
برنامج العالج الواقعي

طالل األسمري /أأعداد وتنفيذ 
أخصائي اجتماعي أول 

املقيطدانه . أإخراج



اقعي  مؤسس العالج الو

جالسروليام 

اقعي، ثم انتقل عب إلى 1957ام عد اعتراضه على البرنامج النفس ي التقليدي كون آرائه الخاصة حول العالج الو

أفكاره حول طريقة كاليفورنيا كرئيس األطباء النفسيين في مركز للفتيات الجانحات، وكانت فرصه له لتنفيذ

اقعي، وقد الت أفكاره نجاحا كبيرا، وفي عام  اقعي في ( جالسر)نشر 1961العالج الو األشكال األولى للعالج الو

املعالجة )تاب ثم نقحت املفاهيم الواردة في الكتاب وأعيد طبعها في ك( الصدمة العقلية واملرض العقلي)كتاب 

اقعية لى وهي جائزة ع. منحته جامعة سان فرانسسكو الدكتوراه الفخرية وذك إلسهاماته1990، وفي عام ( الو

.  نال جائزة التطور املنهي، وذلك نظير إنجازاته في مجال العالج النفس ي2003مستوى الدولة ، وفي عام 



اقعي  العالج الو
(  اإلختياروظيفة نظرية )

اقعي على أن كل ما يصدر عن اإلنسان هو سلوك  يؤكد العالج الو

وغيرها.. كل ما تقوم به داخليا وخارجيا اإلحساس الحركة والتفكير/ يعرف السلوك الكلي بأنه

:  وكل سلوك يتكون من عناصر  هي

وفي العادة يسطر أحدهما أو يقودها لآلخر

وك االخرى الذي يستطيع االختيار للعنصر الذي يسطر على عناصر السل( أنت)على أن اإلختيار وتركز نظرية 

عقلي انفعالي يفسيولوج حركي



اقعي  مناطق املشكلة في العالج الو

الصورة 
الذهنية

السلوك القيم



:  من خالل نظرية االختيار 

اقعك عاملك، وصورك الذهنية ، واذا كانت هذه الصورة الذهنية ايج ابية وفيها ما تصنعه في عقلك ينعكس على و

سعادة تنعكس على قراراتك وحياتك 

التغيير 
بالداخل 

العالم 
الخارجي 



اقعي أهم مفاهيم العالج الو

اقع• اقعية الشعورية في الحاضر بعيدا عن املثالية أو الخيال أو األحالم/ الو وأن الفرد عباره عن الخبرات الو

اقع الذي يعيشه بغض النضر عن الظروف  ااملصاحبهالسوي هو الذي يتقبل الو قع جزئيا أو له وأن إنكار الو

.كليا يسبب اضطراب في السلوك

سيولوجية مثل هي مسؤولية الفرد في اشباع احتياجاته وتتمثل هذه االحتياجات في الحاجات الف/ املسؤولية•

كون والحاجة لتقدير الذات، واإلنسان السوي هو الذي يكون مسؤوال عن اشباع حاجاته، ويلآلمانالحاجة 

ة يسبب مسؤوال عن سلوكه ونتائجه وأن السلوك غي املسؤول، ونقص القدرة على إشباع الحاجات األساسي

. للسلوكإضطراب

قدرة اإلنسان على فعل الصواب وتجنب الخطأ وذلك حسب ما يمليه عليه الدين،/ الصواب والخطأ•

اة والقوانين، واألعراف السائدة في كل مجتمع، وهو سلوك معياري متى ما أحترمه الفرد حقق له الحي

. االجتماعية الناجحة، والعكس بالعكس



اقعي االضطرابات في العالج الو

ا يشكل معاناة بأن االضطرابات تنشأ في حال فشل الشخص في تحقيق حاجاته كلها أو بعض منها ممجالسر يقول 

.قد يخفيها وقد يظهرها

: السلوك إضطرابمن أسباب 

.  نقص إشباع حاجات الفرد أو فشله في إشباعها-

اقعية - ارتفاع املعايير األخالقية للمريض بدرجة غير و

. فشل الفرد بالقيام بدوره املوكل إليه-

.نعدام املسؤولية لدى الفرداضعف أو -

اقع- اقع أو فقدان االتصال بالو .  إنكار الو



وظيفة نظرية االختيار

(  صورة ذهنية–حاجه )تفهم مصادر السلوك حيث أن وراء كل سلوك -

توقع السلوك

تعطي الوعي للسيطرة على السلوك

(يوجد فرق بين ما تريد وبين ما هو متفق)تفسير االمراض النفسية -

ذاته وال يمكن أن اما بتوفير االحتياجات أو تغيير الصورة الذهنية وال يقوم بها إال اإلنسان ب: تعالج املشكالت -

.يغير شخص اخر  إال بالقبول من الطرف اآلخر

افقت تحلل املشكالت النفسية بين األفراد كلما اختلفت الصورة الذهنية كلما تنافرت االشخاص- وكلما تو

.  الصورة الذهنية كلما انسجمت األشخاص



اقع  نظرية )يسعى من خالل العالج بالو
:  إلى ( االختيار

تبصير اإلنسان بسلوكه-

للتوازن إختاللالسلوك السوي أفعله وتحمل نتيجته والسلوك الضار تجنبه فأنه يجعل فيك 

: البد من إدراك أن هناك ثالثة ليست من اختياراتي وهي-

املوت 

الحياة 

األقدار  



كيف نعرف السلوك السوي وغير السوي؟
اإلختيارمن خالل نظرية 



يعرف السلوك السوي وغير السوي 

من خالل معرفة هذا السلوك بأنه فعال أو غير فعال 

من خالل النظر  إلى 

النتيجة-

املنفعة-



اقعي خطوات العالج الو

(بناء عالقة مهنية)تهيئة الحالة النفسية -

اتخاذ اإلجراءات الالزمة-

(wdep)اعداد األسئلة ألنها مكررة عند كل مشكلة  تسمى هذه الفنية -

(wants)اين االختالل عند العميل ماذا يريد ؟  ✓

(doing /behavior)ماذا فعلت ؟ ✓

(evaluation)تقييم األفعال ✓

(pla)تخطيط : ماذا نفعل✓



نشاط

اقع ضعي حالة وأسردي تفاصيلها مطبقة عليها فنية  موضحة كل سؤال واألجوبة ( wdep)من خالل العالج بالو

له املتوقعه



تم بحمد هللا 

مخرج  لقاء برنامج تشخيص العالج األسري 

طالل األسمري . أ/ أعداد وتنفيذ 

أخصائي اجتماعي أول 

املقيطدانه . أ/تنسيق وإخراج 


