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�� ما خ�اش ی�ر�  ف�ا خ�اٍش، على ال�
اء ت�اث�ت “�� /�ا ال�*م أب�أ س*ف ،)غ&الن ص"اد وخ�اش( “
 وه* ،”�ال�م “ع�2ا ال�Aعى العالج ش"خ مع ال�*م أحاول قل8 ل�22ى إل"ه، جأع�  أن ع4 دمحم اب2ى نهانى

: Therapeutic The /االنAل�&Mة  �ق*ل  ج��ل /ع2*ان” (2)  ال�EHار” EFا/ه فى ف�ل أول �ع�ض
  heals: that is What Factors�^ه ق�8 والEج��Eا ب�F ال�� ه�ا ما: العالج�ة الع�امل: لى وصل 

 ُ�ْ�فى؟
 :ف�ها �ع�Eف أنه م2ها وصل2ى األمانة ش�ی�ة /�ق�مة _�أی وه*

 ،ال&%�ی� ع" �!�ن  ما أ ع� ه� ال�افى العامل أن •
�ل �bاد وأنه •cEd� الع*امل، /e"ة ع4 واح� عامل ف�ل 
 غال
ا، وناق�ة تق�M_"ة، مcاولة هى ب^اته عامل ل�cEی� مcاولة أ�ة وأن •

 الع2او4M م4 اسEله�8 أن2ى وأع�Eف ع*امل،ال تلg ل
عj مE*اضع ت�cی� فى ذلg /ع� ��fى ل�2ه
�kة حاول8 م�ا أكmل م2اق��"ا، لى �qEb وFأنه أورده، �Fا ال�4E تفاصHأنه شFأل2ى وd� عrF�2 وهل 

ه ه^ا، مkل� :هb^ا یلى /�ا وثقاف2Eا خ_�ت2ا واقع م4 فأج

 :ال�رجة ب2فu ج�"عاً  /�2اقEmها إلE&ام دون  ع*امل م4 أورد ما Fل /قائ�ة ث_8 ب�ص� أب�أ وس*ف
  

 

 Instillation of Hope  1 (عل"ه الEعل�x تr( األمل زرع 

 Universality 2 ال�m*ل"ة

 Imparting Information   3 ال�عل*مات ت*ص�ل

 Altruism 4 (الغ��Mة( اإلیkار

�c"c"ة االسEعادةEاعة ال�Aل 
 األول"ة األس�ة 

The Corrective 
Recapitulation  of the 
Primary Family Group   

5 

Social of Developing  االج�Eاعى األسل*ب ت�2"ة 6 

أن العامل الشافى هو أبعد ما  
يكون عن التحديد،
وأنه يكاد يستحيل فصل عامل  
واحد عن بقية العوامل،
وأن أية محاولة لتحديد عامل  
بذاته هى محاولة تقريبية، 
وناقصة غالبا

المتكررة  “ يالوم”الحظت إشارة  
إلى أنواع من العالج الجمعى  

حدد  مختلفة عن هذا النوع الم
الذى أمارسه وأصفه

هو يتكلم عن مجموعات  
متجانسة من أول مجموعات  
اإلدمان وحتى مجموعات  
المنحرفين، وعن مجموعات  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
  

 خالل م4 ت�ه� الEى الف�وق  ت_�و ال حEى ه2ا أق�مه ال^� ال�Aعى العالج ن*ع أح�د أن علىّ  أنه ی_�و
 مEHلفة ال�Aعى العالج م4 أن*اع إلى ل���Eرةا “�ال*م” إشارة الح�8 أن2ى ذلg ثقا�"ة، ف�وق  م�Aد ال�قارنة

 ال وق� اع�Eاضات /�kا/ة ت_�و الEى الف�وق  ع�ض مع ه2ا وأصفه، أمارسه ال^� ال��cد ال2*ع ه^ا ع4
 ال��c2ف�4، م�A*عات وحEى اإلدمان م�A*عات أول م4 مAEانdة م�A*عات ع4 ی�Eلr فه* F^لg، ت�*ن 
�"ة اض��ا/ات تم�A*عا وع4 ال�اخلى، القrd م�A*عات وع4Hmعات وع4 ال*�Aح ال�*اجهة، م"cص 
�� ل�2ه ال�Aعى العالج أساس"ات فى الmاملة خ_�ته على ال�الم ی�F& أنهm� الM*2Eعات ه^ه إلى /الE&ام 

�� فى الهامةkF 4األح"ان م. 
�"اً  خ_�تى خالصة ه* ه2ا - أش�ت ك�ا- أع�ضه ماHفى ش �� م�A*عة مع خاص ب*جه الع�2ى ق

 ال�ق�r دار مmEdفى فى مفE*حة م�ارسات إلى /اإلضافة 2020 ،1971 ق�ن  ن�ف ع_� ال��ضى م4
�� رسائل ع4 فfال الHاصة، �"ادتى فى م�cودة وم�ارسات ال2فd"ة، /ال�cةEdراه  ال�اج*EFى وال�Eال 
 ذلg /عj ت*ص�ل أحاول وأنا األع�x، لل�راسة ف�صا لى فأتاح8 سا/قا إل�ها أش�ت والEى عل�ها، أش�ف8

 .سا/قاً  ب�82 �اك
 خ_�تى ب�4 الف�وق  �ف�d أن ��4b ما أهr ت�cی� أع�� أن اس��Eد أن ق_ل علىّ  أنه اآلن وج�ت ل�22ى

�ة ش
ه م�رس"ة /��Mقة “�ال*م” �ق�مه وما ه^ه،�� �Fا اإلعادة /عj ف�ها ول* أ�fا، الH_�ة واقع م4 تقل
 :یلى

 )تأم�4 ش�Fات دعr دون  حEى( /ال�Aان �عالA*ن  ال��A*عات ه^ه فى م�ضانا أغلq أن أك�ر: أوال
 .فأدنى ال�ن"ا ال*س�ى ال�
قة م4 وأغل_هr جامعى حb*مى مmEdفى فى

�4 غ�� ت2E��Aا فى ال��ضى إن: ثان�اdانAEفى م  "HmEوفى( ال �� .(ذلg غ
 .ب�2ه�ا وما الAامعى حEى األمى فف�هr الEعل"�ى ال�Ed*�  إلى ���E الAEانu ع�م إن: ثال,ا
�ف مع أك�k نع�ل أن2ا الح�2ا 2Fا و¡ن الع�� س2*ات إلى أ�fا ���E ه^ا الAEانu ع�م نإ: را عاً E2م 

 .(60-20( غال
ا الع��
 إفاقة أو ،ن�ا1 حالة فى ذهان�4 -م�احلها /عj فى ول* – أح"انا ت�mل ق� ال��A*عة إن: خام/ا

�ات، م4 ذلg غ�� ت�mل �Fا ،أع7اض  قا�ا أو ،ن/�4ة"Hmت gفإن2ا ل^ل Edع�لن �� /��Mقة العقاق
 .(الdابx الف�ل( ال*ق8 مع�r مdاع�ة م2اس
ة ت2اق�"ة

Technique 

 Behavior Imitating -7 الc�ُاكاتى الdل*ك

 Catharsis -8 الEف�Mغ

 Factors Existential -9 ال*ج*د�ة الع*امل

gعة ت�اس*�Aال�   Cohesiveness Group 
10
- 

r"علEى ال�Hm2� Learning nalInterperso ال_
11
- 

 اج�Eاعى ل�*ن  م�kله ال��A*عة
 م�غ�

 Social as Group The
Microcosm 

12 

القسم الداخلى، وعن  
مجموعات اضطرابات الشخصية  
وعن مجموعات المواجهة

علّى قبل أن استطرد أن أعيد  
تحديد أهم ما يمكن أن يفسر  

وما   الفروق بين خبرتى هذه،
بطريقة مدرسية  “ يالوم”يقدمه  

شبه تقـليدية من واقع الخبرة  
أيضا

أن أغلب مرضانا فى هذه  
المجموعات يعالجون بالمجان  

حتى دون دعم شركات  (
فى مستشفى حكومى  ) تأمين

جامعى وأغلبهم من الطبقة  
الوسطى الدنيا فـأدنى

 –إن المجموعة قد تشمل أحيانا  
 -ولو فى بعض مراحلها

ذهانين فى حالة نشاط، أو  
إفـاقة نسبية، أو بقـايا أعراض، 
كما تشمل غير ذلك من  
تشخيصات، لذلك فـإننا نستعمل  
العقـاقير بطريقة تناقصية  
مناسبة مساعدة معظم الوقت  

يبدو أن يالوم يعتبر مجرد  
حضور هذا العالج دليال على  
أن المريض يأمل منه شيئا  
طيبا، يصله عادة من مريض  



��ا فإن ذلg وعلىkF 4ات م�ى ال�الحEه� ال�الفات تEال*م” أورده ما مع مه�ة اخ� إلى ت�جع ق� “
 .ه2اك أو ه2ا لق�*ر أو الkقافات الخEالف فق® ول"u الف�وق، ه^ه

rة فى ن_�أ ثmال*م” أورده ما م2اق�“ 8cالعالج"ة الع*امل ت. 
  Hope of Instillationاألمل زرع(1) 

�ال*م أن ی_�و �_Eع�
ا، ش�¯ا م2ه �أمل ال��jM أن على دل"ال العالج ه^ا حf*ر م�Aد ��له °� 
�"ة خ_�ة م4 أو عاب�ة، ق�اءة م4 أو سابx م�jM م4 عادةHه شEجعل ±c
 شىء” :فى �أمل أو ع4، ی
 الف�Eة فى وخاصة /آخ�، أو /bmل األمل ه^ا على الcفا³ فى م_�ئى ورب� �ق*م أنه �ق�ّ  “�ال*م“و ،“آخ�

 .الخ…األولى
 الEى ال��A*عات ع4 أساسا أت�لr س*ف  – مkله – وأنا ال�_�أ، ح�± م4 ذلg مkل ی_�و عK�نا ال%ال

 .سا/قا ذ�Fت �Fا خاص، ب*جه  الع�2ى ق�� فى العالج ه^ا معها مارس8
�� أنه ح�4 فىm��� 2*عب ی*صى حEى أو fcEعة، ل�خ*ل ال*�Aل /�ا ال��m� أو /األمل، الEل*Mح 
�� ه^ا ل�kل خاصا اه�Eاما �ع�ى أنه ح�4 فى أق*ل آِمل، م�Eربٍ  أو أصغ� معالج م4 عل"ه الEأك

��fcEنفعل ال فإن2ا ال gا، ذل
Mفى تق�E�2ص"ة ف*Eا/ة /الEb/ ”اه�ه ورقةmم Sheet ”نع�ض ل�4 كاملة 
�ة ال�عل*مات ن�Aع وف�ها عالج،ال ه^ا إلى ال�خ*ل عل"ه�� مmاه�ة ورقة أ�ة فى رص�ها الالزم ال�ا�"ة الEقل
 فإن Fاف، /bmل دائ�ا �Ed*فى ال الm̧� ه^ا أن م4 ال�غr وعلى آخ�، عالج أل� م�jM أ� ع4

��ة �ع*ق  لr اك�Eاله إلى االفEقارdعة فى ف�د أ� م*�Aل ال�bm/ ،ان  خاصFعلى ض�2"ا دل"ال ه^ا و 
 دائ�ا آسف 82F فإنى ذلg ومع  !!ل��2* حاال یE*ّل� وما “واآلن ه2ا” فى أساسا العالج ه^ا F&ی�E  ك"¹
��ة أث2اء ب"انات م4 إل"ه نEcاج ما السE"فاء تEاح Fان8 الف�صة Fان8 و¡ن اس��Eاله، لع�مd(3).العالج م  

 أو ال�
اش�ة م4 �رق /أ� الmفاء ��dى �"�ا “األمل” ع4 ال�cی± ���A  ال ال��A*عة ت_�أ أن /��Aد

ة ع4 �dأل م4 على ال�د إن بل ال�cاسى، الAmE"عdفاء، فى األمل نmال أو ال�Eإذا ال��ض ع*دة اح rت 
ل الmفاء، �ة (4) “دقائx خ�u آخ� إلى ی½جَّ�Hة لألس¯لة ال�Mى ،“واألدوEه^ه فى وح u�Hال xال دقائ 
��ا م
اش�، /bmل األس¯لة ه^ه مkل على ُ�AابkFحة اإلجا/ات ت�*ن  ما و*Eل مفkم: 
 .وش�ارت2ا إح2ا–   
 .حانm*ف اح2ا آد�–    
�dهل ر�2ا–   . 

 .سّ*ا ب2ع�له إللى نA"Eة حqd دا وع�، م¿ ده /u أمل، �"ه °
عا–    
 .(االغ�Eابى أو الEقل��� /ال�ع2ى ل"u( م*ج*د ر�2ا مادام م*ج*د األمل–    
 تعل"�"ة عالج"ه م½سdة فى نع�ل ون4c خاصة( ح� وان8 حال، Fل على ال*ح�� العالج م¿ ده–   

 .(اس2kEاء دون  العالج أن*اع Fل بها
    –g� .ب2فgd حاتm*ف أد
 .ب�2ّ�ـل اح2ا وأد� نm*ف، ما ق� على واح�ة واح�ة–    

 أن لل��ضى رسالة ت�سل ومkلها اإلجا/ات ه^ه أن الح�8 ل�22ى ذلg، فائ�ة ما ت�cی�ا أع�ف وال
�q ال^� ه*:“ معا” فعلهن وما ،معKا �فعله ماA� ثr /األلفا³، /األمل الEل*Mح ول"u الd½ال ه^ا مkل على 
�4 أو( ال�عالج جانq م4 بEأك��ه أو ال��jM جانq م4 /إق�اره األمل نu"e ال إن2اAام و¡ن�ا )ال�عال�Eاالن/ 
�� ل�cات أو قف&ات ون*ع ال�cEل، وم�� /الق*اع�، وااللE&ام ،الfc*ر فى� .الEغ

 ف��A*عات °
عا، ال��A*عة ن*ع /اخEالف” العالج فى فاعل كعامل “األمل م*ض*ع ت2اول وEHMلف
�"ة، اض��ا/ات م�A*عات أو اإلدمان،Hmال �� هى الEى ال��ضى م4 ال�AEانdة غ�� ال��A*عات غ

�� س*ف الEى وهى األول، واخE"ار�  م�ارسEى مAالEق� م�A*عات وهى سا/قا، أش�ت �Fا ع2ها ح�یkى 
  (5)./ال�Aان تعالج ال�E*س�ة دون  أو دن"ا مE*س�ة أو مE*س�ة اج�Eا�"ة cMةش�  ت�kل

 أن الح�2ا وق� عادة، ال�E*قع األمل ع4 الd½ال ه^ا إلى تع*د ال فإنها ال��A*عة، ع�� تق�م ومع

ق أو من قراءة عابرة، أو  ساب
من خبرة شخصية جعلته يبحث  

شىء آخر”: عن، أو يأمل فى

يتركز هذا العالج أساسا فى  
وما يتوّلد حاال  “ هنا واآلن”

!!  لينمو

بمجرد أن تبدأ المجموعة ال  
“ األمل”يجرى الحديث عن  

فيما يسمى الشفـاء بأى قدر  
من المباشرة أو التشجيع  

إن الرد على من  الحماسى، بل  
يسأل عن نسبة األمل فى  
الشفـاء، أو احتمال عودة  
المرض إذا تم الشفـاء، يؤجَّل  

) 4(إلى آخر خمس دقـائق  
المخصصة لألسئلة واألدوية”

حتى فى هذه الخمس دقـائق  
ال ُيجاب على مثل هذه األسئلة  
بشكل مباشر، وكثيرا ما تكون  
اإلجابات مفتوحة  

ع األمل  يختلف تناول موضو 
“ كعامل فـاعل فى العالج”

باختالف نوع المجموعة طبعا، 
فمجموعات اإلدمان، أو  
مجموعات اضطرابات الشخصية، 
غير المجموعات غير المتجانسة  
من المرضى التى هى مجال  




ح ال�عالج وأن تلقائ"ا، الd½ال ه^ا °�ح ع4 �ع&ف*ن  ال��ضى�� عل"ه، اإلجا/ة إلى لل��Eق  اسEع�ادا أقل 
 واقع مF 4ا�"ة ض�2"ة ع�ل"ة إجا/ات تلق*ا ق� �b*ن*ن  ال��A*عة أف�اد أغلq أن إلى عادة ذل�M gجعو 

��ةdا العالج، م�F rن*ن  أنه*b� ال�_�أ وه^ا ،“واآلن هKا “م_�أ خالل م4 الEعامل واضح /bmل ألف*ا ق� 

ع�Ed� ال��  الR/&ق4ل ی&علV أم7 ه� -الح مهRا – األمل ألن تلقائ"ا، م
اش� /bmل األمل ع4 ال�cی± 

 .م%�د مYاش7  �!ل “واآلن هKا” �%7W ال

ة األمل ع4 ال�cی± إلى نع*د وق�d24 ألف�اد /ال�2� :یلى �"�ا /عfها أورد ب^اتها أوقات فى مع

أن ی4�و ح]"(  أ) _ حالة ̂و 7̀Rا )ت/�ء الMاه�Á ه� ،)األقل على�Eائع ض� ج�ی�ة أع�اض فmال 
 أق*ل ،“الÂ"ان ی�Mّح” أنه العالج فى ال�ف�وض أن ض�2ًا، أو م
اش�ة، و�EMدد ع�*ما، ال2فdى العالج ع4
��A ح�4 أنه ال�_"عى م4 إنه jMه ال��dنف rألEی ،�kك وه* أك�cEی ،qال فإن أصع½dاألمل ع4 ال 

 .نd_"ا ُم2ًِ̄�ْ�َا م*ض*�"ا �b*ن  أن ی2
غى وال�د °_"Â"ا، �b*ن 
” into Passing ال2ار فى ال��ور( (6) “ال��ا¸ على ال�mى” )الRأزق  فى ال7Rور “أوقات فى )ب)
Fire، ها س�2جع أوقات وهى��ل ح�2ها فى إل��Ecاج /الEف jM4 أن األوقات ه^ه فى ال��¯��� أنه إلى 
�dارع أو /الdل_"ة ال�*قف على الrbc فى یEعAّل وال ال�أزق  آالم ی�cEل حEى ال�c"ح ال��xM فى ��mى 


ه إلى /اله�بm� .ال�أزق  ق_ل ما إلى ف��ت� ، health into Flight ال�cة ما
 ال2قلة به^ه �ف�ح ق� ال��jM فإن ب�ونه، أو ال�أزق، /ع� س*اء ال7Rحلى ال&%/" أوقات فى( جـ)

 أنها أم ال�Aی�ة ال2قلة ه^ه ن*�"ة فى ���Ed أن فى أمل ه2اك هل الd½ال، إل"ه �قف& و�الEالى ال2*�"ة

عاد /ع�( األح4d إلى والdعى االس��Eار ت��"r اتAاه فى fاأ� الc*ار وEM*جه م½قEة، خ�عةEآل"ة اس 

  health. into Flightال�cة فى اله�ب )م"bان&م(
�q وال بها، الE*ص"ة الdابx االلE&امات ب2فu ال�عالج یلE&م األح*ال ه^ه ج�"ع وفىA� الdEاؤالت ع4 

 ع4 س*اء الAارMة ال��ارسة واقع م4 ع�ل"ة ودالئل نEائج على ح�ل ق� �b*ن  إنه بل م
اش�، /bmل
jMائل ال��dEه، مع أو ال����bF qل، ال��A*عة فى أو غAل ع2ه ن"ا/ة تbm/ ،ا “ع�لىKواآلن وه”. 

rه^ا إن ث gM�cEاؤل الdEاجة األمل، ع4 للcعامل – ت��"�ه إلى والF ا عالجى�F  ال*م” ی��� ق�  – “
 مkلها، أو االح�Eاالت به^ه ��� لr ل* حEى ال��A*عة دأف�ا م4 ف�د أ� ع�2 ال*عى م4 ما مEd*�  فى �قف&
�*ر ألنهEه یdله م*قع فى نف���� وه* أو عل"ه ج�ی�ة أع�اض Áه�ت أو آالمه، زادت ال^� ال��jM زم 

 س*ف م�� أ� إلى ال�ور؟ علىّ  جاء ل* وماذا مdEائال داخله �قف& ق� و�الEالى صعq، عالجىّ  /�أزق 
�ل2ى لr إن ذلg مkل اح�Eل� :تHففه أو ه^ا Fل ت_�ر م½�Fة نA"Eة فى أمل 
 م4 الHE*ف نA"Eة هى ه^ه تcف�ات2ا وFل ال��A*عة، فى إثارته ت2اول وÇ"F"ة األمل ع4 ه^ا كل
��
ح ال حEى( �ال�م تع_�� ب2 ( ض�ورMا “عالج"ا عامال “األمل على الEأك�� أبـْعـَـَ�نـَا إذا مع�ّـِال عامال 

 ق�� ب�ون  ول* ال
عj ی�Eلr أن مkل  È"�"ة أو مkال"ة بلغة ���A  الc*ار Fان ل* حEى “واآلن ه2ا” ع4
 bFالم – عادة ی
ع�نا ال^� ال�الم ه^ا ومkل “اإلیkار“و “الM�cة“و “ال�E*ر“و “ال�2*” مkل r"È عÁ 4اه�
u"قف ول*�F – 4ال"ة أوهام فى ی*قع2ا وق� “واآلن ه2ا” عkعل مAا¸ ت
 أك�k ال*اقع ع4 وال
ع� أق�ب اإلح

 .اح�Eاال

اره م
اش� غ�� /bmل ت2اوله ��4b األمل ع4 ال�cی± أن الح�rF 8 خ_�ت2ا فىEواآلن ه2ا” فى /اخ“ 
gإدراك مقارنة وذل/ )u"ول r2اع أو /فهEث ما )اق�c� أث2اء ال�*قف م4 الق�� ش�ی�ة األج&اء فى مkال 

��ةdال�.  
rال*م” إن ث�“ rل �F^ل یbm/ د�cف�قة مEة ال
 أو” الRعقل" الgKRقى األمل “أو” الfاهe ألملا “ب�4 ال*اج

 األمل”و” الف7د على القاص7 األمل”و” ل�اقعىا األمل”و والEفاعل ال��ارسة خالل م4” ال�KhRع األمل“
�&RRاعة الRfاألمل”و” لل �&RRاعة خارج الRfال( ”g"Êاألمل ع4 نا �Eل إلى ال��F ال2اس وما/ع� ال2اس( 

 أ�fا( األف�اد وم�حلة م*قع ت�cی� فى تdاهr وم�احل ت
ادل فى وتAل"ات عFأن*ا  لى ب�ا ذلF gل أن مع
" فى واقعا األمل مع2ى معا�mة فى تdاع� وتAل"ات أن*اع وهى )إل�ها أع*د وق� ال��A*عة م*قع �̀j&ال 

ممارستى واختيارى األول

إنه من الطبيعى أنه حين يجد  
المريض نفسه يتألم أكثر، وهو  

سؤال  يتحرك أصعب، فـإن ال
عن األمل يكون طبيعيا، والرد  
ينبغى أن يكون موضوعيا  
ُمطَْمئِنًـا نسبيا

إن هذا التحريك للتساؤل عن  
 –األمل، والحاجة إلى تدعيمه  

“ يالوم”كعامل عالجى كما يرى  
قد يقفز فى مستوى ما من    –

الوعى عند أى فرد من أفراد  
المجموعة حتى لو لم يمر بهذه  

ها، ألنه  االحتماالت أو مثل
يتصور نفسه فى موقع زميله  
المريض الذى زادت آالمه، أو  
ظهرت أعراض جديدة عليه أو  
وهو يمر بمأزق عالجّى صعب

قد يقفز داخله متسائال وماذا  
لو جاء علّى الدور؟ إلى أى  
مدى سوف احتمل مثل ذلك  
إن لم يصلنى أمل فى نتيجة  
مؤكدة تبرر كل هذا أو  
تخففه

أن الحديث عن  كم الحظت  
األمل يمكن تناوله بشكل غير  

“ هنا واآلن”مباشر باختباره فى  
وليس  (وذلك مقـارنة بإدراك  

ما يحدث مثال  ) بفهم أو اقتناع
فى األجزاء شديدة القصر من  
.الموقف أثناء المسيرة  



kة ول��Kار فى أمl&االن. 
…………… 

   Universality ال�m*ل"ة )2( بEق��r القادم األس_*ع ون��ل
�ى[1] – c� ال�
عة( )ال��لx رحاب إلى ال�Aاد ذFاء م4 )1( ال�Aعى العالج فى مق�مة( ال�خاو�  

 فى مEاح وال�Eاب ال�E*ر�، ال2فdى ال�q ج�Â"ة مm2*رات )2019 الkان"ة وال�
عة( ،)1978 األولى

ةEbل* مAة األنM�� :ال�خاو�  م�F& وفى ،10 شارع ال2فd"ة لل�cة ال�ق�r دار مmEdفى م2ف^ وفى ال�
 وه�ا www.rakhawy.net  ال�½لف /�*قع أ�fا ی*ج� �Fا ال�ق�r، م�ی2ة 9 شارع م4 18 شارع 24
 .ال7ا m ه�
 and therapist work the from “Selections Reader   Yalom The – [2]

1998 Copyright: Yalom D. Irvin by: Edited  storyteller” 
 ما إل"ه اللA*ء ی2
غى ال ت�c"cىّ  اس2kEاء Fله وه^ا ا،°
ع الAلdة خالل یrE ال االسE"فاء ه^ا ،[3]-
4bأم gذل. 
 90 = !!واألدوMة لألس¯لة دقائx الu�H ه^ه +دÈ"قة 85 م�تها جلdة ف�ل ،)دÈ"قة الdEع�4 م4[4]-)
 .دÈ"قة
 ی�فع أح� فال األمل، È"اس فى مه�ا عامال �عE_� “/�قابل الHاص العالج” أن ال_�یهى وم4[5]- 
 .ت�*ره حqd إ�Aاب"ة نA"Eة فى �أمل نهأل إال عادة
 ثالث�Eى على أ°لقEه ال^� االسr وهfire into Passirg r  ب��ل& م��لح ت�ج�ة هى ه^ه[6]- 

�8” ال7hا1 على ال�Rى “/اسr ال�وائ"ة� خ_�ة ل*صف” الع7اة م�رسة “/اسr الkانى الA&ء ف�ها وخ
  .م
اش�ة عل�"ة وصا�ة أ�ة دون  حf*رها لdان على ال�Aعى العالج

لم يذكر بشكل  “ يالوم”إن  
محدد التفرقة الواجبة بين  

األمل  ”أو  “ األمل الجاهز”
األمل  ”أو  “ قى المعقـلنالمنط

من خالل الممارسة  “ المصنوع
“ األمل الواقعى“والتفـاعل و

“ األمل القـاصر على الفرد“و
“ األمل الممتد للجماعة“و

“ األمل الممتد خارج الجماعة“و
ناهيك عن األمل الممتد إلى  (

كل الناس  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD310121.pdf 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  لميالموقع الع

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )التاسعاالصدار  (  "   يةشبكة العلوم النفسية العرب" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

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

://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

   
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD310121.pdf

