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.المتحدة



األنماط  أو ألوجه  أو االوسائط  العالُج متعدُد 
".  التكاملييُّ العالُج النفس"أو " العالُج االنتقائي"أيًضا ويُسمى 

ه  النفسيالعالج  أشكال  منشكل  هو• ر  ي ركز  .زاروسالأرنولدط وَّ

مابأسرعيالشخصالنمووتعزيز  النفسية  المعاناة  منالحد   على

كائنات  لبشر  اأنَّ فكرة  علىالوسائط  متعدد  العالج  يعتمد  .يمكن

يتم  .وتتفاعل  تخيل  وتوتتحسس  وتتصرف  وتشعر  ت فكر  بيولوجية  

ه  هذهكلَّ تقييم   شامل  فهم  قيق  تحأجل  منالعالج  فيبدقة  األوج 

نتفع   .االجتماعيةوبيئ ت ه  للم 



MULTIMODAL THERAPY

األوجهالعالُج متعدُد 

العالج  أنَّ بافتراض  الزاروس.ديوضح  الوسائط،أواألوجه  متعدد  العالج  في•

BASICبـصري خت.تفاعليةولكنَّهامنفصلةطرائق  سبع  ي طب  ق  أنيجب   ID،

مز  والذي ،إلىي ر  ،السلوك  ،والشعور  ،واإلحساس  ،واإلدروالتخي ل  والعوامل  اك 

، التربوي  النفسي  اإلطار  هذاي شجع  .البيولوجية  /الدوائية  واالعتبارات  الشخصية 

الدكتوريعملالجلسة،هذهفي.للعميلالعالج  وتخصيص  االرتجال  علىالمعالجين  

الدكتوريوضح.واللومالناس  إرضاء  معمشاكل  لديهعميل  معالزاروس

ه  أنَّ كيفالزاروس BASICلـاألولي  تقييم  ID  فيوبدقة  بسرعة  يساعد

.العالجيللتركيز  المستهدفة  المناطق  



األوجهالعالُج متعدُد 

،كائن  اإلنسان  • ،يتحرك  ،يحس  ،يتخيل ،يدرك  .متبادلةالقات  عويبني  يفكر 

هفينويروفزيولوجيبيوكيماويهواإلنسان  • .أساس 

،ن تاج  هيالشخصية  • ،تصرف  ،عواطف  ،أحاسيس  بينية  عالقات  ،تفكير  تخيالت 

.بيولوجيةووظائف  

نموذج  حسبآلخر  اشخصية  وتقييم  بتحليل  المعال ج  ي هتم  النظرية،هذهبحسب•

BASIC - I.D،حتواهالمنظًراالعكس؛وليسلآلخر  النظرية  ي ؤقلم  وبذلك

.والمتميزالشمولي



سبعةُ محاوَر للشخصية
:السبعة فيما يسمىتمَّ اختصاُر المحاور 

• Behavior السلوك

• Affect (emotion) الشعور

• Sensations (physiological reaction) اإلحساس

• Images التخي ل

• Cognitions اإلدراك

• Interpersonal relationship األشخاصبين–البينيةالعالقات

• Drugs (physical health) البيولوجية/الدوائيةاالعتبارات



MULTIMODAL THERAPY
األوجهالعالُج متعدُد 

"ECLECTIC THERAPY" OR "INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY"

عادةً والنفسي،للعالج  الشامل  النهج  مننوع  هوMMTالوسائط  متعدد  العالج•

آخر،بمعنى.دواحوقت  فيالعالجية  األساليب  أواألساليب  منالعديد  يتضمن  ما

علىللغاية  ضيق  شكلبالتركيز  منبدالً بأكمل ه  الشخص  عالج  علىالتركيز  ينصب  

تمَّ ."التكامليي  النفسالعالج  "أو"االنتقائيالعالج  "أيًضاوي سمى.معينةأعراض  

الستينياتفيسالزاروأرنولدالنفس  عالم  بواسطة  الوسائط  متعدد  العالج  تطوير  

العالجمنواحد  نوع  منأكثر  استخداممنسيستفيدون  المنتفعينأنَّ الحظ  عندما

.واحدوقتفي



MULTIMODAL THERAPY
األوجهالعالُج متعدُد 

هوعادةً ذاهإليهيشيرما.عالج  طريقة  ببساطة  تعني"طريقة"كلمة  •

جانب  لىعيركز  قدمنهاكل  العالجية،األساليب  منمختلفة  أنواع  

ع  أيًضاي عني  أني مكن.الشخصحياة  منمختلف   م  العالج  بينالج 

.ارة  االستشأوالنفسي  والعالج  األدوية ،استخدام  وهوالدوائي،



الوسائط العالُج متعدُد 

مننوع  هوبالميثادونالمدمنينلعالج  الوسائطمتعدد  العالج  تقنيات  •

فيتغيير  ث  حدواحتمالية  لزيادة  مختلفة  طرق  عدة  ي ستخدم  العالج  

المدمن  عالج  فيالمستخدمة  التقنيات  فإنَّ النحو،هذاعلى.السلوك

لمعرفية  ااالستراتيجيات  منمتنوعة  مجموعة  منمستمدة  بالميثادون

.النفسيةوالديناميكية  والسلوكية  



الوسائط العالُج متعدُد 

فيبماوالنفسية،العاطفية  المشكالت  عالج  فيالوسائطمتعدد  العالج  استخدام  يمكن  •

،ذلك ،االكتئاب  القطب،نائيثواالضطراب  الشخصية،واضطرابات  والفصام ،والقلق 

ط  واضطراب   وتعاطيحد،التوطيف  واضطرابات  االنتباه،ون ق ص  الحركة  ف ر 

العالج  استخدام  أيًضاي مكن  .الذ هانيةواألعراض  األكل،واضطرابات  المخدرات،

يةالحاالت  منعدد  معالجةفيالوسائط  متعدد   س د  سبب  أوعنصر  لهاالتيالج 

ق  والتعباأللممثلنفسي ، .واأل ر 



أهداُف العالج  متعدد  الوسائط

منالعمالء  جميع  يستفيد  لن.السلوكيةأوالنفسيةمشاكلهعلىاعتماًدامريض  لكلمخصص  عالج  إنشاء  هو•

؛عالجيهيكل   ر  لديهشخص  كلَّ ألنَّ واحد  ل همتعوكيفية  واآلخرين،للحياةمختلف  تصو  .العالقاتأوالثقة  معام 

عالج  فينجاًحاأكثر  نسيكونووالشعور،التفكير  فيمختلفة  طريقة  مريض  لكل   أنَّ المعالجون  يدرك  عندما

ز  قداألحيان،بعض  في.المريضاضطراب   التيلفسيولوجيةاالظروفعلىأيًضاالوسائطمتعدد  العالج  يرك  

ركَّبة  العالجات  خالل  منالمريض  منهايعاني مختلفة  أشكال  وجود  سبب  فيالعالج  سيتداول  .األمرلزمإذاالم 

،الصحة  عالج  من باستخدامتحليل  البعض  للمريضالمناسب  العالج  علىالعثور  يتطلب  قدولماذاالعقلية 

نظم  عالج  منسيستفيد  عميل  كلَّ أنَّ افتراض  إنَّ .معرف .العقليةالصحة  مساعدة  إلىالحاجة  معيتعارض  م 

علىالتغلب  علىالفرد  لمساعدة  المركبة  العالجات  واستخدام  للتغيير  مفتوحة  أنَّهابمعنىدقيقة  المنهجية  هذه

.فريد  صراع  



يتمُّ استخداُم العالج  متعدد  الوسائط؟ متى 

خالل  منالمريض  هيحتاج  الذيالمشتركالعالج  أوالفرديالعالج  نوعوتحديد  بدراسة  االختصاصي  يقوم  •

تشخيص  عند  وري  ضرهذا.متفاوتوإدراك  مختلف  شخصي  نوع  شخص  لكل   .األساسيةالعوامل  معرفة  

لديهمسيكون  األشخاص  منالعديد  أنَّ منالرغمعلى.فسيولوجيةأونفسية  مشاكل  منيعانيشخص  أي

عال ج  علىن  يتعيَّ ال.متشابهة  شخصيات همأنَّ يعني  الهذاأنَّ إالمماثل،هيكلي  تعريف  ملف   يقدم  أنالم 

.الفنيةاالنتقائية  سمىتطريقة  خاللمنمختلفة،إيديولوجيات  ت جاه  استراتيجيات  ولكنواحدة  أيديولوجية  

عال جين  هؤالءقبلمنالوسائطمتعدد  العالج  استخدام  يتم   حددينالم  بتشخيص  فيهايقومونة  مركل   فيالم 

منشكليات  خدمون  يستفإنَّهمواحدة،باستراتيجية  االلتزام  منبدالً المناسب،استخدام  خالل  منمريض  

هالمريضشخصية  نوع  علىبناءً مختلفة  طرق   .وسلوك 



يعمُل العالُج متعدُد الوسائط؟كيف 

الحسيَّة  والعروض  ية  العاطفاستجابات هعلىالمريض  اختبار  يتم  عندماالعالج  يبدأ  •

والصور  يس  واألحاسوالتأثير  السلوك  خالل  مناآلخرين  معتفاعل ه  وكيفية  

العميل  يم  تقدعنداإلطار  هذاالمعال ج  سيستخدم  .اآلخرينمعوالتعاملواإلدراك  

التيالعالجات  وبمشاكل هم  قائمة  بإنشاء  ذلك  بعدسيقومون.األولىالجلسة  في

فإنَّ استراتيجية  لكل   العالج  تلبية  يمكن  ألنَّه  نظًرا.منهاكل   علىتعمل  أنيمكن  

.فعَّالةتكون  الشاملة  الطريقة  



يعمُل العالُج متعدُد الوسائط؟كيف 

خاللمنفصيالً تأكثر  تقييمات  إجراءيتم  ماغالبًااألولية،التقييمات  مناالنتهاء  بعد•

عال ج  سيقوم  .االستبيانات ظ هر  بتشخيص  الم  الفعلي،الشخصيملفه  وللعميل  الهيكليالم 

عال  سيقوم  .العالجمناالنتهاء  بعدي ريد هاالتيللطريقة  تصور  وهو العالج  بتصميم  ج  الم 

أساليب  دام  استخيتمَّ أنالشائع  من.بحريةاألخرىالعالج  ط رق  فيالنظر  خالل  من

النفسي،العالج  خارج  األنشطة  فيأيًضاسيبحث  .الهدوءعلىالعميل  لمساعدة  االسترخاء  

ز  .جهاداإلمعالتعامل  فيصحيحياة  أسلوب  وممارسة  غذائي،نظام  ات  باع  مثل   ت رك  

.السلوكياتقراءة  خاللمناحتياجات ه  وتناسب  الفرد  آالم  علىالطريقة  



يعمُل العالُج متعدُد الوسائط؟كيف 

عال ج  سيقوم  • يكون  .للمريضريط  الشمننسخة  وتقديم  الجلسات  بتسجيل  الم 

أثناء  ات همفشيء  وجود  حالة  فيالعميل  سلوك  يدرسون  عندمافعاالً هذا

يحدد  ألنَّه  ؛المريض  عالج  عندمرن  نهج  هوالوسائط  متعدد  العالج  .الجلسة

قصيرةً كون  تأنيمكن  واحًدا،فرًداالجلسة  ت عالج  عندما.االحتماالتجميع  

حالةً هرواأظإذا.المريضتحليلعلىاعتماًداساعات،لبضع  تستمر  أوجًدا

عال ج  ن  يتمكَّ حتىأطول  الجلسة  تكون  فقدعالج ،منأكثر  تتطلب   منالم 

.جيًداالمريض  دراسة  



جوهُر التقييم

BASICاستعمالكيفيةعنتفصيليٌ نموذجٌ يليفيما• - I.D

القةٌ عبناءٌ يتمٌ خالل هٌ من،Intake–عالجيةٌ حاالتٌ استقبالٌ في

عال ج ٌبينثقةٌ  نتفع ٌالم  .الحالةلفَْهمٌ روريةٌ ضمعلوماتٌ وجمع ٌوالم 

ماذاتَعَمْل؟أنترغبٌ ماذاسعاَدتَْك؟تعيقٌ تصرفاتٌ أيٌ .1•

اقلٌ أتعملٌَأنتريدٌ ماذاَعَمل ْه؟عنتتوقفٌَأنترغبٌ  تعملَه ٌمم 

إيجابيات ْك؟هيمااآلن؟



التقييمجوهُر 

ي فرحك؟ك؟ي غضبي حزنك؟ماذاي بكيك؟ماذاي ضحك ْك؟ماذا.2•

منحزينٌ أنتٌَهل........غاضب؟وأنتٌَتتصرفٌ كيفي خيفك؟

ٌجراءٌ  متكرر؟سلبي ٌإحساس 

ٌمنتعانيهل......ترى؟تسمَع؟أنترغبٌ ماذا.3• إحساس 

وعلىت َك،حساسيٌَعلىيؤثرٌ ماذا....دوارٌ ،آالمٌ متكرر؟سلبي

الجنسي؟نشاطكٌ 



التقييمجوهُر 

نفَسكٌَصفٌ تكيفالمنظور؟القريبٌ فيتفعلٌَأنتتخيلٌ ماذا.4•

ْك؟عنرةالصوتلكفيي عجبكٌَالأوي عجبكٌَماذاوجسَمْك؟ نفس 

حساسك؟إمزاجك،تصرفات ك،علىالصورة ٌتلكٌَتؤثرٌ كيف

ماذاثر؟أكمرتبطٌ أنتٌَشخصيةوقناعاتٌ معتقداتٌ أيفي.5•

كيفة؟الفكرياهتمامات كهيمامطلق؟بشكلتفعلٌَأنعليكٌَ

كٌَتؤثرٌ  عاطفت ْك؟علىأفكار 



التقييمجوهُر 

ٌأهمٌ هممن.6• ونٌَاآلخرينتظرٌ ماذاحيات ك؟فياألشخاص 

أجل ْك؟مناآلخرونٌَيعملٌ ماذامنك؟

فيعادات كٌ هيماصحت ْك؟علىقلقٌ لديكٌَيوجدٌ هل.7•

هلقاقيْر؟العتتعاطىهلالرياضيْة؟التمارينٌ عنماذاالتغذيْة؟

العالْج؟تتلقى



: BRIDGINGالمحادثةُ األولى

.Aيتصورٌ • Lazarus ٌاختصاصي ٌكل ٌ علىأنMultimodal

:األولىالمحادثةنهايةبالتالية،األسئلةإجابةعلىالقدرة

هلوسة،،فكريترابطٌ عدمٌ )للهذيان؟إشارة ٌأيٌ كانتٌْهل.1•

.(إلخ...عاطفية،اضطرابات

ح ٌاالضطرابٌ نوعٌ كانماذا.2• كانتماذاعنه؟المصر 

؟لالضطرابٌْاألساسية ٌالمسبباتٌ 



: BRIDGINGالمحادثةُ األولى

؟اريةانتحميولٌ ؟إحباطيةإشاراتٌ ش وهَدتٌْهل.3•

؟الجسميةالناحيةٌ مناآلخرٌ يبدوكانكيف.4•

هل(ساذجاعدائي ا،ودي ا،)السلوكيةالكالمية؟

تصلب،عصبي،تيك)حركية؟اضطراباتٌ ش وهَدتٌْ

.(انفعاليهيجان



: BRIDGINGالمحادثةُ األولى

؟اآلخرٌْحياة ٌفياألهميةٌ ذاتٌ السوابقٌ هيما.5•

غيرٌ سلوكياتٌ ظهورٌ فيساعَدتٌْالتيالمسبباتٌ هيما.6•

؟متوافقة

عال جٌْمناآلخرٌ يريدٌ ماذاواضًحاكانهل.7• ؟الم 



: BRIDGINGالمحادثةُ األولى

عالجي ٌنمطٌ لتبن يٌَالمعال جٌَتدفعٌ واضحةمؤشراتكانتهل.8•

؟معين

عالٌ علىأمالثقة؟منمتبادلة ٌعالقة ٌأقيمتٌْهل.9• نصيحة ٌجالم 

عال جإلىينتقلٌَأناآلخرٌ  ؟آخرٌْم 

؟اآلخرفيااليجابية ٌالعناصرٌ هيما.10•



: BRIDGINGالمحادثةُ األولى

ٌالعالَجٌاآلن؟ٌوليسٌاألسبوَعٌالم. 11• اضي؟ٌلماذاٌاختاَرٌاآلخر 

؟ٌالشهَرٌالماضي؟ٌالسنةٌَالماضية

عال َجٌللتف. 12• ٌالم  ٌعناصَرٌتدفع  ؟ٌاؤلٌْهلٌأبرَزٌاآلخر 



لتعاونكمشكرا 

محمود صبحي سليم سعيد. د•

في علم  النفس  التربويمشرف  

في علم  النفس  العالجيمتخصص  •

“  لصادمالتخفيف من تأثير الحدث ا"لعالج  الصدمة  بتقنية  مدرب  •

Traumatic Incident Reduction –TIR  


