
 
عي     

امج  العلاج  الواق  رن   ب 
 
 ػالٌ ألاطمسي /أأعداد وجىفير 

 أخصائي احخماعي أٌو 
 

 اإلاليؽداهه . أ إخساج



  

اكعي   مؤطع العالج الى

   حالطسوليام 

اكعي، ثم اهخلل عام ب إلى  1957عد اعتراطه على البرهامج الىفس ي الخلليدي هىن آزائه الخاصت حٌى العالج الى

لت  واليفىزهيا هسئيع ألاػباء الىفظيين في مسهص للفخياث الجاهحاث، وواهذ فسصه له لخىفير أفيازه حٌى ػٍس

اكعي، وكد الث أفيازه هجاحا هبيرا، وفي عام  اكعي في ( حالطس)وشس  1961العالج الى ألاشياٌ ألاولى للعالج الى

اإلاعالجت )ثم هلحذ اإلافاهيم الىازدة في الىخاب وأعيد ػبعها في هخاب ( الصدمت العلليت واإلاسض العللي)هخاب 

اكعيت ت وذن إلطهاماجه 1990، وفي عام ( الى وهي حائصة على . مىحخه حامعت طان فساوظظىى الدهخىزاه الفخٍس

 .  هاٌ حائصة الخؼىز اإلانهي، وذلً هظير إهجاشاجه في مجاٌ العالج الىفس ي 2003مظخىي الدولت ، وفي عام 

  



  

اكعي   العالج الى
ت )  ( ؤلاخخيازوظيفت هظٍس

اكعي على أن ول ما ًصدز عً ؤلاوظان هى طلىن    ًؤهد العالج الى

 وغيرها.. ول ما جلىم به داخليا وخازحيا ؤلاحظاض الحسهت والخفىير/ ٌعسف الظلىن الىلي بأهه

 :  وول طلىن ًخىىن مً عىاصس  هي

 

 

 

 وفي العادة ٌظؼس أحدهما أو ًلىدها لآلخس

ت   الري ٌظخؼيع الاخخياز للعىصس الري ٌظؼس على عىاصس الظلىن الاخسي ( أهذ)على أن  ؤلاخخياز وجسهص هظٍس

 حركي فسيولوجي انفعالي عقلي



  

اكعي   مىاػم اإلاشيلت في العالج الى

 

 

 

 

 

 

الصورة 
 الذهنية

 القيم السلوك



  

ت الاخخياز   :  مً خالٌ هظٍس

اكعً عاإلاً، وصىزن الرهىيت ، واذا واهذ هره الصىزة الرهىيت اًجابيت وفيها  ما جصىعه في عللً ًىعىع على و

 طعادة جىعىع على كسازاجً وحياجً 

 

 

 

 

 

 

التغيير 
 بالداخل 

العالم 
 الخارجي 



  
اكعي  أهم مفاهيم العالج الى

اكع• ت في الحاطس بعيدا عً اإلاثاليت أو الخياٌ أو ألاحالم وأن الفسد / الى اكعيت الشعىٍز عبازه عً الخبراث الى

اكع الري ٌعيشه بغع الىظس عً الظسوف  اكع حصئيا  اإلاصاحبهالظىي هى الري ًخلبل الى له وأن إهياز الى

 .أو وليا ٌظبب اطؼساب في الظلىن

هي مظؤوليت الفسد في اشباع احخياحاجه وجخمثل هره الاحخياحاث في الحاحاث الفظيىلىحيت مثل / اإلاظؤوليت•

ىىن  لآلمانالحاحت  والحاحت لخلدًس الراث، وؤلاوظان الظىي هى الري ًىىن مظؤوال عً اشباع حاحاجه، ٍو

مظؤوال عً طلىهه وهخائجه وأن الظلىن غي اإلاظؤوٌ، وهلص اللدزة على إشباع الحاحاث ألاطاطيت ٌظبب 

 . للظلىن إطؼساب

كدزة ؤلاوظان على فعل الصىاب وججىب الخؼأ وذلً حظب ما ًمليه عليه الدًً، / الصىاب والخؼأ•

واللىاهين، وألاعساف الظائدة في ول مجخمع، وهى طلىن معيازي متى ما أحترمه الفسد حلم له الحياة 

 .  الاحخماعيت الىاجحت، والعىع بالعىع



  

اكعي  الاطؼساباث في العالج الى

بأن الاطؼساباث جيشأ في حاٌ فشل الصخص في جحليم حاحاجه ولها أو بعع منها مما ٌشيل معاهاة  حالطس ًلٌى 

 .كد ًخفيها وكد ًظهسها

 : الظلىن  إطؼسابمً أطباب 

 .  هلص إشباع حاحاث الفسد أو فشله في إشباعها-

اكعيت -  ازجفاع اإلاعاًير ألاخالكيت للمٍسع بدزحت غير و

 . فشل الفسد بالليام بدوزه اإلاىول إليه-

 .وعدام اإلاظؤوليت لدي الفسداطعف أو -

اكع- اكع أو فلدان الاجصاٌ بالى  .  إهياز الى



  

ت الاخخياز  وظيفت هظٍس

 (  صىزة ذهىيت –حاحه )جفهم مصادز الظلىن حيث أن وزاء ول طلىن  - 

 جىكع الظلىن

 حعؼي الىعي للظيؼسة على الظلىن

د وبين ما هى مخفم)جفظير الامساض الىفظيت -  (ًىحد فسق بين ما جٍس

اما بخىفير الاحخياحاث أو حغيير الصىزة الرهىيت وال ًلىم بها إال ؤلاوظان براجه وال ًمىً أن : حعالج اإلاشىالث -

 .ٌغير شخص اخس  إال باللبٌى مً الؼسف آلاخس

افلذ - جحلل اإلاشىالث الىفظيت بين ألافساد ولما اخخلفذ الصىزة الرهىيت ولما جىافسث الاشخاص وولما جى

 .  الصىزة الرهىيت ولما اوسجمذ ألاشخاص



  

اكع  ت )ٌظعى مً خالٌ العالج بالى هظٍس
 :  إلى ( الاخخياز

 جبصير ؤلاوظان بظلىهه - 

 للخىاشن  إخخالٌالظلىن الظىي أفعله وجحمل هديجخه والظلىن الظاز ججىبه فأهه ًجعل فيً 

 : البد مً إدزان أن هىان ثالثت ليظذ مً اخخيازاحي وهي-

 اإلاىث 

 الحياة 

 ألاكداز  



  

 هيف وعسف الظلىن الظىي وغير الظىي؟
ت   ؤلاخخيازمً خالٌ هظٍس



  

 ٌعسف الظلىن الظىي وغير الظىي 

 مً خالٌ معسفت هرا الظلىن بأهه فعاٌ أو غير فعاٌ 

 مً خالٌ الىظس  إلى 

 الىديجت-

 اإلاىفعت-



  

اكعي  خؼىاث العالج الى

 (بىاء عالكت مهىيت)تهيئت الحالت الىفظيت -

 اجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت-

 (wdep)اعداد ألاطئلت ألنها مىسزة عىد ول مشيلت  حظمى هره الفىيت -

  د ؟  (wants)اًً الاخخالٌ عىد العميل ماذا ًٍس

 ماذا فعلذ ؟(doing /behavior) 

 ٌجلييم ألافعا(evaluation) 

جخؼيؽ : ماذا هفعل(pla) 

   



  

 وشاغ

اكع طعي حالت وأطسدي جفاصيلها مؼبلت عليها فىيت   مىضحت ول طؤاٌ وألاحىبت ( wdep)مً خالٌ العالج بالى

 له  اإلاخىكعه



 

 جم بحمد هللا 

اكعيمخسج  للاء بسهامج   العالج الى

 ػالٌ ألاطمسي . أ/ وجىفير أعداد 

 أخصائي احخماعي أٌو 

 اإلاليؽداهه . أ/جيظيم وإخساج 


