ا( الKعى م�cK2ات تع.د
 أو الqفل�ة ;األنا ال��اح ن.رة إلى )2018( اآلن وصل�ا ح2ى ال2فاعالتى، ال�2ل#E ه�ا ت�اوز ما إلى

 م" ب.ًءا ال�امى الfل فى م�ه�ا أ� احK2اء ;إمWان�ة ت6تYH ل6Gورة إال دراما ال�#�ى فى ;ال��Kل الKال.-ة
 .اآلن

……….. 

 “ال2فاعالتى الD2ل#ل م.رسة ومHاد�ء لغة” :;ع6ض القادم األس/Kع ون�fل

 من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى – ]1[

 ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء
 النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية والطبعة(

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب التطورى،

 وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

 كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز

 هو وهذا  www.rakhawy.net المؤلف بموقع أيضا يوجد

 .ابطالر

 وصورة، صوتا الخبرات هذه من الكثير تسجيل تم وقد – ]2[

 حاليا بعضها المناسب الوقت فى متاح بعضها يكون أن ونأمل

 .الخاص بموقعى متاحة

]3[ – Analysis Transactional 

 لرائدها كتاب يوجد أنه اآلن اكتشفت قد كنت وإن – ]4[

Group of Principles  الجمعى العالج مبادئ عن بيرن إريك

1966 Treatment  التفاعالتى التحليل كتابه بعد صادر وهو 

and Analysis Transactional  النفسى والعالج

1961 Psychotherapy  ، قبل وأقرأه عليه أحصل أن أتعشم 

  .العمل هذا من التالية الطبعة إصدار

فكرة تعدد الذوات فكرة  
كية ، يؤيدها  مباشرة وذ

التطور والتاريخ والتطبيق  
جميعا، ومن فرط حماسى  
للفكرة ، كان من السهل عمل  
انشقـاقـات بين ذوات الفرد  
فى كثير من المواقف فى  
خبرتنا الباكرة فى العالج  
الجمعى منذ أوائل السبعينيات

ثم إنه بتقدم األلعاب   
والمنيدراما تبينا كيف أن  

لى  تعدد الذوات ال يقتصر ع
هذا الثالوث، بل يمتد إلى ما  
يقـابل ما اسماه إريك بيرن  

 Ego“ وحدات الذات”
Units 

مع تقدمنا أكثر فى التعرف  
على ماهية تعدد مستويات  

بما يقـابل أحيانا تعدد  (الوعى  
)  العقول بلغة دانيال دنيت

استطعنا أن نوسع قـاعدة  
االنشقـاق إلى ما تجاوز هذا  
،التثليث التفـاعالتى

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030121.pdf  
 

 ***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني 

http://www.arabpsyfound.com  

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الفصل االول منجزات الموقع العلمي    

  "ن اإلنجازات  عامـــا م 18... عامــــا من الـــكدح 21

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf  

http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=289&controller=product&id_lang=3 
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