
 نظرية اجلشطالث يف العالج النفسي
  Gestalt theory 

 : املقدمة

تعتبر نظرٌة الجشطالت: نظرٌةة لسفةةٌة لةً  سةن الةنةه ت ظذةرت نةري النظرٌةة لةً            
بمقال نشري  الن النةه  0981نذاٌة القرن التافع وبداٌات القرن العشرٌن ت لقد ظذرت  ان 

انة  لةن  أالالنمفاوي من لٌنةا نةو انرنةسةك وتانةت بعنةوان لفةٌتولوجٌة الةاطا الجشةطالت  
نشةر  ةن نةري النظرٌةة لةً رلةت الواةت ت تةان لةً رلةت الواةت التٌةار الفةاطد نةو ٌذتن احد بما 

منذةا االتجةاي  أارىالتحسٌل النةفً ت و سى اثر رلت وبفبب الور نرا التٌار ظذرت اتجانات 
   و لتةونسر  لتذةر  وتولتةا و لٌةةٌنروٌةر ثمةونةن ل األلمانالجشطالتً  سى  دد من العسماء 

ورلت من االل  األمرٌتٌةولست الوالٌات المتحدة  أن إلى  األلمانٌةواد انتشرت نري المدرفة 
 سةن الةنةه الجشةطالت ت لتولتةا  ومبةاد   0898 تةونسرتتابٌن نما  سن الةنةه الجشةطالت ل

تعتمةد  بؤنذةاتةرد  سةى المدرفةة التحسٌسٌةة وانتقةدتذا  أنلقد حاولت نةري المدرفةة  0891 ان 
بالعسون التطبٌقٌة لً تحسٌل العنالةر مثةل التٌمٌةاء   ؤثرة سى تحسٌل وااطع الشعور والفسوت مت

ردا  سةةى  واألربعٌنةاتوالةٌكٌةاء وؼٌرنةا ثةن  ةادت الجشةطالت لسظذةور بقةوة اةالل الثالثٌنةات 
لستجرٌةب  ةةن  وأاضةعتذاالفةسوت   انتمةت نظرٌةة الجشةطالت بوحةدة أراالفةسوتٌة والترابطٌةة 

ٌمتةن مةن االلذةا  وإجةراءاتجمو ةة اةوانٌن طرٌق المثٌةر واالفةتجابة ت وا تبةرت الفةسوت م
 . كٌادة الفسوت بطرٌقة مضبوطة أوتؽٌر  أو وإٌقاؾالشةاء العاجل 

 د اطن الجشطالت وٌعتبر مإففذا رؼن ا تراض   سى رلت . أرفىبٌرلك نو الري  آن أال

 : فزدريك ترينز
 0989ٌعتبر لاحب نري النظرٌة مإفه نظرٌة العالج الجشةطالتً واةد ولةد لةً بةرلٌن  ةان 

مةن جامعةة ت واةد مةن   0891ٌذودٌة لقٌرة واد حلل  سى شةذادة الطةب العةان فةنة  األفرة
.  مةةل مةةدٌرا لسمتتةةب الطبةةً لةةً الجةةٌ   0811الةةدتتوراي الةارٌةةة مةةن لةةوه انجسةةوه  ةةان 

. و مل مفا دا لجولد شتاٌن ثن دره لً معاند التحسٌل  األولىاالل الحرب العالمٌة  األلمانً
االلذا  أفه 0811الى جونانكبرغ ومتث لٌذا حتى  ان  0891النةفً لً لٌنا ورنب  ان 

وافةتقر لةً  األمرٌتٌةمعذدا لستحسٌل النةفً لً جونانكبٌرغ ثن ؼادرنا الى الوالٌات المتحدة 
متث لٌذا مدة  شر فنوات التقةى االلذةا بالعةالن بةول جودتةان حٌةث  الةر مدٌنة نٌوٌورت و

مةةع كوجتةة  للةةورا  معذةةد نٌوٌةةورت لسعةةالج الجشةةطالتً  ةةان  وأفةةهالتمٌٌةةك العنلةةري ننةةات 
لٌذا معذةد اٌفةالن واةد تةولً  ةان  وأفهوالٌة تالٌةورنٌا  إلى 0811واد انتقل  ان  0819
 لتؤفٌه مإففة جشطالتٌة لً جكٌرة لانتولر .لً الةترة التً تان ٌجذك االلذا  0891

ونةورنً  ادلةرواد تؤثر بٌرلك بتل من جولد شتاٌن بالتحسٌل النةفةً تمةا تةؤثر بةروٌةد وٌةون   
تمةةا انةة  بةةدأ حٌاتةة  لةةً التحسٌةةل النةفةةً وتةةؤثر بةةالةرو ٌدٌةةة وبالةسفةةةة الوجودٌةةة وااةةر مةةن 

ةٌن ت ولرتنماٌر تما تةؤثر بالةسفةةات الجشطالتٌة ملطسحاتذا متؤثرا بتولتا وتونسر وتورت لٌ
بٌرلك االل نري الةترة مجمو ة مةن المإلةةات  إلؾالشراٌة التً تان لذا دور لً لسفةت  واد 

لةً التطبٌةق  واألاةراالل حٌات  وتولً ونو ٌعد تتابٌن احةدنما لةً النظرٌةة  أربعةنشر منذا 
 . فٌتكرالعمسً واد اان بنشرنا بعد ولات  روبرت 

 theoretical Back ground  نظرية :خلفية ال



 أالبٌرلك : اد بدأ  مس  تحسٌسٌا حٌث تؤثر بالمدرفة التحسٌسٌة  أن إلى اإلشارةتما تن              
ان  ؼٌر من بعض مةانٌمذا واد افتبدل ؼرٌكة الجنه  ند لروٌةد بؽرٌةكة الجةوي لةً تةفةٌر 

واد تؤثر بنظرة العاطةٌة و الاة الجفن بالعلاب والترتٌك  سى الشتل اتثر من  اإلنفانفسوت 
بالوجودٌةة لٌمةا ٌتعسةق  أٌضةاالمواجذة تطرٌقة لً العالج ت وتؤثر  أفسوبالمحتوى وافتادان 
  ومةارا آنةت -أنةاوشعوري وفسوت  ت والتجربة المباشةرة و الاةة ل ألتاريبمفإولٌة الةرد  ن 
الفسوت ت واار بٌرلك من الجشطالتٌة تعبٌر  أودان لمارا لً تةفٌر الابرة وتٌؾ اتثر من افتا

ان  لن ٌرتك  سى الجانب  أالبالةسفةات الشراٌة  تؤثروالتتامل والتنظٌن واد  واإلؼالقجشطالت 
 .   وأالن الروحً واد اتةق معذا باالنتمان المشترت ب ننا
ا نحو المرتك ونو الو ً واالندماج وتماثةل واد انتن بالنمو وطرٌقة حل المشتالت بافتقطابذ

الةرد مع نةف  ومع البٌطة بذدؾ تجمٌع الرات ت تما اشترت معذا لةً تلةورنا  ةن مفةإولٌة 
 الةرد وان  تاطن ٌتحمل المفإولٌة ولدٌ  ادرات اتثر مما ٌعتقد 

  Major concepts)(   األساسيةيفاهيى انُظزية 
لذري النظرٌة والتةً ٌمتةن مةن االلذةا لذةن النظرٌةة ت ولتةن ابةل ننات  دد من المةانٌن         

ت والتةً GESTALT الحدٌث  ن نري المةانٌن البد من التعرؾ  سى مةذون تسمة الجشطالت
بٌرلةك مةن الجشةطالتٌة  أاةرناتعنً الشتل تالنمط ت اللورةت اللٌؽة ت واد  ألمانٌةتعتبر تسمة 

 وان ابرك نري المةانٌن نً :

لةرا  أجكاطة التل اتبر من مجمو ة  أن: وٌعتبر نرا المةذون اسب الجشطالتٌة وٌعنً  هيةانك    -0

 اإدراتنةلتةل نةو فةابق ال  إدراتنةالان النظرة التسٌة لً فسوت التةاطن تتةل ولةٌه تةؤجكاء وان 
 لسجكء والعقل والجفن لٌه تما تبٌن منةلسٌن بل نما تل واحد .

: وٌعنً رلت بؤن تنظٌن التاطن النةفةً ٌتجة  باتجةاي التةل لذةو ٌمٌةل ال  اإلدراكيانتُظيى     -9

 أنالتةةل نةةو الةةري ٌحةةدد الجةةكء ولةةٌه العتةةه تمةةا  أنوالموااةةؾ تتسٌةةات تمةةا  األشةةٌاءدرات 
لحت   أنمحاولة الةرد تشتٌل لورة متتامسة دلٌل  أنتنظٌن مدرتاتذا تما  إلىالعضوٌة تمٌل 

  سى  دد من القوانٌن نً : ونموي العقسً فسٌن ونرا ٌتواؾ
 التقارب. –التشاب   –التنظٌن  – اإلؼالق

ماتسةةا  مةا طرحة  لروٌةد  أفافةٌةلقد رتك بٌرلك  سى ؼرٌةكة الجةوي وا تبرنةا  : انغزائز    -9

لؽرٌةةكة الجةةنه وؼرٌةةكة الجةةوي ولذةةا مةةرحستٌن: مرحسةةة مةةا ابةةل الةةوالدة  األنمٌةةةبإ طاطةة  
اللةةبرت ومرحسةةة المضةةػ    ونةةري المرحسةةة تتعسةةق بعةةدن  المةةا ل الرضةةا ة مةةا ابةةل التفةةنٌن

.وحتى ٌةتن لذةن االضةطراب او الفةسوت الفةوي  والعدوان  مرتبطة بالتارٌب  والعض والقضن
  ناتٌن المرحستٌن  لً  ٌتن من فسوت  ٌتن من االل التداٌق لٌما

والةو ً   ومةارا نشةعر ؟  ؟ أالنونةً  مسٌةة معرلةة بمةارا نةتةر  : واملسؤوونية  انىعي -1

وا ٌةا لنةفة  لةً تةل  اإلنفةانتةان  لةإراٌشمل الو ً لسرات والبٌطة والنشاطات التً نقون بذةا 
لحظةةة ووا ٌةةا لعمسةة  لانةة  فٌتتشةةؾ انةة  ملةةدر المشةةاتل التةةً ٌعةةانً منذةةا وبالتةةالً فٌلةةب  

الةةةو ً و والةةةو ً لةةة  مجةةةاالت ماتسةةةةة الةةةو ً الةةةراتًت . بإمتانةةة  ان ٌحةةةل نةةةري المشةةةتالت
 . والو ً لما بٌن الرات والعالن ت بالعالن

ٌعبةر  نذةا مثةل  أنبةدون  اإلنفةاننةً المشةا ر التةً ٌعٌشةذا  : غري املُتهيؤة اإلعًال -1

ؼٌةر المنتذٌةة  اإل مالنري  أن . حاجات ؼٌر مشبعة أٌضاوالؽضب والرنب ونً  واأللنالحكن 
التجنةب وتشةتل اسةٌةة  إلةى اإلنفةانافةتمرت لؤنذةا تقةود  وإرا  مشةؽوال وحةاطرا اإلنفانتجعل 

 وتفبب التوتر  لسفسوت الحالً لإلنفان



تنظٌن ابرات  بحٌث ٌؤار معنى  إ ادةلالتاطن الحً  من  اإلنفان: وٌعنً ادرة  االستثصار -1

ة التاطن الحً واضحا تان االفتبلار لسموااؾ اتثر لعالٌ إدراتجدٌدا ؼٌر الفابق ت لتسما تان 
الفةةبب  أنبٌرلةةك  أشةةارلستولةةل لسحسةةول والمشةةتالت التةةً اةةد تواجةة  الةةةرد ت واةةد  وإمتانٌةةة
لمشةا رنن  واإلدراتوراء فوء التتٌؾ والعلاب لةدى النةاه نةات   ةن اسةة الةو ً  األفافً

 أووموااةؾ ؼٌةر منتذٌةة  أ مةالوترتك الجشطالتٌة  سى الوجود الحالً لسةرد وتعتبر الماضً 
تةل  أن سى اسق الو ً المفتمر والتوالل لةدى الةةرد والةري ٌعنةً  أٌضاك ؼٌر متتمسة وترت

الفابقة ؼٌر المتتمسة ت لعندما ٌدرت الةةرد  األمورلحظة ٌمر بذا الةرد ٌتون اتثر اطال ا  سى 
الابرات المإلمة الفابقة لان  ٌضعذا تحت الدرافة والمنااشة العقالنٌة لستبلر بذا واحدة تسو 

 . األارى

 :  Here and Now وأالٌهُا -9

مفا دة العمةالء  سةى االتلةال المباشةر والةو ً التةان  إلىالجشطالتٌة تذدؾ  أنبٌرلك  أوض 
وتعتبةر ننةا  األاةر سٌذا البعض  أطسقبابراتذن الحاضرة ولً السحظة التً ٌتونون بذا ت واد 

ت والجشطالتٌة انتمةت بالحاضةر ولةن تعةط انتمامةا تبٌةرا لسماضةً والمفةتقبل وا تبةرت  وأالن
الحاضةةر  إلةةىٌعمةةل  سةةى افتحضةةار الماضةةً  أنالمعةةال  الجشةةطالتً  أودور المرشةةد النةفةةً 

  ت ورلت أالنوٌنااش  لتلب  الموااؾ الؽٌر المنتذٌة لً الماضً موااؾ منتذٌة لً الحاضر ل
الةةو ً وتلةةقل بشةةتل بنةةاء وبةةرلت  إلةةىالابةةرات تنتقةةل مةةن الالو ةةً  أوبجعةةل نةةري الموااةةؾ 

 ٌتاسا الةرد من المشا ر والعواطؾ التً تانت متبوتة ومعطسة .

 :   Responsibility املسوونية -9

المفإولٌة تعتبر من ابرك مةانٌن الجشطالتٌة وٌقلد بذا بٌرلك بالو ً ان   بارة  ةن  سمٌةة 
  ولتٌةةؾ  مةةن المةةةانٌن أالنومةةا نشةةعر بةة  ومةةا نةعسةة  وٌعتبةةر لالتعرٌةةؾ  سةةى مةةا نةتةةر بةة  

تؽطةً تةل مةا  أنذةا إلةىالو ً وٌعةود رلةت  أفاه  نً أالنل أنلً الجشطالت حٌث  األفافٌة
نو موجةود و لتٌةؾ  تؽطةى الفةسوت ومةا لة   الاةة بالعمسٌةات الجارٌةة ت وٌتبسةور ننةا مةذةون 

  من  مسٌات لترٌة وفسوتٌة نو جكء من  وان  المفإولٌة التً ٌشعر الةرد بان تل ما ٌقون ب
 ٌتحمل مفإولٌة رلت ولتً ٌتون ناجحا . أن  و سٌ  أالننو الري ٌمر بابرات ماتسةة ل

ٌعةةٌ  طموحةةات وتواعةةات  أن أالٌتةةون لةةاداا مةةع نةفةة  ولةة  طموحةةات وتواعةةات  أن سٌةة  
 . اآلارٌن

   Aggression and Defense انعذواٌ وانذفاع : -8

 إشةبايالعدوان نو محاولة التاطن لستؽسب  سى العواطةق التةً تمنعذةا مةن  مسٌةة  أنٌرى بٌرلك 
 مسٌة ال شعورٌة لحماٌة الرات ونً دٌنامٌتٌة واد تتون حفٌة  بانتحاجات  وٌعرؾ العدوان 

 تما لً جسد بعض الحٌوانات واد تتون حرتٌة تالذرب  ند مواجذة مواؾ مذدد لسةرد .

  Reality انىاقعية -01

من المعروؾ  ةدن اةدرة التةاطن العضةوي االتتةةاء راتٌةا لانة  داطمةا ٌتةا ةل مةن الوفةط البٌطةً 
ورلت بذدؾ الولول الى حالة التواكن ت ونرا ما ٌإدي الى الةرض  سى التاطن ان ٌؽٌر طسبة  

قةال لسحاجات حفب مٌول  ورلت لؤنذا تعود الى ما افماي بٌرلك بالشتل والاسةٌةة ت وٌفةتمر انت
 من الشتل والاسةٌة ونترا   الحاجات المشبعة

وٌعود رلت الى ان التاطن لٌه مفتقبل لقط بل ان ادرات  منةتظن . ونةرا مةا ٌطسةق  سٌة  بٌرلةك 
الوااعٌة تما اشار الى ان الوااعٌة تتؽٌر بتؽٌر حاجات وانتمامات التاطن الحةً وٌشةٌر الةى ان 

شتل واسةٌة . والحاجةة نةً الشةتل التةً تعمةل  سةى الى   الحاجات واالنتمامات وتنظٌن البٌطة
تنظةةٌن الفةةسوت و الاتةة  مةةع البٌطةةة المحٌطةةة و نةةدما تشةةبع الحاجةةة المفةةٌطرة ٌتؽٌةةر المجةةال 

 لظذور حاجات اارى اتثر الحاحا .



 :  االسقاط - 11

لٌحدث نحو االشٌاء والموضو ات مع العالن الاارجً ت ونً تست االجكاء من الشالٌة التةً 
ٌرلضةةذا الةةةرد او ٌةتقةةدنا لٌحةةاول افةةقاط نةةري االشةةٌاء المةروضةةة او المقلةةودة لدٌةة   سةةى 

 اشااا او اشٌاء لمعرلة ابول االلراد لذري االشٌاء المرلوضة والموجودة لدٌ  .

 يثذا انتكايم: -11
اتد بٌرلك  سى مةذون التتامل اي ان االنفان تل متتامل ٌشعر وٌةتر وٌقون بفسوت  لً وحدة 

امسة ت اال ان اجكاء نري الوحدة مقةررة مةن ابةل الطبٌعةة الحقٌقٌةة التامسةة نةفةذا ونةً التةً ت
 تحدد اجكاءنا وال ٌوجد ل انا ااا بالجفد والعقل   ولتن ٌوجد ل نحن التاطن تتل  

 Self and personality انشخصية وانذات -11
  الرات التً تحتوي  سى ثالثة متونات تمظانر لسرات الةعالة التً تتمٌك بالتسقاطٌة واالتكان لان

  ونةةةري تعتبةةةر المراحةةةل Personality    والشالةةةٌة لId  والذةةةو ل(Ego ونةةةً االنةةةا
الرطٌفةةٌة لستتٌةةؾ ت الذةةو ٌمثةةل الاسةٌةةة المعطةةاة مةةن الطااةةات االولٌةةة واالثةةارات العضةةوٌة ت 

لذً الشتل المبتةدي  والابرات الماضٌة ؼٌر المتتمسة واالدرات الؽامض لسبٌطة ت اما الشالٌة
  الري ٌمثل الشتل الري فوؾ تتون  سٌ  الرات

 
                  

  : االَا االسفم واالَا االعهى-11
افتمد بٌرلك نري الةتةرة مةن التحسٌةل النةفةً . لاالنةا اال سةى بالنفةبة   اافان الرات لقد  تشتل

تضةةع القةةوانٌن المتعسقةةة  لسجشةةطالت تتلةةؾ بالتفةةسط واالفةةتقامة و تتلةةؾ بةةالقوة ونةةً التةةً
بالمفموح والممنوي ونو ٌمٌل الى التمال . امةا االنةا االفةةل لذةً تمثةل الةةرد المؽسةوب  سةى 
امةةري وتسعةةب دور دلةةا ً لتقةةون بةةالتمسق واال تةةرار والبتةةاء بذةةدؾ التذةةرب مةةن المفةةإولٌات 

 وبذدؾ االفتعطاؾ احٌانا اارى  احٌانا

 Neurosis  انعصاب -11
بٌرلك  سى ان  من الاطؤ افتادان تسمة العلاب وان  من االلضةل افةتادان اضةطراب لقد اشار 

النمو او اضطراب تطور الشالٌة . واد افةم  بٌرلةك الةى  ةدد مةن المفةتوٌات مةن العلةاب 
 ونً :

: ونً مرحسة التعامل مةع االاةرٌن بطرٌقةة معٌنةة وؼٌةر تسقاطٌةة وٌتمٌةك لٌذةا الةةرد  التكٌٌؾ  -0
االدوار التً ٌرؼب ان ٌتونذا او ٌحب ان ٌراي االاةرون  سٌذةا اال انة  فةر ان  بالسعب وتمثٌل

 ما ٌتشؾ كٌؾ الدور وٌواج  شعورا مإلما .
: ونو ناجن  ن اتتشاؾ النةه  سى حقٌقتذا او رلض االارٌن لسشاا ارا اتتشةةوا  الذسع    -9

واتتشةاؾ حقٌقةة نةفة   نري الحقٌقة وٌحاول الةرد ننةا ان ٌتجنةب االلةن الةري ٌنةت   ةن رإٌةة
 التً ٌنترنا .

: ونً المرحسة التً ٌحه بذا الةةرد بةالموت ال نة  ٌشةعر انة  ؼٌةر اةادر  سةى النجةاة  المؤكق  -9
وشعوري  اطد الى ااناي نةف  بؤن  ؼٌر اادر  سى تاطً المشتسة بنةف  وٌحتاج الى مفةا دة 

 الؽٌر او البٌطة ت و ندنا ٌشعر ان  ال شًء .
: و ندما ٌلل الةرد الى مرحسة ااتٌار شعوري بالموت بةدال مةن انتةاري والذةرب منة   االلحاح  -1

لان   ندطر ٌلل الى مرحسة االلحاح و نةدما ٌلةل الةى الةرات الحقٌقٌةة وٌةتاسا مةن دلا اتة  
 وٌبدا باالتلال برات  الحقٌقٌة اي ٌتون متلال و سى و ً مع رات  .

 psychosis and Neurosis انذهاٌ وانعصاب -11



  . بٌنمةةا الةةرنان Self   او الةةرات لEgo العلةةاب  بةةارة  ةةن اضةةطراب لةةً وظةةاطؾ االنةةا ل
وترلت العلاب اد ٌنت   ن لرا ات داال الةةرد    Id  بارة  ن اضطراب لً وظاطؾ الذول

او بٌن حاجات الةرد والمتطسبات االجتما ٌة ت ونرا ٌعنً ان االتلال بٌن الةرد وبٌطت  ال ٌكال 
بٌنما لً حالة الرنان ٌتون الةرد بعٌدا  ةن الوااةع ونةو ال ٌفةتطٌع التمٌةك بةٌن الحقٌقةة ااطما 

والاٌةةال واةةد ا طةةً بٌرلةةك انتمامةةا اسةةٌال لسةةرنان لةةً نظرٌتةة  لةةً العةةالج الجشةةتطالتً مةةا  ةةدا 
                                              حاالت البرانوٌا

   Therapy Process عًهية انعالج -11
ما ٌحاول المعال   مسة  لةً     وانEgo ان ندؾ العالج نو ا ادة التتامل لً وظاطؾ االنا ل

 مسٌة العالج تدرٌجٌا اطةوة بعةد اطةوة ونةو جمةع شةتات الشالةٌة المتلةد ة حتةى ٌلةب  
ان ٌجب ا ادة الةالح الةةرد تتةل   الشاا  سى مقدار من القوة لتفذٌل نموي ت وننا نالحظ 

الري ٌتةون  سةى اتلةال تامةل مةع نةفة  ومةع وااعة  ت ان الةو ً ٌقةود  والشاا الفوي نو
العضةةوٌة الةةى تنظةةٌن راتةة  ونتةةرا ٌعتمةةد  سةةى معرلةةة الحقٌقةةة لسةةرات ت و سةةى معرلةةة الضةةوابط 
االجتما ٌة ت وٌتلؾ العالج الجشطالتً بان  ٌشب  الحٌاة لذو ل نو واالن   ال شةًء موجةود 

بقة نةةً لقةةط تمةةا تتمثةةل لةةً الةةراترة الاالٌةةة ت واالشةةٌاء ما ةةدا ننةةا واالن . لةةالموجودات الفةةا
 المتواعة لً المفتقبل لقط نً ما تظذر لً تواعاتنا وتنبإاتنا الحالٌة .

 
 

 : طبيعة االنسان حسب وجهة نظر اجلشطالث
رؼةةن أن بٌرلةةك اةةد تةةدرب أفافةةا لةةً مدرفةةة التحسٌةةل النةفةةً واةةد تةةؤثر لةةً جانةةب مةةن        

تطوٌري لسعالج الجشطالتً بالتحسٌل النةفً ت إال أن نظرة العالج الجشطالتً لسناه ارٌبة جةدا 
مةةن وجذةةة نظةةر المدرفةةة اإلنفةةانٌة . لذةةو ٌةةرى الطبٌعةةة اإلنفةةانٌة تتةةل تشةةتمل  سةةى أجةةكاء 

الحٌاة معا ت ولتةنذن حٌنمةا  ٌبدإونإنفانا متةردا ت وٌرى أن األلراد  ماتسةة تلنع بمجمو ذا
ٌنمون وٌتبرون وٌواجذون الابرات ت والمشا ر والمااوؾ لً الحٌاة ت لإن رلت ٌتفةبب لةً 
لقدان أجكاء من أنةفذن تقتطع من التل أو ما ٌفمى بالجشتالت . لإرا أرادوا حٌاة لٌذا تحقٌق 

أن ٌعٌةدوا تسةت األجةكاء الةى التةل ت و سٌة  لةإن اإلرشةاد الجشةطالتً  لسرات ولألنداؾ ت لعسةٌذن
 ٌعمل  سى إ ادة توحد األجكاء مع الشاا تتل . 

ولٌما ٌسً تساٌا بافونك لسجوانب الثمانٌة األتٌة  سى أنذا تعبر  ةن وجذةة نظةر الجشةطالتً 
 : 0891حول طبٌعة اإلنفان 

ذكة بةل تةل متتامةل ت وال ٌمتةن لذةن األجةكاء .اإلنفان تل ال ٌتجكأ ت لذو لٌفت مجمو ة أج0
 من انةعاالت وألتار وأحافٌه وأدارت اارج إطار الشاا تس 

.إن اإلنفان نو أٌضا جةكء مةن بٌطتة  الاالةة ت وال ٌمتةن لذمة  اةارج إطةار نةري البٌطةة أو 9
 بمعكل  نذا . 

الاارجٌة والدااسٌة ت إنة  .أن اإلنفان بجمٌع أجكاط  نو الري ٌاتار تٌؾ ٌفتجٌب لسمثٌرات 9
 لا ل لً العالن الري ٌعٌ  لٌ  ولٌه مجرد مفتجٌب .

.إن اإلنفةةان لدٌةة  الطااةةة لٌتةةون وا ٌةةا بدرجةةة تامسةةة بتةةل األحافةةٌه واأللتةةار واالنةعةةاالت 1
 واإلدرات .

.الفسوت التسً لٌه محتوما بعنالري الةردٌة وحٌثما تتةون العمسٌةات جكطٌةة لذةً محتومةة 1
الدااسٌة لستل لؤي جكء من التجربة نو التجربةة تامسةة وتؽٌٌةر أي جةكء لةً التجربةة بالطبٌعة 

 ٌؽٌر التجربة تتل .
 .اإلنفان اادر  سى إجراء االاتبارات ألن  واي . 1



.اإلنفان ال ٌفتطٌع أن ٌعاٌ  الماضً والمفتقبل بمعكل  ةن الحاضةرت وإنمةا ٌفةتطٌع لقةط 9
اٌشة حالة ما لإن مسةذا تامل ٌةت  لً الحاضر وٌتعامل أن ٌابر رات  لً الحاضر لقط لعند مع
 مع  اإلنفان وٌاتبري لً الحاضر . 

 دور املعاجل اجلشطالحي:
ٌجب ان ٌتةون المعةال  الجشةطالتً متمرفةا لطةرق مةن العةالج الماتسةةة ولدٌة  المةان بمةةانٌن 

تةان متمرفةا .  واوا د النظرٌة ت متالا لً العالج ألن  ال ٌفتطٌع ممارفة العالج اال مةن
والمعةةال   ضةةو لعةةال وبدونةة  ال تةةتن العمسٌةةة العالجٌةةة تمةةا  سٌةة  ان ٌشةةارت العمٌةةل المشةةا ر 
والعواطؾ وان ٌتون حفافا ولدٌ  مذارة لً االتلال ؼٌةر السةظةً ت و سٌة  ان ٌقةرر الطةرق 

ى المفتادمة لً الجسفة العالجٌة وٌةوكي األدوار وٌلةمن االلعةاب والتمةارٌن التةً تفةا د  سة
االفتمرار لً المشارتة وٌتن رلت تس  لةً اطةار الموضةوي والمواجذةة مةن ابةل المعةال  حٌةث 
ٌتون نمورجا لسمجمو ة لً وضوح  ولةراحت  وادرتة   سةى طةرح االفةطسة المنافةبة إلبقةاء 
العمٌةةل لةةً الحاضةةر ل ننةةا واالن   و سٌةة  ان ٌتةةون مبةةد ا واالاةةا لةةً افةةتادان طةةرق العةةالج 

تكن بطرٌقة واحدة من العالج بل  سٌ  ان ٌدرت ان لتل لرد لردٌتة  الاالةة وتنو ذا وان ال ٌس
ب  . و سٌ  اٌضةا ان ٌتعةرؾ  سةى الطااةات الموجةودة لةدى العمٌةل او ا ضةاء المجمو ةة وان 
ٌقدن الابرات لً الوات المنافب وبطرٌقة منافةبة والتولةل الةى االشةٌاء االتثةر حٌوٌةة لةدى 

ؼٌر المنتذٌة مرا ٌةا  ةدن الضةؽط  سٌة  ت و سٌة  اٌضةا مفةا دة  العمٌل إلتمال وانذاء ا مال 
 العمٌل وا ضاء المجمو ة لشرح مشا رنن بلراحة ووضوح .

 gestalt:techniquec of therapy جكنيكات العالج اجلشطالحي
وطةةرق العةةالج الجشةةطالتً نةةً الترجمةةة العمسٌةةة لمةةةانٌن وتلةةورات النظرٌةةة  تعتبةةر افةةالٌب

 لألفةةالٌبالجشةةطالتٌة لةةً العةةالج النةفةةً ت ولةةً وااةةع االمةةر انةة  لةةٌه ننةةات نظةةان محةةدد 
لةةً العةةالج الجشةةطالتً ت انمةةا نةةرا النةةوي ٌقةةدن تمةةارٌن محةةددة لةةً االنةةا والجةةوي  توالتتنٌتٌةةا

نةرا االتجةاي ٌةرون انة  مةا دان العلةاب ناتجةا  ةن ا ااةة لةً النمةو لةةان والعةدوان ت والةحاب 
الالح نري اال ااة ال ٌتن  ن طرٌق العالج بل ٌتن  ةن طرٌةق ا ةادة الةةرد الةى مجةرى النمةو 
الفسٌن ونرا لٌه ممتنا  ن طرٌق االفتبطان لمشا ر الةرد وانما ٌتن  ن طرٌق العمل الةعةال 

 ومنذا..

 ( : now and how االن وكيف )    -1
 سى العمٌل ان ٌعٌ  نري المشتسة اال ل المقابسة اي االن ت حٌث تعنً ل االن   ط و ً الةرد 
الحالً بتجارب  وننا لٌه من الضروري ان ٌحلل المعال   سى تارٌخ العمٌل المرضً تما ال 

ٌشةجع العمٌةل ٌفم  لسعمٌل ان ٌتتسن  ن الماضً بافتادان االلعال الماضٌة والرترٌات ت بةل 
 ولوت    سى التحدث  ن مشتست  االنٌة بقدر االمتان وٌالحظ اشارات  و واطة  واحافٌف 

امةةا ل تٌةةؾ   لذةةً تعنةةً تٌةٌةةة ولةةؾ الةةةرد لمشةةا ري اةةالل ابةةرة معٌنةةة والمذةةن ننةةا شةةتل 
وطرٌقة التعبٌر ولٌه المحتوى ت ودور المعال  لةت انتباي العمٌةل الةى فةسوت  احفافةٌ  دون 

اء العمٌةةل مةةن اةةالل الةةو ً واالدرات الةةري ةتةفةةٌرنا ت وبةةرلت ٌحقةةق المعةةال  شةة ذةةا اوترجمت
 ٌإدي الى اتلال العمٌل بالموااؾ ؼٌر المنتذٌة والتً ٌمتن انذاطذا .

 : احباط العميل -1
ونةً مةن التتنٌتةةات العالجٌةة المتبعةةة لةً العةةالج الجشةطالتً ت لةةنحن نعةرؾ ان االنفةةان  

ٌفتطٌع رإٌة االشٌاء بوضوح ت ان  الشاا الري ٌتون ااطةا مسٌطا العلابً نو الري ال 
 بالتجنبات ت مقاوما لسو ً .



حٌةةث ٌةةرى الجشةةطالتٌون ان العمٌةةل ٌفةةتادن السؽةةة لةةً اؼسةةب االحٌةةان  :  حتًؤؤم املسؤؤوونية -3

االاةاء  دن رؼبت  لً تحمل مفةإولٌة مشةا ري وفةسوت  وؼالبةا مةا تتةون افةتجابات العمٌةل 
تتون  سى شتل افطسة ٌطرحذةا  سةى المعةال  ومثالذةا افةتادان  بةارة ل ال افةتطٌع تجنٌب  او 

بدال من ل ال ارٌد   ودور المعال  ننا ان ٌطسب من  افةتادان  بةارة ال ارٌةد بةدال مةن  بةارة ال 
افتطٌع مما ٌعود العمٌل الى معرلة ان  نو المفإول وٌتحمل مفإولٌة ما ٌحدث وان المبادرة 

ٌدلع المعال  العمٌل لتحمةل المفةإولٌة تجةاي مشةا ري وفةسوت  وٌتحمةل العمٌةل  لً ٌدي وبرلت
 المفإولٌة ننا واالن بحٌث ٌلب  وا ٌا لما نو .

 The empty chair انكزسي اخلايل :  -1
ونو من اتثر االفالٌب الجشطستٌة افتاداما لً العالج ت ومةن اةالل نةري الطرٌقةة ٌةتن اجةراء 

او بٌن اجكاء من الشالٌة ت حٌث ٌوضع ترفٌان متقابالن احدنما  حوار بٌن العمٌل واارٌن
ٌمثةةل العمٌةةل او احةةد اجكاطةة  مثةةل االنةةا اال سةةى والثةةانً ٌمثةةل شالةةا ااةةر او جانبةةا ااةةر مةةن 
الشالةةٌة مثةةل االنةةا ت و نةةدما ٌبةةدا الحةةوار ٌنتقةةل العمٌةةل مةةن ترفةةً الةةى ااةةر ودور المعةةال  

الحةوار تمةا ٌبةدي المعةال  مالحظاتة  وٌرشةدي  نةدما ببفاطة مراابة العمٌل ومةدى تقدمة  لةً 
 ٌؽٌر الترفً تما ٌقترح المعال  جمال ٌقولذا العمٌل او ٌسةت نظري لما اٌل .

 ( : The hot chair انكزسي انساخٍ ) -1
وتتن نري الطرٌقة بوجود مجمو ة ارشادٌة ت حٌةث ٌقةون المعةال  بتوضةٌ  مةذومة  لسجما ةة 

فٌجسه  سى الترفً  سٌ  ان ٌتون مفتعدا لسحدٌث  ن مشتست   وٌابرنن بان الشاا الري
ولق مشا ري االن وننا . وٌبٌن لسجما ة ان  ٌمتن ان ٌطسب منذن المفا دة او ا طاء االمثسة  

وتفتؽرق  وٌسجؤ المعال  الى افتةكاك العمٌل بطرٌقة  داطٌة لٌجعس  ٌعبر  ن مشتست  الحقٌقٌة
واطدنا انذةا تكٌةد الةو ً  نةد العمٌةل لراتة  ومشةا ري تمةا داٌقة ت ومن ل 01-91الجسفة من 

تنمً شعوري بالجما ة وبانتمان االارٌن بمشا ري وانتمامات  وتحقق اٌضةا ؼاٌةة ااةرى لةً 
 تعسٌن الجما ة من االل المواجذة مع المشا ر الحقٌقٌة .

 homework انىاجة انثيتي : -1
ٌعمةل بعةض الوظةاطؾ البٌتٌةة وبعةض العمةالء وٌقلد برلت بةؤن المعةال  ٌطسةب مةن العمٌةل ان 

ٌتونون اادرٌن  سى االفتعجال لً العالج بمثل نري الطرٌقة ولتن اٌضا لان  لٌه تل العمةالء 
 اادرٌن  سى تنةٌر الوظاطؾ المسقاة  سى  اتقذن واد ٌتمادون لً تجنب رلت .

   Use dreams is therapy استخذاو االحالو يف انعالج : -1
نظةةر الجشةةطالتٌٌن اةةد ٌحتةةوي لةةً بعةةض اشةةتال   سةةى وضةةع ؼٌةةر متتمةةل وؼٌةةر مةةن وجذةةة 
والحسن نو رفالة وجودٌة ت ترلت ٌنظرون الى الحسن  سى ان  اتثر من تونة  وضةع   مفتو ب

ؼٌر متتمل او رؼبة ؼٌر مشبعة ت انذن ٌنظرون ترلت لسحسن  سى ان  ربما ٌتون اتثةر التعةابٌر 
 ان .تسقاطٌة لستعبٌر  ن وجود االنف

   Integration انتكايم :  -8
ٌرى بٌرلك ان افالٌب العالج الجشطالتً ال تعمل وحدنا وان الترتٌك  سى التجارب والمشةا ر 
والو ً ت تةل نةري االمةور تةإدي الةى التتامةل لةً شالةٌة العمٌةل . ولةً العةالج الجشةطالتً 

لةً العةالج النةفةً التحسٌسةً ٌتون الترتٌك  سى التتامل اتثر من الترتٌك  سى التحسٌل تما نةو 
الةةري ٌذةةدؾ الةةى ان المعةةال  ان ال ٌنفةةى اي لةةؽٌرة او تبٌةةرة مةةن المقاومةةة الشةةعورٌة مثةةل 
الاجل واالحراج ولرلت لان العالج لٌه  مسٌةة ممتعةة بالنفةبة لسعمٌةل . والمعةال  ٌتةون اتثةر 

د العمٌةل لٌواجة  ا تبارا لسعمٌل من الدااط  وانمةا ٌتةون بلةةت  المذنٌةة مرشةدا نةفةٌا ٌفةا 
  رؼبات  واحتٌاجات  التً تان ٌبتعد  نذا او ٌتجنبذا .



                                                                   العالج التةا سً لاٌرت بٌرن                                                                                                    
ولد اٌرت بٌرن لً مونلاير تنةدا ت وحلةل  سةى شةذادة الطةب مةن جامعةة مٌةل  ةان             

ت وماره التحسٌل النةفً لمدة  شر فنوات وبعد رلت بعامٌن  مل تؤالاطً إتسٌنٌتً 0891
لً الطب النةفً لً النةفً لً نٌوٌورت ثن التحق لً الجٌ  وننات مةاره العةالج الجمعةً 

فتقر لً تالٌةورنٌةا تولةً مطسةع الامفةٌنٌات تحولةت ألتةار وبدأ ٌطور منذج ت وبعد الحرب ا
حٌةث نشةر مقالةة 0819بٌرن  ن التحسٌل النةفً تونشر أول أ مال  لةً تحسٌةل التةا ةل  ةان 

لً المجسة االمرٌتٌة بعنوان : التحسٌل التةا سً طرٌقة جدٌدة ولعالة لً العالج الجمعةً ت تمةا 
 ج .                                                                                                                          نشر مقالة بعنوان حاالت األنا لً العال

راشةةدٌن  نةةدما اةةرر  –اطةةةال  -تآبةةاءٌعتبةةر بٌةةرن أول مةةن واةةؾ  سةةى ظةةانرة  الاةةة النةةاه 
ءي                                                                ٌقولةةةةةةةة   مةةةةةةةةال مةةةةةةةةا تةةةةةةةةان مةةةةةةةةالءي حٌةةةةةةةةث تعسةةةةةةةةن ان ٌتةةةةةةةةرجن  الةةةةةةةةىاالفةةةةةةةةتماي 

 النظرة لسطبٌعة االنفانٌة                                                                                                    

االولةى اةد ٌواجة   االى درجة ممتن  من األٌةان الىلدي االنفان القدرة لً تطوٌر ادرات   -0
                                                 التامنةالةرد لعوبات تمنع  من تطوٌر ادرات  

        وااتٌار انداؾ وفسوتٌات جدٌدة                                                                                                  -9
 و ً                                                                                               االنفان لدٌ  ال -9
أشتال متعددة من االتلال واالفتجابات من االاةرٌن  الىاالنفان مفإول وٌتمٌك بحاجات   -1

 لً  مسٌات التةا ل 
                                                                  


