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

حدة من الكتب المرجعية  في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع وا 
في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  )النفسية(السيكولوجية

  ..والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية
  

ه*ا ال(
اب م' تأل$# ال"!
 ر ما��ل ب�وش  ،  م�اض� أول في عال� ال�ف� وم�
	ار العالج 
ال"!
 ر ف�ان: ب ن" 1اح7 . ي ق�� ال34 ال�ف�ي والعل م ال�ل !$ة 1�ل$ة ل�"ن ال/ام.$ةال*ه�ي ال�ل !ي ف

ص"ر ه*ا ال(
اب في EFع
ه االن/ل>ABة  .وزم>ل في ق�� عل� ال�ف� ، !ل$ة ج ل" س=>; 1/امعة ل�"ن
  :1ع� ان 1998االولى عام 

 "Beyond Diagnosis: CBT Approaches to Case Formulation.     "ع' دار وذل :
ع' سل�لة جامعة تr ك  2013وص"رت الE4عة الع�l$ة االولى  عام ).   (Wiley & Sonsن	� 

ى ال��  . صف�ة143لل�vة ال�ف�$ة وعل� ال�ف� ال.$ادu وAقع ال(
اب في  مفه�سًا في ت�عة فv ل عل
  :ال
الي
  

 نشأة مناحي صياغة الحالة: الفصل األول

امعية لصياغة الحالة نموذج كلية لندن الج: الفصل الثاني
 تطبيقات وإجراءات عيادية: 

منظور عالج : فهم االشخاص في سياق مشكالتهم: الفصل الثالث
 عقالني -إنفعالي -سلوكي

 -إعادة صياغة نوبات هلع ، وعالج ذهني:  الفصل الرابع

 سلوكي ناجح للقلق التقييمي االجتماعي

شخص  إستخدام صياغة الحالة لفهم وعالج: الفصل الخامس
 لديه إضطراب القلق العام

نموذج مؤسس : التحليل المركز على السياق: الفصل السادس
تجريبيا للتعامل مع المشكالت المعقدة لدى االطفال 

 المراهقين والنظم

إدارة العالقة العالجية في العالج :  الفصل السابع

هذا الكتاب من تأليف  
الدكتور مايكل بروش  ،  
محاضر أول في عالم النفس  
ومستشار العالج الذهني  
السلوكي في قسم الطب  
النفسي والعلوم السلوكية  
. بكلية لندن الجامعية

الدكتور فرانك بوند باحث  
وزميل في قسم علم النفس ، 
كلية جولد سميت بجامعة  
لندن



2 

 

 الحاجة لصياغة حالة : السلوكي

قهرية، مع إضطراب رهاب االيدز، وطقوس : الفصل الثامن
 تجسيم غير متمايز

توظيف صياغة الحالة في عالجات االدلة : الفصل التاسع
 المقننة

  
  ت��ی�

ال==ارس ال.$ادu ال*u ��عى ل=�اع"ة ش~{ على تغ>>� سل ك إش�الي ل"�ه الب" أن �ف(� عاجال أو 
�ا1ة ح/� الBاوAة له*ا  وه*ا ال� ع م' ال
ف(>� ه . آجال في ال=ه=ة ال
ي س>
v"� لها في ه*ا ال= قف=1

  )فل�ر��ا, ف����(آی�ا دان�ال ت�	ات .ال(
اب
  

  مق�مة سل$لة دار وایلي لعل� ال�ف� ال��اد�
و!=ا ذ!� ال�rو�$� ر راش=ان في مق"مة ال=��رA' إن إغفال ص$اغة ال�الة ی
�ك !ل م' ال==ارس 

  .ال.$ادu وال=��A أمام ص رة مrه=ة
  

  مق�مة اإلص�ار ال)الي
�ع د ال�/اح ال��rي ل=���ى ص$اغة ال�الة مقارنة 1=���ى مBاوجة األع�اض ـ الف�$ات إلى ورl=ا 

'<rrس:  
ول(' مع ال
�ل>ل ). ت/�3 ال= اقف االج
=ا�$ة, م�ال(�أتي ال�اس غالEا ول"یه� ش�او� م
	ابهة, أوال

  .آل$ات اس
=�ارهاو , وم�اه�ها, ال"ق>� ت
r>' اخ
الفات !r>�ة ب>' ه�الء االف�اد في ن	 ء م	�الته�
��ة م' االدلة ال	~v$ة ال==ارس ال.$ادu ال�ل !ي على تفه� وعالج ال�اس , ثان$اE=خ ال�اع" ال��ل� ت

وس>�اق� ه*ان ال�Erان ل�/اح م���ى ص$اغة ال�الة . وش"ی"ة, وم�!Eة, ال*ی' ل"یه� اض�4ا1ات م
ع"دة
  .في !ل أجBاء ع�r ه*ا ال(
اب


Eع ال
 جه ال=�=ى م���ى ص$اغة ال�الة ع�� ال=�Aع=$=ي و
ال
ف�u"A أو ( ��Ideographicى ال
اك
�اب (ألنه ��vف ع"د !r>� م' ال�االت في ف�ة ما Nomothetic ال
	~${ ن�ام تع=$=ي )ال=�
ف�د

م��ر (اما ص$اغة ال�الة ف
أخ* 1ع>' االع
Eار الف�وق ب>' ال�االت ال
ي تقع في ف�ة مع>�ة ,رئ$� م�ال
  ).ال��~ة الع�l$ة

  
  مق�مة ال�$,ة الع�+�ة

أu وضعها في واح"ة م' الف�ات (كل م=ارس نف�ي �$ادu �عل� أن ت	~${ ع"د !r>� م' ال�االت 
, وع امل م~
لفة, واع�اض ش� � م~
لفة, فل(ل حالة تارAخ ن	 ء م~
لف, ال �ع�ي ت=اثلها) ال
	~$v$ة

ة ت�
ف>" اك�� واس�ع م' �Fق ت"خل كل حال, وه*ا ه  األه� رl=ا, وأ��ا, وم�ار م~
لف, وش"ة م~
لفة
  .وه*ه االخ
الفات هي ت�"ی"ا ما ت7�E ع�ه ص$اغة ال�الة. �$ادu م~
لفة

  
  ن9أة م�احي ص�اغة ال)الة 26- 1ص: الف�ل األول 
  (Michael brush)ما��ل ب�وش 

  .ك>�ت ل$ف>'. ل$� ه�اك ما ه  أك�� ع=ل$ة م' ن��Aة ج>"ة
  :م�خل

نف�ي؟ و!$# - ال�الة؟ هل ه�اك أوجه قv ر في ال�= ذج ال34ل=اذا م' ال
	~${ الى ص$اغة 
م' ال=�اس3  ؟)ح-ص(وص$اغة ال�الة )ن-¥-ت(نف�ي- �=���ا ان نع�ف العالقة ب>' ال
	~${ ال34

uاب و§�وف ن=  ص$اغة ال�الة !=��ى �$ادEلإلجا1ة على ه*ه االس�لة ان نف�{ اس. 

لناس غالبا ولديهم  يأتي ا, أوال
تجنب  , مثال(شكاوى متشابهة

ولكن  ). المواقف االجتماعية
مع التحليل الدقيق تتبين  
اختالفـات كبيرة بين هؤالء  
, االفراد في نشوء مشكالتهم

وآليات استمرارها, ومظاهرها

منحنى صياغة الحالة عكس  
المنحنى التعميمي ويتبع  
التوجه المسمى  

Ideographic )  التفريدي
التشخيص نظام  )أو المستفرد

ألنه  Nomotheticتعميمي  
يصنف عدد كبير من الحاالت  
في فئة ما  

كل ممارس نفسي عيادي يعلم  
أن تشخيص عدد كبير من  

أي وضعها في  (الحاالت  
) واحدة من الفئات التشخيصية

فـلكل حالة  , ال يعني تماثلها
واعراض  , تاريخ نشوء مختلف

وعوامل  , شكوى مختلفة
ومسار  , وشدة مختلفة, لفةمخت

مختلف
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�' على وجه ال"قة أرضًا خEvة للعالج نف�ي ل� - وال~الصة یr"و ان اس
~"ام ال
	~${ ال34�
  .ال�ل !ي

  
ق"م سrr>' ی"ع ان ال=عالج ال�ل !ي إلى , ول(' ت�!ات، وه  مع�وف ب
ف�>له ل=��ى ص$اغة ال�الة

  .ه*ا على ال�غ� م' م	�التها ال اض�ة, ع"م رف� أن�=ة ال
�v$# إذا !ان لها أس� ق Aة
�ات اج�ائ$ة أم� ض�ورu اذا !ان لل=ع�فة ان ت
ق"م ان االتvال ال"ق>� ال*u ت�
~"م �$ه م4vل: أوال

  .A�41قة عل=$ة
ان وج د ن�ام ت�v$في اذا !ان ص"قه م�r$ا على مالح�ات �$اد�ه حª$ª$ة �=�' ان �� ن مف>"ا :ثان$ا

  .في ع=ل$ة ت ل>" الف�ض$ات
 إسهام ج>اعة ال>�دزلي

ال
/�rAي ـ ال.$ادu ال=�rي على وف�Aقه في أوائل الق�ن الع	�A' أساسات الع=ل , وضع هانB آیBن:
ولق" أثار . و!ان ذل: في م�
	فى م دزلي في ل�"ن, س اء أكان في ال
ق>$� أو في العالج, مEاد» ال
عل�

ف(�ا (Eysenck 1952)ت�ل>ل آیBن: ال�ق"u في ورق
ه ال	ه>�ة ع' تأث>�ات العالج ال�ف�ي وال	فاءال
لقائي
  .ل� ال�ف� ال
/�rAي ودراسات ال
عل�عالج$ا نف�$ا ج"ی"ا م جها في الغال3 1ع

 إسهام D��BCر مای�

 ر مای��ال*u !ان اح" Fال1ه آیBن: االوائل ال==ارسة !اخ
vاصي نف�ي  (victor meyer) ب"أ �$

ول(' س�عان ما أدرك ان العالج .  (BT) و!�س ع=له للعالج ال�ل !ي ال.$ادu �1955$ادu عام 

ع" ع' ع=ل ال�الة ال=ف�دة، وأنه ل� �ع" م�!Bا على ال=	�الت  ال�ل !ي، 1�ل F= حاته العل=$ة، !انrی

  :)1975(ال.$اد�ة ال�ª$ª$ة، ووصف ه*ه ال=ع�لة في وق; الح� مق
�حا ما یلي
اق
�ح مای� االجا1ة على االس�لة ال
ال$ة إذا !ان ه�اك اه
=ام حª$قي ب
�A 4 اف�ل م=ارسة �$اد�ه 

u7 ال.$اد�Eات$/$ات ال�
العالج؟ وم' �ق م 1ه؟ واالك�� فعال$ة له*ا الف�د ال*u ل"�ة م	�لة ما ن ع : واس
 uه؟ وم' ال اضح ان ه*ا ه  ما س>�د�م�� مة م' ال��وف ت�ه�؟ و!$# ت�ه� ل" uمع>�ة؟ وفي §ل ا

ى ال7�E العل=ي، ول(�ه ی
 اف� 1	�ل تام مع " ال==ارس-العال�"الحقا الى ت�A 4 ن= ذج  ال*u ی�u 4 عل
uال=�$² ال.$اد.  

ان ما أد� فعال الى ت س$ع دائ�ة العالج ال�ل !ي ل$	=ل تق�EAا !ل ان اع الv ر ال=�ض$ة ال�ف�$ة ل$� 
  .ال=���ى ال
ق�ي او الف�ي وان=ا تr4>� مEاد» ال
عل�

ان اه=$ة ه*ا ال=���ى واض�ة؛ ألن الق�ارات ال=
علقة 1=ا ³$ه اه"اف العالج واف�ل �Fقه تع
=" على 
فال=vادر ال�ئ$�ة لل=عل مات هي ال
قار�A اللف�$ة م' ...ن�vل عل>ها م' ال=��A ن ع ال=عل مات ال
ي

�A�=ل ك غ>� اللف�ي اث�اء ال=قابلة, ال�$ة, وال�ارات ال�فE
1االضافه الى ذل: ه�اك . واس
/ا1اته لالخ
�A�=ة, مقابلة اقارب ال$.$r4ه ال
 او ال4ل3 م' ال=��A مالح�ة وت�/>ل, ومالح�ة سل !ه في ب>�

  (p.22).سل !ه ب�ف�ه
"�A�=4ة لل�Eلة بلغة م�وت�اق� معه اه"اف العالج وA/3 ان �ع4ي , وع�"ها تق"م ص$اغة ال=	

خv صا ع�"ما , ك=ا ���' اخ* رأu االقارب ع' ه*ه األه"اف. ال=��A م افق
ه على اه"اف العالج
ى ال=عالج اخ* رEµات ال=��A 1ع. �� ن ال�ل ك ال=�
ه"ف اج
=ا�$ا >' االع
Eار في ص$اغة وA/3 عل

  .ان !ان ذل: م=��ا, وس$� ن م' واجEه ان یه>ئ ال=��A للr>�ة ال
ي ی�غ3 ان ی ضع ف>ها, ال�الة
و�A!" . وال=��4 ال*u تع
=" عل$ه, 1ع" ذل: �ق"م  لل=��A ش�حا عاما لالج�اءات العالج$ة ال==��ة

ى الr4$عة االول$ة لv$اغة ال�الة الى ان اس
/ا1ات ال=��A في م�احل  ول(' �	>� ا��ا, ال=عالج عل
��ة م' العالج ق" تr>' ال�اجة ألج�اء تع"�الت على ه*ه الv$اغةEع=ل ال=عالج . م� u*وفي ال ق; ال

, 1االضافه الى ذل:. على زAادة داف.$ة ال=��A ل
قrل العالج �ع=ل على اع4ائه ت قع واقعي ح ل ن
ائ/ه
وانه س$4ل3 م�ه 1أس�ع وق; م=�' ان , !ا ن	4ا في العالج�~�r ال=��A انه ی
 قع م�ه ان �� ن م	ار 

لماذا من التشخيص الى صياغة  
الحالة؟ هل هناك أوجه قصور  

نفسي؟ -في النموذج الطب
وكيف يمكننا ان نعرف  

-العالقة بين التشخيص الطب
وصياغة  )ن-ط-ت(نفسي

؟)ح-ص(الحالة

ما أدرك ان العالج السلوكي، 
بكل طموحاته العلمية، كان  

لة المفردة، يبتعد عن عمل الحا
وأنه لم يعد مركزا على  
المشكالت العيادية الحقيقية

المصادر الرئيسة للمعلومات  
هي التقـارير اللفظية من  

والسلوك غير اللفظي  , المريض
واستجاباته  , اثناء المقـابلة

لالختبارات النفسية

تقدم صياغة المشكلة بلغة  
وتناقش معه  , مبسطة للمريض

ان    اهداف العالج ويجب
يعطي المريض موافقته على  
اهداف العالج
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ان فه=ه ل(ل خ4 ة في العالج ض�ورu وس$=��ه م' . وان �=ارس ض²E ال*ات, �� ن ه  معالج نف�ه
  (meyer,1975,p23).ال
عاون وال=	ار!ة 1	�ل فعال

ول��ل مN خالل ق�م م�Mقه ه� . وجانI اخ� مه� في م�)�ى مای� یG<Bل في ت�>�ة العالقة العالج�ة
 :ال>الحOة الBال�ة

م' وجهة ن�� ال=عالج ال�ل !ي ال ب" ان �� ن ع"د ان=ا¥ العالقات العالج$ة ��اوu تق�EAا ع"د 
  .ال=�ضى ال*ی' �عال/ه�

  :فق� وضح آدمX هWه ال�قMة Uإشارته إلى" ال>عالج ال$ل�	ي"في مPلة 
لل=��A وم	�الته �=���ا م' ان
قاء  ان ص$اغة ال�الة ل$�; اج�اءات عالج$ة ان=ا هي م�هج فه�

ى ال=ع�فة 1ال�الة   .وتv=$� اج�اءات وف�$ات عالج$ة تع
=" عل
  :وتB9>ل ص�اغة ال>C9لة ذاتها على ثالثة ع�اص�

  .ف�ض$ة ع' العالقة ب>' ال=	�الت ال=~
لفة ل"� الف�د- 1
  .ف�ض$ة ع' ن	 ء الvع lات او ال=	�الت - 2

قrل ت��rات ع' سل ك ال=��A في ال= - 3�.)turkat,1990,p.17(  

وال
ي ت�عى الى تع>>' الع امل ال=ه>�ة " اس
قvاءات ال�	 ء"وه�اك اه=$ة !��r ل=ا س=اه ت�!ات 
  .والع امل ال=ع/لة والع امل ال="�=ة لل=	�لة

Nإسهامات د[ف�� ل� 
�rل اك<vف
lامل, و)
  .�ق
�ح ل>' خ=� م�احل ل�rنامج ت"خل تف�u"A م

واالس
(	اف ,  :DEFINITIONال
ع�DEFINE) #A :=�احل في !ل=ة وتل~{ اس=اء ه*ه ال 
:EXPLORATION , اغة$vوال

FORMULATION:,خل"
   :EVALUATION)وال
ق>$�,INTERVENTION:وال
  62-27ص : الف�ل الGاني

  :ن>�ذج 	ل�ة ل��ن الPام��ة ل��اغة ال)الة
 تdM�قات وcج�اءات a�اد[ة

  Michael brushما[Cل ب�وش 
ى الr$انات) ت�ع ن��Aة(وانه ل~4أ ع�$� ان ت��� . ل"u ب$انات 1ع" ل� ت
 اف�" , قrل ال�v ل عل

في ل u وت� �A ال�قائ� ل
�اس3 ال���Aات ب"ال م' جعل , وl"ون ادراك م�ه, ح>7 س>r"ا ال	~{
  ". ال���Aات ت�اس3 ال�قائ�

B=ش>�ل ك ه ل
 الغ�ض ال��اد� ل��اغة ال)الة
االف
�اض القاضي 1أن فه� االض�4ا1ات ال�ل !$ة ی
أتى م' خالل  ی�ت(B اج�اء ص$اغة ال�الة على

ى ال=Eاد» ال
/�rA$ة للف�{- ال=ع�فة ال*ه�$ة   .ال�ل !$ة ال�اس~ة وال=�ت(Bة عل
ول(' ال
�ل>ل , نف�ي م
	ابهة-فق" تr"و ش�او� م/= عة م' ال=�ضى في م�
 � ال
	~${ ال34

م=ا ��
"عي , Aخ ال�rrي وآل$ات االض�4ابال
ف�u"A لل	~{ ق" ��ه� اخ
الفات م' ح>7 ال
ار 
  .ص$اغات م~
لفة ل=	�الت االف�اد ال=~
لف>'

 ال>قابلة األول�ة
قائ=ة 1األس�لة ال�اس=ة ال
ي �/3 ان ت�4ح وA/اب عل>ها خالل  1985وق" وضع ولrي وت�!ات 

  :ال=قابلة وهي
  ماهي ال=	�الت ال
ي �~�rها ه*ا ال=��A؟ - 1

 هل ألu م�ها اساس ف>AB ل جي؟(!$ة؟ أu ه*ه ال=	�الت م	�الت سل   - 2

يجب على المعالج اخذ رغبات  
المريض بعين االعتبار في  

وسيكون من  , صياغة الحالة
واجبه ان يهيئ المريض للبيئة  

ان  , التي يرغب ان يوضع فيها
كان ذلك ممكنا

في الوقت الذي يعمل المعالج  
على زيادة دافعية المريض  

عمل على اعطائه  لتقبل العالج ي
توقع واقعي حول نتائجه

ان صياغة الحالة ليست  
اجراءات عالجية انما هي منهج  
فهم للمريض ومشكالته يمكننا  
من انتقـاء وتصميم اجراءات  
وفنيات عالجية تعتمد على  
المعرفة بالحالة

هناك اهمية كبرى لما سماه  
" استقصاءات النشوء"تركات  
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 ل  ان اساسها نف�ي ما العالقات ال §$¾$ة ب>' الr>�ة وال�ل ك؟ - 3

 ل=اذا ن=; ه*ه ال=	�الت واس
=�ت؟ - 4

 ماهي الع امل القادرة على اح"اث تغ>>�؟ - 5

 ت���M الف�ض�ات
ى ال.$ادu ت�ف>* دور ثالثي في ال ق; نف�ه 
� عل�
ات معق لة ت( A' ف�ض$: وفي غالr$ة ال�االت ی

 .وتق>$� ن اتج ه*ه الع=ل$ة, وت�"ی" اس�لة م�اسEة, على اساس ال=عل مات ال=
�vل عل>ها
  ال,�Mة الع>ل�ة 

ق" �� ن م' ال=الئ� ) م�ل ال=�ائل الBواج$ة واالس�Aة(وفي ال�االت ال
ي ت
�=' م	�الت عالقات 
وال=عل مات ال=
�اق�ة ذات دالالت  ال�v ل على افادات وآراء االف�اد االخ�A' ال=ع�>>' به*ه ال=�ائل

  .مه=ة �$=ا ی
عل� 1ال"اف.$ة ون
ائج العالج ا��ا
 :م�احل ع>ل�ة ص�اغة ال)الة

  تع��u ال>C9الت:ال>�حلة االولى
ص ال=ع�>>'- 1 ى افادات ع' ال=	�لة م' االش~ا   احvل عل
  اس
 ضح م' ال=ع�>>' ع' اه"افه� االول$ة- 2
  االول$ة ال=
�vلةح"د ال=	�الت في ض ء ال=عل مات - 3

  ع=ل$ة وعي م
Bای" ته"ف لrل غ اج=اع عالجي:الف(�ة ال�ئ$�$ة
  

  االس9wBاف:ال>�حلة الGان�ة
  ال=	�الت/ت ل>" ف�ض$ات ع' اسEاب ود�= مة ال=	�لة- 4
  سل !ي م
ع"د ال=�
 Aات-اج�اء تق>$� ذه�ي- 5
 ج=ع الr$انات الخ
$ار الف�ض$ات- 6

  ل م
Bای" لل=الح�اتالع=ل$ة �Eارة ع' صق:الف(�ة ال�ئ$�ة
  

  ال��اغة:ال>�حلة الGالGة
  ت�"ی" ف�ض$ات الv$اغة وال
"خل- 7
ص ال=ع�>>'- 8   م�اق	ة واعادة تع�A# االه"اف مع االش~ا
  ف�{ !فاءة الف�ض$ات وال
�ق� م' ص�
ها - 9

  .الع=ل$ة �Eارة ع' اخ
Eار الف�ض$ات لل ص ل الى تف�>� معق ل:الف(�ة ال�ئ$�ة
  

  �خلالB:ال>�حلة ال�اUعة

~"م -10�
  )في ال
"خل ال.$ادu(ت�"ی" االج�اءات ال
ي س
  ت�"ی" عق" ال
"خل -11
  ت�ف>* وم�اEÃة ال�rنامج ال=
ف� عل$ه-12

  الع=ل$ة �Eارة ع' م=ارسة ن�ام$ة:الف(�ة ال�ئ$�ة
  

  الBق���:ال>�حلة ال,ام$ة
  تق>$� ال�
ائج ال=�/Bة-13
�rنامج الى اقvى درجات فعال>
ه وال�عي ن�  دع� وتعBAB !ل ال=�اس3 ال=
�ققة وال ص ل 1ال-14

والتي تسعى الى تعيين  
لعوامل المهيئة والعوامل  ا

المعجلة والعوامل المديمة  
للمشكلة

يرتكز اجراء صياغة الحالة على  
االفتراض القـاضي بأن فهم  
االضطرابات السلوكية يتأتى  

-من خالل المعرفة الذهنية
السلوكية الراسخة والمرتكزة  
على المبادئ التجريبية للفحص

قد تبدو شكاوى مجموعة من  
مستوى التشخيص  المرضى في  

ولكن  , نفسي متشابهة- الطب
التحليل التفريدي للشخص قد  
يظهر اختالفـات من حيث  
التاريخ السببي وآليات  

مما يستدعي  , االضطراب
صياغات مختلفة لمشكالت  
االفراد المختلفين

:مراحل عملية صياغة الحالة
تعريف  :المرحلة االولى

المشكالت
احصل على افـادات عن  -1

من االشخاص  المشكلة  
المعنيين
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  ت�ق>� اه"اف اخ�� اذا �Fح; في س$اق العالج 
  م اصلة ال
ق>$� وال=�اجعة-15

  .الع=ل$ة ع=ل$ة م
ا1عة لإلن/از وع=ل$ة دع�:الف(�ة ال�ئ$�ة
  

 الB)ل�ل ال�>ائي
  :نقا¥ ال/"ل ال�ئ$�ة ح ل فائ"ة ال
�ل>ل االت> ل جي 1الق ل

' عل=$ة و�$اد�ة وا�$ة الى ان أح" اف�ل ال=�ش�ات ال
�A�rة 1ال�ل ك في ال=�
قrل ه  ت ج" ب�اه>: أوال
م' اجل تغ>>� ال�ل ك 1	�ل مف>" ال ب" لل=�ء ان �ع�ف ال=
غ>�ات ال�rr$ة وال="�=ة : ثان$اً . ال�ل ك ال�اب�

قrل ما ل� ت(' ل"�ه ال ��
4$ع ال=�ء م�ع ال=	�الت ال�ل !$ة في ال=�
: واخ>�اً . ال=�
=لة له*ا ال�ل ك
 .مع�فة 1=ا³$ة ال=�"دات االت> ل ج$ة ل
ل: ال=	�الت

  ت)ل�ل ال>,y�Mات الWه��ة 
�$ة الى ان ل=~F 4ات ال*ات ال�لr$ة عالقة ق Aة 1أسال>3 �Eة واالدلة ال�>� ال=الح�ات ال.$اد	ت

'<rل !$ات ال�ة- ال=عال/ة ال*ه�$ة الالت($¾$ة وال$v~ش.  
  ص�اغة ال>C9لة

انها ت�²l ب>' ج=$ع م	�الت ) 1: (وت�!ات ص$اغة ال=	�لة !���Aة �$اد�ة م�داها ع�ف مای�
 �<	
وت ف� ت��rات ت
عل� 1�ل ك ) 3(ت	�ح ل=اذا ن=; ه*ه ال=	�الت ل"� ال=�
	>� ) 2(ش� � ال=�

  .ال=�
	>� ازاء م�>�ات مع>�ة
 :وAق
�ح ت�!ات قائ=ة م�اجعة له*ه االج�اءات

  .ل==ارس ال.$ادu لل=	�لة س ف تع�ض عل$ه لل
عل>� على دق
هااعالم ال=��A 1ان ص$اغة ا - 1

2 -  � � .ت�"ی" م	�الت ال	

 .ت�"ی" االل$ة العامة ال~اصة 1االض�4اب - 3

4 -  � � .ت ض$ح !$¾$ة ت�r>3 ه*ه االل$ة ل/=$ع م	�الت ال	

5 - �A�=لة ق"مها ال� .ش�ح ل=اذا ن=; م	�الت ال	� � مع اس
~"ام ام


�Eةال
	"ی" على اح
=ال ان ه*ه ال=	�ال - 6� .ت �Eارة ع' اس
/ا1ات م

 .ال
 ض$ح العام لع"د ال~$ارات العالج$ة ال=
احة - 7

 .م�اق	ة !ل ال
Eعات اال�/اب$ة وال�لr$ة ال=
 قعة ل(ل خ$ار عالجي - 8

 .ال
��r 1=ع قات ن/اح ال
"خل - 9

 ال
A�vح 1� ن ال=عالج في مق"وره عالج ال=��A واذا !ان ل$� !ل: فل=اذا؟    -10

 .عل� على ما ق>ل لهال4ل3 م' ال=��A ان � -11

 .س�ال ال=��A ع=ا �ع
ق" انه ال~$ار العالجي االف�ل 1ال��Eة له -12

 .ت	/$ع ال=��A على ق�اء ح الي اسr ع ل
امل الv$اغة وم"ل التها وخ$ار العالج -13

14- �A�=�4حه ال�س�ال  uاالجا1ة على ا. 

 الI��PB ال��اد�

استوضح من المعنيين عن  -2
اهدافهم االولية

حدد المشكالت في ضوء  -3
المعلومات االولية المتحصلة

االستكشاف:المرحلة الثانية
توليد فرضيات عن اسباب  -4

المشكالت/وديمومة المشكلة
-اجراء تقييم ذهني-5

سلوكي متعدد المستويات
جمع البيانات الختيار  -6

ضياتالفر 

الصياغة:المرحلة الثالثة
تحديد فرضيات الصياغة  -7

والتدخل
مناقشة واعادة تعريف  -8

االهداف مع االشخاص  
المعنيين

فحص كفـاءة الفرضيات   -9
والتحقق من صحتها

التدخل:المرحلة الرابعة
تحديد االجراءات التي  -10

في التدخل  (ستستخدم  
)العيادي
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ى ال.$ادu ان ی ف� االثارة ع�r !ل اش�ال ال� عل=$ا �/3 
~* ال
"اب>� ال=الئ=ة ل
غ4$ة !ل علAل ك و
�ارة , وم�ال شائع على ذل: ه  ال
�=$ة ال~ا�Fة لل=	ع�ات ال"اخل$ة،  م�ال .ن�� االس
/ا1ة
ق" تفه� االس

ى انها م�ض ج�"u, ال/��$ة على انها قل� �ارة االنفعال$ة عل
وفي اح$ان اخ�� ت�~� . او االس
ه*ا �ع�ي , اج�ائ$اً (=ال تعBAB ال�لقة ال=ف�غة م' القل� ال
 قعي وه*ا یAB" اح
, ال=	ع�ات ال¾$�> ل ج$ة

  ).تعBAB تفاعل ال=
غ>�ات ال*ه�$ة وال/�"�ة ال=�
قلة
, ن د ال
أك>" على اه=$ة ع"م ال~ل² ب>' ه*ا االج�اء ال
/�rAي وال= جه 1الف�ض$ات م' جهة, اخ>�اً 

وال
ي نع
�rها غ>� مالئ=ة في س$اق , أخ��  م' جهة, و4lارAات االخ
Eارات ال�ف�$ة ال
	~$v$ة ال=ق��ة
وA/3 ان ی ج" ه�اك س3r مق�ع ی�rر . العالج ال�ف�ي ال*u ی�3v ال
�!>B �$ه على ع=ل$ات ال
غ>>�

 .اس
~"ام اخ
Eار 1ع>�ه
  ال=�
 Aات القاع"�ة و Ã$اسات ال
غ>�

وال
ي تع=ل في , ت
عBز مvاÃ$ة ص$اغة ص$اغة ال=	�لة ل�" ا1ع" 1اس
~"ام مقای$� !=$ة م�اسEة
  .نف� ال ق; !=�
 Aات قاع"�ة ل
ق>$� ال�
ائج

 العالقة العالج�ة
 ف��اول ت/�3 ال=4vل�ات ال=ه�$ة ال
ي !�>�ا ما ت/عل. ال
�vف العام في مقا1الت�ا مف
 ح وrF$عي

ى ال
"خل و�Fح االس�لة ل  ان م/�Aات ال=قابلة . ال=�
	>�A' غ>� م�تاح>' وA	/ع ال=�
	>�ون عل
�ةاص�E; غlل . او اذا شع�وا 1أنه=ا ق" أسيء فه=ه�, >� واض�ة او م���ص على ان  وه�اك ح�

  .ال=�اخ في ع= مه م��Aا وم�
�خ$ا و�$ه م/ال لل�4ف وال��: وال=�ح
  

�<	
ى انها فعل م	ار!ة ال=� ف=' االه=$ة 1=�ان ان . وE.lارة أخ��، نv ر العالقة العالج$ة عل
  .وم"ع م في م اجهة م	�الته, ت=اماً �	ع� ال=��A 1انه م�= ع، ومفه م 

  
zالG98-63ص: الف�ل ال 

  م��Oر عالج : فه� األش,اص في س�اق مC9الته�
  عقالني-إنفعالي-سل�	ي

  windy Dryden –و���� درای�ن 
 

�ار ع�� ب�اء Bها في االعWاخ IP] يBالع�امل الUPCP:  
�اعات أول�ةMة وان�معل�مات أساس  
EFل: على إحاالت م' ا v>>'ع�" ح�اء نفEFص , اء عام>' وا 
لقى دائ=ا معل مات ع' االش~ا
س

فإن م' االه=$ة 1=�ان , وعلى ال�غ� م' ان ه*ه ال=عل مات ثان Aة ال=v"ر. ال=�ال>' قrل ان تقابله�
وس�د ن=ائي , ألنها !�>�ا ما ت
�=' ب>�ات د�= غ�ا�$ة م�اسEة م�ل تارAخ االس�ة, أخ*ها 1ع>' االع
Eار


  .	>� في ال=اضي وال�اض�ل=	�الت ال=�
  

  أه>�ة وضع قائ>ة مC9الت 
�� م' Eفي ت�اولها في وق; م �<	
ان ال�v ل على ف(�ة واض�ة ع' ال=	�الت ال
ي ی�غ3 ال=�

ل(�ها شائعة , م=ارسة م�سفة(ب"ال م' االن(Eاب على م	�لة واح"ة حال !	ف ال=�
	>� ع�ها , العالج

"ئ>' في العالr=ة على )االنفعالي-ج العقالنيفي اوسا¥ ال=عال/>' ال$�rع4ي العالج وجهة معق لة م�

  .اآلخ* في ال�rوز أث�اء م�احل ال
ق UCPC �Aأساس ال
  

  ت)�ی� اه�اف العالج

تحديد عقد التدخل  -11
تنفيذ ومراقبة البرنامج  -12

المتفق عليه

التقييم:المرحلة الخامسة
تقييم النتائج المنجزة-13

دعم وتعزيز كل  -14
المكاسب المتحققة والوصول  
بالبرنامج الى اقصى درجات  
فعاليته  

توجد براهين علمية وعيادية  
وافية الى ان أحد افضل  
المؤشرات التنبؤية بالسلوك  

السلوك  في المستقبل هو  
السابق

ال يستطيع المرء منع المشكالت  
السلوكية في المستقبل ما لم  
تكن لديه معرفة بماهية  
المحددات االتيولوجية لتلك  
المشكالت
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اح"� ال�=ات ال==>Bة للعالج الفعال هي ال	�اكة ب>' ال=�
	>� وال=عالج في االف(ار ال=
علقة 1أه"اف 
فالª$ام به*ا غالEا . ه"اف ال=�
	>� مف>"ا ع�" ب"ا�ات العالجوث=ة س3r آخ� �/عل ال��ال ع' ا . العالج

�<	
واالع
قادات غ>� ال�v$ة ل"�ه والعEªات ال
ي م' ال==�' ان , ما ��	ف ال(�>� م' م	�الت ال=�
  .ت اجه العالج وه�*ا

  )أو ت(وضع قائ>ة Uاالنفعاالت االشCال�ة  •

او ق" ال , النفعاالت االش�ال$ة ال
ي �~�rهاق" ت
�=' قائ=ة م	�الت ال=�
	>� معل مات م�"دة ع' ا
  .ت
�=�ها

  )ح(الBع�ف Uقائ>ة األح�اث االشCال�ة ال)اس>ة في ال,انة  •

  غ�� ال�)�ة/الBع�ف UاالعBقادات ال�Pه��ة الالعقالن�ة •

العقالني ت ج" ارlعة اع
قادات ال عقالن$ة غ>� ص�$ة -االنفعالي-�1�3 ن��Aة العالج ال�ل !ي
وال
�=ل ال=�~ف� , وال
	�$ع, ال
4ل3: وتع�ف ه*ه االع
قادات 1أنها. =	�الت ال�ف�$ةت
=� ر ح لها ال

وم' خالل ت�"ی" االع
قادات الالعقالن$ة  .و§�وف ال�$اة ع= ما, وتE~$� ال*ات واالخ�A', لالحEا¥
, ي األنااسعى لفه� ما اذا !ان; ه*ه االع
قادات تع�� اخ
الال في األنا ام اخ
الال ل$� ف, وغ>� ال�v$ة
�ل أساسي	lالل األنا, و
على ح>' أن االع
قادات ذات , اع
قادات تE~$� ال*ات هي ال=ل=ح ال==>B ألخ

  .الvلة 1ان~فاض الق"رة على ت�=ل االحEا¥ وlال
	�$ع هي ال~vائ{ ال==>Bة الخ
الل ل$� في األنا
  )ت(الBع�ف على ال>C9الت ال$ل�	�ة ال>,Bلة و����ا في ال,انة  •

ت( ن �Eارة إما ع' افعال او نBعات للفعل ) ت(ال�ل !$ة ال=~
لة و§$¾$ا ف>ي ال~انة  ال=	�الت
  .تvاح3 االنفعاالت ال�لr$ة وغ>� ال�v$ة

  
  الBع�ف على الdM�عة الغ�ض�ة لل$ل�ك ال>,Bل و����اً 

  :��اع" في
  ب"ء حالة انفعال$ة- 1
  ا�قاف حالة انفعال$ة- 2
  تفادu حالة انفعال$ة- 3
  انفعال$ةخف� ح"ة حالة - 4
  زAادة ح"ة انفعال$ة- 5
  ادامة حالة انفعال$ة- 6
�ارة ردة فعل م' الr>�ة الف>ªAB$ة- 7
  اس
8 -'<rارة رد فعل م' ب>�ة العالقات ال�
  ش~v$ة أو - اس
  ال
�vف A�41قة م
�قة مع Ã$� ومعای>� واه"اف ش~v$ة - 9
  الBع�ف على �yق ال9,� ل>�ع أو تقل�� م�ة ال>عاناة مN ال>C9لة •

�ل ن	² وم�اب� الك
	اف �Fقه� ال	~v$ة ال
ي UPCP ل$ة ب�اء ففي ع=	1 'A�<	
اق م ب
�ف>B ال=�

~"م نها ل=�ع وق ع ال=	�الت أو تقل${ تأث>�اتها حال شع ره� بها��.  

  الBع�ف على �yق ال9,� للBع��� عN ال>C9الت •

ى ال
ع �A ع' ال=	�الت �ال وم. ��"ث ا��ا ان ی
�vف ال=�
	>�ون �41ق ت�اع"ه� عل
لل�ل !$ات ال
ع �A$ة أورده أدل� ح>7 ذ!� 1أن ال�عي ال/اد لل	= خ �=�' في أح$ان !�>�ة ان �� ن 

  .تع �Aا ل=	اع� ال�ق{ او ال"ون$ة

يجب على العيادي ان يوفر  
االثارة عبر كل اشكال السلوك  
ويتخذ التدابير المالئمة لتغطية  
كل نظم االستجابة

التدخل  يشجع المستشيرون على  
وطرح االسئلة لو ان مجريات  
المقـابلة اصبحت غير واضحة او  

او اذا شعروا بأنهما  , مربكة
وهناك  . قد أسيء فهمهم

حرص على ان يظل المناخ في  
عمومه مريحا ومسترخيا وفيه  
مجال للطرف والضحك والمرح

احدى السمات المميزة للعالج  
الفعال هي الشراكة بين  

في االفكار  المستشير والمعالج  
المتعلقة بأهداف العالج
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  الBع�ف على ال>C9الت ال>اوراء انفعال�ة •

�عات الWه��ة لالعBقادات ال�Pه��ة الالعقالن�ة غ�� ال�)�ة •Bع�ف على الBال  

ال
Eعات االنفعال$ة وال�ل !$ة لالع
قادات ال=
�=�ة في ال~انة " ت"ال~انة  ال ت=�ل, ت-ع-في إFار ح
فع�"ما ��=ل ش~{ اع
قادات . ان=ا ت=�ل الى جان3 ذل: ال
Eعات ال*ه�$ة له*ه االع
قادات, ف��3" ب"

  غ>� ص�$ة وال عقالن$ة فه  �=>ل لل
ف(>� �41ق سلr$ة وم	 هة 1	�ل زائ"
(BOND&DRYDEN 1996) 

 
  ش,��ة لهWه الBع��dات- لى ��yقة الBع��d عN ال>C9الت واالسPBاUات الN�d الBع�ف ع •

ل(' ه*ه ال�ª$ª$ة !�>�ا ما ت��ى ع�"ما ی�3v ال
�!>B على , حª$قة ب"³$ة أن ال�اس !ائ�ات اج
=ا�$ة
احاول ان , فع�"ما �~�r ال=�
	>� م	�لة ما. والى ح" اقل على ال� اه� ال�ل !$ة, ال� اه� ال*ه�$ة

ص آخ�A' اع�ف م�ال هل �4ل3 م' االخ�F 'A=ان
ه ع�"ما �� ن قلقا؟ . !$# �ع�r ع�ها في وج د اش~ا
  أم انه ی
�اه� 1ال	/اعة؟

  الBع�ف على وضع ال>��� ال�)ي وال�وائي  •

  .ال=�
	>�ون ل$� ا !ائ�ات نف�$ة ف��3 بل ه� ا��ا !ائ�ات ب> ل ج$ة
  121-99ص :الف�ل ال�اUع

  سل�	ي- الج ذه�يوع, اعادة ص�اغة ن�+ات هلع
  ناجح للقل� الBق��>ي االجB>اعي 

  (G.C.Dauison & M.K. Gann)ج��ال� د[��$�ن و ما[Cل جان
) ص$اغة(الA�4قة ال
ي ت=; بها اعادة ب�اء - ع�ض ال=�لف حالة �$اد�ة- ت ضح دراسة ال�الة ه*ه 

�اء م	�لة ال=��Aة وقاد ب. م	�لة ش� � م' ازمات هلع ل
Evح م ض عا ع' القل� ال
ق>$=ي االج
=اعي
  :ه*ا الى اس
~"ام اسل ب عالج ث�ائي

  .انفعالي-عقالني-ازالة ال��اس$ة ال==�ه/ة وعالج سل !ي- 1
�ل !r>� على اش�Fة ت�/>ل ص تي غ4; - 2	1 "=

(� اعrجها 1إج�اء عالجي ت~>لي مBت� م

  .جل�ات اس
	ارAة ع"ی"ة واس
~"م; م' قrل ال=��Aة لل
=�A' ال> مي في ال=�Bل
  >الحOاتال
ه�اك خ	$ة م' ان , وت�"ی"اً , ال=�ضى غ>� ال
 !>"ی>' دائ=ا �~لق ن م	�لة اج�ائ$ة لل=عالج- 1

ى ال
ف�>�ات واالفادات االخ�� ال
ي �ق"مها ال=عالج وه  في ال اقع غ>� م اف� , ال=��A یu"r م افق
ه عل
  .عل>ها
ان ال
أث>�ات م�
="ة م' ال
	�²A فل  . ه�اك �Fق ع"ی"ة ل
ف�>� آل$ات ازالة ال��اس$ة ال==�ه/ة- 2

  .فإن االس
�خاء س$ع>" اس
/ا1ة ب"یلة للقل�(cf davison 1968 wolpe 1958)ال=�اد
وعلى . م' ال=	 ق ان ت�ف� تقار�A ع' ن
ائج ا�/اب$ة قrل الª$ام 1ع=ل قu"v 1إس
~"ام ه�م القل�- 3

فإن�ا نعXو وم�ات الN$(B هWه ,ح"ةح>' انه ال �ع�ف اح"ا اب"ا !$# تف�� ال
غ>�ات في دراسة حالة وا
  :لع�امل ع�ی�ة م)B>لة هي

وl~اصة اذا اخ*نا 1ع>' االع
Eار ال
��>� وال
ه>�ة ال(A�<r' لل=��Aة , اث� ال"واء ال ه=ي ال	ائع - 1
 .ال*ی' قام به==ا ال=عالج ال*u ح لها الى �$ادت�ا ال
"رrA$ة ألول جل�ة عالج 

�� /یها ل� تأت م' ف�اغ وانها في ال�ها�ة قابلة لل�²Eل""  ازمات الهلع"F=أنة ال=��Aة 1أن  - 2�
لل
  .وlأنها ال ت	>� الى ! نها على وش: فق"ان عقلها

-بحسب نظرية العالج السلوكي
العقـالني توجد  -االنفعالي

اربعة اعتقـادات ال عقـالنية  
غير صحية تتمحور حولها  

وتعرف  . المشكالت النفسية
: هذه االعتقـادات بأنها

والتحمل  , والتشنيع, التطلب
وتبخيس  , المنخفض لالحباط
وظروف  , الذات واالخرين
حياة عموماال

من خالل تحديد االعتقـادات  
اسعى  , الالعقـالنية وغير الصحية

لفهم ما اذا كانت هذه  
االعتقـادات تعكس اختالال في  
األنا ام اختالال ليس في األنا

حقيقة بدهية أن الناس  
لكن هذه  , كائنات اجتماعية

الحقيقية كثيرا ما تنسى عندما  
ينصب التركيز على الظواهر  

والى حد اقـل على  , يةالذهن
الظواهر السلوكية
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-االنفعالي- ال=�اق	ات ال
ي ب"أت في ال/ل�ة ال�ان$ة او ال�ال�ة ح ل فل�فة العالج ال�ل !ي - 3
ى ال*ات وال) م4لقة(العقالني وl~اصة اه=$ة وفائ"ة تقل>ل ف�ض م4ال3 ق4.$ة   .r>�ةعل

 154-122ص :الف�ل ال,ام�
  إسB,�ام ص�اغة ال)الة لفه� وعالج ش,� ل�[ه 

  اض�Mاب القل� العام
  (Frank W .Bond) ف�ان� ب�ن�

  م�)ى ص�اغة ال)الة
  تق��� تفاص�ل ال$��ة الWات�ة •
  إفادة ال>$��9B عN مC9الته ال)ال�ة واه�اف العالج •

ص ع' .E.1اراته� ه� , ال=�
	>�A' تق"�� مل~{�4ل3 ال==ارس ال.$ادu م' , ح-في ه*ا ال/Bء م' 
ول$� , وA	/ع ال=
	>�A' 1ق ة على وصف الA�4قة ال
ي ی���ون بها ه�.الvع lات ال
ي ی اجه نها حال$ا

  .إلى م	�الته�) ال=ه�> ن ,االص"قاء,األس�ة(غ>�ه� 
ال
عr>�ات ال=�"دة ع' ال=	�لة م4ل lة في ص$اغة ال�الة ه*ه؛ ألنها ت	�ل األساس ال*u ت�rى عل$ه 

�<	
  .تفاص>ل األه"اف العالج$ة ل"� ال=�
  الB)ل�ل ال���في لwل مC9لة م$Bه�فة •

  ال
�ل>ل ال §$في أو ال�rrي یه"ف ل
ع>>' ال=
غ>�ات ال
ي ت�3r في ح"وث ال=	�الت ال�ف�$ة
(CONE 1997,SKINNER 1953) 

 :وإلج�اء ه*ا ال
�ل>ل �ق م ال.$ادی ن ب
r$ان ما یلي
  ال=�ث�ات ال
ي ت�"ث)1(
  اس
/ا1ات ال=�
	>� او ال�ل !$ات ال=~
لة و§$¾$ا)2(
  .تع>>' وت�"ی" ال
Eعات ال�اج=ة ع' اإلس
/ا1ات)3(
  

  ال�>� الBار�,ي لwل سل�ك م$Bه�ف
م ض ع ال
�!>B األف�ل ل��r ماضي ال	~{؛ ألن ه  , ول$� اك
�ابها, وAُع
ق" أن ن=  ال=	�لة

1ع�� ال=عل مات ع' ال= ض ع ال�اني �=�' االس
فادة م�ها في ت ج$ه , ال=عل مات ع' ال= ض ع األول
  .العالج وت� �Aه

  ال��اغة ال$ل�	�ة  •

~"م ه*ه الv$اغة أن �اتي 1ف�ض$ة ع' !$¾$ة إدامة اإلس
/ا1ات �� u*ال uى ال==ارس ال.$اد إن عل

أو ذه�ا ما ��=�ان وراء ,فل  ف(� أح"ه� أن ه�اك قاع"ة ). ت- س- م(' م�� مة االح"اث ال=ع�$ةض=
ص ك=ا ی�� !�>� م' ال�ل !>>' ال�اد��ال>>' وال=عال/>' ال*ه�>>' ,االس
/ا1ات ال=~
لة و§$¾$ا ل"� األش~ا

    CATANIA,MATTHEWS  : 1976,SHIMOFF.1990م�ل(ال�ل !>>' 
  الI��PB ال��اد� •

�ل معق ل م' أن الف�ض$ات ال
ي ت�"دها الv$اغة فإن 	1 ;r�
ى ال.$ادی>' ال ال
�ل$الت : م�ل(عل
  .ق" ج�� اخ
Eارها ووج" أنها صادقة) ال §$¾$ة والقاع"ة

  أه�اف العالج  •
ى ال�ل !$ات غ>� ال=ف>"ة ل"� ش~{ ل
 ج3 , ل  اف
�ض; الv$اغة وج د قاع"ة ت"�� وت�افÎ عل

  .ال/Bء م' الv$اغة اق
�اح غا�ة عالج$ة في ه*ا
  تق��� العالج •

ص, ال�ل !$ة- في إت�اق مع العالجات ال�ل !$ة وال*ه�$ة ح ت	"د على ض�ورة تق>$� العالجات - فإن 

المرضى غير التوكيديين  
دائما يخلقون مشكلة اجرائية  

هناك خشية  , وتحديداً , للمعالج
من ان المريض يبدي موافقته  
على التفسيرات واالفـادات  
, االخرى التي يقدمها المعالج

وهو في الواقع غير موافق  
.عليها

, اثر الدواء الوهمي الشائع
وبخاصة اذا اخذنا بعين  
االعتبار التحضير والتهيئة  
الكبيرين للمريضة الذين قـام  
بهمما المعالج الذي حولها الى  
عيادتنا التدريبية ألول جلسة  
عالج  

ازمات  "طمأنة المريضة بأن  
لديها لم تأت من فراغ  "  الهلع

وانها في النهاية قـابلة  
للتحكم وبأنها ال تشير  /للضبط

ها على وشك فقدان  الى كون
عقـلها

وليس  , ُيعتقد أن نمو المشكلة
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  .ال�ف�$ة
  

 213-155ص : الف�ل ال$ادس
  ن>�ذج م£س� تd��P�ا للBعامل:الB)ل�ل ال>�	X على ال$�اق

�Oوال� Nفال وال>�اهق�yالت ال>عق�ة ل�¤ األC9<مع ال  
 Nد[ف�� ل�  (Dauid A.Lane)  

  
وم�اجعة , س ف ی ضح ه*ا الفvل 1إ�/از ال=	�الت ال
	~$v$ة ال
ي واجه; دراس
�ا األصل$ة

وA ضح م' خالل دراسة حالة ن= ذج العالج ال�ف�ي ال*u ت� ت�A 4ه , م جBة لل
�ل>ل ال*u §ه� ل�ا
  .ل= اجهة م	�الت ال4فل ال=�
�>ل

  مN [ع�ف مN؟
~	
وال . $vي تع
�r حاس=ة 1ال��Eة لل4فل وس ف ت�ث� على م�
قrله في ال="� الEع>"ق�$ة ال س� ال

أو انها ت�اع" في ال
 اصل ب>' ال=ه�>>' او ) ل=	�لة ال4فل(��في أن ن
�/ج 1أن ال س=ة مالئ=ة 
 فإن أu م�rر له*ا االس
~"ام, واذا !ان ال ب" م' اس
~"امها, إذ أن لها ع اق3 حª$ª$ة ج"اً . ال==ارس>'

�' ال*u أن ی�/� ع�ه=� u*غل3 على ال��ر ال�الب" ان .  
  :وه*ا �ع�ي ان ه�اك خ=�ة أس�لة تr"و 1�$4ة في §اه�ها ت�
"عي إجا1ات معق"ة

)1(�<	
  الع=>ل؟/م' ه  ال=�
  ع=$ال؟/ك$# �Evح ال	~{ م�
	>�ا)2(
  ماهي ب�رة ت�!>B ال
"خل؟)3(
  ای' س$�"ث ال
"خل؟)4(
  عل>ها ال
"خل؟ماهي ال�=اذج ال
ي ی�س� )5(

uع��B	 ارب في األداء�Bال  
ص في إFار ال
�ارب األدائي األول ه  ال�ل ك الفعلي ال*u شّ�ل .ح�>; ثالثة ع�اص� 1اه
=ام خا

أu ال�ل ك ال/"ی" , وال�اني ه  وج ب االتفاق ح ل اله"ف ال=�	 د. ال~4أ الب" م' تع�Aفه واالتفاق عل$ه
  . ل ال"ور ال*u س$ق م 1ه !ل �Fف م' األ�Fاف ال=ع�$ةال�ال7 ه  االتفاق ح. ال=�اد اك
�ا1ه

  دراسة حالة ن>�ذج الB)ل�ل ال>�	X على ال$�اق
ى ال�$اق   إFار لل
"خل-ال
�ل>ل ال=�!B عل

وت~
لف األدوات ال=�
~"مة �1�3 , وAع
=" ت�"ی" ال�ق4ة ال
ي یr"أ ع�"ها ال
�ل>ل على ه"ف ال
"خل
  :ت(Bا على ثالث مEاد» 1�$4ة هي�� ن ال
"خل م� , وفي !ل حالة. ال�$اق
م' ه�ا جاءت (ب�رة ت�!>B ال
�ل>ل هي فه� ال�$اق ال*u ��"ث �$ه سل ك مع>' ول$� سل !ا غ>�ه- 1

ى ال�$اق   )ت�=$ة ال
�ل>ل ال=�!B عل
  ).1اح7 ش�A:(ه  ش�A: م
�" في ت�A 4 ذل: الفه� )ال=ه�> ن ,األب ان,Fفل(كل م	ارك- 2
وق" )الفه� الv$اغي ل�3r ح"وث ال�ل ك(ى الv$اغة ال=
ف� عل>هانق4ة ت�!>B ال
غ>>� تع
=" عل- 3

وه�*ا على ق"م ال=�اواة ��
=ل م4الEة م"رسة ال4فل ب
غ>>� (�	=ل اu م� ن م' م� نات ذل: الفه�
ت
�=' الع=ل$ة ).1ع� م=ارساتها !=ا ��
=ل 1الق"ر نف�ه م4الEة ال4فل أو األب A' ب
غ>>� سل !$اته�


ه(ذه�ي ول(' ض=' فل�فة إك ل ج$ة/ياس
~"ام ت�ل>ل سل !�<rوال ب" م' ت*!� ان ) عل� عالقات ال(ائ' ب
  .اص ل ال
�ل>ل ال�ل !ي ت�=' ت	"ی"ا ق Aا على اه=$ة االدارة الr>�$ة

  معل�مات عN خل��ة ال>$��9B ع�� اإلحالة 
  ك$# �=�' تع�A# ال�ل ك؟م�حلة ال
ع�A# ت�"د االه
=ام ال=	
�ك- 1

ى ال
أث>� ال�
$/ة وE�Aغي ان ��� الى  .ع=ل$ة ال
ع�A# ه*ه !ل ش~{ قادر عل

هو موضوع التركيز  , اكتسابها
األفضل لسبر ماضي الشخص؛ 
ألن المعلومات عن الموضوع  

بعكس المعلومات عن  , األول
الموضوع الثاني يمكن  
االستفـادة منها في توجيه  
العالج وتنويره

قضية الوسم التشخيصي تعتبر  
ة للطفـل وسوف  حاسمة بالنسب

تؤثر على مستقبله في المدى  
وال يكفي أن نتحجج  . البعيد

لمشكلة  (بأن الوسمة مالئمة  
أو انها تساعد في  ) الطفـل

التواصل بين المهنيين او  
الممارسين

يعتمد تحديد النقطة التي  
يبدأ عندها التحليل على هدف  

وتختلف األدوات  , التدخل
المستخدمة بحسب السياق

ة تركيز التحليل هي فهم  بؤر 
السياق الذي يحدث فيه  
سلوك معين وليس سلوكا  
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  ما الع امل ال
ي ال ب" ان ت�خ* في االع
Eار؟م�حلة االس
(	اف- 2
ت حي ب$انات ال7�E 1أن م�حلة االس
(	افات ال
ارA~$ة رl=ا �/3 ان تأخ* في االع
Eار الع امل 

  .الع امل ال=ه>�ة جBء م' ماضي ال4فل وه*ه.وال
ارA~$ة ال
ي اسه=; في ت	�>ل سل ك ال4فل, ال
( �A$ة
 .ن�
~ل{ ف�ض$ات ت=���ا م' اخ
Eار ال
ف�>�ات ال=~
لفة لل=	�لة ال
ي ��4حها !ل م	ارك

  :وه>ا, ث>ة س£االن ج�ه��ان [C9الن معا نقMة ال�dا[ة
  هل ال=	�لة خاصة 1= قف مع>' أم انها ت�"ث غالEا 1	�ل ع= مي؟- 1
ل هي أم� ج"ی"؟ أم ه�اك م	�الت م	ابهة ح"ث; في ال=اضي؟م
ى ح"ث; ال=	�لة ألول م�ة؟ ه- 2

ص في ال�اض�  ل
 ج3 ت�!>B االس
(	اف على األح"اث ) اآلن وه�ا(ل  أن ال=	�لة ت�"ث 1	�ل خا
اذ أن�ا في , أما اذا !ان; ت=�ل جBًأ م' ن=² م�
=� وم
(�ر فق" �� ن ض�ورu الr; في تارA~ها. ال/ارAة

وال
=>>B ب>' ال=اضي الع= مي وال�اض� ال=�"د . ف�ض$ات �=�' اخ
Eارهاه*ه ال=�حلة ن�عى ل
 ل>" 
  .��اع" في اخ
$ار أسل ب ال
�ل>ل

 �X	�<فال؟: ال$£ال الyع� األU سل�ك N$(Bل>اذا ال ی  
#Aع�
األف�اد م' صع lات /إنه الع=ل$ة ال
ي م' خاللها ی
� الحقا إعالن خل  الف�د. ال
��' سهل ال

B!فا في م��F ها�r
  .ق ة ج"ی�ة 1االه
=ام اع
  ما الع�امل الBي ت�ت�¨ UالN$(B الBلقائي لل�ع�+ات ال$ل�	�ة؟

قام; 1ف�{ خvائ{ , س� ات F10فل وت�=�; دراسة تE.$ة ل="ة  3000دراس
�ا ال
ي ش=ل; 
�ة وال�>, وج=ع; ب>' الª$اسات ال�ف�$ة. وع=ل$ة ال س�, وال
"خالت ال�ا1قة وال�ال$ة ,وال
عل$� ,األس�ة,ال4فل
والr$انات . واس
~"امات دراسة ال�الة وم�اهج ال
�ل>ل االرتEاF$ة وال
/�rA$ة, وl$انات ال=الح�ة, ال*ات$ة

Fفل ت��r4  100ال=
علقة 1الغ�ض ال�الي هي واح"ة م' دراسات ت�ل>ل الع امل ال
ي أج��Aاها على 
  :ت�"ی"ا, وه*ه أك"ت ص�ة ن
ائج �1 ث أخ�� " ال4فل ال=�
�>ل"عل>ه� صفة 

  .إن اس
=�ار االض�4اب اك�� اح
=اال ل"� االف�اد ال*ی' عان ا م' م�' أك�� في خ�rات ح$اته�- 1
  .ال�ل ك ال�الي ی
�Eأ فعال 1أن=ا¥ ال�ل ك في ال=�
قrل- 2
  .�1"وث واس
=�ار الvع lات)ال=ه>�ات(ت
�Eا خvائ{ مع>�ة في ال	~v$ة - 3

  :لB)ق�� الBغ��� یB(B� عل��ا أن
  .ال�ل ك نف�هاع=ل على تغ>>� - 1
  .اع=ل على تغ>>� A�Fقة تعامل ال="رسة مع ال4فل- 2
ب"ال م' رف�ه أو ع"م تقrله , على اج
$از ف
�ات أزماته الف�د�ة) 1	�ل م
(�ر اح$انا(ساع" ال4فل- 3


ه الE.vة<v~3 شr�1)ا ه� األح�ج لل>$اع�ة�	سل� Iفل األصعMال.(  
وفي ال ق; نف�ه نع=ل  �Bªه او مغادرتهااع>ل على تعل�� الMفل مهارات م�اس�ة لل��© في ب - 4

ص ال�$اة امامه�   .مع األFفال إل�/اد �Fق ت��' وتAB" ف�
  249-214ص : الف�ل ال$اUع

  ال)اجة: إدارة العالقة العالج�ة في العالج ال$ل�	ي
  ل��اغة حالة

  P.AuPuchon&V.Malatestaماالت�$Bا  .أو+�	N و ف.ب
  مق"مة

��� ب�اسMة عالقة عالج�ة ج��ة وف��ات س�ªة اك�d مN الBق�م إن الBق�م ال�W سB)ققه مع ال>"
  ".ال�W سB)ققه ب�اسMة ف��ات ج��ة وعالقة س�ªة


 ر مای��$�
إن ه*ا الفvل ال�الي ه  وصف م�هج إلدارة العالقة العالج$ة م�rي على ع=ل$ة ص$اغة ال�الة 

: ت�"ی"اً , م�ت(Bات العالج ال�ل !يوس>�اق� !$¾$ة ات�اق الv$اغة نف�ها مع اث�>' م' . ومه
" به"یها

من هنا جاءت تسمية  (غيره
)التحليل المركز على السياق

توحي بيانات البحث بأن مرحلة  
االستكشافـات التاريخية ربما  
يجب ان تأخذ في االعتبار  

والتاريخية  , العوامل التكوينية
التي اسهمت في تشكيل  

وهذه العوامل  .فـلسلوك الط
المهيئة جزء من ماضي الطفـل

ثمة سؤاالن جوهريان يشكالن  
:وهما, معا نقطة البداية

هل المشكلة خاصة بموقف  -1
معين أم انها تحدث غالبا  
بشكل عمومي؟

متى حدثت المشكلة ألول  -2
مرة؟ هل هي أمر جديد؟ أم  
هناك مشكالت مشابهة حدثت  
في الماضي؟

تحدث بشكل  لو أن المشكلة  
) اآلن وهنا(خاص في الحاضر  
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 ).ال
ف�u"A(ال=�هج ال
/�rAي والعالج ال=�
ف�د
  :م�)ى ص�اغة ال)الة

إن م��ى ص$اغة ال�الة في العالقة العالج$ة ی
عل� 1ان
قاء وت §$# سل !$ات مع>�ة ل"� ال=عالج في 
  .ال
عامل مع م/= عات �$اد�ة مع>�ة

  أسل�ب ال>عالج
  لجم/= ع
ان م' سل ك ال=عا

  ��ه� في ال
عامل مع ج=$ع ال=�ضى:سل ك ثاب;
ـ 8ـ ال
 اح" ال�ف�ي ال"ق>� 7ـ ال
قrل 6ـ ال
فه� 5ـ الع�ا�ة 4ـ االه
=ام 3ـ ال= ث Ã$ة 2ال
ق"ی� /ـ االح
�ام1

  ـ الÃ"v$ة10ـ ت�س$خ ت قعات ال
غ>� 9ا§هار ال(فاءة 

/�3A ال.$ادu ال
Eای' !=ا ون عای
Eای' ح�3 ص$اغة ال=عالج لل�الة وح�3 ال:سل ك م
Eای' 1ان
�ام.

ال
عBAB االج
=اعي /ـ اال�Fاء6ـ ال�ق" 5ـ ال
 ج$ة 4ـ !	ف ال*ات 3ـ ت��$� اال/ل�ات 2ـ ت ف>� ال�عا�ة 1
ـ مع"ل ت(�ار 13ـ F ل م"ة ال/ل�ات 12ـ م
اح$ة العالج 11ـ ال�²E 10ـ ال�4افة 9ـ اللع3 8ـ ال
	/$ع 7

ـ وضع 16ـ م	ار!ة ال=الح�ات ال="ونة وال=عل مات 15جه القv ر االع
�اف 1أو /ـ ال�=*جة14ال/ل�ات 
  .ـ تقrل م	اع� ال=��A وخ�rاته واالع
�اف بها18ـ م اجهة ال�ل ك غ>� ال
($في 17ال�"ود 

  دراسة حالة 
  ـ س3r االحالة1
  ـ ال=قابلة األول$ة2
  ـ الف�ض$ة األول$ة 3
  ـ قائ=ة ال=	�الت 4
  ـ ص$اغة ال�ل !$ة 5
6 3A�/
  اخ
Eار الv$اغة:ال.$ادuـ ال

>�ة7
  ـ ال=�اجعة ال=�
قلة وال= افقة ال=�
  ـ ال�
ائج 8

ع=ل�ا 1ف�ض$ة ان اسل ب ص$اغة ال�الة ق" ی ف� مAB"ا م' ال سائل الفعالة لالس
فادة م' العالقة 
ال=�هج ال
/�rAي :واسل ب ص$اغة ال�الة م�rي على دعام
>' م' دعائ� العالج ال�ل !ي . العالج$ة


~"ام اسل ب عالج تف�u"Aواس.  
" أسل ب ال=عالج"ا��ًا ق"م�ا في ه*ا الفvل ت"خال عالئª$ا م�"دا قائ� على ص$اغة ال�الة م�ل 

  .وق"م�ا !*ل: خF 4ا ارشاد�ة إلس
~"ام ه*ا ال
"خل مع ال=�ضى ال=~
لف>'
NامG276-250ص :الف�ل ال 

 ��$Pاب ت�Mق�س قه��ة مع اضyرهاب اإلی�ز و  
Xای<Bغ�� م  

  Hans ReineckerنX رای���C ها
u���Bوال �ق��Bال: 

وه*ا �ع�ي أن�ا ن7�E ع' , ت
� ع=ل$ة ج=ع الr$انات ال=�اسEة م' خالل م�� ر ال
�ل>ل ال §$في
 &KANFER)وت ض$ح أع�اض ال=��A !� اتج ل��وف م ق¾$ة, وفه�, معل مات ت
$ح ل�ا إم�ان$ة تع>>'

SASLOW 1965)  
وA	=ل ت��$� , فإن م�
 � ت��$� ال*ات ا��ا ی�دu دورا هاماً , $فيو�l�3 رأی�ا في ال
�ل>ل ال §

�A�=ات ال�اه, وت قعاته, ال*ات غا�ات ال~ارج$ة, ون ا�<�ووجهات , وآراءه ال	~v$ة, وA�Fقة تق>$=ه لل=
  .الخ... ورEµاته واع
قاداته, وA�Fقة تف(>�ه, ن��ه

  وصف ال>C9لة

لتوجب تركيز االستكشاف على  
أما اذا  . األحداث الجارية

كانت تمثل جزأً من نمط مستمر  
ومتكرر فقد يكون ضروري  

اذ أننا في  , البت في تاريخها
هذه المرحلة نسعى لتوليد  
فرضيات يمكن اختبارها

:لتحقيق التغيير يتحتم علينا أن
تغيير السلوك  اعمل على  -1

.نفسه
اعمل على تغيير طريقة  -2

.تعامل المدرسة مع الطفـل
بشكل متكرر  (ساعد الطفـل-3

على اجتياز فترات  ) احيانا
بدال من رفضه  , أزماته الفردية

أو عدم تقبله بسبب شخصيته  
الطفـل األصعب  (الصعبة

).سلوكيا هو األحوج للمساعدة

إن منحى صياغة الحالة في  
عالجية يتعلق بانتقـاء  العالقة ال

وتوظيف سلوكيات معينة  
لدى المعالج في التعامل مع  
مجموعات عيادية معينة
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  الB)ل�ل ال���في 
  ت�ض�ح اه�اف العالج  
ي س$اق ع=ل$ة وضع اه"اف م�"دة لل
"خل �/3 عل>�ا أن نأخ* 1ع>' االع
Eار ال/ ان3 ال=.$ارAة ف 

�A�=بها . في ح$اة ال "Aي ی�
وه*ا �ع�ي انه عل>�ا ال
($# مع االف(ار وال=فا³$� العامة ع' الA�4قة ال
  .ول  !ان له� ان ی
��روا م' م	�الته�, ال=�ضى أن �.$	 ا ح$اته�

  جالM,B�¨ للعال
  ال
ق"م في العالج 

ى ال
r4>� الع=لي   م' م�حلة ال
~4$² إل
  ت�ف>* ع=ل$ة العالج

ان ال
ق"م في العالج �=�' أن ی
�ق� 1أف�ل ما �=�' ل  !ان ال=��A قادرا على الv= د امام ال�Eµة 
, ع' قv", ف�>�=ا ی
� تع��A ال=��A ل
ل: ال= اقف. في اله�ب م' ال= اقف ال=�>�ة له/=ات الهلع

 .إلى أن ت�~ف� درجة قلقه أو ت
الشى ت=اما, إن أم�' ذل:, عل$ه أن یEقى في ال= قف, سEاب عالج$ةوأل
ول(' ل  حاول ال=��A تفادu ال	ع ر . و إنه به*ا ال	�ل �=�' مالح�ة ال
ق"م في الع=ل$ة العالج$ة


>; االن
Eاهي-حª$قة 1الهلع	
ة فل' ت�"ث ال=عال/ -م�ال ع' F �A�Fق س ذه�$ة أو ال
  (FOA& KOZAK 1986.)االنفعال$ة

 :م	�الت خاصة في عالج رهاب اإلی"ز وال=�ض ال�اج� ع�ه
ال ی�دu م قف ال
ع��A إلى إدراك ف رu 1ان القل� ال عقالني , في حالة ال=��A ب�هاب اإلی"ز

. ةل(' ل' ی
� ال(	ف ع�ها إال 1ع" شه ر ال حق, فال=��A ق" ��
=� في االع
قاد 1ان الع"و� ق" وقع;
  .ق" ال یr"  القل� في االن~فاض إال 1ع" أن ی�r; الف�{ خل  ال=��A م' ف>�وس اإلی"ز, ول*ل:

ى ال
ق>$� وال��� ال=عق ل  وl=ا ان ال=��A في اح$ان !�>�ة أث�اء ال=�ض �� ن ق" فق" الق"رة عل
ال= اقف 1	�ل  فإنه م' ال��ورu م�اع"ته على اس
�داد ال=عای>� ال
ي ت=��ه م' تق>$� خ4 رة, لل= اقف
وAع
�r تعل$� ه*ه ال=عای>� إس
�ات$/$ة عالج$ة هامة وت	
=ل على اس
�ات$/$ات ذه�$ة ذه�$ة وعلى . واقعي

  .ال�=*جة
  

 309- 277ص :الف�ل الBاسع
 1ت���u ص�اغة ال)الة في عالجات األدلة ال>ق��ة 

  Frank Bondف�ان� ب�ن�
ل� ن الى اس
~"ام عالجات األدلة ال=ق��ة ی"ع  وA, و!r"یل للعالج ال=�rي على ص$اغة ال�الة

 .أی�=ا وج"ت, ال="ع مة إمªA�r$ا
فإنه ��ل� ��1ورة إس
~"ام العالج , وعلى ال�غ� م' تف�>ل وAل� ن ال اضح لعالجات األدلة ال=ق��ة

ال ت
 ف� ب�وت ! الت ) 2(أو , �� ن ال=�
	>�ون مقاوم>' للعالج) 1: (ال=�rي على ص$اغة ال�الة ع�"ما
  .ع=ة إمªA�r$ا ل=	�لة مع>�ةم"

  :عالجات األدلة ال>ق��ة U)اجة لل�wB�u مع حالة الف�د
Manual-based treatments.  

األدلة العالج$ة ال=ق��ة �قv" بها ادلة عالج جاهBة ومق��ة وعامة تr>' خ4 ات عالج اض�4ا1ات 
... أو القل� األج
=اعي,هلعم�ل ال(ت�r4 على ج=$ع ال=�ضى ال*ی' �قع ن في ف�ة ت	~$v$ة مع>�ة, مع>'
  )إلخ

Nق العالج ال>ق��ة ل)الة ف�د مع��y u��wاغة ال)الة في ت�م�)ى ص u�اب ت��� :أس
وتع
�r ص$اغة ال�الة ا��ا اداة م�ال$ة ل
(>$# أu دل>ل عالجي مق�' ل�الة الف�د؛ م��اها في ال
ق>$� 

 3A�/"(meyer &turkat ال.$ادuال
"والعالج ی�A" 1ق ة إخ
Eار ص"ق ال
�ل>ل ال §$في م' خالل 

في حالة المريض برهاب  
ال يؤدي موقف  , اإليدز

التعريض إلى إدراك فوري  
بان القـلق ال عقـالني فـالمريض  
قد يستمر في االعتقـاد بان  

لكن لن  , العدوى قد وقعت
شهور  يتم الكشف عنها إال بعد  

ال حقة

بما ان المريض في احيان  
كثيرة أثناء المرض يكون قد  
فقد القدرة على التقييم  
, والحكم المعقول للمواقف

فـإنه من الضروري مساعدته  
على استرداد المعايير التي  
تمكنه من تقييم خطورة  
المواقف بشكل واقعي

على الرغم من تفضيل ويلسون  
, مقننةالواضح لعالجات األدلة ال

فـإنه يسلم بضرورة إستخدام  
العالج المبني على صياغة الحالة  

يكون  ) 1: (عندما
, المستشيرون مقـاومين للعالج

ال تتوفر بروتوكوالت  ) 2(أو  
مدعمة إمبريقيا لمشكلة معينة
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1979, p 264)  
  
  

  :ت���u ص�اغة ال)الة ل�wB�u األدلة العالج�ة ال>ق��ة لالض�Mاب ال)�از� القه�� 
ال ب" م' تف�A" ال"ل>ل العالجي ال=ق�' ح
ى ع�"ما ) 1: (ف=ا یلي اس
ع�اض م�ال حالة ل
 ض$ح ما یلي

 emmelkamp, bouman , andم�ع االس
/ا1ةال
ع��A و : وواضح ن�r$ا م�ل" مEاش�"�� ن ال
"خل 
schooling 1992)2 ( ام اج�اءات ص$اغة"~
ان ع=ل$ة ت(>$# ال"ل>ل العالجي ه*ه �=�' ت�ه>لها 1اس

ال�الة ال
ي ت�"د وت~
�r ص�ة م�� مات ال=�>�ـ االس
/ا1ة ـ ال
Eعات ال
ي ت
4ل3 ال
"خل ال=�
�" الى 
  .ال"ل>ل العالجي

لالض�4ا1ات  ة ت~{ ام�أة م�
 �$ة ل=عای>� ال"ل>ل ال
	~$vي واألحvائيوال�الة ال=ع�وضة أدنا
  .لالض�4اب ال� ازu القه�u ) ال��~ة ال�ا1عة(العقل$ة

وأث�اء تع��Aه� ل
ل: ال=�>�ات �/�u ح�ه� 1ق ة على ع"م الª$ام ب�دود األفعال القه�Aة أu سل !$اته� 
ت=�ع أو ت~ف� ال(�ب ال*u ت�Erه ال� ازات ) 1: (!يال
(�ارAة 1=ا في ذل: األفعال العقل$ة وال
ي ت�	² 

�$ة (كي ت�²E وق ع اح"اث غ>� م�غ lة ت حي بها ال� ازات ) 2(أو / أو ال ساوس و Aال/=.$ة األم�

; ال�E ث ان اسل ب ال
ع��A وم�ع االس
/ا1ة �	�ل ت"خال عالي الفعال$ة ) 1994لل34 ال�ف�ي rوق" اث

 uل له*ا االض�4ابال - في عالج االض�4اب ال� از�  .قه�u وlالفعل یr"و أنه العالج األم

 

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من  
أطباء النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين وإلى  

 .اتهالنفسي وتقنيكل المهتمين عموما بقضايا العالج  

األدلة العالجية المقننة يقصد  
بها ادلة عالج جاهزة ومقننة  
وعامة تبين خطوات عالج  

تطبق على  , اضطرابات معين
جميع المرضى الذين يقعون  

مثل  (في فئة تشخيصية معينة
... أو القـلق األجتماعي,الهلع

)إلخ

 
: كامل النص  رابط  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR77MaanCBTApproachesCaseForm.pdf 
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