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 :اس�هالل

 ما ف	ها س�ق'م ال�ى ال	�م ن�ة ُتْقأ أن األه�، لعله ال��اب، ه�ا م� ال��ق�ع ال�� ه�ا ال	�م ن�اصل
 ال+ا/ع، الف-ل م� ت,+

 .ال��ة ه�ه قاءة ق3ل ال�اضى األس�3ع ةن�  /قاءة /ال3'ء أوصى ك�ا 


	ى  � 

 ال�ا�ع الفل

  textuality-Inter  (8)ال$#عى العالج في ”ال��اص“ ال�عى م����ات ج�ل

 :مق�مة

 مسل /�Eل ب�ق'�Dه ج'اول، ص�رة في ال+ابA األس�3ع جاء ما شح إك�ال م;اولة هي ال��ة ه�ه
 .هللا إذن/ مف	'ة مHاشة /�Gقة م�ا/ع�ه �E�D ح�ى

 :ال�Qعى العالج في ال�عى م+��Gات حM,ة ت'رج

 أDة إلى االس�'راج دون  وال�ضى، (وال��'رY	�) ال�عالQ	� على العادW /ال�عف العالج ی3'أ(1) 
 ح�ى تفاص	لMذ  W�Eل ال\اص ال�E/ ،د .عف�اً  جاءت إذا إال ف

 (2) � وه� EMل لل���Qعة العالجى �عاق'ال م'ة وM�ا جل+ة Mل وم'ة وت�ق	a ن`ام على ال�أك	' ی�
 جل+ة Mل م'ة) ،( (2)شها ع� (أث�ى واح'ة س�ة على یGd' ال تقHGا قن  ن-ف �bال ل\3تى /ال�+Hة

 )واألدوGة لألسkلة دقائA 5 + دh,قة 85

 لها Mانa القاع'ة ه�ه أن الح`a وق'” واآلن ه�ا “قاع'ة على ال��لA ال�M	d ال3'اDة م� ی�أك' (3) 
qلالف W  ما أن على أتعف أن فى األك3QD ا��	ات ح�ار ه� بG��+قابلها ما مع م�ع'د وعى مD ل فىM 

 .حاال ل��اب�ه اض�رت ح	� إال ت+�	�ه أو إل,ه، اإلشارة أو ذلr ب��		d مه��ا أك� ل� ل���ى ،م�ا

 Dق�م�ن  �ی�ال ال��'رY	� وم+اع'ة األساسى ال�عالج /v,ادة الHعu /عqه� مع األفاد ی��اصل(4) 
 ، اه��امه� وت��ر اس�,عابه�، درجة ح+x أشه إلى أساب,ع م� ت�اوح م'ة /ع' ال�+اع' ال�عالج ب'ور

 .خ�فه� وتاجع

يتم التأكيد على نظام وتوقيت  
ومدة كل جلسة وكذا مدة  
التعاقد العالجى للمجموعة  
ككل وهو بالنسبة لخبرتى  

 يزيد  طوال نصف قرن تقريبا ال
على سنة واحدة (أثنى عشر  

)، (مدة كل جلسة  2شهرا) (
دقـائق   5دقيقة +  85

لألسئلة واألدوية(

يتأكد من البداية التركيز  
هنا  “المطلق على قـاعدة  

وقد الحظت أن هذه  ” واآلن
القـاعدة كانت لها الفضل  
األكبر فى أن أتعرف على أن  
ما يجرى بيننا هو حوار  

ما  مستويات وعى متعدد مع  
يقـابلها فى كل منا

يتواصل األفراد مع بعضهم  
البعض بقيادة المعالج األساسى  
ومساعدة المتدربين الذين  
يقومون بدور المعالج المساعد  
بعد مدة تتراوح من أسابيع  
إلى أشهر حسب درجة  
استيعابهم، وتطور اهتمامهم ، 
وتراجع خوفهم

يتحرك الوعى البينشخصى بين  
جنبا إلى  أى فردين متحاورين  

جنب مع الحوار اللفظى  



 العادW اللف`ى ال;�ار مع ج�x إلى ج�Hا م�;اور�G فدی� أW ب	� ال3	��\-ى ال�عى ی�;ك(5) 
 .ب�لقائ,ة ن{,�ه �Mا و|ن ت;'ی'ا  ذلr نالح} أن دون 

 ب'رجات ال��ارM	� وعى م+��Gات ب	� ت;'ی'، أو ق-' /ال ل,�Qع ال�Qعى، ال�عى �;كی(6) 
 ./غ	ه أو /ق-'ه� م�فاوته،

 ال�عى حM,ة تHادل  على – مqGا أو م�'رYا أو معالQا – فد أW ق'رة  ت�امى مالح`ة ت3'أ (7) 
 مQال ات+اع على رxGال�' إلى اآلن أعdوه ما وه� ال�قa، نف� فى ش\� م� أك� مع ال3	��\-ى

�,bاه وHا االن�,QGة ت'رQ,ن� d	M .”واآلن ه�ا“ فى ال�

د ل,� ال3	��\-ى ال�عى (8) Qج'ل أو ل;�ار   وصف م �	ب �	أو ش\-) ( ه� و|ن�ا أك�
 (�Dارس�ن) �Dارسان وه�ا ذلr ،وYالع�E داخله�ا إلى ام�'ادا قائ� EM,ان أqDا خارجه�ا ی�\لA وعى
 دون  ال�Qعى ال�عى Dالم� وه� م;'َّّدة، وال مق-�دة غ	 أنها بغ� م+��ة M,ةح  ج'ل,ة فى اللقاء
d	M .ذلr على ت

 ك,ان أqDا وه� لألفاد ال3	��\-ى ث� ال�\-ى ال�عى تفاعالت م� ُجّ�اع ه� ال�Qاعة وعى (9) 
 W�	ل�عى ی���ى ال ،خارجّى/داخلىّ  م��اج' ح Wد  أ ل,� أqDا وه� ع�ه، ی�ف-ل ال Mان و|ن ب�اته، ف
 Mلىّ  وتفاعل ج'ل,ة م� ی�\لA ه� و|ن�ا ال;اض�G، م� أزواج ع'ة ب	� ال3	��\-ى لل�عى مHاشا َجْ�عا

،xم�اِك xل مَ�اَك�b aال�ق. 

 ونف� ال�Eان نف� فى /ال'h,قة ال�;'دة م�اع	'ها فى وان�`امها ال���Qعة، ن�� ت��ر مع(10) 
 أو إغفال دون  ال3	��\-ى ال�عى م� أك� ال�Qى �عىال إلى االن��اء ی�'رج ال'قة /���هى   ال+اعة
 .والdَم� ال�Eان، ب�عى ض��ى ارتHا� مع الفدW ال�عى ته�,�

ها ال�ى ال'ائة وهى – خ3ت�ا فى – األك3 ال'ائة ت��ل(11) q;D ال3ىb � لل�'رxG ت�ه	'اً  العل
Aة وهى /ال'ور، الالح م�افق�ه� وأخ� وال��'رY	� ال�ضى اناس�k� /ع' – ال�Qعى العالج ب'ائة ت;,� دائ

W  درجاته، اخ�الف مع /ال�لقى ال��اِرك لل�عى آخ م+��W  ت��ل – ال-G;ةQان�هاء /ع' ال��اق�ة وت 
 ال;اضM �Gل نق' ون�ا� ت;rG م� ن�عا أع�3ه /�ا األوسع ال'ائة ه�ه في �Dاء م� /��ارMة الQل+ة
ا أخف ب'رجة	�M لع'م � إال ذلD .r;اول م� Dُ��ع بل الQل+ة، أث�اء ال�عل�ة ال-G;ة Mة/ال��ار  ال�dامه

 /ام�'اد ال��-لة الفوض إلى ا�k�bانى م� جdءاً  م�َّلa األوسع ال'ائة ه�ه لواد D;'ث ل�ا مالح`اتى أن
 لل;�qر االج��اعى ال�عى مع ال�اس إلى العالج، ل���Qعة الQامع ال�Qعى. ال�عى إلى ال�Qاعة وعى
 .األوسع ةال'ائ  في

 � .شح دون  ال�Eل ه�ا ب�� اآلن أخ�� ث

 

العادى دون أن نالحظ ذلك  
تحديدا وإن كنا نعيشه  
بتلقـائية

يتحرك الوعى الجمعى، ليجمع  
بال قصد أو تحديد، بين  
مستويات وعى المشاركين  
بدرجات متفـاوته، بقصدهم أو  
بغيره

الوعى البينشخصى ليس مجرد  
وصف  لحوار أو جدل بين  

ا هو  شخصين (أو أكثر) وإنم
وعى يتخلق خارجهما أيضا  
ككيان قـائم امتدادا إلى  
داخلهما وبالعكس

وعى الجماعة هو ُجّماع من  
تفـاعالت الوعى الشخصى ثم  
البينشخصى لألفراد وهو أيضا  
كيان حيوى متواجد  
خارجّى/داخلّى، ال ينتمى لوعى  
أى  فرد بذاته، وإن كان ال  
ينفصل عنه

مع تطور نمو المجموعة، 
ها فى مواعيدها  وانتظام

المحددة بالدقيقة فى نفس  
المكان ونفس الساعة  بمنتهى  
الدقة يتدرج االنتماء إلى الوعى  
الجمى أكثر من الوعى  
البينشخصى دون إغفـال أو  
تهميش الوعى الفردى مع ارتباط  
ضمنى بوعى المكان، والزَمن

فى   –تمثل الدائرة األكبر  
وهى الدائرة التى   –خبرتنا  

لبى العلم تمهيداً  يحضرها طا
للتدريب الالحق بالدور، وهى  
دائرة تحيط بدائرة العالج  

بعد استئذان   –الجمعى  
المرضى والمتدربين وأخذ  
موافقتهم الصريحة  



…………… 
……………. 

 )غً'ا ون��ل(
 – [1]a	اجعة م� ان�ه وس�ف أب�اب: ثالث م� وه� ”ال���رW  اإلDقاع;	�W  ال��3ف+ى“ أص�ل م

 )ال�Hع (ت;a )2022( ال���رW  ال�ف+ى ال�x ج�{,ة م���رات ح�ار، في آمال ال�Hىء ال�� ن�اصل
Yة، واآلخ عل�ى /;� /+x3 أح'ه�ا عاما خ�+	� خالل   أث�	�   /اس���اءی� إال[2] -Q�M 'وق 
a3ضعف  ث  Wا ج'و�االم�'اد ه   عام م� ألك�

أن مالحظاتى لما يحدث لرواد  
هذه الدائرة األوسع مثـَّلت  
جزءاً من اطمئنانى إلى  
الفروض المتصلة بامتداد  
وعى الجماعة إلى الوعى  

جمعى. الجامع لمجموعة العالج،  ال
إلى الناس مع الوعى االجتماعى  
للحضور في الدائرة األوسع

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190222.pdf 
 

  : إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a-5/ 
 

***   ***   ***   

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2 

  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3tp://ht 

  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4nk_c2om/menu.asp?liw.arabpsynet.chttp://ww 
  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
_c2=5rrentictAr3.htm&cu_c2=/HomePage/Dwww.arabpsynet.com/menu.asp?linkhttp:// 

  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
ePage/CongAr.3.htm&current_c2=6http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Hom 

  

  ـــــــاتـــــجمعيـــ:ادسالسـ الرابـط  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http 

  

 ــفوظائــــــــــــ :السابـــع ـــطالراب  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  

***   ***   *** 

 )الحادي عشر(االصدار    "   " شبكة العلوم النفسية العربيةلـ    2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22  عامها  تدخل  الشبكة
  المنجزات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

t.pdfArabpsynets/eB//www.arabpsynet.com/Documenhttp: 
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