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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
في  . خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي    الكتاب

في  )النفسية(هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية السيكولوجية
هتمين من القراء بالعلوم  موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص والم

 .السلوكية
، وهي إخ��اص
ة نفان
ة .ل. م رفي جه�ا ال��اب م� تأل
� االخ��اص
ة ال�فان
ة االم���ي 

د، إخ��اصي . وأس�اذ م5ارك في ق2 عل2 االع�اب، 0ل
ة ال/. ، جامعة فل ر�+ا ال*� (
ة، ماك'ل� ج
، أس�اذة ماع+ة في ق2 ال/. ال�في .د. نفاني س���= وم>ارس خاص في ل س ال� س، رافا س

، أس�اذ . د. ، مGامي خاص في القEاDا ال*�ائ
ة، 0'�نB ر.=. والعل م الل 0
ة جامعة دی ك، 0الرك م
 .ال/. ال�في  وعل2 االع�اب وعل2 ال�فB جامعة ی'ل
  : Mع� ان  2014ص+ره�ا ال��اب L/Mع�ه االن*ل'�Jة االولى في عام 

"Cognitive behavioral therapy for chronic pain among Veterans: Therapist 

manual" 

اد=وص+رت ال/Lعة الع�(
ة االولى Xال Bة وعل2 ال�ف
، العام ع� سللة جامعة تY ك لل�Gة ال�ف

وت�ج>ه االس�اذ فالح الع�J= االخ��اصي ال�فاني ال���= وال>\سB ل�Yنامج ال>اج�'� في . م2018
 �صفGة، وجاء مفه�سا في جJئ'� وهي على 206و�قع ال��اب في . ��= M*امعة تY كعل2 ال�فB ال

  :ال�G  ال�الي 

ة وال���cة و ص
اغة الGالة: ال��ء األولdلeال  
  ال>عال*ة ال�ه�
ة الل 0
ة لألل2 ال>Jم� :ال��ء ال�اني

  :مق�مة ال��عة الع���ة
ل>ق��ة الeاصة ب�ق+2D العالج ال�في لألف�اد ت ج+ حاجة ماسة في ال>��Lة الع�(
ة لألدلة العالج
ة ا

 .YM +م�ة أو ما ی جJة مD+ال�ی� Dعان ن م� أن اع م�eلفة م� األل2 ال>Jم� س اء ال>�اح. ألم�اض ج
إصاMات ساMقة ت2 شفائها فال�o'� م� ال+راسات و ال�Yامج ال> جهة نG  ه�ه الفmة تY'� األث� االD*ابي 


� العالج ال�في إلى q اة ال>�ضى ال�ی� ل+یه2 ال2  جان. العالج ال+وائيل�
وال>
�ان
�ي على ج دة ح
  )9ص. (مJم� و على معا�5Dه2 الفعالة له�ه الGالة ال>�L0ة و ال>ع قة لفعال
ة الف�د و ص�Gه العامة

صدرت الطبعة العربية االولى  
عن سلسلة جامعة تبوك للصحة  
النفسية وعلم النفس العيادي،  

وترجمه  . م2018العام  
ذ فـالح العنزي  االستا

االختصاصي النفساني السريري  
والمؤسس لبرنامج الماجستير  
في علم النفس السريري بجامعة  
تبوك
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 ما العالج ال$ه"ي ال!ل��ي لألل� ال��م�؟
مG+د ال>+ة، وتY'� أن له فعال
ة ت جه عالجي نفي درس ب� سع، )" CBT(العالج ال�ه�ي الل 0ي 

و��/ = العالج ال�ه�ي الل 0ي على ت جه مG+د ال�Yاء . في عالج ع+د م� الGاالت الل 0
ة والعقل
ة
وال>عال*ات ال>ع�>+ة على . والل ك)أو ال>5اع�(أو األف�ار واالنفعاالت (و��J0 على العالقة ب'� ال�ه� 

في ب�امج إدارة األل2 ال>Jم�، إما M>ف�ده أو 0ع��� ض>� ب�نامج ال���cة ال�ه�
ة الل 0
ة Lzقy ب�*اح 
وتY'� ال5 اه+ أن العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� . م+مج، وم�ع+د ال�>اذج، وم�� ع ال���eات


اة في حاالت م�� عة م� األل2 ال>Jم�Gة وج دة ال
d
q ة ال
� الفعالGD.  
   :!ل��ي لألل� ال��م� هيالع"اص� ال�ئ�!�ة في العالج ال$ه"ي ال


ة: ال�>����eة ش<
  .ب�نامج م5ي ل�Jادة م>ارسة أن5/ة ذات }

2 ال*ه+cة: ت�

ة إن*از ال>هام M/��قة مق� دة وذ0d
  .ك

  .ف�
ات لeف� الEغ { وال� ت� العEلي: ت+ر�Lات االس��خاء
  تG+ی+ األف�ار غ'� ال�افعة وز�ادة ال�ف�'� ال>� ازن : إعادة ال�Yاء ال�ه�ي

  .ز�ادة م>ارسة أن5/ة معJزة ومع� �ة: ال��5
� الل 0ي
  )12صفGة(

 ت"-�� ال�ل,ل العالجي

ة ع� األل2، خ� صا األل2 . ی�ق2 ه�ا ال+ل'ل إلى جJأی�
ی�J0 ال*Jء األول على ال>عل مات ال�أس

ج ال�ه�ي الل 0ي و�ق+م ه�ا ال+ل'ل تعل
2 العال. ال>Jم�، M>ا في ذل� الGاالت ال5ائعة وال>عال*ات ال5ائعة

قاته في إدارة األل2 ال>Jم�، 0>ا ی ف� م+خال إلى ص
اغة الGالة وال�Gالف العالجيY/ء . وتJ*ال J0و��

  الoاني م� ال+ل'ل لفه2 وت�ف'� جلات مG+دة م�
  )CP). - CBTن> ذج العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� 

� ن> ذج العالج ال'Y/ا ل��
�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� على ال>Gار('� ولق+ وضع ه�ا ال+ل'ل خ�
  )13صفGة  (.الق+امى
  

 تع�1فات

ة وانفعال
ة غ'� سارة ت�ت�EM �Lر : "تع�ف األلM 2أنه) IASP(ال�اM/ة العال>
ة ل+راسة األل2 خ�Yة ح


ج ج>ي ح�
قي أو م�G>ل، أو ت صف به�ا ال�Eرفاألل2 خ�Yة ذات
ة تع�>+ على . (IASP ,1994("ن
  :ی ج+ تع��� آخ� شائع Dق ل إن األل2 ه وله�ا الY. . لف�د نفهوصف ا

( " ما Dق ل ال�e5 أنه �YeDه، و� ج+ في أ= وقD yق ل إنه م ج د"
McCaffrey&Pasero.(1999 

  .وأح+ أه2 ج ان. ال�>''J في م*ال األل2 ه  ال�>''J ب'� األل2 الGاد واألل2 ال>Jم�
Mع+ حادث مG+د ی��ج ع�ه إصاMة، �0� ال�راع أو ال� اء GD+ث عادة  Acute painاألل2 الGاد 

  .ال�احل، واألل2 الGاد ت�
في ألنه ی\د= إلى ت�J'0 االن�Lاه على م قف ته+ی+=
 Chronic أما األل2 ال>Jم� . واألل2 الGاد مG+د ال قy، ی�الشى مع ال5فاء، وعادة سLYه معل م

painال>� قع وا yل م� ال ق zإلى ف��ة أ �<�
�>� لف��ة �D ل>ع�وف لل5فاء، و�ع�ف عادة على أنه
مoل اإلصاMات ال>عل مة (أz ل م� ثالثة أشه�، وق+ ی ج+ في س
اقات م�ع+دة، وق+ �D ن له سY. معل م 

  .أو غ'� معل م) وال�هاب ال>فاصل
  ) 15صفGة ( 

 �  أن�اع� م�اقع األل
  

  Nociceptive pain:األل� ال"!��ي 

توجد حاجة ماسة في المكتبة  
العربية لألدلة العالجية المقننة  
الخاصة بتقديم العالج النفسي  
لألفراد الذين يعانون من  
أنواع مختلفة من األلم المزمن  

مراض جسدية  سواء المصاحب أل
مزمنة أو ما يوجد بسبب  
إصابات سابقة تم شفـائها  

الكثير من الدراسات و البرامج  
الموجهة نحو هذه الفئة تبين  
األثر االيجابي لتوظيف العالج  
النفسي إلى جانب العالج  
الدوائي والميكانيكي على  
جودة حياة المرضى الذين  
لديهم الم مزمن و على  

ذه الحالة  معايشتهم الفعالة له
المركبة و المعوقة لفعالية  
الفرد و صحته العامة

ينطوي العالج الذهني  
السلوكي على توجه محدد  
البناء ويركز على العالقة بين  

أو األفكار  (الذهن  
أو  (واالنفعاالت  

والسلوك)المشاعر
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LYه ض�ر D =ى األل2 ال�<ألن*ة ال*2، و�ع�>+ على م+خالن م� أع�اب م���eة ت
  .م��Lالت األل2

  .م��Lالت األل2 تM BGالe/� على األن*ة الل'�ة مoل العEالت، والعcام، واألر(/ة ، واألوتار

*ي عEلي   .عc>ي، و� صف عادة Mأنه م جع أو ع>'� -أغل. األل2 ال�

  
 Neuropathic pain:األل� العA@ي

GD 2ةأل�J0�<ة أو ال
ی صف عادة . +ث ع�+ما ی ج+ ض�ر ع�Yي، ی�عل� عادة إما األع�اب ال/��
  .Mأنه م�Gق، أو 0ال خJ ال��>'ل، أو 0ه�(ي

  
  :ال� ال�Aاع 


/ة Mال+ماغG<اسة الGة ال
و �D ن اإلحاس عادة في ال*Yهة، والع'�'�، . أل2 ی�عل� Mاض/�اب األب�
� أعلى خلف ال�}Lةzال ی صف .  أو م�ا �
dأو خ ،�Lأنه �0(/ة م5+ودة، 0ال/�ق، أو ال�M 2األل

  .ی صف
  

� :حاالت األل
  )ال2 ال�}Lة  -ال2 م���ف و أعلى الcه�  -ال2 أسفل الcه� ( ال2 الcه�  -
 - االل�هاب ال ت�= ال�
ي  - ال�هاب ال>فاصل ال�ومات �+=  - ه5اشة عcام ( ال�هاب ال>فاصل  -

ال2  - ال2 األ�zاف ال ه>
ة  -األل2 ال*�ر=  -األل2 الع�Yي ال/�في  -ال�ق�س - اض/�اMات قاع الG ض 

ج العEلي   . م�الزمة األل2 ال>�اzقي ال>�0. -ال�

  
  :أن�اع ال�Aاع 

  ال� ع ال� ت�=  -
  ال�+اع ال��في -
  ال�+اع الع�ق د= -
    ال�+اع Mع+ ال�+مي -
  ص+اع ف�{ ال�+او=  -
  

  خ�ارات معال�ة األل� ال��م� 
   :ال�!K"ةاألدو1ة 

  )Non - Opioid Analgesics(م!K"ات األل� غ,� األف,�ن�ة  -
األس���Y و م�L0ات أخ�¤ ذات عالقة ت>oل ص�فا م� العقاق'� تع�ف Mالعقاق'� غ'� ال�'�و�+Dة 

و� ل+ ه�ا ال��ف م� ال+واء ثالثة تأث'�ات م�غ (ة ت�E>� مEاد  ) NSAODS. (ال>Eادة لالل�هاب 
  ).خاف� الG>ى(مEادة ال�Gارة االل�هاب وال��'�، و 

  
 )أو ال>e+رات(Opioid Analgesics: ال�!K"ات االف,�ن�ة  -
��Lالت األف' ن في ال+ماغ <M هاzاLات ت\ث� م� خالل ارتL0�<ام لف¨ . اس2 ال+eوعلى ال�غ2 م� اس�


ة ال�X
Y/ة ال
� األف' ن األف' ن
ات Mال�Lادل، إال أن لف¨ األف' ن Dع د على ال>ادة ال�>©Yي ت ج+ في زن
ش*�ة األف' ن، ب'�>ا األف' ن
ات ت�E>� أEDا ال> اد ال>��عة، ول�ل� DفEل ه�ا االس2 األك�o ع> م
ة أو 

  .و�>�� له�ه الفmة م� األدو�ة أن ت� ن ق�'�ة أو z �لة ال>فع ل. ش> ل
ة
  )Tramadol(ال�Vامادول  -

المعالجات المعتمدة على  
النظرية الذهنية السلوكية  
طبقت بنجاح في برامج إدارة
األلم المزمن، إما بمفرده أو  
كعنصر ضمن برنامج مدمج، 
ومتعدد النماذج، ومتنوع  
التخصصات

تبين الشواهد أن العالج  
الذهني السلوكي لأللم المزمن  
يحسن الفعالية الوظيفية  
وجودة الحياة في حاالت  
متنوعة من األلم المزمن

برنامج مشي لزيادة  : التمرين
ة  ممارسة أنشطة ذات قيم
.شخصية

كيفية إنجاز  : تنظيم الجهد
المهام بطريقة مقصودة  
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Y. تأث'�ه ال�oائM ة واح+ةmقع ب ض ح في فD ل . ي ال��امادول الoفه  ی�+خل في نقل إشارات األل2 م
و��e+م ال��امادول . األف' ن
ات، ل��ه أEDا D/ل� ال� راب'�
ف��� وال'�وت'�'� 0>ا تفعل مEادات االك�mاب

  ل>عال*ة ال>� ¤ ال>� س�

ان، oاك، والغ
ة ش' عا ال+وخة، والe+ر، واإلمYتأث'�اته ال*ان �oم�، وأكJ<إلى ال5+ی+ م� األل2 ال

    .وال�+اع
  ) Topical Analgesics. ( ال�!K"ات ال��ض�Yة -

� أل2 م�ه+فةz�5ة ل�قل ال+واء إلى م�اLة على ال
Xات ال> ض��فهي تG*. ت ل'+ ونقل . ت ضع ال>

ة م� خالل أث�ها ال�e+ی�= Yة في م��*ات م�� عة م� . اإلشارات الع�
Xات ال> ض��وت� ف� ال>

� مG+دة، فإن ال���>ات، وال*ل، والل ش�، والzا على م�ا
ل�قات، و(>ا أنها ت ضع خارج

ة Yة وال�أث'�ات ال*ان

ة ال�cامYل
ة ذات خ/� أقل �
>ا ی�عل� MالG ادث الXاتال> ض�EG�  .ال>

  )Muscle Relaxants(م�خ�ات الع\الت  -
 Mأك�Y درجة م� ال5' ع ألل2) ال��5ج، أو مEادات ال��5ج أو مانعات(ت صف م�خ
ات العEالت 


*ي، وال�+اع ال� ت�= في ال> اقف ال�ي یY+و ف'ها ان�Lاض  أسفل الcه�، وأل2 ال�}Lة، واألل2ال�
   .العEالت أنه ع���ا Mارزافي األل2

  )Adjuvant Analgesics(ال�!K"ات ال�V`���ة  -
z رت وس قy في الY+اDة الس�e+امات غ'� ت�'� األل2، وأصyGL  أو ال>��ات ال>�احLة، أدو�ة

+e�ان األك�o ش' عا في ه�ه الفmة أن اع م� مEادات االك�mاب  وال+واء. األل2 م أEDا في إدارةت
  .ومEادات ال��5ج

 �<Eاألل2 ت� �'�  duloxetinevenlafaxine,مEادات االك�mاب ال�ي شاع اس�e+امها به+ف ت
,and nortriptyline.  ،يYاألل2 الع� �
deل� B
ومEادات ال��5ج ت�e+م �5Mل رئ

  gabapentin , pregabalin , topiramate , and lamotrigine ت�E>�و 
،B�*فاض دافع الeان، وال�ق'\، واألرق، وان
oالغ �<Eاب ت�mادات االك�E<ة ال
Yوال�أث'�ات ال*ان 


ة ال>Eادات ال��5ج ت�E>� ال+وخة، واإلنهاك، وز�ادة ال زن، وال�عاس. واإلماكYوال�أث'�ات ال*ان.  
- Aات ال"K!اع م�)Headache Analgesics:(   

فأدو�ة . ت�eلف ال>��ات ال>�e+مة لعالج األل2 اخ�الفا Y0'�ا، وال تقع ض>� ص�ف واح+ م�قل
  ال�+اع ال��في ت��ف


عة تأث'�ها إلى وقائ
ةYz .و±نهائ
ة ) propranolol , topiranate or Topamax(  ع> ما ح
   ) butalbital acetaminophen caffeine( oل م و±نقاذDة ،)sumatriptan or Maxaltمoل (

  )26صفGة(
    :ال�عال�ات ال�@�ة الV�غل�ة لألل� ال��م�  -
   الGق� ال�'�و�+Dة ال*ا�
ة •
  حاجLات الع�. •
   حق� نق� اإلثارة •
   الGق� ال ج'ه
ة •
  االس��mال Mال��دد ال� تي •
• Bت� Yال yحق  
  إثارة الYGل ال5 0ي  •
  ال>eEة داخل الق�اب
ة •
   ال*�احة •
  :خ�ارات ال�عال�ة غ,� الV�غل�ة لألل� ال��م�  -

وذكية

فنيات  : تدريبات االسترخاء
لخفض الضغوط والتوتر  
.العضلي

تحديد  : إعادة البناء الذهني
األفكار غير النافعة وزيادة  
التفكير المتوازن

زيادة  : التنشيط السلوكي
ممارسة أنشطة معززة ومعنوية

ية لدراسة األلم  الرابطة العالم
)IASP (تعرف األلم بأنه :

خبرة حسية وانفعالية غير سارة  "
ترتبط بضرر نسيج جسمي  
حقيقي أو محتمل، أو توصف  
بهذا الضرر

األلم خبرة ذاتية تعتمد على  
ولهذا  . وصف الفرد نفسه

السبب يوجد تعريف آخر شائع  
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عي •Y/العالج ال  
   الe نة/ ال�Yودة  •
    إثارة الع�. ال�ه�(ائ
ة ع�Y ال*ل+Dة •
ت>ار��  -ال�غ�Dة الG' �ة ال�اجعة  - ال' غا  - ال>>ارسات ال'+و�ة ( ال>عال*ات ال��>'ل
ة والY+یلة  •

  )االس��خاء 
  

  :�م� م"احي نف!�ة مVdارة لعالج األل� ال�
   )Operant Behavioral Therapy( : العالج ال!ل��ي اإلج�ائي -

 BDم� ال�ي ق+مها ف رد اJ<ة لألل2 ال
كانy معل>ا ) Fordyce, 1976(ال�
اغة الل 0
ة اإلج�ائ
  .  مه>ا في ت/ �� فه2 و معال*ة األل2 ال>Jم� و ذل� م� خالل تق+D>ها ل>فه م سل ك األل2

  ).Cognitive Behavioral Therapy CBT( العالج ال$ه"ي ال!ل��ي -
اع+ العالج ال�ه�ي الل 0ي األف�اد لGل م�5الته2 ال>�علقة Mاالنفعاالت، والل ك،و ال�ه�
ات D


ة، وذل� م� خالل ع>ل
ات م��c>ة وم جهة نG  أه+اف مG+دةd
  .الالت�
  )Acceptance and Commitment Therapy:( عالج الVق@ل و االل�Vام  -

ت+خل م�Yي على ال�قYل وال عي و�عل2 ال>�ضى 0
� ی�اقY ن و��قYل ن االف�ار و ال>5اع� ال�ي  ه  
   ل+یه2 دون إح�ام و دون مGاولة ل�غ''�ها

1� االjkائي  -�"Vالl العالج ):Hypnotherapy (  

ه ت�J'0ه ی qف العالج Mال�� �2 اإلGDائي الLXارات اإلGDائ
ة م� ال>عالج ل�غ''� ان�Lاه ال>��� و ت ج

   Mع'+ًا ع� األل2
   )Mindfulness( ال�عي اآلني  -

عى ال  ز�ادة D ائي وGDى آخ� ی+مج ع�اص� م� االس��خاء و ال�� �2 اإلGتأمل ال عي اآلني م�
    .االن�Lاه اللcGي ال>�oف و ته'ل االس��خاء 

  ) 33 – 28صفGة (  
  الVار1خ والع"اص� واألدلة

    ):CBT - CP(ه"ي ال!ل��ي لألل� ال��م� الع"اص� ال"-�1ة للعالج ال$
��+ عل'ها العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 أو تل� ال�يD ة ال�ي��cور= فه2 ال��Eه  م� الM �Lت�ت

وعلى وجهال�e ص، إن فه2 ه�ا . �5Mل Y0'�، وه�ا الفه2 مه2 إل�Dال ال�+خل ال�اجح في إدارة األل2
ت�J عل
ه 0ل جلةعالج
ة، وس
اع+ على ال�عامل مع أسmلة اإلzار س' جه ال>عالج ل�ق+2D م�/� ق = ت� 

وس�ق+م اآلن وصفا م���eا للعالج ال�ه�ي . العالجي ال>���، وعلى ب�اء ال�Gالف/ومeاوف ال*�+= 
اج�>اعي Mاع�Lاره ال�cام  - ال�فB  -معل مات إضا�
ة ع� ال�> ذج الG' =  الل 0ي، 0>ا س�ق+م �0ل�
  .ل2 ال>Jم�األك�o فائ+ة لفه> ت� ر األ
 :العالج ال$ه"ي ال!ل��ي


ا و ذات زم� مG+د و��e+م ف'ها م�Gى م�2c وه+في ���Yل 0ي معال*ة م+ع مة إمالعالج ال�ه�ي ال
� ب�*اح في إدارةأن اع م�eلفة م� الGاالت Yz اب وmر لعالج االك� z ل 0يال اجهة و العالج ال�ه�ي ال


ائ
ة و اض/�اب ث�ائي الق/.M>ا في ذل� اض/�اMات القل� و اض/�اب س  <
  .  ء اس�e+ام ال> اد ال�
�  :ال��م� العالج ال$ه"ي ال!ل��ي و األل

م� خ2E ال�/ رات الGادثة ض>� ) CBT-CP(ن5أ ن> ذج العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� 

ة
ة، لف�y ال�+خالت ال�ه. م*�>ع األل2 وم*ال ال�Gة العقل
ة ال�ف
ة وض>� م'+ان ال�Gة ال�ف�

والل 0
ة لعالج االك�mاب والقل� االن�Lاه خالل سLع'�
ات الق�ن الع���5، وذل� عائ+ إلى ال��ائج 

ة الق �ة م� ال+راسات ال>��Lة له�ه ال�+خالت���Yاإلم.  

:يقول إن األلم هو

ما يقول الشخص أنه يخبره، "
ي أي وقت يقول إنه  ويوجد ف

 "موجود

 Acute painاأللم الحاد  
يحدث عادة بعد حادث  
محدد ينتج عنه إصابة، ككسر  
الذراع أو التواء الكاحل، واأللم  
الحاد تكيفي ألنه يؤدي إلى  
تركيز االنتباه على موقف  
تهديدي

 Chronicأما األلم المزمن  
pain  فيستمر إلى فترة أطول

ع والمعروف  من الوقت المتوق
للشفـاء، ويعرف عادة على أنه  
يستمر لفترة أطول من ثالثة  
أشهر، وقد يوجد في سياقـات  
متعددة، وقد يكون له سبب  

مثل اإلصابات المعلومة  (معلوم  
أو غير  ) والتهاب المفـاصل

.معلوم
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أن ال�اس ال ی�Jع* ن م� األش
اء ال�ي تG+ث لهM 2ق+ر ما وال�G>ة األساس
ة وراء ه�ه ال�+خالت هي 
 �'  . اته2 لألح+اثی�Jع* ن م� تف

 q�,jذج ال�ال"�-  sاعي  -ال"ف�Vاج  :  
 = 'G�5ل عام أن ال�> ذج الM ل Yمق- Bال� جهات فائ+ة لفه2 الع امل  - ال�ف �oاج�>اعي ه  أك


ادDة ال>�علقة �YeMة األل2 ال>Jم�Xال   =+، والل 0ي، )ال�ه� وال ج+ان(األل2 وال�في (فال�فاعل ب'� ال*
اع+ في تف'� االخ�الفات ب'� األف�اد في تقار��ه2 ع� خ�Yة األل2وال�أث'�ات االج�>ا¹D ة
.  

�  الع�امل ال�uث�ة في خ@�ة األل
   الع امل ال�ه�
ة و االنفعال
ة •
   ذه�
ات األل2 -
  ال�ف�'� ال�ارثي -
  ال جع مقابل ال�Eر -

ة -Yل  العاzفة ال
  zل. اإلجاMة -
   فعال
ة ال�ات في األل2 -
    الع امل الل 0
ة •
  )خف� ال�5ا{ / ال�احة  -ال��Gز ( لeاملة ال>عا5Dة ا -
  ) ف�{ ال�5ا{ ( ال>عا5Dة ال�5/ة  -
   أسال'. معا5Dة أخ�¤  -

2 ال*ه+ -cت�   
   ت+ر�Lات االس��خاء -
    الع امل االج�>ا¹
ة •
   الق��. ال>�اعي -
   االس�*اMات العقاب
ة -
    ) CBT - CP( ال�Vخل lالعالج ال$ه"ي ال!ل��ي لألل� ال��م�  


اة في م*االت ع+ة و o<Dل  نق/ة ت�J'0 العالجGج دة ال �'Gم� هي تJ<ل 0ي لألل2 الال�ه�ي ال

ادDة في ال�> ذج الG' =  ٥ال�5ل Xل 0ي و ال�فاعل ب'� الع امل الاج�>اعي و - نفB-ال�> ذج ال�ه�ي ال

>اذج العالقات ال�+اخل
ة ال> ضGة في ه�ا ال�5ل ب'� االف�ار و االنفعاالت و الل ك م ج دة اصًال في ن
  العالج ال�ه�ي الل 0ي ال5ائعة

  )  45 – 34صفGة (
  :ال�ع� اإلم@�1قي للعالج ال$ه"ي ال!ل��ي لألل� ال��م� 

وس���5M J0ل خاص . ت��ل ه�ه الفق�ة ال+ع2 اإلم��Yقي لل>�Gى ال�ه�ي الل 0ي لعالج األل2 ال>Jم�
ت ف� م�J+ا م� ال+ع2 لل*ل الق = على اك�5افات ح+یoة وق+D>ة م� دراسات ال>�اجعات ال�Gل'ل
ة ال�ي 

س�ة ال>اض
ة، وعلى ال+ع2 ال�= ت ف� للعالج ال�ه�ي الل 0ي في ال�عامل مع  ۳۰له�ا ال�+خل خالل الـ

ةY��*اوالت ال�G<م� في دراسات الJ<األل2 ال  

، وعلى اك�5افات م� دراسات ال� س� ال�ي randomized controlled trialsال>z YEة ع5 ائ
ا 

ادDة ال>ه>ة لل�+خالت ال�ه�
ة الل 0
ةت�Yز Xاأله+اف ال.  
 Meta- Analytic Studiesدراسات ال��اجعات الjVل,ل�ة  -


ة ال>z YEة للعالج Y��*اوالت ال�G<ة لل<cة م�
أك>ل 0ل م� م رلي وآخ��� م�اجعة م�c>ة تGل'ل

ة  ۲۵ت ال>�اجعة وح+د). مع اس�Lعاد ال�+اع(ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� ل+¤ ال�اش+ی� Y��*اولة تGم

  :مz YEة تعى لإلجاMة على س\ال'� ه>ا

األلم  
 Neuropathic:العصبي

pain

ألم يحدث عندما يوجد ضرر  
عصبي، يتعلق عادة إما  

. عصاب الطرفية أو المركزيةاأل
يوصف عادة بأنه محرق، أو  
كالوخز التنميل، أو كهربي

:أنواع الصداع  

النوع التوتري  -

الصداع النصفي  -

الصداع العنقودي  -

الصداع بعد الصدمي    -

صداع فرط التداوي -

. ( المسكنات الموضعية
Topical Analgesics (

توضع المسكنات الموضعية  
لى البشرة لنقـل الدواء إلى  ع

فهي  . مناطق ألم مستهدفة
تحجب توليد ونقـل اإلشارات  
العصبية من خالل أثرها  
التخديري
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  M>ا في ذل� العالج الل 0ي وال�غ�Dة الG' �ة(هل العالج ال�ه�ي الل 0ي  )أ
  ؟)أ= هل هي أفEل م� ع+م ال>عال*ة(ال�اجعة معال*ة فعالة لألل2 ال>Jم� 

  الY+یلة؟ هل العالج ال�ه�ي الل 0ي أفEل م� ال>عال*ات ال�5/ة )ب
ال+راسات ) ح*2 ال�أث'�(و}
2 الLاحo ن ه�ی� ال\ال'� م� خالل مقارنة مع+ل تأث'�ات ال>عال*ات 


ة . م�eلفة، وأوضاع معاجلة م�eلفة ل�� ض>� ال+راسات نفهاوخل� الLاحo ن إلى أن ال�+خالت ال�ف
ئ2 االن�cار ح'Ä ن�ج ع�ها ال�ي ت�ت�J على مLادÃ العالج ال�ه�ي الل 0ي فعالة مقارنة GMاالت ق ا

  تغ'�ات دالة ومف'+ة في خ�Yة األل2، وال>Jاج العاzفة،

اةGة ال+ور في ال
  .وال>عا5Dة ال�ه�
ة، وسل ك األل2، وم� �ات ال�5ا{، وفعال

  ) ٥٣  -٣٤ (صفGة 
  :ص�اغة الjالة

لى ع>ل
ة م�>�ة ت�/ = ع) Case Formulation/Case conceptualization(ص
اغة الGالة 

ادDة، وم�اجعة س*ل الفG صات، و}
اسات Xل عل'ها ال>عالج م� ال>قابلة ال�GD ب'� معل مات �ال� ف'

ال>��� أو / وال>عل مات ال�ي �GDل عل'ها م� أف�اد أس�ة ال>Gارب ال�ق'
2، وال>الحcات الل 0
ة،
ی+D>ها، وت�/ ر  ف�ض
ات ع� م�5الت ش� ¤ الف�د وما 
� غل ه�ه ال>عل ماتال>عالج  غ'�ه2، و� qف

  .ال�
اغة ع�Y الJم� 0ل>ا ت*>عy معل مات ج+ی+ة
  :اع�Vارات خاصة lالjالة الف�دkة

 = 'Gار الzام اإل+eم�، فإن اس�J<ل 0ي لألل2 ال –ال�فB  –ع�+ ص
اغة حالة في العالج ال�ه�ي ال
س�ف�G حالة  اج�>اعي ی�
ح ال��J'0 على ال* ان. األكq �oه رًا ل+¤ ال>���، و�0>��� على ذل�،

 = 'Gام ال�> ذج ال+eاس�M ر�*ي–  Bاجة . اج�>اعي –ال�فGار الLع'� االع�M وم� ال>ه2 دائ>ًا األخ�
  .ألسmلة م�اMعة إضا�
ة و�0ل� لل�Lعات العالج
ة

  
 q�,jال yال�ان:    

 �'Yوال�ع �'�Y0أل2 مف�ل في ال� ،=��  :أل2 ق+م'� ع�Yي ناتج ع� ال
o 0ة�G2 ال�أث'� على ال
{.  
 اً  س>�ة�eوز�ادة وزن م:  
o ة
<Gارات ال�>��� إضافة إلى الLاع�.  
 2 لل+واءcي غ'� م��zتعا:  
o �
�oح: إعادة/ ال�
G�5ل صM اجة لل�*��. ال+وائيGال.  
  

    :ال�انy ال"ف!ي
 +''ال�ق .YM .غاض �LGاإلعاقة/ م.  
 ه

ة{}
2 األع�اض اإلنفعال  .األخ�¤ واالس�e+ام الاب� لe+مات ال�Gة ال�ف
  

 yاعيال�ان�Vاالج:    
 ان+ة  :زوجة م
o ل ك ال>�اعي
2 ال{.  
 0ة�Gة وع+م ال
  .العJلة االج�>ا¹
  ة
  .روح
ة/ اع�Lارات دی�
  ) 56 -54صفGة (

  :اع�Vارات خاصة lال�عالج

 Muscle(مرخيات العضالت  
Relaxants(

أو  (توصف مرخيات العضالت  
مانعات التشنج، أو مضادات  

بأكبر درجة من  ) التشنج
الشيوع أللم أسفـل الظهر، وألم  

م النسيجي، الرقبة، واألل
والصداع التوتري في  
المواقف التي يبدو فيها  
انقباض العضالت أنه عنصرا  
بارزافي األلم

المسكنات التدعيمية  
)Adjuvant Analgesics(

أو المسكنات المصاحبة، أدوية  
طورت وسوقت في البداية  
الستخدامات غير تسكين األلم، 
وأصبحت تستخدم أيضا في  

ء ان  والدوا. إدارة األلم
األكثر شيوعا في هذه الفئة  
أنواع من مضادات االكتئاب  
ومضادات التشنج

مسكنات الصداع  
)Headache 
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في ) ضعف(األل2 ال>Jم� D>�� أن �D ن حالة ضاغ/ة ب+رجة ال ت�+ق، وت ل+ صفات ع�ضة 
الY.، فق+ ��5Dي ال>�ضى م� م*> عة معق+ة م� وله�ا . ال>�ضى ق+ ال D>��ه2 ال�عY'� ع�ها

ال>�5الت ال>�Jام�ة ال�ي D>��ها أن ت�ع. ال�ق'
2 وال>عال*ة ، وص>>y ه�ه الفق�ة ل>اع+ة ال>عالج 
ال>�ضى، و�0ل� لل5ع ر بoقة أك�Y في ال�عامل مع ال> اقف / لل�G ل على فه2 أفEل ل�Yeات ال*�+


ة 
تع+ صLXة �5Mل خاص على ال>>ارس، وس�اع+ الئGة ال�LXة، وس��5ح ع+ة م ض عات رئ
ال>�E>�ة في ب�وت 0 ل العالج ال�ه�ي الل 0ي ) Working Alliance Inventory(ال�Gالف الع>لي 

  .لألم ال>Jم� ال>عالج على تق'
2 حالة العالقة الع>ل
ة
  ) 57صفGة ( 

  :ب"�ة ال�عال�ة
جلة عالج
ة ) 12(م� ) CBT-CP(ألل2 ال>Jم� ت�� ن ال>عال*ة ب�> ذج العالج ال�ه�ي الل 0ي ل


ة العامة، والع�اص�، وأه+اف ال�+خل، إضافة إلى ذل�، س��اقÊ خ�ائ� األف�اد �Yوس��اجع ه�ا ال ،

ة ال>G+دة ل�ل جلة�Yال>� قع اس�فادته2 م� ه�ا ال�+خل و�0ل� ال.  

  

)3-1جل!ات (م�حلة ال�عال�ة األول�ة   

عالقةب�اء ال ال�ق'
2 وال>قابلة  
 �'EGال�

 لل>عال*ة

 Gه ن
 ال� ج

CBT 
 وضع األه+اف

  

  
  

)10-4جل!ات (ب"اء ال�هارات ال$ه"�ة وال!ل���ة   

 =+ال��5
� ال*


2 ال*ه+cوت� 
 األن5/ة الارة ف�
ات االس��خاء


ات *
االس��ات

 ال�ه�
ة
 ال� م

  
  
  

)12-11جل!ات (م�حلة الV!�1ح   

ال>Gافcة على 

 م��Lات ال>عال*ة
ع ال>ع قاتت ق  جلة ال>�اMعة خ/ة ال���ح 

  
  م� V!kف,� م� ال�عال�ة؟

ال>��� ال�= / م� ال*�+=: قYل أن ن�اقÊ ال* ان. ال+}
قة في ال>عال*ة، م� ال>ف'+ أن ن�اجع س\ال
  س
�ف'+ Mأك�Y درجة م� ه�ا ال�Yوت 0 ل؟

  
  :األهــ�اف

  :، هي)CBT-CP(أه+اف العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� 
 ة

اة ال' مGي لألل2 في الYل  .خف� األث� ال

Analgesics :(

تختلف المسكنات المستخدمة  
لعالج األلم اختالفـا كبيرا، وال تقع  
ضمن صنف واحد مستقـل

الصياغة السلوكية اإلجرائية  
لأللم المزمن التي قدمها فورد  

) Fordyce, 1976( ايس
كانت معلما مهما في تطوير  
فهم و معالجة األلم المزمن و  
ذلك من خالل تقديمها لمفهوم  
سلوك األلم  

هو  : عالج التقبل و االلتزام  
تدخل مبني على التقبل  
والوعي ويعلم المرضى كيف  
يراقبون ويتقبلون االفكار و  
المشاعر التي لديهم دون  

لتغييرها  إحكام و دون محاولة  

يوظف العالج بالتنويم اإليحائي  
العبارات اإليحائية من المعالج  
لتغيير انتباه المريض و توجيه  
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 ة
'� الفعال
ة ال*+Dة واالنفعالGت.  
 25ة الفعالة في إدارة األلDز�ادة ال>عا.  
 2خف� ش+ة األل.  

  ):CBT-CP(ع"اص� ب�وت���ل 
و�>�� فه2 ال�+خل Mالعالج ال�هYي الل 0ي لألل2 ال>Jم� ض>� إzار س�ة ع�اص� م�ف�لة ل��ها 

وم� ال>ه2 ت��0 أنه على ال�غ2 م� أن العالج ال�ه�ي الل 0ي فعال ل ح+ه . � معل مات
اً ت�Lادل ال�اث'

ة ت5*ع Mق ة على وضع خ/ة ت�امل
ة م�ع+دة ال�>اذج ل�عاDة ���Yم�، إال أن ال5 اه+ اإلمJ<لعالج األل2 ال

  .م� ل+یه2 أل2 مJم�
 �  :الVق,�


اد=ی�E>� تق'
2 األل2 ال>Jم� عادة م�اجعة ال*الت، واX2 ال

ادDة، وج>ع }
اسات ال�ق'Xل>قابلة ال.  
 �  :إعادة ص�اغة األل


ةح' �ة  - z./ ت�E>� إعادة ص
اغة األل2 ماع+ة ال>��� لل�G ل م� ن�cة األلG0 2الة ح
  .خال�ة إلى ال�ا�q إل
ه G0الة م�ع+دة األMعاد

 اب ال�هارات!Vاك:  
ل>��� ل>هارات سل 0
ة وذه�
ة D>�� ی�E>� ه�ا الع��� م� العالج ال�ه�ي الل 0ي تعل2 ا

  .اس�e+امها لeف� تأث'� ع امل مoل ال�ف�'� اللYي أو ضعف الل
اقة على خ�Yة األل2 ال>Jم�
 �1��Vت��ار ال:  

اك�اب مهارة ما ال ی\د= إلى اس�e+ام z �ل األم+ له�ه ال>هارة إال ب���ار ال�>��� عل'ها خارج 
  .ال*لات العالج
ة

 واإلدامة �  :الVع��
إن تع>
2 و±دارة ال>هارات ال>��Lة في العالج ال�ه�ي الل 0ي ی��*ان م� ت�امل ال�عل2 ال�اجح م� 

  .قYل ال>��� مع ال�غ�Dة ال�اجعة م� ال>عالج
 عة ال�عال�ةlاVم:  

Bم� ال�+خالت ال�ف �'oح ال>�ضى  - ال�L�D عي أن
Y/ة تف��ض أنه م� ال
في ) واه� ن (اج�>ا¹
Lة ح+یoًا، و��G>ل ن� صه2 إلى �zقه2 الاMقة في معا5Dة حال�ه2 ال>�ض
ةم>ارسة ال>هارات ال>��.  

  :ال�ل!ات
  ب"�ة جل!ات ب�وت���ل العالج ال$ه"ي ال!ل��ي لألل� ال��م�: 6شKل 

  
1 �  .تق�1� األل� ال�Yادq و��اسات ال�!V�� القاع�q: ال�قابلة والVق,�
2  Gه ن

� Mاألل2، وال�أل
): CBT-CP(ال� ج�oى ال�G�<M �)CBT-CP.(  

3

ادDة م� ال�ق'
2 : ال�غ�Dة ال�اجعة م� ال�ق'
2 ووضع األه+افXات الLال>��ت

  .وت/ �� أه+اف ال>عال*ة

2 ال*ه+4cة: ال�>��� وت�D+  .أه>
ة ال0�Gة وال>�Gى العقالني نG  األن5/ة ال*

2 ال*ه+5cات وت�Lاألن5/ة ا: ت+ر�  Gى العقالني نG�<0ة وال�Gة ال
  .ل*+Dةأه>
  .ال�ع�ف على األن5/ة ال>ع� �ة الارة): 1(األن5/ة ال>>�عة 6
  .ت�ف'� أو م>ارسة أن5/ة م�eارة م>�عة): 2(األن5/ة ال>>�عة 7

ة تأث'�ها على خ�Yة ): 1(ال>عا5Dة ال�ه�
ة 8d
فه2 األف�ار ال�لقائ
ة اللYي و0

  .األل2
  .ل�لقائ
ةم�ا}Lة وتG+= األف�ار ا): 2(ال>عا5Dة ال�ه�
ة 9

تركيزه بعيداً عن األلم  

تأمل الوعي اآلني منحى آخر  
يدمج عناصر من االسترخاء و  
التنويم اإليحائي و يسعى الو  
زيادة االنتباه اللحظي المكثف  

ء  و تسهيل االسترخا

من الضروري فهم النظرية  
التي يستند عليها العالج  
الذهني السلوكي لأللم أو تلك  
التي ترتبط به بشكل كبير، 
وهذا الفهم مهم إليصال التدخل  
الناجح في إدارة األلم

العالج الذهني السلوكي  
معالجة مدعومة إمبريقيا و  
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'� ال� م رغ2 األل2: ال� م10Gات ت
*
  .اس��ات

� لل���ح11/eخ/ة ل� (ات األل2 وم�اجعة مهارات : ال�)CBT-CP.(  
� وم>ارسة مهارات : جلة م�5/ة12'Y/2 ت
  ).CBT-CP(تق'

  
  :ب",ــة ال�ل!ة

�ه+ف ب�وت 0 ل D)CBT-CP (ج د �'Gل ك واألف�ار به+ف ت
اة ل+¤ أن اعًا م�eلفة م� الGة ال
  .ال>�ضى ال�ی� ل+یه2 أل2 مJم�/ ال*� د 

  )CBT-CP(قائ�ة الع"اص� الVي ت��Vر في غال@�ة جل!ات 
  

 م��اس وح�ات ال��ب ال$اتي �@�)SUDS.(  
ضع قائ>ة ال>هام.  
قةMا  .راجع ال*لات ال
ة
  .ق+م م�G ¤ ال*لة الGال
ة
  .ناقÊ ال�>ار�� ال>�Jل

  :ة ق@ل ب�ء العالجاع�Vارات أخ,� 
أث�اء م�حلة العالج األول
ة، رJ0 على تأس
B عالقة عالج
ة ق �ة، ح'Ä إن ال�Gالف العالجي ال>�'� 

ح خ� صًا مع ال>�ضى ال�ی� ل+یه2 Gة، وه�ا ص
ه  القاع+ة ال�ي ت�ت�J عل'ها ج>
ع ال�+خالت ال>�قYل

اء فه>ه2 م� قYل مق+مD 5ع�ون أنهD +إنه2 ق Ä'م� حJةأل2 م
Gة ال�Dي ال�عا.  
  ) 77 – 68صفGة (  

  )CBT-CP(ب�وت���ل العالج ال$ه"ي ال!ل��,لألل� ال��م� : مVj�� ال�عال�ة
 �  :ال�قابلة والVق,��): 1(ال�ل!ة رق


ادDة األول
ة، و}
اسات تق'
2 ال>���، واالت�ال Y/M'. ال�عاDة Xة على ال>قابلة الت�J'0 ه�ه ال*ل
ل>���، وأث�اء ال>قابلة ، و��>�� ال>�ضى في ه�ه ال*لة م� م5ار0ة تار�خ ا/ األول
ة الeاص Mال*�+=


ة تأث'�ه على ح
اته2d
  .أل>ه2 ال>Jم� وم� م�اق5ة 0
 �  )1(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق

  
إج�اء ال�قابلة األول�ةl �  .ق
2
  .أzل. م� ال>��� إنهاء مقای
B ال�ق'

ة القادمة  .ناقÊ ال*ل
 .'Yz ةت اصل مع
  .ال�عاDة األول

  
 �  ):1(م�اد ال�ل!ة رق

 م�J<ل 0ي لألل2 ال
ادDة في العالج ال�ه�ي الXن> ذج ال>قابلة ال.  
  الف العالجيGة ال�Gما ع+ا الئ B
  .ال>���eة –ج>
ع ال>قای
 ���<الM اصeة ال
  .االت�ال Y/M'. ال�عاDة األول

  :ال�قابلة ال�Yادkة
الل 0ي لألل2 ال>Jم� ف�صة ل*>ع أك�o ال>عل مات العامة ال>قابلة األول
ة في العالج ال�ه�ي 

اج�>اعي، ومائل  -ال ضع ال�فB: ال�Eور�ة في ب+اDة أ= ب�نامج عالج نفي، وت�E>� معل مات

ةالعقل
ة، وتار�خ س ء اس�e+ام العقاق'�، ول�� M>ا أن ه�ا ال�+خل خاص Mاألل2 ال>Jم�، / ال�Gة ال�ف

ذات زمن محدد ويستخدم  
فيها منحى منظم وهدفي  

هة  الواج

نشأ نموذج العالج الذهني  
-CBT(السلوكي لأللم المزمن  

CP (  من خضم التطورات
الحادثة ضمن مجتمع األلم  
ومجال الصحة العقـلية النفسية

نقطة تركيز العالج الذهني  
السلوكي لأللم المزمن هي  
تحسين جودة الحياة في  
مجاالت عدة  

صياغة الحالة عملية مستمرة  
ى التوفيق بين  تنطوي عل
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  :خاصة Mاألل2 مoل�
*. ج>ع معل مات إضا�
ة 
 م قع األل2، ب+ای�ه، وش+ته.  
 ة
  .األدو�ة الGال
 قةMا  .ال>عال*ات الGال
ة وال
 في
q ر ال�Eة/ م*االت ال�
 .الفعال

�  :الVق,�

اد=X2 ال
  .أح+ الع�اص� ال>ه>ة في ال>�حلة األولى م� العالج ه  إك>ال ال>��� ل�
اسات ال�ق'

  :ال��اسات

2 ال>ع�>+ة في ه�ا ال�Yوت 0 ل 0 س'لة ل� ج
ه ال>عال*ة وم�اMعة ه�ا وصف م���e ل�
اسات ال�ق'

  .ال�ق+م
qاد�Yال �  :��اسات الVق,�

 اس تق+ی� األل2 ال�ق>ي
  .م�
 2ة األل
  .م�
اس 0ارث
  ف�
Ì y  .ی'ل م�ع+دة األMعاد لألل2 –م�
اس ال�+خل الف�عي م� قائ>ة و�
 ���<ة الGان ص
Yاس�.  
  اة
Gة  –ج دة ال���e<ة الe  .ل>�c>ة ال�Gة العال>
ةال�
  ة���e<الف العالجي الGة ال�Gال>ع+لة –الئ.  
 اس وح+ات ال��ب ال�اتي
  .م�

  :ال�!ان�ة م� مق�م ال�عاkة األول�ة
� مع أLzائه2 في ال�عاDة 'ع�+ما تع>ل مع م�ضى، خ� صًا م� ل+یه2 أل2 مJم�، ف>� ال>ه2 ال��


عي، وأخ�ائي (ه2 م>� له عالقة األول
ة، وال�G ل على ال+ع2 م�ه2، و�0ل� مع غ'� Y/ل ال>عالج الoم
، فالعالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� جان. واح+ فق� م� خ/ة رعاDة م�J0ة على ال>���، )األع�اب

  .وم�ع+دة ال���eات وم�ع+دة ال* ان.
  :ال�!ان�ة م� مق�مي خ�مات الjAة ال"ف!�ة


ة مه2 أEDاً فال�o'� م� ) CBT-CP(ل��ف'� ب�وت 0 ل  وال� اصل ب'� مق+مي خ+مات ل�Gة ال�ف

ة ال�ی� ل
B ل+یه2 ال>هارات الeاصة ال�G �الت له�ا ال� ع م� ال�+خل یY+أ م� قYل مق+مي الe+مة ال�ف

  .ال>�ضى/ لعالج األل2 ال>Jم� ل+¤ ال*� د
  ) 85 – 78صفGة ( 

 �  :الV�ج�ه نj� ال�عال�ة): 2(ال�ل!ة رق
، )أ= تع��فه Mه) (CBT-CP(� نG  ن> ذج ال>عال*ة بY'�وت 0 ل ت qف ه�ه ال*لة ل� ج
ه ال>��


ة ال>عق+ة لألل2 ال>Jم�، 0>ا س'Y+أ ال�Gالف العالجي Mال�/ ر وس
قاس في نهاDة ه�ه Y/فه ع� ال
�oوت
  .ال*لة

 �  ):2(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق
ال$اتي �  .�@� م��اس وح�ات األل
ضع قائ>ة ال>هام.  
م� إك>ال ج �
ع ال�
اسات م� ال*لة الاMقةتGق<.  


 - ، ودائ�ة األل2، وال>�Gى الCBT-CP( = 'G(معال*ة ) 2(ق+م م�G ¤ ال*لة 

Bاج�>اعي -ال�ف.  
  ).WAI-SR(أzل. م� ال>��� إك>ال قائ>ة ال�Gالف العالجي  

  

معلومات يحصل عليها المعالج  
من المقـابلة العيادية، ومراجعة  
سجل الفحوصات، وقياسات  
التقييم، والمالحظات  
السلوكية،والمعلومات التي  
يحصل عليها من أفراد أسرة  

المريض أو غيرهم، / المحارب
ويوظف المعالج هذه  
المعلومات ليصوغ فرضيات عن  
مشكالت شكوى الفرد وما  

ديمها، وتتطور الصياغة عبر  ي
الزمن كلما تجمعت معلومات  
جديدة

عند صياغة حالة في العالج  
الذهني السلوكي لأللم المزمن، 

–فـإن استخدام اإلطار الحيوي  
اجتماعي يتيح    –النفس  

التركيز على الجوانب األكثر  
ظهوراً لدى المريض

األلم المزمن يمكن أن يكون  
 تصدق، حالة ضاغطة بدرجة ال
) ضعف(وتولد صفـات عرضة  

في المرضى قد ال يمكنهم  
ولهذا السبب، . التعبير عنها

فقد يشتكي المرضى من  
مجموعة معقدة من المشكالت  
المتزامنة التي يمكنها أن  
تصعب التقييم والمعالجة  
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 �  ):2(م�اد ال�ل!ة رق
  م�J<ل 0ي لألل2 ال  ).CBT-CP(م/ �ة ال�ع��� ب�> ذج العالج ال�ه�ي ال
 2م/ �ة دائ�ة األل.  
 2م/ �ة الع امل ال>\ث�ة على األل.  
 ة���e<الف العالجي الGة ال�Gالئ)WAI-SR.(  

ال>��� نG  ب�
ة وع>ل
ة العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم�، و0
� ) تع�ف(م� ال>ه2 أن ت جه 
  Gه ن
ع ال�ال
ة م� على األن ا ) �eD)CBT-CPلف ع� أن اع أخ�¤ م� العالج، و��/ = ال� ج

  :ال>عل مات

 �jج�ه ن�Vال
)CBT-CP(  

  .ب�
ة ال>عال*ة
  .ال� قعات ع� الEG ر وال>5ار0ة

  .دور ال>عالج
  ).CBT-CP(ن�cة عامة ع� 

  .م�/� ال�>ار�� ال>�Jل
ة
  ).CBT-CP(ال>��� ع� / االس�*اMة أل= أسmلة م� ال*�+=

  
  :ال����V ع� األل� ال��م�


اة، اس�e+م م/ �ة األل2 ال>Jم� حالة Gة م� م*االت ال
ت\ث� على ج ان. م�eلفة م� الفعال
ة ال' م
ل>�اق5ة الع>ل
ات وال>�احل ال�ي ق+ تG+ث ع�Y الJم� ع�+ م� Dعان ن م� ) 4ش�ل (دائ�ة األل2 ال>Jم� 

  .األل2 ال>Jم�
�  :تأث,�ات األل

/  � ل�فاعل ال>\ث�ات الG' �ة ی\ث� األل2 ال>Jم� على م*االت o0'�ة م�eلفة م� ح
اة الف�د، و�>�

ة(ال*+Dة Y/ة )األل2 وال>�5الت ال
اع+ في )االنفعال/ ال�ه� والعاzفة(، وال�فD ة، أن
، واالج�>ا¹

  .ال�+اخل ب'� ه�ه ال>\ث�ات) 3(تف'� تفاوت األف�اد وتقار��ه2 ع� األل2 و�Y'� ش�ل رق2 
  

  االج�Vاعي –ال"فs  –ال"��ذج ال,j�q ): 3(شKل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الVق,�� ل@�ء ال�عال�ة

تتكون المعالجة بنموذج العالج  
الذهني السلوكي لأللم المزمن  

)CBT-CP (  من)جلسة) 12
عالجية ، وسنراجع هنا البنية  
العامة، والعناصر، وأهداف  
التدخل، إضافة إلى ذلك، 
سنناقش خصائص األفراد  
المتوقع استفـادتهم من هذا  
التدخل وكذلك البنية  
المحددة لكل جلسة

من المهم تذكر أنه على الرغم  
من أن العالج الذهني  
السلوكي فعال لوحده لعالج  

ن الشواهد  األلم المزمن، إال أ
اإلمبريقية تشجع بقوة على  
وضع خطة تكاملية متعددة  
النماذج لرعاية من لديهم ألم  
.مزمن

:اكتساب المهارات

يتضمن هذا العنصر من العالج  

النفسيةالعوامل   

 العوامل الحيوية

 العوامل االجتماعية



13 

 


� العام Mاألل2 ال>Jم�، ناقÊ مع ال>��� أن 0ان �o2، وال�
واآلن ، و(ع+ أن أج��y ال>قابلة، وال�ق'
اس�e+م األسmلة ال�ال
ة ل�G+ی+ ال�LÎة في ) CBT-CP(ی�غ. في ال>5ار0ة في ال�Yنامج ال�امل لـ 

  :االس�>�ار في ال>عال*ة Mع+ ه�ه ال*لة
  ب�اًء على ما عل>�ه ح�ى اآلن، هل تع�ق+ أن)CBT-CP (+'�5ل جM �Lی�اس.  
 ات ح ل ال>5ار0ة، ف>ا هي؟cفGأ= ت �D+إذا 0ان ل  
 م�؟J<ن5ا{ في إدارة أل>� ال �oي ت جه أك�Yع+ ل��  هل ت5ع� أن� م
  لة أخ�¤ ح لmأ= أس �D+هل ل)CBT-CP (ة عل'ها؟Mت�غ. في اإلجا 

في االس�>�ار في ال>عال*ة، �
*. تق+2D ت ص
ات لل>�اMعة، و±ذا 0ان و±ذا 0ان ال>��� ال ی�غ. 

أتي لل*لة الoالoة، وفي الGالة الoان
ة، ت��0 أن ته�mه على ات�eا خ/ ة مه>ة ی�غ. في االس�>�ار، ف

'� ح
اتهGت  Gل ونEقة أف��/M تعل2 إدارة أل>ه  Gن.  
  ) 93 -86صفGة ( 
  

 �  :وضع األه�اف+ ة م� الVق,�� الVغ$kة ال�اجع): 3(ال�ل!ة رق
أث�اء ه�ه ال*لة Dق+م ال>عالج تغ�Dة راجعة مLاش�ة لل>��� ع� ال>عل مات ال�ي ت ف�ت م� إجاب�ه 

2
  .ل�
اسات ال�ق'
  

 �  )3(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق
  

ال$اتي �  .�@� م��اس وح�ات األل

ضع قائ>ة ال>هام.  

 2ة رق  ).2(راجع ال*ل

ال*ل ¤ �Gة ق+م م  .ال�غ�Dة ال�اجعة م� ال�ق'
2 ووضع األه+اف) 3(

  .ناقÊ ال�>��� ال>�Jلي 
  

 �  ):3(م�اد ال�ل!ة رق
  ة

فة ع>ل األه+اف ال�0Gص)SMART Goal Workeet.(  
  

�  :الVغ$kة ال�اجعة م� الVق,�
�Gاسات ال�ق��� ال�اتي، وذل� لل
 ل على خ�� وق�ًا 0ا�
ًا Mع+ ال*ل�'� األول''� ل>�اجعة ن�ائج }

  .فه2 أفEل ل�Yeة ال>��� Mاألل2 ال>Jم�
 2اس ال�ق+ی� ال�ق>ي لألل
  .م�
 2اس ال�ف�'� ال�ارثي في األل
  .م�
  ف�
Ì y  .ی'ل م�ع+دة األMعاد لألل2 –م�
اس ال�+خل الف�عي م� قائ>ة و�
  ���<ة الGان ص
Y9(اس�.(  
  اة
Gة –ج دة ال
  .ال�eة ال>���eة ل>�c>ة ال�Gة العال>
 ة الGالف العالجي الئG�–  ة���e<ال>ع+لة –ال.  
  

  :ت���d األه�اف
  م�J<ل 0ي لألم ال  ).CBT-CP(غاDات العالج ال�ه�ي ال

الذهني السلوكي تعلم  
المريض لمهارات سلوكية  
وذهنية يمكن استخدامها  
لخفض تأثير عوامل مثل  
التفكير السلبي أو ضعف  

لى خبرة األلم المزمناللياقة ع

إن تعميم وإدارة المهارات  
المكتسبة في العالج الذهني  
السلوكي ينتجان من تكامل  
التعلم الناجح من قبل المريض  
مع التغذية الراجعة من المعالج

-الكثير من التدخالت النفس
اجتماعية تفترض أنه من  
الطبيعي أن يصبح المرضى  

في ممارسة  ) واهنون(
ارات المكتسبة حديثاً، المه

ويحتمل نكوصهم إلى طرقهم  
السابقة في معايشة حالتهم  
المرضية

إن التحالف العالجي المتين هو  



14 

 

  :الغاkات العامة للعالج ال$ه"ي ال!ل��ي لألل� ال��م� تj!,� ج�دة ال�jاة م� خالل
  


اة ال' م
ةGي في الYل  .خف� األث� ال
'� الفعال
ة ال*+Dة واالنفعال
ةGت.  

  .ادة ال>عا5Dة الفعالة في إدارة األل2ز�
  .خف� ش+ة األل2

  
 ةDاأله+اف الف�د: 
  

  .kع�ف فعًال م�jدًا أو حادثة م�jدة ت�jث في ال�اقع  Specificم�jد 

اسة  { ��<D

Measurable 
  .ل�ي D>�� ت�Lع ال�ق+م) ع+دDاً (D*. أن �D ن 0>
ًا 


قه  �Gت ��<D
Achieveable 

  .واقعي ح. اإلم�اناتD*. أن D>�� إح�ازه، و 

داللة  / ذو أه>
ة 
Relevant 


ة الف�د/ D*. أن �D ن ذو مع�ى�eة ش
  .أه>

-Timeال�ق�   –م�jد 
Bound 

  .GD+د الف��ة الJم�
ة ل�Gق'� اله+ف

  ) 102 -94صفGة (
 �  :ال�Vار�1 ال�!�kة وت"-�� ال�ه�): 4(ال�ل!ة رق

  .دارة األل2 ال>Jم� M/��قة فعالةت/�ح ه�ه ال*لة ع+ة مائل حاس>ة في ص
اغة و±
  

 �  )4(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق
  

ال$اتي �  .�@� م��اس وح�ات األل

ة  .ضع قائ>ة مهام ال*ل

 2ة رق  ).3(راجع ال*ل



2 ال*ه+ ) 4(ق+م م�G ¤ ال*لة cر، ب�نامج ال�>��� ، وت��Eال جع مقابل ال

  .الJم�ي

ليJ�<ال�>��� ال Êناق.  

  
  ):4(ل�ل!ة رق� أدوات ا

 م�J<م/ �ة دائ�ة األل2 ال.  
 س*ل ال>5ي.  
 +2 ال*ه
cفة ع>ل ت�
Gال�5ا{/ ص.  

  :ال�جه مقابل ال\�ر
في o0'� م� األح
ان، أك�Y ال�D+Gات ال�ي ی اجهها م� ل+یه2 أل2 مJم� ه  االع�قاد Mأنه لD 2ع+ في 


اة �5Mل 0امل أو فعل األش
اء ال�ي ی��+و Gن فعلهامق+وره2 ال>5ار0ة في ال.  
فاألل2 الGاد ع�ض و��/ل. ت�
فًا في الل ك ل�ي GD+ث ال5فاء ال>�اس.، إن>ا األل2 ال>Jم� حالة 

القـاعدة التي ترتكز عليها  
جميع التدخالت المستقبلية، 
وهذا صحيح خصوصاً مع  
المرضى الذين لديهم ألم  
مزمن حيث إنهم قد يشعرون  
أنه يساء فهمهم من قبل  

.ي الرعاية الصحيةمقدم

المقـابلة األولية في العالج  
الذهني السلوكي لأللم المزمن  
فرصة لجمع أكثر المعلومات  
العامة الضرورية في بداية أي  
برنامج عالج نفسي

عندما تعمل مع مرضى،  
خصوصاً من لديهم ألم مزمن، 
فمن المهم التنسيق مع أطبائهم  
في الرعاية األولية، والحصول  

ى الدعم منهم، وكذلك مع  عل
مثل  (غيرهم ممن له عالقة  

المعالج الطبيعي، وأخصائي  
)األعصاب
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  .م�>�ة ول2 تع+ إشارة على وج د أو ح+وث تلف أو ض�ر
  :ال�V��1 الع�لي

  .ل�ي ت�� دائ�ة األل2 ال>Jم�، ف>� ال�Eور= أن تY+أ في ز�ادة ال�5ا{ ال*>ي
ج ت>��� أو م5ي، على 0ل معالج أن �GDل على م افقة م� Yz'. ال�عاDة وقYل ب+اDة أ= ب�نام
ال>���، ال D*. أن یY+أ ب�نامج ال�>��� إال Mع+ ال�G ل على ه�ه ال> افقة، / األول
ة الeاص Mال*�+=

� اس�e+ام آل
ات ال>5ي ال>�اسLة والعامة 0+ل'ل أساسي، وهيGD:  
  ًا
  .أرفع ال�أس عال
  افة  .ق+م أمام� 20إلى  15ر��M J0ك على م
 اجعل ال�ق� م از�ة لألرض.  
 ة��G)ًا و
X
Yz �'ح�ك ال��ف'� وال�راع.  
 �'عة ال��فM �'افة ب'� الق+م  .أجعل ال>

واس�e+م س*ل ال>5ي ل>اع+ة ال>��� ل ضع خ/ة م5
ه، فإذا 0ان Mاس�/اعة ال>��� ال>5يء 
دقائ� ) 6(سY ع، �
>�� تG+ی+ م+ة ال>5ي بـ أDام في األ) 5(دقائ� ب+ون ت قف، و�e/� لل>5ي ) 6(ل>+ة 

وم�ة ) . 4(، وال' م رق2 )3(دقائ� في ال' م رق2 ) 7(، و(�Jادة ال>+ة إلى )2(، وال' م رق2 )1(في ال' م رق2
  .أخ�¤ 

  :ت"-�� ال�ه�
وال ی� قف ن ح�ى ت��هي، ب'�>ا D>'ل األلM 2اس2 إن*از مه>ة ما، ) م*اه+ة(D>'ل Mع� ال�اس إلى 

  .Mع� آخ� إلى االن5غال e<Mاوف إلGاق ال�Eر Mأجامه2 و��*�Y ن ال�5ا{ Mال>�ة
  
  
  
  
  
  
  
  
  


2 ن5ا{ cة ت�
d

2 جه+ األن5/ة الس��5اف 0cفة ع>ل ت�
Gم ص+eاس� ،y2 ال ق
cة ت�وخالل جل

2 الcأن ت� �
*ه+ D*عل ال>��� قادرة على ت�ف'� األن5/ة واح+ لل>���، واس�e+م أمoلة ل� ض
ح 0

�  .�5Mل م�
� ال>��� له في 'Y/ة ت
d

2 ال*ه+ �5Mل واضح، م� ال>ه2 م�اق5ة 0cو(ع+ أن ت�2 م�اجعة مفه م ت�

  .ح
اته ال' م
ة
و�اس�dVام ص�jفة عل� ت"-�� ال�ه�، ات�ع ال�d�ات الVال�ة ل�V��1 خ�ة ت�م�ها ض�� ن�ا� 

  :األس@�ع
 <ل. م� الzع، أ Yه ه�ا األسM ام

� لل�/eًا واح+ًا ی� = أو ی�غ. ال�zد ن5ا+GD أن ���

  .وخ� صًا ن5ا{ eDاف أنه ق+ ی�J+ أل>ه
o }أك�. ه�ا ال�5ا{ في س/� ال�5ا.  
  .'Yو(ال�عاون مع ال>���، ح+د Mال�ق��. z ل ف��ة م>ارسة ال�5ا{ �5Mل آم� و(+ون ت

�'Y0 2ان+الع أل.  
o  ل ه�ه الف��ة إلى z س/� اله+ف ال�5ا{أضعف.  

التواصل بين مقدمي خدمات  
لصحة النفسية مهم أيضاً لتنفيذ  

) CBT-CP(بروتوكول  
فـالكثير من التحويالت لهذا  
النوع من التدخل يبدأ من قبل  
مقدمي الخدمة النفسية الذين  

ت الخاصة  ليس لديهم المهارا
/ لعالج األلم المزمن لدى الجنود

المرضى

يؤثر األلم المزمن على مجاالت  
كثيرة مختلفة من حياة الفرد، 
ويمكن لتفـاعل المؤثرات  

األلم  (الجسدية  /  الحيوية  
، والنفسية  )والمشكالت الطبية

، )االنفعال/ الذهن والعاطفة(
واالجتماعية، أن يساعد في  
تفسير تفـاوت األفراد
وتقـاريرهم عن األلم  

إذا كان المريض ال يرغب في  
االستمرار في المعالجة، فيجب  
تقديم توصيات للمتابعة، وإذا  
كان يرغب في االستمرار، 
فسيأتي للجلسة الثالثة، وفي  
الحالة الثانية، تذكر أن تهنئه  
على اتخذا خطوة مهمة نحو  

 فرط النشاط

 راحة زائدة الم زائد
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 اجها ال>��� ب'� ف��ات ال>>ارسة�G
/ و(ال�عاون مع ال>���، ق+ر م+ة ال�احة ال�ي س
  .االج�هاد
o أضعف ه�ه ال>+ة إلى س/� ه+ف ال�احة.  
 ع القادم ل�5ا{ واح+ إلى ثالثة أن5/ة Yل. م� ال>��� إك>ال ه�ا ال�> ذج خالل األسzأ.  
  

  :ال�1��V الع�لي
یY+أ ت�ف'� خ/ة ال>5ي وم�اMعة ع+د ال+قائ� ال�ي DقE'ها ح. س*ل ال>5ي، أzل. م� ال>��� أن 

ه�ا س
Gاف¨ على ال�Jادة ال�+ر�*
ة في ال�5ا{ 0>ا س
هل م�اق5ة ال�*احات ومائل أخ�¤ في ال*لة 

2 ال*ه+ ل�ل ن5ا�z في ی مه ال>G+د cأ ال>��� في ت>ار�� ت�+Yأن ی .*D ،القادمة ، إضافة إلى ذل�

eو(اس� ��<D ل ل�ي*
2 ال*ه+، وذ�0 ال>��� Mأه>
ة ت+و�� ما D>ارسه في الcفة عل2 ت�
Gام ص+
  .م5ار�0ه ونقاشه مع� في ال*لة ور(�ا تع+یله ح. الGاجة

  ) 114 – 103صفGة (
  

 �  :ت�ر�1ات االس�Vخاء): 5(ال�ل!ة رق
ال��فB : ف�
ات مG+دة هي تق+م ه�ه ال*لة لل>��� ف ائ+ االس��خاء في إدارة األل2، ث2 ت�اجع ثالث

  .، واس��خاء العEالت ال�ق+مي، وال�e'ل ال> جه)أو الع>'�(الL/�ي 
  

 �  ):5(م�اد ال�ل!ة رق
  

ال$اتي �  .�@� م��اس وح�ات األل
ة  .ضع قائ>ة مهام ال*ل
 2ة رق  ).4(راجع ال*ل

 ة
ات االس��خاء) 5(ق+م م�G ¤ ال*ل*
  .م�/� واس��ات

ال�>ا Êةناق  .ر�� ال>�Jل
ة واzل. إك>ال قائ>ة ال�Gالف العالجي في نهاDة ال*ل
  

 �  ):5(م�اد ال�ل!ة رق
 م/ �ة ف ائ+ االس��خاء وال��ائح.  
 �  .ال��فB الع>'
 لي ال�ق+ميEاالس��خاء الع.  
 ل ال> جه'eال�.  
  الف العالجيGة ال�Gة(الئ���e<ال.(  

  :م"�� االس�Vخاء

� االس��خاء في إدارة ف�
ات االس��خاء مهارات أساس
ة إلq م�، ومع ذل� فإن ف��ة تJ<دارة األل2 ال


ة األف�اد ال�ی� ل+یه2 أل2 مJم�Yاألل2 ف��ة غ'� مأل فة لغال.  
  :اع�Vارات `�ادkة

مع أن ال�o'� م� ال>�ضى س' افق ن على أن األل2 خ�Yة ضاغ/ة، إال أنه2 مع ذل� �5D ن في فائ+ة 
  .االس��خاء إلدارة األل2

  :ع�ة في ال�V@,�ال�!ا
م� ال>ف'+ أن ت�اقÊ مع ال>��� ف ائ+ مG+دة م� االس��خاء وأن تق+م ن�ائح مG+دة م� شأنها أن 

� ف�
ات االس��خاء، أش�ح لل>��� أن ال�>��� ض�ور= لإلجادة، مoل أ= مهارة'Y/هل ت  .ت

تعلم إدارة ألمه بطريقة أفضل  
ونحو تحسين حياته

الغايات العامة للعالج الذهني  
السلوكي لأللم المزمن تحسين  
:جودة الحياة من خالل

خفض األثر السلبي في الحياة  
اليومية

تحسين الفعالية الجسدية  
واالنفعالية

زيادة المعايشة الفعالة في  
.إدارة األلم

.خفض شدة األلم

أكبر التحديات التي يواجهها  
من لديهم ألم مزمن هو
االعتقـاد بأنه لم يعد في  
مقدورهم المشاركة في الحياة  
بشكل كامل أو فعل األشياء  
التي يريدون فعلها

األلم الحاد عرض ويتطلب  
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  :lع¢ ال"Aائح ال�ف,�ة ل�Vرy1 ال��1¢ على االس�Vخاء
  

  .اء ون�ا� ی�مي م�ل ت"اول وج�ةب,� االس�Vخ) أر��(زاوج 

� اس��خاء م� ف� في ال* ال'Y/م ت+eاس�.  

اخ�V `�ارة أو تع�1$ة ل�V�ن ال�احة لل�خ�ل في حالة االس�Vخاء، م�ل أه�أ، أو سالم، 
  .أو إ�kاب�ة

  

قها Y/ق ت�zات إجادة مهارة االس��خاء و�واس�e+م م/ �ة ن�ائح وف ائ+ االس��خاء، ل�Y'� ح

  .ب�*اح
  :لف"�اتا

�''
  :ج>
ع ف�
ات االس��خاء ت�E>� ع����� تأس
''� رئ
 اس  .رJ0 االن�Lاه على شيء ما، إما ع>ل
ة، أو ص رة، أو L¹ارة، أو إح
  اه) خامل(إه>الLاالن� J0ة ع�+ما تأتي، وذل� به+ف الع دة إلى م�
  .لألف�ار ال' م

  :ف"�ة الV"فs الع�,�
، وهي األساس ل*>
ع "ال��فB الع>'�"L/�ي، وال�ي ت>ى عادة أول ف�
ة اس��خاء هي ف�
ة ال��فB ال

  .فmات االس��خاء األخ�¤ 
  :االس�Vخاء الع\لي الVق�مي

، و��J0 ه�ا ال�>��� على ال5+ واإلرخاء )PMR(الف�
ة الoان
ة هي االس��خاء العEلي ال�ق+مي
  .ال>��c>'� ل>*> عات عEل
ة مع'�ة

  :الdV,ل ال��جه
  .خ'� ال�= س��اق5ه ه�ا ه  ف�
ة ال�e'ل ال> جهت>��� االس��خاء األ

ت>��� ال�e'ل ال> جه م�>2 ل�+ر�. ال>��� على ت� �� ص ر عقل
ة ت�سخ حالة االس��خاء، و�*. 
.أن �eDار م قعًا یJوره في خ
اله أث�اء ال�>���، والقاع+ة ال ح'+ة هي أنه D*. أن �eDار م�انًا آم�ًا وهادئاً 

  
  :ال�ع�قات ال�V�قعة

� ال>��� ل�>ار�� االس��خاء في ال>�Jل، وول+ الGل ل لها �5Mل نا'Y/ال>ع قات ال>� قعة ل� Êق

ات ال�عامل معها أث�اء ال*لة*
  :تعاوني و�
>ا یلي س���0 مع قات ی���ر ذ�0ها، و�0ل� اس��ات

 ي معها االس��خاء���<D أنا في ال2 ش+ی+ إلى درجة ال.  
 أت ، فإن األل2 ی�ال م�ي ح/Mع+ األل2إذا أM0ة 0ي ا�Gقًا فعلي االس�>�ار في ال.  
 ء م� ال>�5لةJوه�ا ج ،yال ال ق z أنا أس��خي.  
 ع
  .لق+ حاولy أن أس��خي في الاب� ل�� ل2 أس�/

  :ال�1��V الع�لي
ش*ع ال>��� على ال�>��� على ف�
ات االس��خاء م�ة واح+ة في ال' م على األقل خالل األسY ع 

  .ذل�القادم، وأك�o إن أم�� 
  :سل� ال��¢1 �ل م�

 ات االس��خاء
  .م/ �ة ف�
 س*ل ت>��� االس��خاء.  
  ) 125 – 105صفGة (
  

تكيفـاً في السلوك لكي يحدث  
الشفـاء المناسب، إنما األلم  
المزمن حالة مستمرة ولم تعد  
إشارة على وجود أو حدوث  
تلف أو ضرر

أللم  لكي تكسر دائرة ا
المزمن، فمن الضروري أن  
تبدأ في زيادة النشاط  
.الجسمي

وقبل بداية أي برنامج تمرين  
أو مشي، على كل معالج أن  
يحصل على موافقة من طبيب  
الرعاية األولية الخاص  

المريض/ بالجندي

يحسن استخدام آليات المشي  
المناسبة والعامة كدليل  
:أساسي، وهي

.أرفع الرأس عالياً 

15ركز بصرك على مسافة  
.قدم أمامك 20إلى  

.اجعل الذقن موازية لألرض

حرك الكتفين والذراعين  
.طبيعياً وبحرية

أجعل المسافة بين القدمين  
.بسعة الكتفين
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 �  ):1(األن��ة ال!ارة ) : 6(ال�ل!ة رق

5 ن مع األل2 ال>Jم� إلى ت*�. ال�5ا{، M>ا في ذل� األن5/ة XD م� ال*� د ال�ی� �'oل ال�'<D

  .ال>>�عة
 �  ):6(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق

  
اس تق�ی� ال��ب ال$اتي�@� م��.  

ة  .ضع قائ>ة مهام ال*ل

 2ة رق� ت>��� ال�e'ل ال��L= )5(راجع ال*لYzو ،.  

 ة  .اس��5اف األن5/ة الارة) 6(ق+م م�G ¤ ال*ل

ة
  .ناقÊ ال�>ار�� ال>�Jل

  
 �  ):6(م�اد ال�ل!ة رق

 ل ال> جه'eم/ �ة ال�.  
 ارة  .ال>>�عة/ قائ>ة األن5/ة ال

  :ل��جهالdV,ل ا
  .، اب+أ ب�>��� ال�e'ل ال> جه)M)5ع+ م�اجعة ال�>��� ال>�Jلي على ف�
ات االس��خاء م� ال*لة رق2 

  :الe/ ات
 ¦ی�jVخ مع إغالق الع,"�ة أو ال�V!م sف"Vم�1ح و� q�!ضع ج�اب�أ ب yابoال.  
  ل'eال+خ ل"ت ���z " ة(إلى ال> قع�'GM اب، درج، م�سىM ،ل جادةoم.(  
 اآلم� أدخل م قع اال Ãة(س��خاء الهاد<eاس ال Gعلى ال J0ر.(  
  في م قع االس��خاء) 10(إلى ) 5(اق� م� �  .دقائ
  ���<ل. م� الzمغادرة"أ " �Yال+خ ل"ال> قع ع ���z "ه  .نف

  :اس��Vاف األن��ة ال!ارة

Ê مع األل2 ال>Jم� D>��ه أن ی\ث� على ح
اة ال>��� M/�ق Xقة، الMاك>ا ب'�y ال>�اق5ات ال

  .� عة، و±ح+¤ أه2 ه�ه ال/�ق انeفاض م>ارسة األن5/ة الارةم�
  

  :الف�ائ� ال�V�قعة م� م�ارسة األن��ة ال!ارة
  

�  .الV�V,� اإل�kابي ع� األل
'� ال>Jاج وتق+ی� ال�اتGت.  

  .ز�ادة ال>5ار0ة وال�فاعل االج�>اعي
J'0اه ومهارات ال��Lاالن� �'Gرفع وت.  

  .لهادف والV�ج�ها/ رفع وتj!,� الsj الغ�ضي
  

  :ال�1��V الع�لي
�>� في ال�ف�'� في أن5/ة سارة ل+م*ها في ح
اتهD ة القادمة على ال>��� أن  .قYل ال*ل

  ) 132 – 126صفGة ( 
  

 �  ):2(األن��ة ال!ارة ): 7(ال�ل!ة رق
ن5/ة ال>��� األ/ على تG+ی+ األن5/ة ال>>�عة، وأث�اء ه�ه ال*لة س'�سخ ال*�+=) 7(ت�J0 ال*لة 

أطلب من المريض أن يبدأ  
تنفيذ خطة المشي ومتابعة  
عدد الدقـائق التي يقضيها  
حسب سجل المشي، هذا  

زيادة  سيحافظ على ال
التدريجية في النشاط كما  
سيسهل مناقشة النجاحات  
ومسائل أخرى في الجلسة  
القـادمة  

:تدريبات االسترخاء

تقدم هذه الجلسة للمريض  
فوائد االسترخاء في إدارة  
األلم، ثم تراجع ثالث فنيات  

التنفس البطني  : محددة هي
، واسترخاء  )أو العميق(

العضالت التقدمي، والتخيل  
وجهالم
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  .ال�ي ی�>�ى م�اMع�ها وس
/ ر خ/ة ل��ف'�ها
  

 �  ):7(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق
  

�  .إك�ال ال��1¢ ل��اسات الVق,�

ة  .ضع قائ>ة مهام ه�ه ال*ل

 2ة رق  ).6(راجع ال*ل

 ة
� األن5/ة الارة) 6(ق+م م�G ¤ ال*ل/eی+ وت+Gت.  

ة
  .ناقÊ ال�>ار�� ال>�Jل
  

� م�اد ال�ل!ة رق)7:(  
 الف الع>ليGة ال�G2 ما ع+ا الئ
  .ج>
ع }
اسات ال�ق'
 ارة  .قائ>ة األن5/ة ال
 ارة  .ج+ول األن5/ة ال

  :م�ارسة ال"�ا�ات ال!ارة
راجع ال�>��� ال>�Jلي وناقÊ أ= م>ارسة لألن5/ة الارة م� تار�خ ال*لة الاMقة ح�ى اآلن، و±ذا 

�ي ی�غ. في م>ارس�ها، فه�اك حاجة ل>�J+ م� ال قy ال>��� غ'� م�
ق� م� األن5/ة ال/ كان ال*�+=
  .ل>�اق5ة قائ>ة االح�>االت وأ= اع�Lارات أخ�¤ 

  :م"اق�ة ال�ع�قات ال�V�قعة
� الع�ف ال�ه�ي / ناقÊ ال>ع قات ال>� قعة م� ال*� دYzال>�ضى في األن5/ة ال>*+ولة، و


ةzا
  :Mال�عاون مع ال>��� ل�G+ی+ الGل ل أو الe/� االح�
 ن مه2 مع 0ل �D +ع ال�ف�'� في أ= شيء آخ� ق
  .ه�ا األل2 ال اس�/
 اء م>�عة
  .ع�+= أش
اء o0'�ة ج+ا ت5غل�ي إلى درجة ال اس�/
ع معها مGاولة ج+ولة أش
 =+جه y<cأن أفعل أ= ن5ا{ مه>ا ن ��<D ال.  
 أل>ي �Gات ع�+ما ی�Dسأف�� في اله ا.  
 ة لفعل ذل�، ف�ع (ة ال�ه
  . ض ی م
ًا صLXة M>ا �
ه ال�فاDةال أس�/
ع إD*اد الفاعل

  :ال�1��V الع�لي
أzل. م� ال>��� إك>ال ج+ول األن5/ة الارة، وع�+ما ت��>ل خ/�ه أzل. م�ه أن ی�اMع تق+مه وأن 

*ل ل
B فق� وقy م>ارسة األن5/ة ال>*+ولةD.  
  ) 136 – 132صفGة (

 �  ):)1ال�عا�kة ال$ه"�ة (: 8(ال�ل!ة رق
الع��� ال�ه�ي م� ن> ذج العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم� ) 9، 8( ت�ه+ف ال*ل�ان رق2 

)CBT-CP(=+�*اع+ة ال  .ال>���/ ، وذل� م� خالل م
 �  )8(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق

  

م��اس تق�ی� ال��ب ال$اتي �@�.  

ة  .ضع قائ>ة مهام ه�ه ال*ل

 2ة رق  ).7(راجع ال*ل

 2ة رق
ة وم�اق�Yها ال�ع�ف) 8(ق+م م�G ¤ ال*لYل  .على األف�ار ال

الف الع>ليGل. إك>ال قائ>ة ال�zة وا
  .ناقÊ ال�>ار�� ال>�Jل
  

جميع فنيات االسترخاء تتضمن  
:عنصرين تأسيسيين رئيسيين

ركز االنتباه على شيء ما، إما  
عملية، أو صورة، أو عبارة، أو  
.إحساس

لألفكار اليومية  ) خامل(إهمال  
عندما تأتي، وذلك بهدف  
العودة إلى مركز االنتباه

أول فنية استرخاء هي فنية  
تسمى  التنفس البطني، والتي  

، وهي  "التنفس العميق"عادة  
األساس لجميع فئات االسترخاء  
األخرى

تمرين التخيل الموجه مصمم  
لتدريب المريض على تكوين  
صور عقـلية ترسخ حالة  
االسترخاء، ويجب أن يختار  
موقعاً يزوره في خياله أثناء  
التمرين، والقـاعدة الوحيدة  
هي أنه يجب أن يختار مكاناً  
اً آمناً وهادئ
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 �  ):8(أدوات ال�ل!ة رق
 2م/ �ة أف�ار األل.  
 ة

ة ال�لقائYل
فة ع>ل اص/
اد األف�ار الGص.  
 الف الع>ليGة ال�Gالئ.  

�  :العالقة ب,� األف�ار واألل

ة دور ق = Yل  .في خ�Yة م� ل+یه2 أل2 مJم�إن لل�ه�
ة ال

  :ال�V�1هات ال$ه"�ة

ع�ه ال�لقائ
ة Yzي وYلهي م� خالل م�اق5ة ال�5 �هات ) اآلل
ة(و��zقة أخ�¤ ل>�اق5ة ال�ف�'� ال

ال�ه�
ة ال5ائعة، أو ع>ل
ات ال�ف�'� ال>غل zة، وس�ق+م ه�ه لل>��� في ال*لة الGال
ة Mاس�e+ام م/ �ة 
�<Eتف�'� ال�ل أو الشيء: 0ل م� أف�ار األل2، وال�ي ت�.  

فال�ف�'� ال�ارثي، ) ال�ف�'� ال�ارثي(وم� ال>ه2 �0اMة مالحcات ع� ال�5 �هات ال�ه�
ة و(�5ل خاص 
  .أو االع�قاد GM+وث األس أ ، ی�Yز �5Mل خاص في معال*ة األل2

  :ال�الح-ة ال$ات�ة لألف�ار

ة في ن> ذج Yلعلى ال>��� اآلن أن یY+أ ) CBP-CP(و(ع+ اس��5اف دور األف�ار ال�لقائ
ة ال


ة ال�ي ت�تM �Lاألل2 و(ال>Jاج اللYي في ال> اقف ال�ي Dالح¨ Yلع>ل
ة ز�ادة ال عي ب���ار األف�ار ال
  :ال>��� أث�ائها أن ل+Dه م� �ات عال
ة م� ال>Jاج اللYي، أو الEغ�، أو األل2

 ة شعDع+ ب+اM ل أوYاش�ة قLر= به�ه ال/��قة؟ما ال�= 0ان ی+ور في راسي م   
 درجة م>��ة؟ �YأكM ما ال5يء ال�= أخاف ح+وثه  
 ث؟+GD أن ��<D =ما ال5يء األس أ ال�  
 5ها؟
  ما ال���0ات ال�ي D*عل�ي ه�ا أ¹
 ي؟�Gاتي، وص
  ما ال�= Dع�
ه ه�ا Mال�Lة ل>�قYلي، وح

  :ال�1��V الع�لي

ة ال�لقائ
ة،  ش*ع ال>��� على م�اجعه م/ �ة أف�ار األلM 2>ف�ده ل
هل عل
هYلفه2 وتG+ی+ أف�اره ال


ة ال�لقائ
ةYل
فة ع>ل اص/
اد األف�ار الGام ص+eاس�M لةoع+د م>�� م� األم �Yة إك>ال أك
  .وأك+ أه>
  ) 142 – 137صفGة (

 �  ):)2ال�عا�kة ال$ه"ي (: 9(ال�ل!ة رق

ة وازداد و¹
ه/ واآلن Mع+ أن zل. م� ال*�+=YلMق ة وان�5ار ه�ه األف�ار،  ال>��� م�ا}Lة أف�اره ال


ة وغ'� ال+}
قة أو ) 9(فإن ال*لة رق2 Gالت على األف�ار غ'� ال�D+ة ع>ل تع
d
س�لقي الE ء على 0
  .ال>غل zة

 �  )9(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق
  

�  .إك�ال ال��1¢ ل���ع ��اسات الVق,�

ة  .ضع قائ>ة مهام ه�ه ال*ل

 2ة رق  ).8(راجع ال*ل

�Gة ق+م م
ة ال�لقائ
ة) 9( ¤ ال*لYل  .تG+= األف�ار ال

م�اجعة األه+اف العامة.  
  

 �  ):9(أدوات ال�ل!ة رق

ة ال�لقائ
ةYل
فة عل2 اص/
اد األف�ار الGص.  

  .قائ>ة L¹ارات ال>عا5Dة

):1(األنشطة السارة  

يميل الكثير من الجنود الذين  
يعيشون مع األلم المزمن إلى  
تجنب النشاط، بما في ذلك  
.األنشطة الممتعة

:الخطوات

ابدأ بوضع جسدي مريح  
وبتنفس مسترخ مع إغالق  
.العينية أو التحديث الثابت

إلى  " طريق الدخول"تخيل  
درج، مثل جادة، باب، (الموقع  

).مرسى بحيرة

أدخل موقع االسترخاء الهادئ  
ركز على الحواس  (اآلمن  

).الخمسة

) 10(إلى  ) 5(اقض من  
دقـائق في موقع االسترخاء

طريقة أخرى لمناقشة التفكير  
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  :تq�j األف�ار ال!ل@�ة

ة لف��ة ق�'�ة واسأل ع� ع>ل
ة تG+ی+ وتق'
2 ا) 8(ناقÊ مع ال>��� ال*لة رق2 Yلألف�ار ال

  .ال�لقائ
ة
  :`�ارات ال�عا�kة


ة ال�لقائ
ة مف'+ لفه2 الع>ل
ات ال�ه�
ة ال�ي ت\ث� على Yلإن إك>ال ع>ل
ة تG+ی+ وتG+= األف�ار ال
  .ال>Jاج واألل2

  :ال�>��� الع>لي

ة ال�لقائ
ة، M>اYل
فة اق��اص األف�ار الGة إلى ص
�eلة شoال>��� في إضافة أم �<�D أن .*D 


ة/ في ذل� الLXارات اإلD*اب
ةYل  .ال>ع�+لة ل�G+= األف�ار ال
  ) 146 – 143صفGة (

 �  :ال"ـــ�م): 10(ال�ل!ة رق
، ) Turk et al., 2008(ش�او= ال� م م� أك�o ال�5او= ش' عًا ع�+ األف�اد ال�ی� ل+یه2 أل2 مJم� 

ل+خ ل في ال� م و�*عله مE/�(ًا ، 0>ا والعالقة ب'� ال� م واألل2 عالقة معق+ة، ف ج د األل2 ق+ �Dع. ا
ال� م و�/'ل ف��ة ) eDفف(وأك�o م� ذل� األل2 ال>Jم� ق+ . أن ال� م غ'� ال�افي ق+ ی�J+ أل2 ال' م ال�الي

 Ðقا
  ).Harman., et., 2002(مGاولة ال�ج ع إلى ال� م Mع+ االس�
 �  )10(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق

  
م��اس تق�ی� ال��ب ال$اتي �@�.  
ة  .ضع قائ>ة مهام ه�ه ال*ل
 2ة رق  ).9(راجع ال*ل

 ة
� وت ج'هات: األل2 ال>Jم� وال� م) 10(ق+م م�G ¤ ال*ل�oت.  

ة
  .ناقÊ ال�>ار�� ال>�Jل
  

 �  ):10(أدوات ال�ل!ة رق
  .م\ش� ش+ة األرق 
  .قائ>ة صGة ال� م

  .س*ل تغ'� سل ك ال� م
  :األل� –تفاعل ال"�م 

  .لل*+ ل�ي ی�م2 ذاته مادDًا وعقل
اً  ی ف� ال� م ف�صة
Y. تأث'�ات مoل  D أن ��<D يء  :وال� م ال

  ز1ادة اإلنهاك/ انdفاض ال�اقة
  .آالم العEالت

  .ال�Jق 

  .انeفاض األن5/ة واألداء ال�هار= 

�,��Vة ال��صع.  
  

  :ع�امل ج�ی�ة lااله�Vام
GD أن ت\ث� على ج دة ال� م ال�ي ��<D ة�'o0 اء
  .ال>��� في الل'ل/ �ل عل'ها ال*�+=ت ج+ أش

  :الع�امل ال�uث�ة في ال"�م م�اش�ة

السلبي وطبيعته التلقـائية  
هي من خالل مناقشة  ) اآللية(

التشويهات الذهنية الشائعة،  
غلوطةأو عمليات التفكير الم

من المهم كتابة مالحظات عن  
التشويهات الذهنية وبشكل  

) التفكير الكارثي(خاص  
فـالتفكير الكارثي، أو االعتقـاد  
بحدوث األسوأ ، يبرز بشكل  
خاص في معالجة األلم

بعد استكشاف دور األفكار  
التلقـائية السلبية في نموذج  

)CBP-CP (  على المريض
اآلن أن يبدأ عملية زيادة
الوعي بتكرار األفكار السلبية  
التي ترتبط باأللم وبالمزاج  
السلبي في المواقف التي  
يالحظ المريض أثنائها أن لديه  
مستويات عالية من المزاج  
السلبي، أو الضغط، أو األلم

العالقة بين النوم واأللم عالقة  
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 =اد+  .ت قف ال� م االن
 األدو�ة.  
 +وال سائ ���  .ال
 ة
  .إصاMة ال+ماغ ال�+م

  :الع�ال� ال�uث�ة في ال"�م ��lق غ,� م�اش�ة
 ام ال�هار= لف�اش ال� م+eع االس�
5D.  
 ز�ادة األن5/ة ال�هار�ة.  
 ة
  . األدو�ة اإلف' ن
 ة
  .ت�اول ال>�5و(ات ال�G ل
 �'ت �
  .ال�
 ال�5ب واألكل.  
 ال*+ول.  
 ةm'Yال.  

  :ض�� ال��,�
و��ت�J على ) CBT-I(ض�L ال>o'� ع��� مه2 في ت+خالت العالج ال�ه�ي الل 0ي لألرق 

اك�5اف أن األف�اد ال�ی� DقE ن وق�ًا z �ًال في الف�اش دون أن ی�ام ا ی ج+ون ت�اM/ات دور ح ل zق س 
  .قYل ال� م أو ب'mة الف�اش، م>ا ی��ج ع�ه �0ب ی�عل� Mالف�اش ما

  :صjة ال"�م
و�*. م�اجعة مLادÃ صGة ال� م األساس
ة مع ال>��� Mاس�e+ام قائ>ة صGة ال� م، وال*>ع ب'�ها 

  .وض�L ال>o'� إج�اء مoالي وم�غ ب
  :ال�1��V الع�لي

D+في تق y2 ال�ي روجع
Ìات ال> ص فة في تأك+ م� أن ال>��� اس� ع. ال>فا
2 ض�L ال>o'� وال� ص
قائ>ة صGة ال� م، وق+ له س*ل تغ''� سل ك ال� م، وال�= D>�� اس�e+امه ل�G+ی+ ع�اص� مع'�ة م� 

  .الل ك ال�ي ی��+ تغ''�ها
  ) 155 – 148صفGة ( 

 �  :ال���dV للV!�1ح): 11(ال�ل!ة رق
� ال�o'� م�  ال>�ضى، ومع أن/ ه�ه هي ال*لة ال�هائ
ة ال>ع�ادة لل*� دYzو .ال>��� ق+ اك�

  .ال>هارات ؛ إال أنه م� ال�Eور= اك�>ال االن�قال ب�*اح إلى إدارة ال�ات في م�حلة ما Mع+ ال>عال*ة
 �  )11(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق

  
�  .إك�ال ال��1¢ ل���ع ��اسات الVق,�

ة  .ضع قائ>ة مهام ه�ه ال*ل

 2ة رق  ).10(راجع ال*ل

  �Gة رق2 ق+م م
� لل���ح): 11(¤ ال*ل/eت قع ال>ع قات وال�.  

م�اجعة األه+اف العامة.  
  

 �  ):11(أدوات ال�ل!ة رق
 الف الع>ليGة ال�Gاسات ما ع+ا الئ
  .ج>
ع ال�
 فة ع>ل ت قع ال>ع قات
Gص.  

معقدة، فوجود األلم قد  
يصعب الدخول في النوم  

كما أن النوم  ويجعله مضطرباً ، 
غير الكافي قد يزيد ألم اليوم  

وأكثر من ذلك األلم  . التالي
النوم  ) يخفف(المزمن قد  

ويطيل فترة محاولة الرجوع إلى  
النوم بعد االستيقـاظ  

يجب مراجعة مبادئ صحة  
النوم األساسية مع المريض  
باستخدام قـائمة صحة النوم، 
والجمع بينها وضبط المثير  

مرغوبإجراء مثالي و 

:التخطيط للتسريح

هذه هي الجلسة النهائية  
المرضى، / المعتادة للجنود

ومع أن المريض قد اكتسب  
وطبق الكثير من المهارات ؛  
إال أنه من الضروري اكتمال  
االنتقـال بنجاح إلى إدارة  
الذات في مرحلة ما بعد  
المعالجة
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 ة
¹ Yج+ول األن5/ة األس.  
  :م�اجعة الVق�م

� ب�Yنامج ال>عال*ة و(ق+ر ال�ق+م ال�= حققه، �0 اب+أ ال*لة ب��0'� ال>��� M>ا 0ان عل
ه ع�+ما الG�
  .مG+دًا في تق+D>� لل�غ�Dة ال�اجعة

�  :معا�kة ان�الع األل

ًا ألل2 م�ق� عادة، وق+ ت+وم م+تها م� دقائ� إلى أساب
عY  .ان+العات األل2 ز�ادات ق�'�ة ن


فة ع>ل ت قع ال>ع قات ل�G+ی+ مo'�ات ز�ادة أل2 ال>���، ومGم ص+eات ال5ائعةاس��'o<ال �:  
 غ� االنفعاليEال.  
  *تغ'�ات ال.  
 ع+م ال� م.  

  :ال���dV للV!�1ح
¹
ة  Yام ج+ول األن5/ة األس+eدة، واس�+Gة م
في ه�ه ال>�حلة ��D ال>��� م�ع+ ل�/ �� خ/ة ی م

  .ل�
اغة مoال على أسY ع اع�
اد= في ح
اة ال>���
  

  :األه�اف
�قYل
ة ، واس��5ف األه+اف ال�ي تGققy خالل ال>عال*ة 0لها و(ع+ إك>ال ال*+ول، راجع األه+اف ال<

  .و0
� D>�� ت س
عها
  :ال�Vرy1 الع�لي

ق+م تغ�Dة راجعة ع� 0ل ما ت2 إن*ازه ل�ي Dغادر ال>��� وه  5Dع� Mال+ع2 و(الoقة، أك+ له و�m<zه 
ل>ه ال>Jم�، وذ�0ه أن ل+Dه أنه ح�ى ل  واجه مع قات أو ت�اجع، فإنه D>ل� اآلن األدوات ال�Eور�ة إلدارة أ

¹
ة، وأن عل
ه إك>الها إن لGD 2+ث ذل� في  Yفة ع>ل ت قع ال>ع قات، و�0ل� ج+ول األن5/ة األس
Gص
  ) 162 – 156صفGة . (ال*لة

 �  :ال�ل!ة الVع�1�1ة): 12(ال�ل!ة رق
� ال>��� ل>هارات العالج ال�ه�ي الل 0ي لأل'Y/ة على تل2 ال>Jم� س
� ن ال��J'0 في ه�ه ال*ل

)CBT-CP ( 2ة رقDاد

اة ال>ه�
ة ) 011م�� ال*لة األخ'�ة االع�Gاج العام، و±ح+اث الJ<2 الD+و�*. تق
  .واالت�ال األخ'�، والفعال
ة الGال
ة ذات العالقة Mاألل2

 �  )12(قائ�ة مهام ال�ل!ة رق
  

م��اس تق�ی� ال��ب ال$اتي �@�.  

 ة وال�ق+م
  .ناقÊ الفعال
ة الGال

 راجع  ن> ذج)CBT-CP.(  

  ال>�اس. للف�د: حل ال>�5الت ¤ �G<ق+م ال.  

ة
  .ناقÊ الe/� ال>�قYل

 �  ):12(أدوات ال�ل!ة رق
  .م/ �ة ن> ذج العالج ال�ه�ي الل 0ي لألل2 ال>Jم�

  .ح+د أدوات أخ�¤ أث�اء ال*لة
�,@�Vق�م والVم�اجعة ال:  

\ال ال*�+=M اجه / اب+أJع، حاول ال>��� ع� م
م�� ال*لة العالج
ة الاMقة قYل أر(عة أو س�ة أساب

اب االت�ال األسY عيÎ ة في
  .أن ت�Gل على تق'
2 عام لل>Jاج والGالة االنفعال

قدم تغذية راجعة عن كل ما  
المريض  تم إنجازه لكي يغادر  

وهو يشعر بالدعم وبالثقة،  
أكد له وطمئنه أنه حتى لو  
واجه معوقـات أو تراجع، فـإنه  
يملك اآلن األدوات الضرورية  
إلدارة ألمه المزمن، وذكره  
أن لديه صحيفة عمل توقع  
المعوقـات، وكذلك جدول  
األنشطة األسبوعية، وأن عليه  
إكمالها إن لم يحدث ذلك في  
. الجلسة

:لتعزيزيةالجلسة ا

سيكون التركيز في هذه  
الجلسة على تطبيق المريض  
لمهارات العالج الذهني  

-CBT(السلوكي لأللم المزمن  
CP (  منذ الجلسة األخيرة

االعتيادية  

هذا أول دليل للمعالج يركز  
على استخدام العالج الذهني  

-CBT(السلوكي لأللم المزمن  
CP (  ضمن مجتمع المحاربين

مصمم كأداة    القدامى، وهو
لتدريب المعالجين المشتركين  
في البرنامج التدريبي إلدارة  
شؤون المحاربين القدامى
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  ):CBT-CB(ت"��� ن��ذج 
والعالقة ب'� األف�ار، وال>5اع�، والل ك ت ف� ف�صة ل�G+ی+ ) CBT-CP(إن م�اجعة ن> ذج 
  .ا ال>��� وتعJز أ= تغ'�ات إD*اب
ةال�ع (ات ال�ي ی اجهه
  :ال��d ال�!Vق@ل�ة

M>ا أن 0ل ش�e س
cه� أع�اضًا أو ش�او¤ م�eلفة في وقy ال*لة ال�ع���Jة فإنه على ال>عالج 
  ) 166 – 163صفGة ( .االخ�
ار M>هارة م� ب'� األدوات وال�غ�Dة ال�اجعة األك�o فائ+ة لل>���

  خات�ة 
J0م�  ه�ا أول دل'ل لل>عالج ی�J<ل 0ي لألل2 الض>� ) CBT-CP(على اس�e+ام العالج ال�ه�ي ال

م*�>ع ال>Gار('� الق+امى، وه  م�>2 0أداة ل�+ر�. ال>عال*'� ال>0��5'� في ال�Yنامج ال�+ر�Yي إلدارة 
ش\ون ال>Gار('� الق+امى، و�0ل� ال>Gار('� ال�= خارج ه�ه اإلدارة وال�ی� ل+یه2 اه�>ام ب�/ �� مهاراته2 

  .العالج ال�ه�ي الل 0ي لألف�اد ال�ی� Dعان ن م� األل2 ال>Jم� في
وال>أم ل م� ه�ا ال+ل'ل أن �D ن ع نًا لل>>ارس'� العادی'� ال�ی� ل
B ل+یه2 خ�Yة في عالج األل2 ال>Jم� 

ج ل+¤ فmة ال>Gار('� الق+امى، 0>ا أنه س
� ن م�+رًا مف'+ًا لألخ�ائ''� ال�ف''� ال�= ل+یه2 خ�Yة في عال
'� مهاراته2 أو لل�G ل على أدوات مG+دة ل*لات مG+دة، وأن اس�e+ام Gع ن ل�األل2 ال>Jم� و�

  .س
هل تق+2D معال*ة فعالة وذات 0فاءة لل>Gار('� الق+امى ، وه  مه+Ã له2) CBT-CP(ب�وت 0 ل 
  )  167صفGة ( 

م ال!ل���ة م� أ��اء أنه حقًا �Vاب ج�ی� lالق�اءة ون"Aح lه  �ل زمالء االخAVاص في العل� 
ال"فs وعل�اء ال"فs  و�الب ال�امعة وال�راسات العل�ا وال�اح�,� ال��V�1,� و°لى �ل ال�ه�V,� ع��ما 

 .lق\اkا العالج ال�ع�في ال!ل��ي

المأمول من هذا الدليل أن  
يكون عوناً للممارسين  
العاديين الذين ليس لديهم  
خبرة في عالج األلم المزمن  
لدى فئة المحاربين القدامى، 
كما أنه سيكون مصدراً مفيداً  

النفسيين الذي    لألخصائيين
لديهم خبرة في عالج األلم  
المزمن ويسعون لتحسين  
مهاراتهم  

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR71MaanCognitiveBehavioralTherapy.pdf  

  
   

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 رونيالمتجر االلكت
http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " بيالذه الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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