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PE  هدف 

 

ًمساعدة المصابٌن . عالج بالتدقٌق االنفعالً والعاطف

بأن ٌدقق بانفعال وعاطفة التجربة وعوارض , بالصدمة

من , تدقٌق بذكرى الصدمة, اضطراب ما بعد الصدمة

 .أجل التخفٌف من ردود االفعال للحادث الصادم



PE استعمال 

اختٌار المنتفع. 

 تدخل عالجً من قبل –خجل وشعور بالذنب. 

PTSD أمراض مزمنة, صعوبات مادٌة. وبطالة ,

ٌمكن . انسحاب اجتماعً, مشاكل زوجٌة وأسرٌة

 .استعمال التقنٌة

PTSD ال ٌنصح . تهدٌد حقٌقً باالنتحار. و اكتئاب حاد

 .استعمال التقنٌة

 



PE استقبال حالة 
السٌرة الذاتٌة. 

تفصٌل دقٌق للمجاالت. 

 الصدمة –ما قبل وما بعد الحدث. 

ٌجب التحقق وووووووووو إال ستفشل. 

مدى رغبة المنتفع للتعاون والمشاركة. 



PE إعداد الستعمال 
ًاالساس المنطق. 

مقابلة الصدمة. 

وظٌفة بٌتٌة –تدرب على التنفس . تدرٌب على التنفس. 

تسجٌل الجلسة. 

عرض لمحة عامة. 

نقاش عن صٌرورة العالج. 

 مركزٌة عوارضPTSD -. 

تغٌٌرات سببتها الصدمة. 



PE إعداد الستعمال 
الجلسة االولى  : 

ًعرض لمحة عن البرنامج العالجً. المنطق العالج  ,

 .تعرض حً, تعّرض بالتخٌل: االدوات االساسٌة

 حاولوا دفع , المنطق العالجً هو تعلٌمًأن بالرغم من

,  المنتفع للنقاش والتفاعل ومشاركتكم تجاربه وأفكاره

 .  من خالل االسئلة

ًتأكدوا ان المنتفع فهم المنطق العالج. 

استعمال مقابلة الصدمة. 



 الجلسة الثانٌة
نماذج تصرٌح لقٌاس : المواد المطلوبةPTSD واكتئاب 

ًنموذج تسجٌل وظائف بٌتٌة , تراتبٌة التعرض الح

 .جهاز تسجٌل, للتعرض الحً

فحص الوظائف البٌتٌة  . 

عرض هدف الجلسة. 

تعلٌم المنتفع ما هً عوارض الPTSD   , من خالل

 .نقاش عن ردود افعال الصدمة

 نقاش عن منطق التعرض وخاصة الحٌة  . 

عرض سلم ذاتً لوحدات ضائقة. 

 Unit of Discomfort Scale – SUDS   

 



 الجلسة الثانٌة

 ًللننصح باستعمال نموذج التصرٌح الذات PTSD 

 . PSS SR - 5 - 2,4,6,8ببداٌة الجلسات 

 استعمال فحصBeck's Depression Inventory  

االمر ٌفٌد فحص مدى تقدم العالج. 

 

 

 

 

 



PE  الجلسة الثالثة  

نقاش عن . مساعدة المنتفع فٌما ٌتعلق باألسبوع االخٌر

السؤال عن الوظٌفة . ردود الفعل لسماع التسجٌل

ٌجب االهتمام لماذا ومساعدته , بحالة لم ٌعملها. البٌتٌة

 .  لحلها

 شرح اهمٌة مواجهة الحاالت التً تبعث فبه رهاب

 .وقلق

 اهمٌة مواجهة ذكرى الحادث الصادم للتخلص من

 .PTSDعوارض 

االن دعوة المنتفع لتخٌل الحادثة وسرد أحداثها. 



PE  الجلسة الثالثة  

 التدقٌق بالحادثة سوٌا والحدٌث عن افكار ومشاعر

 .المنتفع خالل الحادثة وما بعدها

 ًبنهاٌة الجلسة نترك وقت لنقاش عن التعرض الح

 .وبالتخٌل وكأنها وظٌفة بٌتٌة

ٌجب الطلب بان ٌستدعً الذاكرة . تعرض بالتخٌل

الصادمة بشكل بصري وشعوري ووصف التجربة 

 .بصوت وبلسان الحاضر وبضمٌر االنا

 



 الجلسات التالٌة

 

االستمرار بنفس النهج. 

الجلسة الرابعة. 

20الجلسة ال. 



 التعّرض المستمر

Prolonged Exposure 
امتناع 

تكرار التجربة قسرٌا وجزئٌا 

خوف وامتناع اشد 

فكر سلبً عن الذات 

انسحاب 

التجربة قسرٌا وجزئٌا تكرار 

خوف وامتناع اشد 

فكر سلبً عن الذات 

 



 كفى تفكٌرا سلبٌا





 عالج نفسً

) Frank:( المشترك بالعالجات النفسٌة 

عالقة بٌنٌة. 

جلسة عالجٌة. 

إعطاء توقعات جدٌدة من قبل المعالج. 

مجموعة صٌرورات أو تقنٌات التً تحدد طرٌقة األداء * 

  . عند المنتفع

 



 عالج نفسً

نماذج عالجٌة مختلفة. 

 بالفروق: 

األسس النظرٌة. 

وضعٌة الجلسة. 

منظومة التشخٌص. 

استعمال العالقة العالجٌة. 

العالج وطرٌقته. 

 



 الهدف المشترك للعالجات

 

 جمٌع العالجات تقترح كهدف 

 

” تغٌٌر طرٌقة األداء الوظٌفً النفسً عند

 “المنتفع

 

 



 آراء عن التغٌٌر

أم لم ٌنجحنجح العالج   تغٌٌر 



 التحلٌل النفسً

ًعلم ال ٌقٌم بمقٌاس علم. 

شكلت بطرٌقة ال ٌمكن دحضها. 

 عام اختصاصٌٌن وأطباء نفسٌٌن بدأوا  60قبل

باالهتمام بدراسات وأبحاث علمٌة للسلوك اإلنسانً 

 .  وتطبٌق تلك المعرفة على العالج النفسً



 أسس النموذج السلوكً

1 )ًهو نموذج حتم. 

2 )ٌركز على المحفزات. 

3 )المحفزات الخارجٌة هً المسبب للضٌق عند االنسان. 

4 )ًٌبحث فً السلوك المرئ. 

5 )توجد عالقة وثٌقة بٌن المحفز المدرك ورد الفعل الفردي. 

 

 



(المعرفً)أسس النموذج الذهنً   

1) أتى لٌقلب نموذج الحتمٌة. 

 2 ) ٌدرس وظٌفة العقل كعنصر ٌتوسط السلوك

 .والفعالٌات الدماغٌة خاصة النوٌروفٌزٌولوجٌة

 3 ) ٌدرس الصٌرورات التً من خاللها ٌتم احتواء

 .استخراجها, خزنها, تغٌٌرها, التدقٌق فٌها: المعلومات

 4)  الذاكرة ,الفهم واالستٌعاب, اإلدراك: ٌدرس,  

 .العاطفة, اللغة ,االنتباه



(المعرفً)أسس النموذج الذهنً   

5 ) ـال كإستعارةاألداء الوظٌفً للعقل ٌشبه software 

الثقافٌة والعاطفٌة المثٌرات  - input  ب الذي ٌدقق   
 .اآلتٌة من الخارج

 ,  بشكل تمثٌل معرفً outputوٌعٌد بدورة الـ   وٌحلل   

 .معلومات منظمة بشبكات معان وشبكات ذهنٌةب   

6 )ٌكّون معرفته وتمثٌالته , االنسان فّعال لحقٌقته
 .للعالم

7 ) مستقلة عن ( قوانٌن)العقل هو منظومة قواعد
 .االجتماعٌة, المثٌرات البٌولوجٌة



 العالج الذهنً والسلوكً

كثٌر من المفاهٌم المختلفة  . 

المشترك هو: 

 تؤثر على السلوك -الفعالٌة الفكرٌة. 

ٌمكن التدقٌق بها وتغٌٌرها - الفعالٌة الفكرٌة. 

 التغٌٌر المرغوب بالسلوك ٌمكن تسهٌله بواسطة التغٌٌر

 .الفكري



 العالج الذهنً والسلوكً

ًنقاط مشتركة بٌن نماذج العالج الذهنً السلوك: 

زمن العالج محدد. 

محور العالج هو االضطراب. 

 .أخذ معلومات لها أثرٌجب فقط 

التغٌٌر  نالمنتفعٌن هم المسئولون عن معاناتهم وبذلك ع
 .عندهم

المنتفعٌن ٌتعلموا أشٌاء عن : ضمنً/ًهدف باطن 
اإلجراء العالجً وبهذا ٌكتسبوا أسلوب لمواجهة 

 .المشاكل بالمستقبل



 العالج الذهنً والسلوكً

 

 

 عندما “ عالج فكري سلوكً”فقط ٌمكن القول

 تستطٌع أن تبٌن عملٌة التوسط الفكري

 



 

New Concepts in Practice: On Therapy-- A Dialogue 

with Aaron T. Beck and Albert Ellis 

            Aaron Beck                             Albert Ellis 



Rational Emotive Behavior Therapy 

ٌتعلق الضٌق النفسً بصٌرورات ذهنٌه( 1  

  .غٌر وظٌفٌة( أ 

.معتقدات خاطئة متجذرة( ب  

.مبالغة( ت  

.مطلقةاالشٌاء ( ث  

.وتعمٌم عامة( ج  

.مؤسسة عل استنتاجات مغلوطة( ح  

.مؤسسة على مقدمات غٌر حقٌقة( خ  

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

الماسة جدا أو )عندي الحاجة , أنا اإلنسان البالغ

أو على )مقدرا , محبوبا( دائما)أن أكون , (الحاجة

من كل الناس ( أو متجاهل -األقل غٌر مقدر سلبٌا

أي من , أصحاب الشأن من بٌئتً( اللذٌن ٌهموننً)

خالفا لذلك فانه خطٌر ومرعب . جمٌع اللذٌن أرٌدهم 

 .وسلبً جدا وكارثً

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

 دائما مهٌأ ( و أو أظهر)ٌجب وبشكل مطلق أن أكون

تحت أي , قادر وناجح فً كل شًء أعمله, بشكل مثالً

,  أو على األقل فً هذا الشًء بالذات)عنوان ومقٌاس 

خالف ذلك فإننً غٌر محترم وال قٌمة ( . أو فً شًء

 .أي إننً أساوي شًء صغٌر أو ال شًء بتاتا, لً

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

 ٌجب وبشكل , (وكذلك أنا)جمٌع الناس اللذٌن ألتقً بهم

كما )كٌفما أراه صحٌحا ( دائما)مطلق أن ٌتصرفوا 

,  خالف ذلك فإنهم سٌئٌن بداخلهم وغلٌظٌن( . أقول أنا

 (.وهكذا ٌتعلموا)ٌستحقون اإلدانة والعقاب بحزم

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

(دائما)ب أن تسٌر كل األشٌاء كما أرٌدها وبشكل مطلق ٌج  ,

على أٌة حال كما )كما ٌبدو لً صحٌح أن تسٌر, كما ٌعجبنً

ال ٌمكن , ال أسمح بذلك, خالف ذلك غٌر مقبول(. أقول أنا

 (.ال أحتمل, ال أسامح,ال أقبل)أن أحتمل

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

 ًالغضب, الخوف, اإلحباط, القلق, الضٌق)تعاست  ,

إذن , (أو أساسٌة)ٌتعلق فً الظروف الخارجٌة .( الخ

أو الشًء من أجل محاوله , إننً أستطٌع عمل القلٌل

ٌكون رد : هكذا)السٌطرة على معاناتً واضطراباتً 

تلك  -هكذا طبٌعتً -ال أستطٌع التغٌر -هكذا أنا -فعلً

 .(هكذا شخصٌتً, هً ممٌزاتً

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

أن ٌحدث لً شًء ما سًء, نظرا ألنه من الممكن ,

 :خطٌر أو مضر إذن

ٌجب أن أقلق دائما. 

 أكٌد( تقرٌبا)سٌحدث أن أفكر أنه. 

أنه سٌحدث بأفظع األشكال. 

 عمل أي ( ال ٌمكن أن ٌستطٌع أحد) أستطٌع أننً ال

 .شًء

كارثًبشع و , سٌنتهً كل شًء بشكل مرعب.         

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

 تعب, ألنه ٌتطلب التزام)إن كان ٌبدو لً شًء صعب  ,

إذن , (أو ٌسبب لً قلق, أو تحمل مسؤولٌة, ضٌق

 .من أن أواجهة, األفضل لً تجنبه

 

 غٌر ,  ه /معاق, غٌر قادر, ه /غٌر واثق)إننً ضعٌف

إذن بحاجة إلى , (بسهوله قابل للعطب, مستقر عاطفٌا

غٌر ذلك , وأتعلق به, شخص أقوى منً لكً أستند إلٌه

أن أكون , فً العٌش)ال أستطٌع وحدي االستمرار

 (.وهكذا, التحرك, العمل, مسرور

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

 ًهو المحدد المطلق لحالتً ( تجاربً المبكرة, طفولتً)الماض

إذن سٌستمر دائما , إذا كان تأثٌر كبٌر ما علً فً الماضً: اآلنٌة

,  شخصٌتً)إذن ال ٌوجد شًء لعمله  -وٌمارس نفس التأثٌر

 (.ممٌزاتً قد تكونت وال أستطٌع تغٌٌرها

 

 عنده ( كل اآلخرٌن أو كل من أقول أنا, آخرٌن)إن كان أحد ما

تفكٌر أو , قول)مشكلة أو اضطراب أو معاناة تدفعه لعمل 

غٌر , الذي ٌبدو لً غٌر الئق)شًء ما ال ٌعجبنً ( إحساس

إذن ٌجب علً وبشكل ...( الخ, غٌر صحٌح, مضر , معقول

 .رهٌب أن أنفعل لهذا السبب

 



(غٌر وظٌفٌة)أفكار غٌر عقالنٌة   

 ًأو سٌطرة , أو أمان مطلق)دائما من الممكن إٌجاد حل مثال

إذن ٌجب علً وبشكل مطلق , أمام أٌة مشكلة إنسانٌة( مطلقة

 .خالف ذلك تحدث مصائب وفظائع -أن أصلها



 العالج العقالنً االنفعالً والسلوكً

 Activating Events, Beliefs , Consequences 

 

A B C 



 

The Cognitive  Model 

Beck, 1976 

  الشعور والسلوك عند اإلنسان ٌتأثر من كٌفٌة

 .فهمه وتفسٌره لتجاربه الٌومٌة/إدراكه

 ٌتأسس اإلدراك على مثٌرات داخلٌة وخارجٌة وعلى

 .تجارب ماضٌة وحاضرة

 هدف التدخل العالجً هو إعالء وعً  اإلنسان

لمدركات حٌاته وتصحٌح األفكار الخاطئة  , لقناعاته

 .  التً تساهم بخلل وظٌفً وأدائً

   

 

 



 اللهم اجعلنً من الذٌن ٌقولون فٌفعلون

 وٌفعلون فٌخلصون

وٌخلصون فٌقبلون   

وهللا ولً التوفٌق   

 

سعٌد صبحً محمود. د              


