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.  البشريةالمتأصلة في الطبيعة انطالقا من الطيبة 

قائمة جو يسمح بتطوير عالقةبتوفير " المعالج"مهمة تتمثل 

"ةالحقيقيالذات المعالج عن أن يعبر يجب "على التطابق 

(فهم متعاطف)التعاطف 



فْع؟ أو هو العالُج الذي يرك ُِّز على الُمْنتما 
المتمحوُر حول الُمْنتفْع؟

عروف أيًضا العالُج الذي يرك ُِّز على الُمْنتفع، والم•
الج باسم العالج المتمرك ِّز بالُمنتفع أو الع

شكٌل غيُر : الروجيري أو الروجرسياني، هو
ٍّ من العالج بالكالم، طوَّره عالُم ا لنَّْفسِّ توجيهي 

اإلنساني كارل روجرز خالل خمسينيات القرن
.الماضي



العالج المرتكز على المنتفع

ريك يتصرُف االختصاصيُّ في هذا النهج كش•
بقى متساوٍّ بعملية العالج، مع الحفاظ على أن ي

ا على فهو ال ُيصدر أحكامً -ُمعالًجا غيَر توجيهي 
ُم اقتراحاتٍّ أو حلواًل  .المشاعر أو ُيقد ِّ



العالج المرتكز على المنتفع

لماءِّ يعتبر روجرز على نطاقٍّ واسعٍّ أحَد أكثرِّ ع•
يَعتقد أنَّ إنَّهُ . النفس نفوًذا في القرن العشرين

.مالناَس هم أفضُل خبيرٍّ بحياتهم وتجاربه

اًل لقد اقترح روجرز أيًضا أنَّ لدى الناس َميْ •
هم لتحقيقِّ الذات، أو رغبًة بتحقيق إمكانات

.ليصبحوا أفضَل ما يمكن أن يكونوا



العالج المرتكز على المنتفع

وهو الميل إلى واحًدا، لدى البشر دافًعا أساسيًا أن •

لتحقيق إمكانات أي  Self-actualization-تحقيق الذات 

يمكننا " اإلنسان"الفرد وتحقيق أعلى مستوى من 

.تحقيقه

الذات"هذا يعني أن تحقيق الذات يحدث عندما تتوافق •

مع سلوكه ( أي من يود أن يكون)”ideal self“" المثالية

(.-self-imageالذاتيةالصورة )الفعلي 



العالج المرتكز على المنتفع

هِّ التيسيَر للمنتفعين ب• تحقيق هذه يهتُم بعالجِّ
اإلمكانات، من خالل االعتمادِّ على ُقوَّتهم

لى في البداية، أطلق روجرز ع. الخاصة للتغيير
".العالج غير التوجيهي"أسلوبه 



العالج المرتكز على المنتفع

غموند كما الكثيرين من المحللين النفسيين، أمثال سي•
ؤدي فرويد، اعتقد روجرز أنَّ العالقة العالجية يمكن أن ت  

ا كان بينم. إلى رؤًى وتغييراتٍ دائمٍة في المنتفعين
ٍ قدر اإلمكان، فق د أدرك في َهَدف ه  أن يكوَن غيَر توجيهي 
َعالِجين ي وجهون المنتفعيَن ح تى بطرقٍ النهاية أنَّ الم 

تعالِجين غالبً . خفية ا ما ومن جهة أخرى أيًضا، أنَّ الم 
عالِجيهم للحصوِل على نوعٍ من ال .توجيهيتطلعون إلى م 



:بكلمات روجرز الخاصة

المنتفع هو الذي يعرف ما هو مؤلم ، وما هي "•
االتجاهات التي يجب أن تسلكها، وما هي المشاكل
.  الحاسمة، وما هي التجارب التي تم دفنها بعمق
بدأ يخطر ببالي أنه ما لم تكن لدي حاجة إلثبات

نتفع ، فمن األفضل االعتماد على المذكائي وتعل مي
".لتوجيه الحركة في العملية العالجية



كارل روجرز

رمية هذا النهج بمثابة تحول كبير من العالقة الهكان •
ل البعيدة بين الطبيب النفسي ومريض التحلي
لم يعد. النفسي وأشكال العالج المبكرة األخرى

, اديًاعالنموذج القياسي للعالج خبيًرا واحًدا ورجاًل 
، تضمن النموذج خبيًرا واحًدا في نظريات اآلن

فع وتقنيات العالج، وخبيًرا واحًدا في تجربة المنت
!(.المنتفع نفسه)



كارل روجرز

اسا مقيعتقد روجرز أن كل فرد كان فريًدا وأن عملية •
,  اقعالولن تناسب الجميع في , الجميعيناسب واحدا 

اته بدالً من اعتبار أفكار المنتفع ورغباته ومعتقد
ة رأى روجرز أن تجربالعالجية، ثانوية في العملية 

هي العامل األكثر أهمية في هذه, الخاصةالمنتفع 
.العملية



كارل روجرز

معظم أشكال العالج الحالية لدينا علىتعتمد * •
.بهالتي نأخذها كأمر مسلم الفكرة 

يس العالجية ولبالعالقة المنتفع شريك : اليوم* •
ر وتجاربهم هي مفتاح النمو والتطوعاجًزا، مريًضا 

.الشخصي كفرد فريد



كارل روجرز

، المنتفعباإلضافة إلى هذا النهج الذي يركز على •

أيًضا عن بعض الروجرسياني يتميز العالج النفسي 

أن كل شخص يمكن أنبافتراضه , األخرىالعالجات 

لتحول يستفيد من العالج الذي يركز على المنتفع وا

إلى فرد مؤهل " فرد يحتمل أن يكون مؤهالً "من 

. تماًما



أهداف العالج المتمحور حول المنتفع

النمو الشخصي= المنتفع المتمحور حول العالج •
روجرزكارل 

ل كنت أطرح السؤاالمبكرة، في سنواتي المهنية "•
أو كيف يمكنني عالج هذا الشخص أو عالجه: التالي

ف كي: تغييره؟ اآلن سأصيغ السؤال على هذا النحو
يمكنني تقديم عالقة قد يستخدمها هذا الشخص

"من أجل نموه الشخصي؟ 



أهداف العالج المتمحور حول المنتفع

نمو الشخصية وتطورهاتسهيل •

هاالقضاء على مشاعر الضيق أو التخفيف من حدت•

زيادة احترام الذات واالنفتاح على التجربة•

نفسهاتعزيز فهم المنتفع لنفسه أو •

اتفاق أكبر بين فكرة المنتفع والذات الفعلية•

فهم ووعي أفضل•



أهداف العالج المتمحور حول المنتفع

ذنبالدفاعية وانعدام األمن والشعور بالالتقليل من •

ثقة أكبر في النفس•

صحي ةعالقات •

عن الذاتبالتعبير تحسن •

تحسن الصحة النفسية بشكل عام •



العالج المرتكز على المنتفع

التقنيات•

دمون يسعى أخصائيو الصحة العقلية الذين يستخ•

هذا النهج إلى تهيئةِّ الظروف الالزمة لتغيير 

ة حاضنة حيث يتضم ُن ذلك بيئة عالجي. ُمتعالِّجيهم

. وعاطفية وغير قضائية



َهاات ِّباعُ على الُمعالِّج األساسية التي الشروط 

:  الثالثة األولى هيالشروط •

التطابق•

المشروطاإليجابي غير االحترام •

التعاطف•

أو " ةالشروط التيسيري"هذه الشروط أحيانًا بـُتسمى •

".شروط المنتفع"



، ولتحقيق ذلك يستخدم روجرز ثالث تقنيات
: تتمث ل في اآلتي

.األصالة والتطابق.1•

.احترام إيجابي غير مشروط.2•

.فهم متعاطف.3•



التقنيات الثالث

وباستخدام هذه التقنيات الثالث، ُيمكن •
للمعالجين مساعدة المنتفعين على النمو

رِّ نفسيًا، وزيادةِّ وعيهم بأنفسهم، وتغيي
وع في هذا الن. سلوكِّهم عبر التوجيهِّ الذاتي

تحررِّ من من البيئة، يشعر الُمنتفُع باألمانِّ وال
.األحكام



األصالة والتطابق .1

يقيًا التطابق أي الصدق، ويشير إلى أن يكون المعالِج  حق•
برتهم ي طلق عليه التطابق ألن  خ. وأصليًا مع المنتفعين

ا، ي ظهر في كونه أصليً . الداخلية والتعبير الخارجي متطابقان
القة المعالِج  أنَّه جدير بالثقة؛ ممَّا يساعد في بناء ع

كما أنَّه بمثابِة نموذجٍ . عالجية جيدة مع المنتفع
ِجعهم على أن يكونوا ذواتَه م للمنتفعين، حيث ي ش 

ِ نوعٍ الحقيقيَة، والتعبيَر عن أفكاِرهم ومشاعِرهم، دون أ ي 
.من الجبهِة الخاطئة



األصالة والتطابق .1

لمنتفع يتيح  نهج  االختصاصيُّ الدافئ  والحقيقي ل•
اتِ وهذا بدوره ي بني احتراَم الذ. الشعوَر بالتقدير
ْكمهم حول ي ظهر  المعالجون المتمركزون. والثقَة بح 

ني هذا يع. المنتفَع الصدَق والتوافَق مع عمالئهم
م، أنَّهم يتصرفون دائًما وفًقا ألفكارهم ومشاعره

.  ويسمحوَن ألنفسهم بالمشاركِة بصراحٍة وصدقْ 



األصالة والتطابق .1

فاعلِّ يتطلب هذا وعيًا بالذات وفهًما واقعيًا لكيفيةِّ ت•
التجارب الداخلية، مثل األفكار والمشاعر، مع التجارب 

كن أن من خالل نَْمَذَجةِّ الصدقِّ والتطابقِّ، يم. الخارجية
ساعد يُ . يساعد المعالُج في تعليمَك هذه المهارات المهمة
منةٍّ وثقةٍّ إظهاُر الصدقِّ والتطابقِّ أيًضا في إنشاءِّ عالقةٍّ آ

باألمان؛ تسهم هذه الثقة في الشعور. بينك وبين معالُِّجكَ 
 أكثَر مم ا قد يساعُدَك على االنخراطِّ في العالجِّ بشكلٍّ 

.راحة



مشروطاحترام إيجابي غير . 2
UPR) Unconditional positive regard)

 أنَّ يعني التقديُر اإليجابيٌّ غيَر المشروطِّ •
 بصدقٍّ بالمنتفعين وال

 ُيقي ُِّم المعالِّج يهتمُّ
َم أفكاَرهم أو مشاعَرهم أو سلوكياتِّهم أو يحك

بوُل كلَّ يتمُّ قَ . عليها على أنَّها جيدٌة أو سيئةٌ 
ال. عميلٍّ وتقديَره على حقيقتِّه دون شرط

ضِّ يحتاج العمالُء إلى الخوفِّ من الحكمِّ أو الرف
.من المعالِّج



احترام إيجابي غير مشروط. 2
UPR) Unconditional positive regard)

مشروطٍّ من سُيظهُر المعالُِّج احتراًما إيجابيًا غيرَ •
ه، وإظهارِّ خالل تقبلِّ الُمْنَتفِّع دائًما لما هو علي
ِّ النظرِّ عم ا  قد . يواجههالدعمِّ والرعايةِّ بغض 

أو ُيعب ِّرون عن مشاعَر إيجابيةٍّ للمنتفعِّ 
، يطمئنونَُه، أو قد يمارسوَن االستماَع ال نَّشِّطِّ

ِّ المتجاوب، ولغَة الجس دِّ والتواصَل البصري 
.الجلسةاإليجابيةِّ إلعالمِّهِّ بأنَّهم منخرطون في



احترام إيجابي غير مشروط. 2
(UPR) Unconditional positive regard

• ِّ  غيرِّ من خاللِّ خلقِّ مناخٍّ من االحترامِّ اإليجابي 
عورِّ المشروط، قد ُيساعد المتعالُِّج على الش
قيةِّ دون بالقدرةِّ على التعبيرِّ عن مشاعرِّه الحقي

ٌة غالبًا ما تكون هذه تجرب. القلقِّ من الرفض
مؤكدٌة، وقد تمهُد الطريَق إلجراءِّ تغييراتٍّ 

.إيجابية



–التفاهم التعاطفي .3
Empathetic Understanding

َج يفهُم تجربَة الفهُم الدقيُق للتعاطفِّ يعني أنَّ الُمعالِّ •
عِّ ومشاعَره بطريقةٍّ دقيقةٍّ ورحيم ُيدرك . ةالُمنتفِّ
 تجربَة كل منتفعٍّ ذاتية، وبالت

الي يسعى المعالُِّج أنَّ
.  يدجاهًدا لرؤية األشياءِّ من منظورِّ المنتفعِّ الفر

نه من الضروري أن ُيظهر المعالج للعمالء أ: التعاطف•
يفهم مشاعرهم بدالً من مجرد الشعور بالتعاطف

.معهم



–التفاهم التعاطفي .3
Empathetic Understanding

ينقَل جزٌء مهٌم من َفْهمِّ التعاطف الدقيق هو أنْ •
تجربةِّ من خالل عكسِّ " يفهم ذلك"الُمعالُِّج أنَّه 
أن هذا يشجُع المنتفعين على. المنتفعِّ له

سمُح يصبحوا أكثَر انعكاًسا ألنفسهم؛ ممَّا ي
.بفهمٍّ أكبَر ألنفسهم



كتب مقااًل الذًعا 

عاطف ال قرب نهاية حياة كارل روجرز ، كتب مقااًل الذًعا يشير إلى أن مفهومه للت•
انعكاس"عالقة له بالمفهوم الشائع للتعاطف الذي أصبح ُيعرف باسم 

فقة ربما كان غاضبًا بشكل خاص بسبب وجود بعض القصص المل". المشاعر
:يذهب أحدهم إلى شيء مثل هذا. المتداولة حول عمل روجرز مع العمالء

ع أخبر المنتف. يرى روجرز عميال في مكتبه في الطابق العاشر من المبنى•
منتفع يمضي ال." يبدو أنك مكتئب حًقا"روجرز أنه مكتئب حًقا ، ويقول روجرز ، 

أنك أنت مكتئب للغاية لدرجة"ليقول إنه يفكر في قتل نفسه ، ورد روجرز ، 
تمر ويس" التفكير"يستمر هذا ." تفكر حتى في أنك قد تقضي على حياتك

أنا مكتئب للغاية "لفترة طويلة حتى يعلن المنتفع في النهاية ، 



كتب مقااًل الذًعا 

كس روجرز يع." وأعتقد أنني قد أقفز من تلك النافذة•
فع مرة أخرى ، بشكل حرفي تقريبًا ، ما قاله المنت
نافذة للتو ، وعند هذه النقطة ينتقل المنتفع إلى ال

ن هذه أنا مكتئب للغاية ، سأقفز م"ويفتحها ويقول ، 
ك أنت مكتئب جًدا لدرجة أن"يقول روجرز ، ." النافذة

تفع في حنق ، يقف المن." قد تقفز من تلك النافذة
على الحافة ، وآخر شيء يخرج من فمه وهو يقفز 

ترك في المكتب وحده ، يردد روجرز، !" آههههه"هو ، 
".آههههه"، 



االتصال النفسي-الشرط الرابع 

والمنتفعِّ يشيُر االتصاُل النفسُي إلى المعالِّجِّ •
ان إذا ك". على نفس الصفحة"نفسيًا أنَّهم 

لغاية، أو تحَت صعبةٍّ لنيةٍّ اذهالمنتفُع يمرُّ بنوبةٍّ 
، فق د يجعُل تأثيرِّ األدويةِّ أو المخدراتِّ أو الكحولِّ
فع أن ذلك من الصعبِّ جًدا على المعالِّجِّ والمنت

.يكونا على اتصالٍّ نفسي



تصور المنتفع للمعالج-5الشرط 

اَم باإلضافة إلى أنَّ المعالَِّج ينقُل االحتر•
حتاُج والتعاطَف اإليجابي غيَر المشروط، كذلك ي

المعالِّجِّ المنتفُع أيًضا إلى َفْهمِّ وقبولِّ وجودِّ 
على يجبُ . كشخصٍّ حقيقي يحاوُل مساعَدتَه

ما، المنتفعِّ أن يقبَل ويشعَر، على مستوى
باالحترامِّ اإليجابي غير المشروط والتعاطفِّ 

.الذي ُيظهَرُه المعالُِّج تجاهه



تضارب المنتفع-6الشرط 

أي أنَّ )أن يكوَن هناك تضارٌب مع المنتفع يجُب •
(. لدى المنتفع مشكلة لتقديمها إلى العالج
بعبارة أخرى، يحتاُج المنتفُع إلى نوعٍّ من

.االضطرابِّ النفسي



تضارب المنتفع-6الشرط 

وقد أشار روجرز إلى ما هو واضح، بأن ه إذا لم •
، فمن غير ا لمرجَّح يكن لدى المنتفع أيَّ مشاكلٍّ
َل أحدٍّ أن يكوَن العالج فعاالً؛ ولهذا ال يمكن إرسا

اُر يجُب أن يكوَن اختي. للعالج ويكون ناجًحا
يُد حلَّها المنتفُع مدفوًعا بصعوبةٍّ أو مشكلةٍّ ير

ة .بشدَّ



تعريف كارل روجرز للتعاطف

ِّ عمليُة الدخولِّ إلى العالمِّ اإلدراك: التعاطُف هو• ي 
الخاصِّ باآلخرين، أن يكون المعالج حساًسا من 
فعِّ لحظةٍّ إلى أخرى، يعني أن يعيَش حياَة الُمنت

.بشكلٍّ مؤق ت

. رْ ممنوٌع أن تصدَر أحكاًما وال تستشعُر المشاع•
 إلى عالَمِّه وكأنَّك تنظرُ . كشُف شعورِّهِّ يجعلُه تهديًدا

.اأن تصبح رفيًقا موثوقً . بعيونٍّ غير صديقة



االستماع ينتج التفاعل

خَر من يمكننا تطويُر طريقةٍّ خاصةٍّ للتواصلِّ مع شخصٍّ آ•
األهميُة بمكان ما َفْهُم ديناميكياتُ . خالل االستماع

.  لشخصيةإنَّها كذلَك طريقٌة للتحققِّ من تغي ر ا. الشخصية

مَك تماًما، إذا مررَت بتجربةٍّ شعرَت فيها أنَّ شخًصا ما قد َفه•
الطريقةِّ يفهُم تماًما من أين أتيت، أو يمكن أن يرتبطَ حًقا ب

.التي شعرت بها؛ فهذا فهٌم تعاطفٌي دقيق



االستماع ينتج التفاعل

َن على أربعة روجرز أنَّ التعاطَف ُيساعُد المنتفعييؤك ُِّد •
:أمور، هي

.االنتباُه وتقييُم تجربتهم-1•

.النظُر إلى التجاربِّ السابقةِّ بطرقٍّ جديدة-2•

.العالمتعديُل تصوَُّراتِّهم عن أنفسهم واآلخرين و-3•

.ار العملزيادُة ثقتهم بات ِّخاذِّ الخياراتِّ واتباعِّ مس-4•

مِّ الُمنتفعِّ ف60على أنَّ ( 2002)جين واتسون تنصُّ •
دٍّ لتقدُّ  التعاطَف هو أقوى عاملٍّ ُمحدَّ

.ي العالجْ عاًما من البحث أثبتْت باستمرارٍّ أنَّ



التوجيهعدم 

ى حجر الزاوية في العالج الذي يركز عل: عدم التوجيه•
اح المنتفع، يشير عدم التوجيه إلى طريقة السم

ين للعميل بقيادة جلسة العالج؛ يجب على المعالج
طة االمتناع عن تقديم المشورة أو التخطيط لألنش

.لجلساتهم



المشاعرانعكاس 

ما شاركه المنتفع عن مشاعره؛ يتيح ذلك تكرار •
م ما للعميل معرفة أن المعالج يستمع بنشاط ويفه

يقوله المنتفع، باإلضافة إلى منحه فرصة 
.الستكشاف مشاعره بشكل أكبر



الصياغةإعادة 

• للمعالجين إخبار العمالء بأنهم يفهمون ما قاله يمكن 
لهم العمالء من خالل تكرار ما قالوه لهم بكلمات 
المعالج؛ يمكن أن يساعد هذا أيًضا المنتفع في 

.توضيح مشاعره أو طبيعة مشاكله



مفتوحةأسئلة 

"  المعالج"هذه التقنية إلى سؤال تشير •
س بالطبع ، لي" كيف يشعرك ذلك؟"-الجوهري 

هذا هو السؤال الوحيد الذي يمكن استخدامه 
في العالج الذي يركز على المنتفع ، ولكنه

ين المنتفعسؤال مفتوح جيد يمكن أن يشجع 
.على المشاركة ويكونون عرضة للخطر



كلمات 

و " استمر"و " اهه"مثل العبارات، الكلمات أو هذه •
ممتازة في تشجيع المنتفع على " ماذا بعد؟"

االستمرار ؛ يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص 
تاح للمنتفع الخجول أو االنطوائي أو الخائف من االنف



األولىالجلسة 

ي الجلسة االفتتاحية مهمة للغاية فتعتبر •
العالج الموجز لبناء تحالف وتطوير عالقة 
ى عل. عالجية وخلق مناخ من االحترام المتبادل

ا الرغم من أن األساليب التي تمت مناقشته
في هذا الفصل لها طرق مختلفة لمعالجة 
مشاكل المنتفع، يجب أن تحاول الجلسة 

:االفتتاحية ما يلي



التحالفابدأ بتطوير . 1

يمكن تطوير التحالف من خالل االستماع •
التأملي وإظهار االحترام والصدق واالنفتاح ؛
بثقة كسب الثقة ؛ وتطبيق المبادئ األخرى المن

يمكن للطريقة األصيلة . عن هذه العالجات
للمعالج في مقابلة المنتفع أن تحدد نغمة

.عالقة عالجية صادقة وتعاونية



على حرية االختيار للعميل وإمكانية أكد . 2
التغيير الهادف

ار قد يتم تعميق التأكيد على حرية االختي•
لى وإمكانية التغيير الهادف من خالل التركيز ع

(  مهما تم التوصل إليه)القرار الحالي 
.  للمشاركة في الجلسة االفتتاحية



م كيف يت)توضيح توقعات وأهداف العالج 
(الوصول إلى األهداف

ل يمكن التعبير عن التوقعات واألهداف من خال•
لذي ما ا"أسئلة أو تعليقات استراتيجية مثل ، 

يمكن تحقيقه في العالج الذي من شأنه أن
أنت"أو " يساعدك على العيش بشكل أفضل

عافي اآلن تواجه اختيار كيفية المشاركة في الت
."من تعاطي المخدرات



عالقة ومعنى

نتفع تحديد درجة التحفيز التي يشعر بها الميتم *•
بعد الجلسة األولى إلى حد كبير من خالل درجة 
.األهمية التي شهدها أثناء اللقاء العالجي األولي

يين تركيز العديد من المعالجين اإلنسانينصب *•
ية على أولوية إقامة عالقة عالجية تعاونية وقبول
وأصلية وتكرم العالم الفريد الذي يعيش فيه

. المنتفع



عالقة ومعنى

من حيث ,شموليًاالنهج اإلنساني أيًضا يعتبر *•
ية أنه يفترض وجود ترابط بين األبعاد النفس
.  والبيولوجية واالجتماعية والروحية للعميل

ناس علم النفس اإلنساني أن لدى اليفترض *•
.يةقدرة فطرية على فهم الذات والصحة النفس



خصائص المعالج المنصوحة بالمدرسة 
اإلنسانية 

يةتعاطفي لإلطار المرجعي للمنتفع وخبرته الذاتفهم *•

القيم الثقافية للمنتفع وحرية االختياراحترام *•

المشاكل من خالل نهج أصيل وتعاوني استكشاف *•
لمساعدة المنتفع على تطوير البصيرة والشجاعة 

والمسؤولية

ا األهداف والتوقعات، بما في ذلك توضيح ماستكشاف *•
عالجيريد المنتفع تحقيقه ويأمل في الحصول عليه من ال



خصائص المعالج المنصوحة بالمدرسة 
اإلنسانية 

توضيح الدور المساعد من خالل تحديد دور المعالج•
مع احترام حق تقرير المصير للعميل

أصليتقييم وتعزيز دافع المنتفع بشكل تعاوني و•

التفاوض على عقد من خالل السؤال بشكل رسمي•
"إلى أين نذهب من هنا؟"أو غير رسمي ، 

ي إظهار المصداقية من خالل تحديد نغمة لقاء حقيق•
وصادق



حدد روجرز خمس خصائص للشخص الذي 
:الصحة النفسية–يعمل بكامل طاقته 

جابية تقبل كل من المشاعر اإلي: االنفتاح على التجربة. 1•
تم ال يتم إنكار المشاعر السلبية، ولكن ي. والسلبية
(.بدالً من اللجوء إلى آليات الدفاع عن النفس)تجاوزها 

كما على اتصال مع التجارب المختلفة: الحياة الوجودية. 2•
تحدث في الحياة، وتجنب األحكام المسبقة واألفكار 

ل القدرة على العيش وتقدير الحاضر بشك. المسبقة
أي)كامل، وعدم النظر دائًما إلى الماضي أو المستقبل 

(.العيش في الوقت الحالي



الصحة النفسية

المشاعر، الغرائز، وردود الفعل : مشاعر الثقة. 3•
قرارات الناس. الغريزية تحظى باالهتمام والثقة

في بأنفسهم هي القرارات الصحيحة، وعلينا أن نثق
.أنفسنا التخاذ الخيارات الصحيحة

بالنسبة لروجرز ، فإن األشخاص الذين يعملون •
بكامل طاقتهم مهيئون بشكل جيد ومتوازنون 

الء غالبًا ما يكون هؤ. بمعرفتهمومثيرون لالهتمام 
.األشخاص من ذوي اإلنجازات العالية في المجتمع



الصحة النفسية

التفكير اإلبداعي والمخاطرة من : اإلبداع. 4•
ال يلعب الشخص بأمان. سمات حياة الشخص

ف يتضمن ذلك القدرة على التكي. طوال الوقت
.والتغيير والبحث عن تجارب جديدة



الصحة النفسية

• اإلنسان يكون سعيًدا وراضٍّ : الحياة المحققة. 5
عن الحياة، ويبحث دائًما عن تحديات وتجارب 

.جديدة



 تبالنظرياكان يصغي للمنتفع حقّا وبعقل مفتوح دون أي ارتباط.

 العالقة العالجيةكان طوال حياته منشغل بماذا يفيد في.

ة وبدأ بدأ منذ الخمسينيات يسّجل ويكتب المقابالت والجلسات العالجي

. النفسي بطريقة منظمةبدراسة العالج 

روجرز



مقولة

النمو تفترض العالجات اإلنسانية أن الكثير من•
.  والتغيير يحدثان خارج االجتماعات
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