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 :ال�فاعالتى ال��ل�ل م�رسة وم	اد�ء لغة

 :(ال)الى م&اض$عها رؤوس إی�اد ���� ال��رسة ه�ه لغة فإن عامة ��فة

 ال2ال واقع فى ه& اث�35 ب�3 ال2&ار أن م� إل$ه اش�نا ما وه& ، Transactions  ال�فاعالت�ة(1  
 تفاعل مقDع أC فى ذلA ت2ل3ل و?��� ،)األقل على( س)ة ب�3 ح&ار

3� )ال�ور Game The)الل%	ة(2  Gلة إلى وتHتفاعالت$ا، ال�ات حاالت ب�3 ال5قالت م� سل �Lل 
 األخ�?)�3 ال�ات�3 تPفى ما عادة )الDHح على( اه�ةالM ال�ات فإن لل)2ل3ل قا�ال دورا ل$�&ن 

3� وه& Script  ال+*(3   G� نامج إلى� ی�سX غالVا  ال&عى مC&(H  على  الDف&لة م�5 مUروع ب
�نامج ه�ا أن ب3�ن  و?ق&ل �آخ�، أو ��Gل الف�د ل2$اة خDةZه& ال C�2د ال�� XMد تفاعل أن&اع مع� الف
�ا ت�5$فات و?&جU ع��ه، ]&الZاألساس$ة مجال Xال)الى ال&جه على “م&اقع” �اس: 

(Healthy  O.K. are you O.K. am I) ال�2ّى ال�&ضع ( (�لA وأنb ص&اب، على أنا1-    
position). 

O.K. not are you O.K. am I  (الVارن&C  ال�&ضع( خDأ على وأنb ص&اب على أنا2-     

.position)   (Paranoid 

O.K. are you O.K.  not am I  (االك)eابى ال�&ضع( ص&اب على bوأن خDأ على أنا3-     

).position  (Depressive 

not are you O.K.  not am I   .(الC�?U3G ال�&ضع( خDأ على وأنb خDأ على أنا4-    

).position  (Schizoid O.K. 

   

  :ى:ال�ال ال+ف9ى العالج فى م��ال�ة 3567ات ع/3ما ال�فاعالتى العالج و0/.

 واقع م� إم�اضى ف�ض تh�� i$DPا�ة وه& Analysis Structural: ال�.:�;ى ال��ل�ل(1  
�?حGى ال)Z3(�  .ال)فاعالتى �ال)2ل3ل ��Hح ��ا الVعl بVعkها وعالق)ها ال�ات ل2االت ال)

بصفة عامة فـإن لغة هذه  
المدرسة يمكن إيراد رؤوس  
:مواضيعها كالتالى

التفـاعالتية  ، وهو ما اشرنا  )  1
إليه من أن الحوار بين اثنين  
هو فى واقع الحال حوار بين  

، ويمكن  )على األقـل(ستة  
ل ذلك فى أى مقطع  تحلي

تفـاعل

وتشير إلى  ) الدور(اللعبة  
سلسلة من النقـالت بين حاالت  
الذات تفـاعالتيا، لكن ليكون  
دورا قـابال للتحليل فـإن الذات  

عادة ما  ) على السطح(الظاهرة  
تخفى الذاتين األخريتين

النص  وهو يشير إلى برنامج  
مزروع منذ الطفولة  على  

سم خطة  مستوى الوعى  غالبا ير 
لحياة الفرد بشكل أو بآخر، 

أنا على صواب، وأنت كذلك  
الموضع الصّحى( 

أنا على صواب وأنت على خطأ  
)الموضع البارنوى(

أنا على خطأ وأنت على صواب  
)الموضع االكتئابى(



 �فl الع�ل$ة ه�ه تفع3ل ب3�ن  �ه و?ع5ى Analysis Transactional: ال�فاعالتى ال��ل�ل(2  
 وال&ال� الDفل ب�3 ال��اع وحل )الDفل$ة ال�ات( الDفل تْ&ه وم5ع ال�وات، ب�3 ال�2ود وت�2ی� ال)ل&ث،
 ال)2ل3ل أو ال5فHى ال)2ل3ل ی)&اصل أن ���� ال��حلة ه�ه وpع� ، ال&قb معXM ال$افع ال�ات  o$ادة وت�ج$ح

 (!!ب3�ن  حqH( ال)فاعالتى

 (اله�ا بل ال��?l، أو ال�عالج بها �ق&م ةت3�Lل$ خD&ة وهى (Game الل%	ة( “ال�ور” ت�ل�ل(3  
 .ال)�(Z3ى ال)2ل3ل �ف�وض ال��Zئى القZ&ل �ع� اللغة، على ال)فاهX �ع�

 جلHات ع�ة �ع�( العالج م� م)أخ�ة م�حلة فى إال ب&ض&ح الM� u5ه� ال عادة : ال+* ت�ل�ل4(  
 الu5 ت2ل3ل ب�ون  ح)ى أو قZل عال$اف ال�ات تف&ق  ت2قy3 ���� فإنه وع�&ما ، )مhال ال�xعى العالج م�

 :م� (ال ال�عالج �H)ع�ل ذلA (ل وخالل

 األسeلة •

 وال�&اجهة •

�ح •Gوال 

 وال)&ض$ح •

 وال)أك�3 •

 األدوار لعq إلى حاجة �ال ال)فاعل” :م�حلة إلى ال&ص&ل ه& ه��ا العالج ه�ا م� ع�&ما واله�ف
Existence” Free Game، ان فإن) A2$ال، ذل(Hوه& م Aل�) فى �3h) ضا �$��� األح$ان، �م� ال

�حلة�� ���� uPGال�ور” اخ)$ار ��2ق أن ف3ها لل“ Cه ال�Vیل� �H2?أداءه و . 

 :ال�عق�?

 ال�فl ح� بلغb نق��ة م&اقف ل5ا (انb عامة و�pفة ، الق&اع� ه�ه لVعl ال��2ودة م�ارس)5ا �ع�
3� وpعl العالجى األسل&ب ه�ا إزاءM5یلى (�ا أه�ها ن&رد ال��رسة، له�ه ال):  

 وفى”  Talk by Treatment �الLالم العالج” ه& العالج ه�ا أن عف&ا، ول& ب3�ن، إر?A أس�ى(1 
�ت5اZخ Xل ��� � أنه ب�غX ال�xعى، العالج فى ال)فاعل فى أول&?)ه �فق� ��اد فالLالم ت�اما، (�لA األم

� ال�xعى العالج فى ف�25 واألسهل، األوضح ال&س3لةZالم نع)Lغلل وس3لة” الGأ “ل�Zة ونHلxنا (�ا ال� أش
 ال�&اجهات معXM فى ن2اول ثX ،”ی)LلX عایU اللى م�3 “ول$�” �DEغل عایB اللى م�A: “�ال)Hاؤل سا�قا

3� إلى نV5ه أن وال)فاعالتZال)ع �hال&جه ب�ءا لل)&اصل، ق5&ات م� �أك� ،�Hxاإلشارة ان)هاء ول$� وال� 
�ها ال)ى ال�ZیلةZ(الم م� ن&عا نعLال. 

� ال ن2�2( Z(ى ال)2ل3ل أن نعZ3(� تعارض ی&ج� لعله بل ، ال5فHي ال)2ل3لى العالج ن2& خD&ة ال)
 Cق)�3 ب�3 ج�ر?�Dم� ال yمع�3، ع� Xعى العالج إن ث�xب ه& )ن�ارسه ك�ا( ال� تفع�ل إلى أق
3�ه ال الGالمHتأو?له وال تف. 

 ت�2ی� على مع)��ی� ال�وات تع�د مفه&م ت&س$ع �ع� تق�?Vا، (قاع�ة ال)�(Z3ى ال)2ل3ل نH)ع�ل ن�2(3 
 وال/خ( الU3G?��ة ال�ات )ال/�ف.د ال��0B�D ال/خ فع�5نا ،ت35ر0ا األم6اخ Eقابل 7/ا ال�وات

� = الع�وان$ة اله�وp$ة ال�ات )ال	اران�3    Lال/��?ة العالقة )االك�Mابى وال/خ ،(الفGVة الVور?ة ال���kال 
 م$�انUمات اس)ع�ال م� م)فاوتة ب�رجات العاد�ة ف�� أو ع�اب$ةال أو( العاد�ة ال�ات ثX )�ال�&ض&ع

�$L(ال ح)ى الh(و(ل ،)االم Aاع رس�ه ���� ذلDض �ق� ال5فHى العالج قZل س&اء ال�PG$ة، فى مH)ع

أنا على خطأ وأنت على خطأ  
 )الموضع الشيزيدى(

وهو بمثابة  : التحليل التركيبى  
راضى من واقع  تخطيط فرض إم

التشريح التركيبى لحاالت  
الذات وعالقتها ببعضها  
البعض بما يسمح بالتحليل  
التفـاعالتى  

ويعنى به  : التحليل التفـاعالتى  
بيرن تفعيل هذه العملية بفض  
التلوث، وتحديد الحدود بين  
الذوات، ومنع تْوه الطفـل  

وحل الصراع  ) الذات الطفـلية(
بين الطفـل والوالد وترجيح  

يادة  الذات اليافع معظم  ق
الوقت  

اللعبة  وهى  (“ الدور”تحليل  
خطوة تكميلية يقوم بها المعالج  
أو المريض، بل كالهما بعد  
التفـاهم على اللغة، بعد القبول  
المبدئى بفروض التحليل  
التركيبى

عادة ال يظهر  : تحليل النص  
النص بوضوح إال فى مرحلة  

بعد عدة  (متأخرة من العالج  
) ت من العالج الجمعى مثالجلسا

، وعموما فـإنه يمكن تحقيق  
تفوق الذات اليافع قبل أو  
حتى بدون تحليل النص

نحن فى العالج الجمعى نعتبر  
ونبدأ  “ وسيلة للشغل”الكالم  

الجلسة كما أشرنا سابقـا  
مين اللى عايز  ”: بالتساؤل

مين اللى عايز  ”وليس  “ يشتغل
يتكلم

نحاول فى معظم المواجهات  
والتفـاعالت أن ننبه إلى  
التعبير بأكثر من قنوات  
للتواصل، بدءا بالوجه والجسد، 
وليس انتهاء باإلشارة البديلة  
.التى نعتبرها نوعا من الكالم



 ألC اإلم�اض$ة رسX فى و�ن�ا ال�xعى، العالج أو ال5فHى، العالج فى فقi ل$� ذلA (ل و?ف�3نا ب�ونه، أو
l?��ها ال)ى الDP&ة وهى ة،ال�Zا� م� مZ(نع Xالف)ة م� أه u$PG(فى ال i$DP(ح)ى – العالجى ال 

� .وال�)ا�عة - �العقاق3

�ة ن2)�م ن�2(4 Lنامج ه& ما ف� ه�ه مع نP)لف ل�L )ح$اة خDة” script  )نu” م&جه م�)� ب
 :یلى (�ا ال)فاص3ل (ل فى ال��رسة

�امج �الغا اه)�اما ن&لى* Zض وراثة 5ى��ع ل$� ال&راث$ة، �ال� نu أC ع� �ال�2V و�ن�ا ب�اته، م
 أو لل)فAL، االس)ه�اف مhل أو ال5&اب$ة، لإل�قا�$ة ال�ف�]ة القابل$ة :مhل ی&رث أن ���� ب3&ل&جى ب�نامج(

�امج له�ه اح)�ام5ا و?�)� ،)إلخ الDاقة ف�� وراثة مhل أو ..ال)&جH$ة ال�3&ل مhلZإلى ال �M5فى ال � أث
 ال�5& فى تلقائ$ا الu5 و?)غ3� ال�5&، م�احل م� م�حلة (ل فى ال�PG$ة تL&?� ح)ى هاف3 الVاك�ة ال)eG5ة
X$لHحلة (ل مع ال� .�اس)��ار االع)Vار فى ذلA ونkع ن�& م

� ال* Zأن نع) ”u5ن  “ال&ّLف&لة أث5اء شع&ر?ا تDت�&ر (�ا ال A?ن، إر� مUروع ت�(q3 وأنه ب3
 نkVات مع الع�� نها�ة وح)ى الDف&لة م� لل)غ3� جاهUا ه�اع)Vار  معه ن)عامل ل55Lا وغائ� و3p&ل&جى

 C&32ء وال�5&، اإل�قاعUوج �3Z) م5ه  Cالشع&ر �Z(ة س�ات م� و?ع$�PGة ال?&Hأو ال � وله الH&?ة، غ3
 ”ال�ات$ة األسD&رة” ��Hى ��ا مVاش�ة وغ3� مVاش�ة عالقة

 أنها وج�نا وق� ب3�ن، ر?Aإ وضعها ال)ى األرpعة األوضاع ه�ه على – إذن – الu5 �ق)�� ال* 
�ت5ا واقع م� ب)ع�یلها ق�5ا أن5ا ح)ى ما، ��Gل الغ�p$ة بhقاف)ه م�تDVةZا خ��  C�x� ال أن5ا مع ثقاف)5ا، فى 

 ال5فHى العالج فى وال ،)�(Z3ىال) ال)2ل3ل( ال)�(Z3ى اإلم�اضى ال)&ص$� فى ال اس)ع�الها، إلى نلxأ
Cد�� ت)فy ق� ال)ى ال�ق)�حة ال)2&?�ات ن&رد ذلA ومع ال�xعى، أو الفhت5ا ثقاف)5ا مع أك�Zنأمله ما أو وخ 

 .�آخ� أو ��Gل ثقاف)5ا فى

� ن�2 Z(نع u5ال Script اxنام� م� ف53ا مUروعة خل&?ة وداخل ن3&رون$ة، ت�G$الت ��Gل ب3&ل&ج$ا ب
� قابلة ب3&ل&ج$ة ب�امج وهى ن&ل�، أن قZل?&Dه، قابلة أنها (�ا لل)?&G(ة وهى للDGعلى ن  C&(Hالالوعى م 

 حqH ش�ی� ب)2&?� ال��ض فى تMه� ثX أساسا، ال�PG$ة ن&ع وفى الHل&ك فى ت)xلى ل5Lها غالVا،
�امج ت�5$� فى تع�یل م� نق)�حه ما یلى و�$�ا العالج، ون&ع ال��ض مHارZاألساس$ة ال: 

 (ال]ّ�ى ال/XY3( خ5أ وعلى ص3اب على وأنW خ5أ، وعلى ص3اب لىع أنا* 

 (ال	ارن�3  ال/XY3( خ5أ على وأنW ص3اب على أنا*  

 (االك�Mابى ال/XY3( أaEاً  ص3اب على ف+�A أح�اج\ لG+ى :[ل\ وأنW خ5أ على أنا* 

 .(ال��0B�D ال/XY3( لآلخ. م+ا أ� ��Eاج وال   :[ل\، وأنW خ5أ على أنا*  

Xغ� �اع)Vارها ال�ات حاالت مع �ال)عامل م�)ف�3 أصال، ال�5&ص ه�ه نH)ع�ل ال ف�25 ذلA م� وpال
 و?)X ذ(�نا، (�ا )�ال�&ض&ع العالقة م�رسة وحqH تD&ر?ا( �ال�&ض&ع عالق)ها وحqH ب3&ل&ج$ة، أمPاخا
U3)� .ال��x&عة رحX فى األعلى فال&الف فال�xل ال�&اجهة على ال)

 :الق3ل خالصة

  ϖعى العالج رسن/ا إن+ا/gال Aم hاد�ء عل�ه و0غل? ثقاف�+ا، م+5ل	عالج م Wال�Dgدون  ال 
 غال	ا تق+�اته اس�لهام مع ال3ج3د�، 7ال/;�أ االل�Bام

    ϖنأخ[ إن+ا Aة ال�فاعالتى ال��ل�ل عالج م.Gال�ع�د ف ،pة دون  فق�q7 ا وال�فاص�ل ال�ق+�ات	غال 

نحن ال نعتبر أن التحليل  
التركيبى خطوة نحو العالج  
التحليلى النفسي ، بل لعله  
يوجد تعارض جذرى بين  
الطريقتين من عمق معين، ثم  

كما  (ن العالج الجمعى  إ
هو أقرب إلى تفعيل  ) نمارسه

الكالم ال تفسيره وال تأويله

نحن نستعمل التحليل التركيبى  
كقـاعدة تقريبا، بعد توسيع  
مفهوم تعدد الذوات  
معتمدين على تحديد الذوات  
بما يقـابل األمخاخ تطوريا

نولى اهتماما بالغا بالبرامج  
الوراثية، ليس بمعنى وراثة  

بذاته، وإنما بالبحث عن  مرض  
برنامج بيولوجى  (أى نص  

القـابلية  : يمكن أن يورث مثل
المفرطة لإليقـاعية النوابية، أو  
مثل االستهداف للتفكك، أو  

أو مثل  .. مثل الميول التوجسية
)وراثة فرط الطاقة إلخ

تكّون  “ النص”ال نعتبر أن  
شعوريا أثناء الطفولة كما  
تصور إريك بيرن، وأنه  

مزروع وبيولوجى وغائر    تركيب
لكننا نتعامل معه باعتباره  
جاهزا للتغير من الطفولة وحتى  
نهاية العمر مع نبضات  
اإليقـاعحيوى والنمو

 Scriptنحن نعتبر النص   
برنامجا بيولوجيا يشمل  
تشكيالت نيورونية، وداخل  
خلوية مزروعة فينا من قبل أن  
نولد، وهى برامج بيولوجية  

ا أنها قـابلة  قـابلة للتطوير كم
للتشويه

أنا على صواب وعلى خطأ، 
وأنت على صواب وعلى خطأ  

الموقف الصّحى(

إننا نمارس العالج الجمعى من  



   ϖن�;+ى إن+ا .Gونف9. ال//�� ال�35ر�  الف A3ار م.احل خالله مrال/�9عادة، ال+/3 وأ Aوم sث 
 .الg/عى وغ�. الg/عى ال+ف9ى، وغ�. ال+ف9ى للعالج نp56 وم+ها ، اإلم.اض�ة

……….. 

 )الع03aة( ال+ف�9ة غ�. 7العالجات العالج ه[ا عالقة“:العاش. الف]ل: �ع�ض القادم األسZ&ع ون�Lل
 ”األخ.� 

   
 من )1( الجمعى عالجال فى مقدمة( الرخاوى يحيى1][ – 

 ،)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، دينةم 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع أيضا يوجد

  .الرابط

منطلق ثقـافتنا، ويغلب عليه  
مبادىء عالج الجشتالت دون  
االلتزام بالمبدأ الوجودى، مع  
استلهام تقنياته غالبا

إننا نأخذ من عالج التحليل  
التعدد فقط،   التفـاعالتى فكرة

دون بقية التقنيات والتفـاصيل  
غالبا

إننا نتبنى الفكر التطورى  
الممتد ونفسر من خالله مراحل  
وأطوار النمو المستعادة، ومن  
ثم اإلمراضية ، ومنها نخطط  
للعالج النفسى وغير النفسى،  
الجمعى وغير الجمعى

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100121.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  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
et.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsyn 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

****   ***  ****  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  على المتجر االلكتروني
p?id_category=24&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.ph  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

***   ***   *** 

  نفســــانيـــــات"  بوسترالمجلـــةالعربيـــة
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP  

 " عاما من اإلنجازات 18... عاما من الكدح   20"    للشبكة الثامن لسنويا الكتاب من: 2الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ودوريــــات مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

  النفسيةالعربية العلوم شبكة"  من تحميل
//www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdfhttp:     

  العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر من تحميل
product=290&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_  

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100121.pdf

