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العالج المعرفي السلوكي -دراسة حالة
أ .كميلة النطاح

دراسة الحالة:
ظريةتا عالجتتلم عاليجيلتل عالس تل الل تئتب

تأسست

 (Beckقتتت تتتر ظلتتي عالجتةتتت يتتت عالت عيستتب
عالج تتلم عاليجيلت تتل عالس ت ت ل يتتتت عالجلي تتب

ل تتل عالظريةتا عاليجيلةتا الل تئتتب

(-0191

عل اتتبج لتتل ييتتبس عالجتتلم عاليجيلتتل عالس ت ل

ت

عالظبياتتتا عالتت تتل ةت تتتر لةل تتب عالتي ة ت ت ل ت تتل عاليلت تتب س عالابالةت تتا

ال ييضل ةت جه عالتتخس عالجليل عاليظرر.
ةتي

عت عال تئب

عالجلم لتل لتتت ياتتت يتت عالي ستب

يتب تةت ( )01-8ي ستا عالتتل ظةت

ة ت ي ي ت يع علل بي عالس ةا عاليتاة ة

غةي عالي ض لةا ات س عالتتع

ل تل علتت عي

عالييتيتع

عاليستق س .
ةتتتر ت يةتته دعيلتتبت عالييضتتل لتتل عالجتتلم عاليجيلتتل الل تئتتب

االتتل لتتتت يتتت عالخ ت عي عالتج ةيةتتا

عالييظلي تتا ةج تتر لةل تتب عالييض تتل ةرة تتا يلار تتا خ ت تيعتلر عالتعتة تتا الهل تتبي عالست ت ةا عال ت ت ي عالت ظة تتا
الةتجيل ت ع ل تتل عاليت تتبا تتةت علل تتبي عالج عا ت
ةي ت عت تس

لل عستي عييةا علظيبا عالجق ةا عاليخت ا ييب ةيجس عاليية

يع تقتر عالجلم ةتج ر عاليتية
عالي تية

عالس ت و عالترة ت عي عاليستتيةا عالي تتبا ا التتتالو عالتتتل

تجتتةس تقةتةر للتر عاللتقتبتع

ةت ي لل ا قا يريغا.

ال يتت عت تايتس
عاليخت تا عالتتل تت ن

االتتل يت عالرجتتس عال تئ تتب ل تاي تته االتتل ل تتبي ةتتي عةيب ةتتا يل تتبلي ظيتتبا س ت ةا ظ تتب ة

بتلا.
لظ تتت تجتتتي عالي ت تية

ل تتل علل تتتبي عاليل لتتتا ة تتتج ر عالتر ةتتتي ايةقتتتا يخت ر تتا ا ت ت س خ عيتت تته

عالاةبتةا عالت ةظج س ل ل س ه عالت

ةترةي يع علل بي عاليتةتة عاللبتلا.

ةس تتبلت عالج تتلم عاليجيل تتل عالست ت ل عالييض تتل ل تتل تج تتر ظي تتبا ست ت ةا يتة تتتة يل تتب عي يتة تتتة
ال ت ة ت

يتتع عالي عق ت

عال تتج ا ةاتتتج تالتتو يتتع عالييضتتل عالتتتةت ةرتقتتت ع االتتل عاليلتتب عي عاليتيبلةتتا

عاليةت تتتة .اةت تتج عت ضت تتج
عاليتيبلل عالل ضج
ةج

ت تتتت عاليلت تتب عي عاليتيبلةت تتا يت تتت عاليي ت تتت عت ة ت ت ت االت تتل غةت تتب

عالت تتتلر

عالقتية ل ل اس عاليلب س عالاةبتةا عالة يةا عت عالظيتب لتل عالاةتبة عاليتيبلةتا

عالةقا بالظرس .
011

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  7ديسمبر 4102

ةستتتختر لتتل عالجتتلم عاليجيلتتل عالست ل عستتتيعتةيةا التتتعت يتتت س عالظلتتبا عالة ت يل
عالتقظةب

تتل عاتتت

عالجليةا عاليا يةا لل عالجلم عاليجيلل عالس ل.(Beck et al., 1979), .
ةجيس عالجلم عاليجيلل عالس ل ل تل ييعق تا تقةتةر عالل تبي عالست ةا عاليجتقتتع

عال رةرةا) تظيةا ظب يلب عي عال قبةا التيظ

عاليخت تا (غةتي

عالظ سا عالييضةا.

دراسة حالة المريضة عائشة:
تلجي لبئلا ابالا عال تئب
يلب

ةر تلت لبة

يايلب إلةقبله.

لقت

تت يظت ييضلب ابالا ل س لل ل
ة

لل علةبر عل الل ال لبة

ظة

عتخ لتب عاليستلترل عضتاي ع الستئ تبس

تلتتجي لبئلتتا ا ت ت لتتتةت ت تتل ةة ت عني ةقتلتتب ظرستتلب يتتظةتتا
لبئلا عالتلر عالجبارل عاليتيبلل لبة
يلتب

اةج تجت ي خت

عال يه ))Bell’s Palsy

يلب خ

يضتتاي ا خب تتا يتتع عالظتتبس

يلب لل ظرس عالسظا.

تتةقتلب عال اةتتة لتل عالجبئ تا عالستظت عاليتيتبلل اللتب لتل علستية لظلتب

تلتتجي أظلتتب غية تتا لتتت تتتع عال تتت اةتتتة .لقتتت
عي بتلب عال ةتةا الر ةجت التةلب ابقا خ ت

لبئلتتا ةقتلتتب لتتل ظرستتلب لقتتت

يجلتتب عالتتتعلع ال قةتتبر

ال ظ ر عال تئب .

الخلفية التاريخية لعائشة:
تظاتي لبئلا يت لبئ ا ير ا عظر س عالتةلب لت جضليب يظت ار التلب عالي ية لبلت
لبئلا يع ةلب

يته لل ت آخي جةتة لت يلب .بظ

ل تتل ظرستتةتلب عظج تتس تال تتو لتتل س ت لب تتبالخ

عاليتيستا خ للتب تتع لبستتتل
خي جةتة لت

يا ةلب

لبل ت

عاللتتتةت يتتت عالظتتبس الارت ت

يتيستتا لبئلتتا ل تتل

عالتت ب ) (phobiaعالتت قتبر إيستباللب االتل ختلتب عاليت يتا لتل يتةظتا

جت ةلةتا ستظ ع

لبئلتتا عالج تيةس ي يتلتتب ختلتتب ايتتب عال ت عم
عال عم ت

يت

ةلتب قبستةا يتتنع ل ةلتب ييتب عةتي

يتت عإلقبيتا يتع ختلتب يتب لتيةس الجبئلتا يلضت
عاليي ت ع االتتل ةتتو

يتتته عاليجظرتتا .يلض ت

لبئلتتا

االل يلب لل ت آخي يع م علر عالت ال ةاةقلب.
لبئلتتا يتتع يل تب اتتتل آتتتل االةلتتب ل تيةس آختتي يتتت تتت آختتي

ت عالتتت ت يتتته ت ت

ال جةش يجه لل تت.
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لتتب ةية لتتب تتتت تتلب تختتةل

يتتت

لبئلتا ي يلتب لتل تعخ لتب يتت يتس عاليابلرتا

ل ل عيلب تي ةا الت ب.

تقديم المشكلة:
ت ي لبئلا لل اات عالي سب

عظلب تيةت يت ظبئلتب عت ةت يت ع يتت ظرتس يظستةتلر ال تيةتت ر

عت ةيي ع ظرس عالخ عي عالي اليا عالتل يي
لبة خ

لب

ل تجتقت أظلب ر غةي يةتة.

عيلتب أخةلتب ةتر لتبة

يلب عال تةقا عال اةتة ع التعليا اللب لل علسية يظت

عالتتتتلر عالجتتتبارل عاليتيتتتبلل عالقت تتتبت الهس ت تية اةت تتج ات ظبئلتتتب ال ة عال ت ت ع

يلتب لقتت ب
لت تتل

ت تتربي ات تتل

عاليتيعس ةتيس ت.
الر تجت لبئلا تق
عالريعش عظسا

يتتت

ل ل تايتس تتت علل تب

يت عالاةبة عاليتيبلةا عظ

لبظلتبي

تاتلب عاليستيةا عالظرستةا ال يتا عال ةت

ل ل ظرسلب.

ستتةاي ل تتل لبئلتتا علتقتتبت الت ت عظلتتب تختتيم يتتت عال ة ت

ست ت

تا تتس لتتةب ستتةئا لتتل عال ةت ت

لبئلتتا ظرستتلب لتتل تتتت عالا قتتا عاليريغتتا ال تستتتاةع عالختتي م يظلتتب ت تتي التتل ي تية عت لظتتتيب

ة ي ت الت ب ل ل خي يلب يجلر تتخس عالايبر تتايج أظلب ييةضا اتل ال تخيم يت عال ة .
يع عال ق

ا

لبئلا ةي تلب يب ل ل يستق لب اةبتلب لقت

ةقتلب لل ظرسلب.
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Final Case Conceptualisation
Formulation
الخبرات األولى
الق عالتةلب عالي ي يظت ار التلب عل الل تل ب عالجةش يع
ةر عالظتقبس ال جةش يع عختلب لل يظاقا عخي
عاليربتية عظتق

ري

يا عآل

لي

عالقبسةا

عال عم ل ةلب ع

م علر عالت الةاةقلب.

ال جةش يع عالتتلب لل ت آخي

المعتقدات واالفتراضات األساسية
ظب ر غةي يةتة س الا العستاةع ليس عي بتل أر ظا ال الت .
األحداث الصعبة المؤثرة

ييضلب ل س لل عال يه (عالتلب
يلب

لل عالج

تةقتلب عال اةتة ةر لبة

عالسب ع)

لبة عخ

يلب.

األفكار السلبية اآللية

ال عستاةع عالخي م يت عاليظ س علةب سةئا س

تاتج ظب ر غةي يةتة ظب ر

س الا العستاةع عالقةبر عي بتل عاليظ الةا(ال عستاةع عالا خ ع تظرة

البيولوجي -الجسمي

عالي

لبلا عالجربر ل س لل عال يا

تج

لبر لل عاليسر عستئ بس عاليار

عآلالر عاليرب س عالق ال ت عالج

المزاج -العاطفة

عالا ت ,عل تئب  ,عالخ

ل.

السلوك

تأيةس علليبس لتر عالظيب

ضةبع عال ةةي

لل عالظ ر ال تيغ

لل عالخي م يت

يت عال ق

عال ة ).

يت عاليستق س

عاليظ س سيةجا عالتأةي.
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س عالت عستختر أسبس التتخس عالجليل.
ظي م ة ي الل تئب

 model of depressionعستختر الجلم لبئلا يت عال تئب

الملخص العالجي:

تر لل عالي سا عل التل ال جتلم تقةتةر ابالتا عال تاا عالجق ةتا الجبئلتا
عاليلت ا تاتةتتت ل تتل عل تتتع
)Mooney, 1990

)(1979

تتر لتل عالي ستا عالةبظةتا تقتتةر

تعةتتا عالتجتتي عالييةضتتا ل تتل ظيت تم بتةست ل & (Padesky

ةرةا عستختعيه لل عالجلم.

لتتل تعةتتا عالجتتلم تتتر ييعق تتا عالس ت و علظلتتاا عاليخت رتتا يتتب لتتةلر لتتتت ستتبلب

عالظ ت ر (يتتت س

علظلتتاا عالة يةتتا ) ةتتر تتتئظب لتتل تاتةتتت تا ةتتس علل تتبي عآلالةتتا عالس ت ةا ق تتس عال تتت لتتل عالجيتتس ل تتل
عاللتيعضب
خييت ت

.

عاليجتقتع

لتتل عالييا تتا عالتبالةتتا لتتجي
يتتتت عال ة ت ت

عاليتيبع يع ج

ست ت

بالابيتتا االتتل عالقةتتبر تيي تتا ست ةا ات س علتقتتبت عالييةضتتا أظلتتب الت

تا تتتس لت تتةب ستتتةئا

تتتتت لي تتتا الجبئل تتا ال ختتتي م يت تتت عال ة ت ت

بظت ت

علليعت يت عالجبئ ا خبيم ظابق سيتلب.

Risk
re/assessed

Main Focus

Session
#

Yes

تقةةر لبر

1

Yes

تاتةت عاليل ا

2

ييعق ا عالس و لتت سبلب

Yes
Yes

Yes

Yes
Yes

عالظ ر

علظلاا عالس ةا عالجبيا ( يةس ةبية عل تقب
ت رة

يلب تة عالت رب

تعةا عالجيس ل ل عاللتيعضب
يجتقتع

3
خت ايبر

لجي ب)..........

دعلتعت تيي ا س ةا ا س لتة

خب ا علتقبت لبئلا (عظلب ال خيي
تا س سةئا).

عالستييعي لل عالجيس ل ل عاللتيعضب

يت عال ة

عاليجتقتع

س

خب ا علتقبت

لبئلا " أظلب ر غةي يةتة ".
عال تعةا لل اظلب عالجلم
عالستيخب

4

ضع يس تة

تتية

عالتأيس ال قبةا يت عالظ سا.

لبئلا ل ل

5

7
8
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النتائج:
يتتع ظلبةتتا عالجتتلم تتت
عل تقب

عخت ايبر عالتأيس غةي ب.)...

تتتالو تتت

لتتل تيتة ت

خلس عالظلبي تاسظ
تا

لبئلتتا لتتل عالظتتتيبم لتتل علظلتتاا عالاةبتةتتا عالستتجةتة يةتتس ( ةتتبية عاتتت
عال ة ت

تظرةيتته

عي تتب

ة يةتتا .ع تجتتت

لبئلتتا ل تتل عالظ ت ر عاليتقاتتع

لتية ظ يلب لل عال ةس ل س عضح.

ترةتتي لتتج ي لبئلتتا بالتتتظ
سيتلب تيلب ب تا

علتقبت تتب أظلتتب ر غةتتي يةتتتة االتتل عاليضتتل لتتت

ظرسلب تجا

ل ةلب.

خة ت عي ترةتتي لبئلتتا عالي ا ت ر ظلتتبالب عالة ت يل لتتل عال ة ت
عضاب لل ظيبالب لل عالتر

لت

ظلتتب ر يةتتتة

ةقتلتتب لتتل ظرستتلب عالتتت

ل ل عالظت ر عالخيت س لتل لتتية عالظلتبي عالختي م يتت عال ةت

تتتع

ةتبية جت

عل تقب .
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