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 )2 م� 1( :ال��الى العالج :ثان�ا

 ح)� م! أساسا ال&ج&د$ة الفل#فة م! م �لقة ال���ال� م�رسة أن   –��� (2) – ال
اح� اع���
 هCه فى االه�?ام ت�*( وق� األع�اض، مع �ال�عامل االك�فاء ول-3 “ال�01 وج&د كل-ة” على ال��*)(
 واض��اد ال�Fامل :على وق�رته فى، حقه له ت#�ع)� أن $?I! لإلن#ان الFل-ة ال �Eة أن على ال?�رسة
�اوز $��&N  أن $#��-ع وMال�الى ال ?&،�Pو Qاب ذل�االس�ق NCال Tفى (3) ال?عاص� اإلن#ان على غل 
 ص&رة ت�ق)� مقابل الفعل-ة الCات ت�ق)�“و ،“ال&ج�ان مقابل ال�فF)�“و “ال�#� مقابل العقل” :ص&ر
 وتـُـعـَـ?ـِّـ� اآلخ�P! وع! نف#ه ع! فأك[� أك[� ت
ع�ه شIل-ة أدوارا یلعT اإلن#ان أن” ب)�ل( “واع��� ،“الCات
 وPق�لها ذاته *ل-ة على ال�01 ی�ع�ف أن &ه ال?�رسة هCه ه�ف فإن وMال�الى *ل)�ه، ح#اب على ت�(ئ�ه


ح ال ?& اض��اد فإن فعل فإن وج&ده، م#jول-ة و��P?لl$ ة� .تلقائ-ة m-�n-ة ن�-

 .ال�الى العالج فى ت��-قها ون&r-ة ال?�رسة هCه ت?)( ال�ى العامة الق&اع� �عq یلى وp-?ا
 

 :وت�اوزها "ال�!اس االدراك ش�� :أوالً 

 اللفEى غ)� ال�ع�)� وxدراك م�ا�عة فى *لّـه ورM?ا ووr-ًا، ج#�ا وأذن-ه ع) -ه ل�ىال���ا ال?عالج $#�ع?ل
 إلى بل ال?�qP رnان م��&N  إلى ی �l ال ال�)� ال?عالج إن” :ب)�ل( $ق&ل ال?�qP، *الم م��&N  م! أك[�

 ی�حT أو “�ال�ف#)” $#�ع?ل ال ال?عالج هCا أن *?ا ت�دده، مالحEة ی&اصل وه& *المه، م&س-قى إلى ص&ته،
 العالج فى” ال#?عة س)|ة” “قCرة “كل?ات:“ ِألَنّ ”و…“ لـِ?ـَاَذا: “إن” �ق&له ص�احة ذلQ ع! ع�� وق� �ال�عل)ل

 .”ح&اسQ وت#�ع?ل جان
ا عقلQ ت(Pح أن” :أوصى إنه بل” ال���ال�ى

 ع�ض ىف �ع{ها ذ*� $أتى س&ف ال�ى ال�فl)ل-ة وت��-قاته وفائ�ته م&قعه ذلQ لFل كان خ��ت ا وفى
 p-?ا وخاصة األوسع �?ع اه “اإلدراك” دور على یj*� هCا *ل أن ال�lد هCا فى الحE ا وق� األم[لة،
 ُ$�لT أن إلى األم� $lل ق� ح)� ،Perception Extrasensory لل�&اس ال?��اوز �االدراك ی�عل�

 مع) ة، ل�Eة فى جههو  على ی��و ما أو زم)له ع) ا تق&له ما )ی��ج� أو( $الح� أن ال?�ار*)! �عq م!
QلCة ح�ة ف{ل م! *ان كEعة أع{اء ��-ة ث�( ال?عالج مالح&?� نل�ق� أن ال#هل م! أص
ح أن )ال?

ة” ت&حى ق� أو ال�فاعل م ها ون��أ عل)ها ون�*( جل#ة، شIل أو ساق ه(ةm( “دراما م) ى” أو ،“ما بل�Eان 

ة اب��اع إلى األم� ت�&ر وق� )�ع�mف ل�Fار أو *الم ب�ون  لال�&اص اح�?ال ت&�
ة م[ل الFالم �mأنا” ل 
  (4).م#�قلة ن اق�ها وس&ف “.…$?I! *الم غ)� م! *الم حاق&ل ل&
 

أن مدرسة الجشتالت منطلقة  
سفة الوجودية أساسا  من الفـل

كلية  ”من حيث التركيز على  
وليس االكتفـاء  “ وجود الشخص

بالتعامل مع األعراض

تركز االهتمام فى هذه  
المدرسة على أن النظرة الكلية  
لإلنسان يمكن أن تستعيد له  
: حقه فى، وقدرته على
التكامل واضطراد النمو

أن اإلنسان  “ بيرلز”واعتبر  
ية تبعده  يلعب أدوارا شكل

أكثر فـأكثر عن نفسه وعن  
اآلخرين وتـُـعـَـمـِّـق تجزئته على  
حساب كليته

فـإن هدف هذه المدرسة هو  
أن يتعرف الشخص على كلية  
ذاته ويقبلها ويتحمل مسؤولية  
وجوده، فـإن فعل فـإن  
اضطراد النمو يصبح نتيجة  
طبيعية تلقـائية

يستعمل المعالج الجشتالتى  



 :ال)أزق  ثان�اً 

 ال?�qP $�اول ما $الح� إذْ  وال?عالج ال���ال�ى، ال�?عى العالج فى ج&ه�Pا م&قفا ال?أزق  $?[ل
T � فى ال?�qP ی�?ادN أن دون  $�&ل أن “&دال?قl ال?اه� اإلح
ا�” خالل م! $�اول p-ه، ال1&ض ت

 على الق�رة اك�#T ق� $I&ن  ال ال&ق� نف3 وفى ال#اب�، ال�ع� ت1لى مأزق  فى �ال?�qP وxذا ه�وMه،
الله أدوات اك�#اب  و��P?ل وPفعلها، ال?أزق  خ&ض على ال?�qP $ق�م وح)! ،“ال?أزق ” ف) �أ ب ف#ه اس�ق

 على ال?�ى” ن�! وأس?) اه” fire into assingP ال ار فى ال?�ى” ب)�ل( اس?اه ما ن�ائج
 $ع��� الNC ال?أزق  ع�&ر مع ال &عى ال�غ)� اح�?ال $عل! �?ا ت �ل� ق� ق�راته فإن و��P?لها” (5) ال�lا�

 .ال���ال�ى العالج فى ال قالت معال� أه� م!

 �ال ن&r-ة *ان� إذا وما ال ?& نقلة على لل��I ض�ورN  فه& �n-فا *ان مه?ا ال?أزق  أن ب�ا: خ��ت ا وفى
 $#?ى( ال ف#ى األل� وخاصة وق?�ه ال?أزق  ب�ا$ة فى ج�ی�ة أع�اض تEه� ما و*[)�ا شIل-ة، س��-ة أو رجعة،

 ن&عى تغ)� أN أو Depersonalization الCات تغ)� أو )ال1ل� ل�� T بCلQ ت#?)�ه ون�� T أح-انا االك�|اب
 .ال�&ج3 ف�� ونادرا االن��ارPة، األفFار  ه&ر ح�ى أو األحالم ن&ع اخ�الف أو اإلدراك، فى

 

 )ال)�)!عة فى الف.د على الأك*(: )ال#اخ! ال�Fسى  :ثال[اُ 

 “ال?�?&عة فى الف�د” ف�Fة لغل
ة تأك)�اً  ال?�?&عة فى بCاته ف�د على ال��*)( $ع ى ال#اخ! ال�Fسى
 .ال���ال)�ة ال??ارسة تق -ات م! ال�(ئ-ة هCه فى *Iل ال?�?&عة ف�Fة على

 ت&ج� أال $#��)ل ألنه ال?�?&عة فى الف�د م��أ – ق�l دون  – ن�جح أن ا اك��ف ا خ��ت ا وفى
 .أف�اد على الع?ل ت�*( مه?ا ال&ق� n&ل ال�فاعل خل�-ة فى ال?�?&عة

 خاصة �أزمة $?� أنه ب�ا ل& ح�ى مع) ة، ألس
اب ال#اخ! ال�Fسى $��ل الNC ال�01 اخ�-ار ی�� وال
 �ال{�ورة ل-3 وه& ال?عال�)! ومهارة ال?�?&عة م#ار على $ع�?� االخ�-ار هCا لF! خاصة، ع ا$ة ت��اج
�
 مع) ا ت�*))ا ت#��عى خاصة أزمة حالة فى �الCات ف�د $I&ن  ح(! نف#ه $ف�ض ولF ه مع) ة �?�ة م�ت

 ح#T أ${ا ال#اخ! ال�Fسى ل?أزق  ما ش01 شغل ومّ�ات م�ة وت�1لف .ال#اخ! ال�Fسى فى لل�01
 أ${ا وMال #
ة ال?�?&عة أف�اد ��-ة ع! وxن?ا ال?أزق  فى ال�01 ع! فق� ل-3 وم#|&ل)�ه ?عالجال مهارة
 واح� ف�د أح�-ة ع! )ال?�?&عة داخل ال?��رM)! غ)� (6) )ال?�اه�ون  سأل ما و*[)�ا ال?�?&عة، ل&ق�
Cق� وق�ا $أخ �P)ف ع! یlعة وق� ن&?� ان�lاف �ع� ةال? اق� فى – ال�د $I&ن  وال واح�ه، جل#ة فى ال?

 هى وxن?ا �ال�#اوN، ال&ق� تق#-� ل-#� ال?#ألة أن على �ال�أك)� ولF! ذلQ، أس
اب ب�ع�اد – ال?�ضى
 أو ال?�ار*ة إلى وال�)! ال�)! ب)! وج�ج�ته� األغلT الن�
اه آن-ة م�ا�عة ع! ال?#|&ل-ة م�N على ت�&قف
 إلى االن�قال أو آخ� ��01 شغله أو #اخ!ال ال�Fسى إلى الع&دة ث� ال�عل)� فى �آخ� أو ��Iل ال�فاعل

 ال
اق)! م�ار*ة فإن واح� ف�د مع ی�Cل الNC ال&ق� بلغ مه?ا أنه ال�C*�ة ث� العالج، آل-ات م! أخ�N  آل-ة
 .وهCIا األح-ان أغلT فى م اس
ة ب�رجة ت��N  م
اش� ت�خل دون  –

 أنه �?ع ى ما، ب�رجة أح-انا ارت
�ا وxن م
اش� ��Iل ال#اخ! ال�Fسى شغل مع “ال?أزق ” ی�(ام! وال
  Frustration Skilful ال?اه� اإلح
ا� ب)�ل( اس?اه ما مع م�&اك
ا ال#اخ! ال�Fسى شغل $I&ن  أح-انا
!Fا لCل&ب ه& وال قاع�ة ل-3 ه�ن  ما وأح-انا دائ?ا، م&I$ سى�Fا ال#اخ! ال
 م! خ�-ا أو ص��Pا م�ل
ال ل-3 وهCا ،!!)ال��p-ة �األلفا© ل-3( ال?�?&عة أف�اد أح�  م! ن&عا $I&ن  فق� إل-ه، حاج�ه على دائ?ا دل-

 ال#اخ! ال�Fسى شغل ی��Fر وق� االس��ا�ة، ث� وم! االن�
اه ل�Cب أو” rivalry Sibling االخ&ة غ)�ة”
 أو ال?�?&عة أف�اد ت �-ه مع وخاصة األم� ی�?ادN أال ی 
غى لF! م��ال-ة، جل#ات ع�ة فق� واح� ��01
 Counter   &   transference & مقابل �nح أو �nح اح�?ال ل?#اع�ا ال?عالج مالحEة

   Transference��Pت اول و Qال?���*ة ال?#|&ل-ة م! ق�ر وأك�� االتهام م! ق�ر �أقل ذل. 

ه جسدا ووعياً، عينيه وأذني
وربما كلـّه فى متابعة وإدراك  
التعبير غير اللفظى أكثر من  
محتوى كالم المريض

إن المعالج الجيد  ”: يقول بيرلز
ال ينصت إلى محتوى رطان  
المريض بل إلى صوته، إلى  
موسيقى كالمه، وهو يواصل  
مالحظة تردده

أن هذا المعالج ال يستعمل  
بالتعليل    أو يرحب“ التفسير”

وقد عبر عن ذلك صراحة  
”… لـِمـَاذَا”: إن”بقوله  

سيئة  “ ”قذرة”كلمات  : ”ألَِنّ “و
فى العالج الجشتالتى  “ السمعة

الحظنا فى هذا الصدد أن كل  
هذا يؤكد على دور  

بمعناه األوسع  “ اإلدراك”
وخاصة فيما يتعلق باالدراك  
المتجاوز  

 Extrasensoryللحواس
Perception 

قد يصل األمر إلى أن ُيطلب  
من بعض المشاركين أن يالحظ  

ما تقوله عينا زميله  ) أو يترجم(
أو ما يبدو على وجهه فى  
لحظة معينة

وحين يقدم المريض على  
خوض المأزق ويفعلها، ويتحمل  

المشى  ”نتائج ما اسماه بيرلز  
 Passing into“ فى النار

fire   المشى  ”وأسميناه نحن
ويتحملها  ) 5(“ على الصراط

فـإن قدراته قد تنطلق بما  
يعلن احتمال التغير النوعى مع  
عبور المأزق الذى يعتبر من  



 أن ح)� )ال?أزق  )ال�lا� على ال?�ى م! ی ��E ما ال#اخ! ال�Fسى على ال�عامل م! ی ��E وال
 ن?& أزمة فه& األخ)� أما ال�فاعل، وتع?)� ال�فاعل ت#1)! م! &عن ه& ، االس� ��#T وح�ى األول،
 .ال ?& م#ار على إ$�اب-ة ن&r-ة نقلة عادة �ع�ها $��ث اج�-ازها وت� لها اإلع�اد أح#! إذا م?��ة
 

 :”واآلن ه3ا” :را"عاً 

�*jه على ت?اما ال��*)( أه?-ة على ب)�ل( یCأساس القاع�ة ه*  Nعى للعالج ج&ه�?� ه&و  خاصة، ال
 “وألن” “ل?اذا” *ل?�ى أن أسلف ا *?ا اع��� ح�ى القاع�ة هCه م[ل ال?#jول-ة $ع?� شىء الی&ج� أنه $ق�ر

 bad of words Dirty (reputation  ال#?عة س)|�ا قCرتان، :ذ*�نا *?ا ب�ع�)�ه أو( م�ف&ض�ان كل?�ان
 فى ب�ا ل& ح�ى ن#�ى ابص&  على وج�ناه )ال�?عى العالج أن&اع مع�E �?�اجعة وأ${ا( خ��ت ا وفى

 .ال?
الغة �عq األم�

 آل-ات ح&ارنا فى تغلT *-´ $عل! ألنه رM?ا ثقاف� ا فى أصعT القاع�ة بهCه االل�(ام أن ل ا ب�ا وق�
 العامة اإلعالم وسائل أن واألرجح Rationalization  وال���Blame The Putting ”�P الل&م وضع”

 ع � ی��ادف *اد ح�ى �آخ� أو ��Iل ال�ائع ال?&قف هCا ع?�د ق� وال?#ل#الت ال�راما م! و*[)�ا
!P�(]Fال ف#ى ال��ل)ل أو ال ف#ى العالج” مع ال”. 

 تEل لF! ال��ا$ة، فى صع&�Mها ب�غ� )اآلن – ه ا( القاع�ة هCه اس�ع?ال عادة، ال?�?&عة أف�اد وC�Pق
 ( .واآلن ه ا( القاع�ة  بهCه اإلل�(ام على ال?�ل� ال?عالج إص�ار �#�T م�?اوجة

 

 :”أن9” “أنا”  :خام6اً 

 أنا “دائ?ة ش
ه �lفة معا یـCُ*�ان وه?ا” واآلن ه ا “ال#ا�قة، القاع�ة ع! القاع�ة هCه ت فlل ال تFاد
 إلى )وال�فاعل( ال1�اب ت&ج-ه على �ال� �-ه ذلQ و��P ،)ودل&ق�ى ه ا وان� أنا” )واآلن ه ا” & “أن� –

 .فال??��ة الل�E-ة ال?#jول-ة ی ?ى ث� وم! “واآلن ه ا” فى �اس�?�ار مف�د ش01

 ت��ی�ا أك[� لF! صع&Mة أك[� األم� جعل� مارس اها ف�r-ة ق&اع� ذلQ فى ساع�ت ا: خ��ت ا وفى 
 -:�ناذ* ك?ا- ذلQ وم! وxل(اما

 .”ال�01” “ال اس” “ال&اح� “ال�ع?-� أو ال �Fة ألفا© اس�ع?ال – ذلQ أمI! ما – م ع )أ

 إلى ُیَ�د وأح-انا”… فالن $ا “ال?&اجهة ب�ء فى ت��ی�ا ال?1اTْnَ  اس� یC*� أن ال?�Fل� م! $�لT )ب
Qالقاع�ة ع! حاد إذا ذل. 


ة م! أح-انا ال? ع ح�ى اإلقالل )جnح ال?1ا��ائح أو ال?�الحقة األس|لة �l ة، ال-º&قال الف-p ل�F�?لل 
 .نlائح ودون  ذلQ أمI! ما أس|لة دون  ال�&ار $��N  أN ،”نl-�ة وال سjال غ)� م!: “ح&اره ی&اصل أن

 .ذلQ أمI! ما )ه� – هى – ه& ( الغائT ض?)� اس�ع?ال م! ال�� إلى االن�
اه )د

 ال�-اة فى الق&اع� بهCه اإلل�(ام رةض�و  م�N ع! دقائ� خ?3 آخ� فى ال#jال ی��Fر: مل�& ة
 .عف&ا جاء إذا إال اإلل�(ام هCا �?[ل ال�&ص-ة ب�فq تF&ن  واإلجا�ة العاد$ة،

 

 :إثAات إلى ال6<ال قل; :سادساً 

Qأن وذل� Tل�اله وجه س&اء( ال#ائل م! $jأن $�اول أن )لغ)�ه أو لل?عالج س T(� على نف#ه ه& $
 .”االس�فهام عالمة ش)ل” اإلث
ات l-غة� $ق&له أن أو �nحه، الNC ال#jال

 $?I! مه?ة، إجا�ات اح�?االت معه $�?ل سjال أN أن وهى الFام ة ال��-قة هCه اك��ف ا: خ��ت ا وفى

أهم معالم النقـالت فى العالج  
الجشتالتى

الكرسى الساخن يعنى التركيز  
على فرد بذاته فى المجموعة  

الفرد فى  ”تأكيداً لغلبة فكرة  
على فكرة  “ المجموعة

المجموعة ككل فى هذه
الجزئية من تقنيات الممارسة  
الجشتاليتة

وال يتم اختيار الشخص الذى  
يحتل الكرسى الساخن ألسباب  
معينة، حتى لو بدا أنه يمر  
بأزمة خاصة تحتاج عناية خاصة

وتختلف مدة ومرّات شغل  
شخص ما لمأزق الكرسى  
الساخن أيضا حسب مهارة  
المعالج ومسئوليته ليس فقط  

المأزق وإنما  عن الشخص فى  
عن بقية أفراد المجموعة  

مع شغل  “ المأزق”وال يتزامن  
الكرسى الساخن بشكل مباشر  
وإن ارتبطا أحيانا بدرجة ما

أحيانا يكون شغل الكرسى  
الساخن متواكبا مع ما اسماه  

 Skilfulبيرلز اإلحباط الماهر  
Frustration   لكن هذا

ليس قـاعدة وال هو مطلوب  
دائما

وقد يتكرر شغل الكرسى  
الساخن بشخص واحد فقط عدة  
جلسات متتالية، لكن ينبغى أال  
يتمادى األمر وخاصة مع تنبيه  
أفراد المجموعة أو مالحظة  



الل-ة ی ?ى �?ا فاألرجح، األرجح معها ال�عامل  .ال�&ار وPع?� ال#ائل، اس�ق
 

 :األرض�ة م� ال�Dل ت�(ی( "ع( االخ�ار :سا"عاً 

 هي ما ف��ة �ع� إال أع�ف ل� وMال�الى ال���ال�، نف3 �عل� ال���ال�ى العالج عالقة ا�اك�  أت�)! ل�
 ت��ی� أول م! العالج آل-ات مع�E خالل م! ت&صل� ث� األرض-ة، م! ال�Iل ب���ی� العالج هCا عالقة

 ال�را$ة م�lل أن الحقا س C*�ها ال�ى ال�فاص)ل �Iل األلعاب ح�ى “اآلن/ه ا& “ أن�/أنا فى “ال?&اجهة”
 Continuum Awarenessه ی��اخل ق�-p لIاألرض-ة مع ال� �(�� Tعl$ �#فى ب) ه?ا االخ�-ار ح 

 .األرض-ة وأیها ال�Iل أیها مع) ة ل�Eة

 ألن ی�*( أن $#��-ع وال دروسه یCاك� ل�الT ه& أق�أه  ول� ال(مالء أح� لى ض�Mه الNC ال
#-� ال?[ل
 ال�رس ی��ك �أن األم� $�#� وح)! أك[�، ال?#ألة ف�lعT إف�اغها فى أوع ادا *#ال و�Pأخ� مآلنه، م[ان�ه


ح *ادت ال�ى )األرض-ة( م[ان�ه وPف�غ )ال�Iل(lال تIرة $��ل شjاهه ب
 ب)! ال1�&� ت���د فق�اره، ان�
 .ووض&حا ت��ی�ا أك[� “شIال” االس�C*ار ل-�1ار وPع&د واألرض-ة ال�Iل

 $ع�ق� ما ع3I یلعT أن :الع3I تق -ه مع أو اخ�-ارP!، ب)! ذاك ث� ال�ور هCا لعT مع ،العالج فى 
 ال��دد حالة $�#� وق� األرض-ة، م! ال�Iل $��د بCلQ فإنه إل-ه، أق�ب ال�ورP! أN ی�N  ث� $ق&ل، أو

 .وهCIا $�اء، ما وPق�ر وال�ل�لة والغ?&ض

……….. 

 ”#-ةال ف األلعاب” )2م!2( ال���ال�ى العالج: �ع�ض القادم األس�&ع ونF?ل

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

 والطبعة( ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد

 التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية

 مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب

 :الرخاوى مركز ىوف ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار

 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24

 .الرابط هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع

 األول الكتيب كان الذى البحث إلى نشير مازلنا[2] – 

 .لبحثه مقدمة نحدثه الذى

 تأصيل أو سردى تاريخ أى إلى أستدرج لن أخرى مرة[3] – 

 هو الغرض ألن إليها سأشير التى رسالمدا من أى فى نظرى

 ال المدارس هذه أفكار بعض مع يتقاطع فيما خبرتنا تقديم
 .أكثر

 .العالجية لأللعاب مستقل كتاب فى أو هنا[4] – 

 “الصراط على المشى” الروائية ثالثيتى اسم هو هذا[5] – 

 لعرض ،“العراة مدرسة” باسم منها الثانى الجزء خصص الذى

 معظم واقعية خبرة من مستلهمه الجمعى لعالجل روائية خبرة

 الفكر فى الصراط على للمشى الشائع والمفهوم الوقت،

 اإلنسان لى الجنة إلى الطريق فى أنه هو الشعبى الدينى

 على مشيا )جهنم نار( مشتعلة نار فوق برزخ بعبور القيام

 .الخ…الصلب من جدا رفيع سلك

 صامتين المشاهدة، رةدائ األكبر، الدائرة إلى إشارة[6]- 

 العالج هذا ممارسة الحتمال تمهيدا والمهيئيين للمتدربين

 وبعد المجموعة فى المرضى بإذن هذا ويتم الحقا، مثله أو

 انتهاء بعد تشاء ما تناقش األكبر الدائرة وهذه موافقتهم،

  .المرضى كل وانصراف المجموعة وقت بعد

المعالج المساعد احتمال طرح أو  
طرح مقـابل  

تكاد ال تنفصل هذه القـاعدة  
هنا  ”عن القـاعدة السابقة، 

وهما يـُذكران معا  “ واآلن
“ أنت  –أنا  ”به دائمة  بصفة ش

“ هنا واآلن”& 

–ما أمكن ذلك   –منع  
استعمال ألفـاظ النكرة أو  

“ الناس“ ”الواحد”التعميم  
الشخص”

يطلب من المتكلم أن يذكر  
اسم المخاَطْب تحديدا فى بدء  

وأحيانا  …“ يا فـالن”المواجهة  
ُيرَد إلى ذلك إذا حاد عن  
القـاعدة

العالج    لم أتبين باكرا عالقة
الجشتالتى بعلم نفس الجشتالت، 
وبالتالى لم أعرف إال بعد فترة  
ما هي عالقة هذا العالج  
بتحديد الشكل من األرضية

توصلت من خالل معظم آليات  
العالج من أول تحديد  

& أنت  /فى أنا“ المواجهة”
حتى األلعاب بكل  “ اآلن/هنا”

التفـاصيل التى سنذكرها الحقـا  
ة  أن متصل الدراي

Awareness 
Continuum   قد يتداخل

فيه الشكل مع األرضية  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD271220.pdf  
 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD271220.pdf  


 
 
 
 

  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  لموقع العلميا
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية( "  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 

****   ***  ****  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  في علـــوم وطب النفــــسمجلة محكمة  

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

  عربيةعلى  شبكة العلوم النفسية ال
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

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

***   ***   *** 

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

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

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

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

  

  ملفـات  االعداد القـادمة  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

  "نفسانيــــــــات" العربية المجلة" النشــــربـــ قـــــواعد
www.arabpsynet.com/apn.journal/APNjournalNotice.htm  

 
 
 


