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 ((Solution Focused Therapy العالج المتمركز حول الحل
 

اسمه، ٌركز على من  ى(، كما ٌوحSolution Focused Therapy)العالج المتمركز حول الحل 

 العالجطرق كما هو الحال فً العدٌد من  ،من التركٌز على المشكلة الحلول وهو موجه نحو الهدف بدًل 

ٌُعرف أًٌضا باسم العالج  الحل،  المتمركز حولالحل الموجز أو العالج الموجز المتمركز حول األخرى. 

بعمل مٌلتون إرٌكسون. تبنى بٌل  اللذان تأّثراستٌف دي شازر وإنسو كٌم بٌرج،  من ِقبلوقد تم تطوٌره 

 وهو ما ٌسمٌه العالج الموجه للحلولا، أقل تنظٌمً  تقنٌات( جنًبا إلى جنب أوهانلون )الذي عمل مع إرٌكسون

(Solution-Oriented Therapy)  والعالج( بالحتمالتPossibility therapy). 

 

 
 

 

 الفلسفة واالفتراضات األساسية

ًّ حدوثه والتغٌٌر مستمر  -  .حتم

 .دون األهدافالخبراء وٌحدّ ذاتهم العمالء هم  -

 .المشاكلالعمالء لدٌهم الموارد ونقاط القوة لحل  -

 ا.لٌس ضرورًٌّ السابق التارٌخ  -ه المستقبلً التوج -

 وقابل للتغٌٌر.التركٌز على ما هو ممكن  -

 قصٌر األجل. -

 .التغٌٌر ٌرغبون فًالعمالء  -
 

 البداٌة )جنًبا إلى جنب مع منذالعالج المتمركز حول الحل بناًء علٌه ر تطوّ إن عمل مٌلتون إرٌكسون، الذي 

 و ، والعالج الستراتٌجً،(Human Givens) والمعطٌات البشرٌة، (NLP) اللغوٌة العصبٌةالبرمجة 

فً  ، هو(التنوٌم المغناطٌسً اإلرٌكسونًبعالج الوبالطبع  بالحتمالت،العالج  ، والعالج الموجه للحلول

 :المقام األول

 .على طبٌعتهم أن ٌكونواللعمالء ٌسمح  –متساهل  -

 ٌمكن العمل به.سلوك  أي رد أو -مؤٌد  -

 .براقِ م -

 الستفادة مّما ٌجلبه العمالء. - ٌنتفع بـ -

 

 ز إرٌكسون أًٌضا على الستعارات واستخدام اللغة والتقنٌات غٌر المباشرة.ركّ 
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لكنه ٌركز على النجاح. ٌتكون العالج من  وجود المصائب أو الِمَحن،الحل ب المتمركز حولٌقر العالج 

 ة.مناقشات ٌتم فٌها تشجٌع العمٌل على إٌجاد حلوله الخاصّ 
 

 

 ألسئلة هذه العملٌة:من اتتٌح األشكال المختلفة 

 
 

  Miracle Questionالسؤال المعجزة 

وتم حل  نائم،ذات لٌلة وأنت فً حدثت  معجزةً أّن ضع افتراًضا ب: "٨٨١١ دي شارزلـ  سؤال المعجزة

عندما تستٌقظ  تعلم أن المعجزة قد حدثت بالفعل.المشكلة التً أتت بك إلى هنا. ومع ذلك، ألنك نائم، فأنت ل 

 سٌخبرك بأن المعجزة قد حدثت؟ وماذا غٌر ذلك؟ الختالف الذيفً الصباح، ما 
 

بالنظر إلى المستقبل ورؤٌة  من إرٌكسون مطالبة عمالئه )السؤال المعجزة( تضمنت النسخة األصلٌة للسؤال

هذا التغٌٌر. قد ٌطلب أًٌضا من ظهور  السبب الذي أّدى إلىشرح وٌرٌدون، وحل مشكالتهم، أنفسهم كما 

 ًّ مراحل مختلفة فً ، وٌسألهم عما حدث فً العمالء التفكٌر فً موعد فً المستقبل، ثم ٌعمل بشكل عكس

 .نحو المستقبل طرٌقال

 

 :المعجزة أخرى للسؤال ٌقترح أوهانلون أشكاًل 

 .آلة الزمن -

 .كرٌستالالكرة  -

 .قوس قزحجسر  -

 .رسالة من الذات فً المستقبل -
 

 

 البناء على سؤال المعجزة

 ؟واآلخرونأنت ما الفرق الذي ستالحظه  -

 ما هً أول األشٌاء التً تالحظها؟ -

 ؟مسبًقاهل حدث أي من هذا  -

 من هذه المعجزات؟ إعادة إنشاء أيالقٌام ب هل سٌساعد -

 ما الذي ٌجب أن ٌحدث لفعل هذا؟ -

 ماذا بعد؟ -
 

 

 أسئلة االستثناء

 هل كان أي شًء أفضل منذ الموعد األخٌر؟ ما الذي تغٌر؟ ما األفضل؟ -

 ( لم تكن لدٌك هذه المشكلة؟/ أي وقتسنةقبل شهر/قبل ك التفكٌر فً وقت فً الماضً )هل ٌمكن -
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 تكّرر ذلك كثًٌرا؟ لٌما الذي ٌجب أن ٌحدث  -

 متى ل تحدث المشكلة؟ -

 ما المختلف فً تلك األوقات؟ -

 خالل تلك األوقات األفضل؟ فٌه أو تفكر هكنت تفعل الشئ المختلف الذي ما -

 متى استطعت التوقف عن فعل ....؟ -

 أوقات تتوقع فٌها ... لكنك تتذكر شًٌئا ٌساعدك على الهدوء؟ توجدهل  -

 ماذا بعد؟ -
 

 

 التأقلمأسئلة 

 كٌف تتغلب على هذه الصعوبات؟ -

 ما الذي ٌجعلك تستمر؟ -

 لك؟الذي ٌقّدم الدعم الكبٌر من  -

 ؟لك اوٌكون مفٌدً  هؤلء األشخاص ماذا ٌفعل -

 ؟المشكلةتفاقم ما الذي تفعله لمنع  -

 ذلك الوقت؟ ها فًتجاوز علىعندما واجهت هذه المشكلة من قبل، ما الذي ساعدك  -

 كٌف تمكنت من حل المشكلة؟ -

 ما هً النصٌحة التً تقدمها لشخص آخر لدٌه هذه المشكلة؟ -

 ماذا بعد؟ -
 

 

 أسئلة التحجيم

حدوث ٌمّثل الموقف بعد  ٨١و  ،هو أسوأ ما حدث على اإلطالق ٨ن أحٌث ) ٨١إلى  ٨على مقٌاس من  -

 ، أٌن أنت اآلن؟(المعجزة

 أٌن ترٌد أن تكون؟ -

 نقطة واحدة؟ما الذي سٌساعدك على الرتقاء  -

 كٌف ٌمكنك أن تحافظ على نفسك خالل هذه المرحلة؟ -

 ما هً أول عالمة على تقدمك نقطة واحدة أخرى؟ -

 ؟ك رفعت نقطة واحدة؟ ماذا سٌالحظمن سٌكون أول شخص ٌالحظ أن -

 ماذا بعد؟ -
 

 

 

 

 



© www.getselfhelp.co.uk. Translated by the medical content team of drlaith.com 

 

 دي شازرلعظمّية لـ مفاتيح اال

 
 

لحظ ما الذي ٌسٌر على ما ٌرام فً موقفك والذي  -من اآلن وحتى المرة القادمة .... راقب ما ٌنجح  -

 .(األمر المجديترغب فً مواصلته )استمر فً فعل 

 .اا مختلفً افعل شٌئً  -

 .استثناء(حدوث ..... ) للوقتانتبه  -

 .اكتب واقرأ واحرق األفكار -

ٌحتاج ر تماًما عن كل ما تعتقد أنه د. عندما تعبّ محدّ  فً وقت  ودقٌقة كل لٌلة  ٨١زعجك لمدة دّون ما ٌ -

ثم احرق الورقة التً  وحصلت على كّل شئ،، نه قد اكتملأ تماًماالتعبٌر عنه، اقرأه كل لٌلة حتى تعتقد 

 كتبتها.
 

 


