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العالج اجلدلي السلوكي
(بني النظرية والتطبيق)

د .أحمد عمرو عبد اهلل
د .أحمد صابر الشركسي

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل �إلقاء ال�ضوء على العالج اجلديل
ال�سلوكي ،ك�أحد العالجات التي �أظهرت الأبحاث العلمية فعاليتها
يف عالج كثري من اال�ضطرابات النف�سية ،وتتناول الورقة مفهوم
العالج اجلديل ال�سلوكي  ،و�أوجه االختالف بينه وبني العالج
املعريف ال�سلوكي .بالإ�ضافة �إىل �أهداف العالج يف بناء حياة
ت�ستحق العي�ش ،و�أهميته يف عالج بع�ض امل�شكالت االنفعالية مثل
االنتحار وا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،ومهاراته التي متثلت يف
جتاوز املحنة واليقظة الذهنية وتنظيم االنفعال والعالقات الفعالة.
و�أخرياً مراحله الأربعة ،وا�سرتاتيجياته التي �شملت اال�سرتاتيجية
اجلدلية ،وا�سرتاتيجيات التحقق من ال�صحة ،وا�سرتاتيجيات حل
امل�شكالت ،واال�سرتاتيجية الأ�سلوبية ،وا�سرتاتيجيات �إدارة احلاالت.
ومتت مناق�شة اجلوانب ال�سابقة يف �ضوء الأدب النظري ،والنظريات
التي ف�رست العالج اجلديل ال�سلوكي ،والأبحاث العلمية التي ركزت
على قيا�س فعاليته يف خف�ض العديد من اال�ضطرابات النف�سية.
الكلمات املفتاحية :العالج اجلديل ال�سلوكي.

Abstract:
The present study aims at shedding light on
dialectical behavioral therapy, as one of the therapies
approaches that scientific research has shown to
be effective in treating many mental disorders.
The paper deals with the concept of dialectical
behavioral therapy and the differences between it
and cognitive behavioral therapy. In addition to the
goals of treatment in building a life worth living, and
its importance in treating some emotional problems
such as suicides and borderline personality disorder,
and its skills that included distress tolerance,
mindfulness, emotion regulation, and Interpersonal
effectiveness . The study also dealt with its four stages,
and its strategies, that included dialectical strategies,
validation strategies, problem- solving strategies,
problem- solving strategies, and case management
strategies. The previous aspects were discussed in
the light of literature review, theories that interpreted
dialectical behavioral therapy and scientific research
that focused on measuring its effectiveness in reducing
many mental disorders.
Keywords: Dialectical Behavioral Therapy
(DBT) .

مقدمة
ُيعد العالج اجلديل ال�سلوكي Dialectical Behavioral Therapy

نوعا من العالجات النف�سية احلديثة والفعالة ،طورته لينهان
)ً (DBT
 Linehanعام ( )1980وي�ستند �إىل العالج املعريف ال�سلوكي )(CBT
� Behavioral Therapy Cognitiveإال �أن قواعده تختلف ،فالهدف من
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العالج اجلديل ال�سلوكي هو م�ساعدة الأفراد الذين يعانون ب�شدة من
�إدارة انفعاالتهم ،من خالل االعرتاف بها وقبولها ،وتعلم تنظيمها؛
لي�صبحوا �أكرث قدرة على تغيري �سلوكياتهم ال�ضارة ،وي�ستخدم
أ�سا�سا لعالج امل�شكالت املرتبطة با�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،مثل:
� ً
تكرار الأذى الذاتي ،وحماولة االنتحار ،وتعاطي الكحول ،وم�شاكل
تناول الطعام ،مثل الإفراط فيه ،والعالقات غري امل�ستقرة ،كما ُت�شري
البحوث �إىل دوره يف تعزيز قدرة املر�ضى على التعامل مع الكرب
دون فقدان ال�سيطرة �أو الت�رصف ب�شكل مدمر (& McKay, Wood
. )Brantley, 2010; DIJK, 2012
وي�ستخدم العالج اجلديل ال�سلوكي مع ال�سيدات املفرطات يف
الطعام ،واملراهقني االكتئابيني واالنتحاريني وغريهم من املر�ضى،
وقد ركزت معظم درا�سات العالج اجلديل ال�سلوكي على الن�ساء؛ لأن
�شيوعا يف ت�شخي�صه لدى الن�ساء
ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ُيعد �أكرث
ً
مقارنة بالرجال .ومع ذلك ،هناك �أدلة �أولية تدعم ا�ستخدام العالج
اجلديل ال�سلوكي للرجال الذين يعانون من م�شاكل مماثلة (�سليمان،
2010؛ . )Bein, 2013
وكان االفرتا�ض الأ�سا�سي للعالج اجلديل ال�سلوكي هو “�أن
ال�سلوكيات االنتحارية الزائفة  Parasuicidalهي عادة حماوالت
للهروب من حياة ينظر �إليها املر�ضى على �أنها ال ت�ستحق العي�ش،
وبالتايل هم بحاجة �إىل تطوير املهارات لي�س فقط لتجاوز �أف�ضل
أي�ضا لإيجاد حياة جتعلهم ينظرون �إليها
ملحنة انفعالية ،ولكن � ً
على �أنها ت�ستحق العي�ش .وينطوي م�ساعدة املر�ضى على تعلم هذه
املهارات بالتدريب املبا�رش من خالل التعليم ،والنمذجة ،والتجربة،
ال عن ا�ستخدام مبادئ التعزيز والتعرضص” (�Robins & Rosen
ف�ض ً
. )thal, 2011, 164
وقامت لينهان بالعمل مع املر�ضى الذين يعانون من �إيذاء
الذات املزمن ،وال�سلوك االنتحاري التي قامت بت�شخي�صهم با�ضطراب
ال�شخ�صية احلدية ب�شكل عام .وهكذا� ،أ�صبح العالج اجلديل ال�سلوكي
ي�ستخدم يف عالج ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،ويف الآونة الأخرية
عالجا لعدم التنظيم االنفعايل
يجري النظر على نطاق �أو�سع ليكون
ً
ال�شديد ،وهو �سمة �أ�سا�سية يف ت�شخي�ص ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية.
ولكن تركيزه على �سلوكيات �إيذاء الذات ،جعله يعمم يف ا�ستخدامه
مع م�شاكل مماثلة حيث يوجد منط من �سلوكيات تدمري الذات ،مثل:
تعاطي املخدرات وا�ضطرابات الأكل وغريها (Brodsky & Stanley,
. )2013

أهداف الدراسة
Ú Úالتعرف �إىل مفهوم العالج اجلديل ال�سلوكي.
Ú Úالتعرف �إىل �أهداف و�أهمية العالج اجلديل ال�سلوكي.
Ú Úالتعرف �إىل الأ�صول النظرية والفل�سفية للعالج اجلديل
ال�سلوكي.
Ú Úالك�شف عن مهارات ومراحل العالج اجلديل ال�سلوكي.
Ú Úالك�شف عن ا�سرتاتيجيات العالج اجلديل ال�سلوكي.
Ú Úالك�شف عن فاعلية العالج اجلديل ال�سلوكي مع املر�ضى.
�Ú Úإبراز دور العالج اجلديل ال�سلوكي يف تخفيف حدة بع�ض
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اال�ضطرابات النف�سية.

األهمية النظرية والتطبيقية
وميكن حتديد �أهمية العالج اجلديل ال�سلوكي النظرية
والتطبيقية فيما يلي:
األهمية النظرية
♦ ♦�إلقاء ال�ضوء على نوع من �أنواع العالج النف�سي امل�صمم
مل�ساعدة الأفراد يف تغيري منط �سلوكهم غري الفعال مثل� :إيذاء
النف�س ،والتفكري باالنتحار ،وتعاطي الكحول واملواد املخدرة.
♦ ♦ظهور العالج اجلديل ال�سلوكي نتيجة لنق�ص كفاءة
املعاجلة املعرفية يف الت�صدي لبع�ض امل�شكالت االنفعالية كحاالت
ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية.
♦ ♦يقدم العالج اجلديل ال�سلوكي للأفراد مهارات جديدة
ت�ساعدهم على التحكم يف انفعاالتهم امل�ؤملة ،والتقليل من
ال�رصاعات يف عالقاتهم.
♦ ♦ ُيعد العالج اجلديل ال�سلوكي مبنزلة املزج والت�ضفري بني
نقي�ضني للو�صول �إىل توليفة جتمع بني ال�صفات امل�شرتكة بني
النقي�ضني بد ًال من نفي �أحد وجهات النظر ،مما يجعل العالج مقبولاً
لدى املري�ض �أكرث من �صورته الأولية املعتادة املعتمدة على التغيري.
األهمية التطبيقية
♦ ♦ميكن ا�ستخدامه �أ�سلوبا عالجيا يتميز باعتماده على
فنيات كثرية ومتنوعة تعتمد على التقبل واال�ستح�سان للأفراد
وخرباتهم ،والت�أكيد على التغيري.
♦ ♦قد ت�ساعد املتخ�ص�صني يف ا�ستخدام العالج اجلديل
ال�سلوكي كونه عملية �إجرائية لتنظيم م�شاعر الفرد للح�صول على
�أهدافه على الرغم من العقبات ال�شديدة التي تواجهه ،وت�ساعده على
مواجهة امل�شاعر دون ذعر ،وزيادة ال�شعور بالهوية ال�شخ�صية،
وحت�سني احلكم اخلا�ص بالفرد.
♦ ♦�إلقاء ال�ضوء على العديد من فنيات ومهارات العالج
اجلديل ال�سلوكي التي ميكن توظيفها يف برامج عالجية قد ت�سهم يف
خف�ض كثري من امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية.
♦ ♦تزويد املر�شدين واملمار�سني للعالج النف�سي مبهارات
وفنيات ممار�سة العالج اجلديل ال�سلوكي ب�شكل �إجرائي ،الأمر الذي
يدفعهم لتقدمي خدمة �أف�ضل للم�سرت�شدين واملر�ضى.
♦ ♦توجيه اهتمام املتخ�ص�صني لبناء برامج وقائية من
خالل تنمية مهارات �أ�ساليب املواجهة والتدريب على اليقظة
الذهنية ،ومهارات زيادة القدرة على حتمل الأمل االنفعايل ،والتنظيم
والتحكم يف االنفعاالت.

مفهوم العالج اجلدلي السلوكي
طريقة عالجية جتمع بني فنيات العالج املعريف ال�سلوكي
واال�سرتخاء واملهارات امل�ساعدة ،وتعزيز مهارات الوعي الذاتي،
وفنيات املعاجلة الأ�سا�سية كحل امل�شكالت ،والتدرب على مهارات
التعر�ض ،كما �أنه �شكل من العالج ال�شامل ميزج العالج املعريف

ال�سلوكي باملنهج القائم على القبول واملمار�سات الت�أملية .و يتطلب
م�صطلح «جديل  ”Dialecticalحماولة املوازنة بني املواقف التي
تبدو متناق�ضة .ويعمل املعالج لإيجاد توازن جيد بني قبول املري�ض
لنف�سه كما هو ،ثم �إجراء تغيريات �إيجابية يف حياته ،وقد ي�شعر يف
النهاية �أن هذه الأهداف لي�ست مت�ضاربة كما تبدو يف البداية ،كما
ي�ساعده على تعلم كيفية التعامل مع م�شاعره بطريقة خمتلفة ،و ُيعد
اجلدل مفهو ًما فل�سف ًيا يت�ضمن عد ًدا من االفرتا�ضات:
Ú Úكل الأ�شياء مرتابطة و مت�صلة.
Ú Úالتغيري �أمر حتمي ال مفر منه وم�ستمر.
Ú Úميكن دمج الأ�ضداد حتى تكون متكاملة لتطوير تقريب
�أقرب للحقيقة.
و ُتعد النقطة الأخرية التي يتم الت�أكيد عليها يف العالج اجلديل
ال�سلوكي هي جوهر التوازن ال�رصيح امل�ستمر للقبول والتغيري الذي
�سن�صفه ب�أنه �أمر يعتمد عليه املعالج طوال فرتة العالج (& Brodsky
. )Stanley, 2013; Katsakou, 2014
تتمثل اجلدلية يف نوع من املنطق ُي�شري �إىل “�إدراك الفرد
ب�أن هناك �أكرث من حقيقة واحدة وتوليف هذه احلقائق ي�ؤدي �إىل
التغيري امل�ستمر .ويهدف املعالج هنا �إىل ا�ستبدال التفكري اجلامد
(�أبي�ض� /أ�سود) الذي ي�سبب ال�رصاعات يف العالقات االجتماعية؛
أي�ضا �إىل معتقدات متنع املري�ض من اال�ستجابة ب�شكل فعال
وي�ؤدي � ً
يف مواقف ال�رصاع ،ويدرب العالج اجلديل ال�سلوكي على ا�ستخدام
مهارات حل امل�شكالت وحل ال�رصاع من خالل النظر �إىل طبيعة هذه
املعتقدات” (ال�شمايلة. )42 ،2016 ،
ويعرفه الباحثان �إجرائ ًيا ب�أنه �أ�سلوب عالجي يهدف �إىل
خف�ض ال�سلوك ال�سلبي املرتبط باالنفعاالت ،والأفكار وال�سلوك،
من خالل برنامج عالجي فردي �أو جماعي ي�ستخدم يف جل�ساته
مهارات :جتاوز املحنة واليقظة الذهنية وتنظيم االنفعال
والعالقات الفعالة ،ومراحل عالجية با�ستخدام ا�سرتاتيجياته
التي �شملت اال�سرتاتيجية اجلدلية ،وا�سرتاتيجيات التحقق من
ال�صحة ،وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت ،واال�سرتاتيجية الأ�سلوبية
وا�سرتاتيجيات �إدارة احلاالت.

أهداف العالج اجلدلي السلوكي
يتمثل الهدف النهائي من العالج اجلديل ال�سلوكي يف بناء
أ�س�سا و�أهدافًا ذات مغزى
حياة ت�ستحق العي�ش ،بحيث ُيطور املر�ضى � ً
جزءا
ت�شكل
التي
والغايات
وحمفزة للحياة ،ومن �أجل تفعيل الأهداف
ً
من ت�سهيل ح�صول املر�ضى على نوعية حياة مقبولة ،يجب �أن يقوم
برنامج العالج اجلديل ال�سلوكي ب�أداء خم�س وظائف �أ�سا�سية ،هي:
Ú Úتعزيز قدرات املر�ضى واكت�ساب املهارات ال�سلوكية.
Ú Úزيادة دوافعهم يف العالج.
Ú Úا�ستخدام املهارات لدعم تعميم املهارات ال�سلوكية اجلديدة
للمر�ضى يف بيئتهم الطبيعية.
Ú Úبناء بيئة ت�ساعد على �إدارة الطوارئ ب�شكل منا�سب لتعزيز
ال�سلوكيات الفعالة بد ًال من االختالل الوظيفي.
Ú Úتعزيز قدرات املعاجلني ودافعيتهم يف تقدمي العالج
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اجلديل ال�سلوكي (. )Friedman, 2015
و�أ�شار �سليمان (� )2010إىل �أن �أهداف العالج اجلديل ال�سلوكي
تختلف باختالف مراحل العالج ،و�أهمها م�ساعدة املر�ضى على خلق
حياة جـديرة بـ�أن ُتعا�ش .كما تتباين الأ�شياء التي جتعل احلياة
جديرة ب�أن ُتعا�ش من مري�ض لآخر .فبالن�سبة لبع�ض املر�ضـى،
تتمثل هذه احلياة يف الزواج و�إجناب الأطفال .وبالن�سبة لغريهم
تتمثل يف �إنهاء الدرا�سة و�إيجاد �رشيك احلياة .ويتمثل الهدف الآخر
يف خف�ض ال�سلوكيات التي تدمر جودة احلياة ثم حموها (كاالكتئاب،
والرهاب ،وا�ضـطراب الطعـام ،وعدم االنتظام يف العمل �أو املدر�سة،
و�ضعف احلالة املادية (نق�ص املال)  ،مع زيادة ال�سلوكيات التي
جتعل احلياة ت�ستحق �أن ُتعا�ش) .
كما حددت لينهان �أهداف العالج اجلديل ال�سلوكي يف النقاط
التالية:
Ú Úاحلد من ال�سلوكيات االنتحارية عالية اخلطورة (االنتحار
التظاهري واخلطط والأفكار االنتحارية عالية اخلطورة) .
Ú Úاحلد من �سلوكيات وا�ستجابات املر�ضى التي ت�ؤثر �سلب ًي ًا
أمراً
على �سري العالج ثم حموها والتي جتعل تقدم العالج �أو ا�ستمراره � ً
�صع ًبا (على �سبيل املثال ،الت�رسب �أو الت�أخر عن ح�ضور اجلل�سات،
واالت�صال يف �ساعات غري منا�سبة ،ورف�ض التعاون يف اجلل�سات،
وعدم االلتزام ب�إمتام تكليفات الواجب املنزيل ب�صورة منتظمة) .
Ú Úاحلد من الأمناط ال�سلوكية اخلطرية مبا فيه الكفاية� ،إذا
تداخلت �أو تعار�ضت مع �أي فر�صة جلودة حياة معقولة (ك�سوء
ا�ستخدام املواد النف�سية) .
Ú Úاكت�ساب املهارات ال�سلوكية (كمهارات تنظيم االنفعال،
والعالقات الفعالة ،وجتاوز املحنة ،و�إدارة الذا ت �Self manage
 ،mentف�ضال عن عدد من القدرات الأ�سا�سية كاليقظة الذهنية لزيادة
الوعي باللحظة الراهنة بدون حكم) .
Ú Úاحلد من ا�ستجابات كرب ما بعد ال�صدمة املتعلقة
بالأحداث ال�صدمية ال�سابقة.
Ú Úزيادة احرتام الذات؛ وحتقيق الأهداف الأخرى للمري�ض
(. )Linehan, 1993b, 207
كما ظهر العالج اجلديل ال�سلوكي نتيجة لنق�ص كفاءة
املعاجلة املعرفية يف الت�صدي لبع�ض امل�شكالت االنفعالية ،كحاالت
االنتحار ،وا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية .بالإ�ضافة �إىل تركيزه على
تغيري التعامل مع الأحداث والظروف امل�ؤ�سفة ،من خالل االهتمام
املحن ،والأمل مبهارة
والقبول ،و�إيجاد معنى لهذه الأحداث ،وحتمل ّ
(العا�سمي. )2017 ،
ويختلف هذا املنحى العالجي عن �أغلب مدار�س العالج
النف�سي التي ركزت ب�شكل �أ�سا�سي حول فكرة التغيري كالعالج
املعريف ال�سلوكي مثالً ،حيث ُيعد العالج اجلديل ال�سلوكي مبنزلة
املزج والت�ضفري بني نقي�ضني للو�صول �إىل توليفة جتمع بني
ال�صفات امل�شرتكة بني النقي�ضني بد ًال من نفي �أحد وجهات النظر،
مما يجعل العالج مقبو ًال لدى املري�ض �أكرث من �صورته الأولية
املعتادة املعتمدة على التغيري .ف�سيكون الرتكيز هنا على �إيجاد
حالة من التوازن بني القبول والتغيري (. )Rathus & Miller, 2014
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أي�ضا هدف العالج اجلديل ال�سلوكي يف كونه عملية
ومتثل � ً
�إجرائية لتنظيم م�شاعر الفرد على الرغم من العقبات ال�شديدة
التي تواجهه ،وت�ساعده على مواجهة امل�شاعر دون ذعر ،وزيادة
ال�شعور بالهوية ال�شخ�صية ،وحت�سني احلكم اخلا�ص بالفرد ،و�شحذ
مهارات املالحظة اخلا�صة به ،واحلد من ال�شعور بالأزمة يف
حياته ( . )Marra, 2004وت�شمل العنا�رص الأ�سا�سية للعالج اجلديل
ال�سلوكي	 :
 .أنظرية اجتماعية حيوية يف علم من�ش�أ الأمرا�ض النف�سية.
.بمبادئ العالج امل�ستمدة من نظرية التعلم ،وعلم النف�س
االجتماعي ،وغريها من جماالت العلوم النف�سية ،وكذلك امل�ستمدة
من الفل�سفة اجلدلية.
.تو�ضع �إطار مفاهيمي ملراحل العالج وحتديد �أولويات
الأهداف العالجية يف كل مرحلة.
.ثطرق العالج املتنوعة التي تعالج كل احتياجات املري�ض
املختلفة.
.جعدة جمموعات من ا�سرتاتيجيات القبول ،وا�سرتاتيجيات
التغيري ،وا�سرتاتيجيات العالج اجلديل (Robins & Rosenthal,
. )2011
وب�شكل �إجرائي تتمثل �أهداف العالج اجلديل ال�سلوكي يف
اجلوانب العملية التالية:
Ú Úحتديد ال�رصاعات التي تتحكم يف حياة الفرد.
Ú Úحتليل االحتياجات املتناف�سة وت�شكيل حلول و�سط �أف�ضل.
Ú Úالرتكيز على م�شاعر الفرد بدرجة �أكرب ،ومن ث ًَّم ا�ستخدام
جمموعة من الفنيات واملهارات التي ت�ساعد على التعامل مع هذه
امل�شاعر ب�شكل �أف�ضل.
Ú Úجمموعة من اال�سرتاتيجيات التي تركز ب�شكل كبري على
�أهداف الفرد اخلا�صة.
�Ú Úسل�سلة من التمارين التي ت�ساعد الفرد على فهم وظيفة
انفعاالته ،وزيادة معرفته بنف�سه.
Ú Úالفنيات ال�سلوكية التي تزيد من قدرة الفرد على التنظيم
والتحكم يف انفعاالته.
Ú Úجمموعة من الإجراءات التي ت�ساعد على تقليل التجنب
والهروب كا�سرتاتيجيات �أ�سا�سية يف التعامل مع ال�صعوبات
والعقبات االنفعالية.
Ú Úالعمليات التي حتد من اللوم الذاتي .Self- blame
ت�رسع الفرد واندفاعه ،وبالتايل
Ú Úا�سرتاتيجيات للحد من ُّ
حت�سني قدرته يف احلكم على الأمور.
Ú Úالتدريب على اليقظة الذهنية لتح�سني مهارات املالحظة
اخلا�صة بالفرد.
Ú Úمهارات لزيادة القدرة على حتمل الأمل االنفعايل.
Ú Úمهارات ت�سكني الذات  Self- soothingللحد من التوتر
والأزمات يف حياة الفرد (. )Marra, 2004
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النظرية اجلدلية يف العالج اجلدلي السلوكي
يت�شكل الأ�سا�س النظري للعالج اجلديل ال�سلوكي من ثالثة
جذور فل�سفية ،تتمثل يف العلوم ال�سلوكية وفل�سفة ز ن �Zen philoso
 phyو الفل�سفة اجلدلية �سنعر�ضها فيما يلي:
ت�أثرت لينهان عند و�ضع منوذجها العالجي �إىل حد كبري
بالنظرية اجلدلية ،والتي تنطلق من ثالثة مبادئ رئي�سة:
Ú Úكل �شيء مرتابط ومتوا�صل :وت�ساعدنا هذه الفكرة على
فهم �أهمية اتباع نهج النظم الكاملة لتحديد التغيري و�إدارته ،كما
ُيذكرنا ب�أن �أفعال وا�ستجابات املري�ض �سوف ت�ؤثر على املعالج،
الذي بدوره ي�ؤثر على املري�ض بعد ذلك ،وهكذا.
Ú Úالواقع لي�س ثاب ًتا ،ولكنه يف عملية تغيري م�ستمرة.
Ú Úميكن العثور على احلقيقة من خالل دمج �أو توليف وجهات
النظر املختلفة (ورمبا العك�س)  ،وبالتايل تتعار�ض هذه الفكرة مع
التفكري النموذجي (الأ�سود والأبي�ض) للأفراد الذين يعانون من �سوء
التنظيم االنفعايل (. )Dijk , 2013
ووف ًقا لهيجل ،ف�إن اجلدلية هي العملية التي يتم بها تغيري
ظاهرة �أو �سلوك �أو حجة ،ﻭﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ �ﺮﺻﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍلإﺛﺒﺎﺕ ﻲﻓ
ميدان البحث واجلدل ،ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟ�ﺮﺼﺍﻉ ﺑﺎ�ﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺟﻬﺔ نظر
ﻮﻓﻖ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟ�ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ �إ�ﺳﻘﺎﻁ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟ�ﻀﻌﻒ
جديدةُ ،ﺗ ّ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ .والتي تنطوي على ثالث مراحل �أ�سا�سية:
Ú Úالبداية التي يحدث فيها اقرتاح �أويل �أو بيان (�أطروحة) .
Ú Úنفي ظاهرة البداية ،التي تنطوي على تناق�ض �أو
“نقي�ض”.
Ú Úنفي النفي� ،أو توليف الأطروحة والنق�ض.
ﺠﻣﺘﻤﻌﺎ ﻣﻊ ﻧﻘﻴ�ﻀﻪ،
ﻭﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ املنهج ﺍﺠﻟﺪﻲﻟ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ �ﺷﻲﺀ
ً
ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻣﻨﻔﻲ ،ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻣﻌﺪﻭﻡ ،ﻲﻓ �آن ﻭﺍﺣﺪ ،ويتطور التوتر بني
الأطروحة والنق�ض ،والتوليف بني االثنني ُي�شكل الأطروحة التالية،
أي�ضا
وتتكرر هذه العملية ب�شكل ال نهائي .وتفرت�ض الفل�سفة اجلدلية � ً
�أن الواقع يتكون من �أجزاء مرتابطة ال ميكن تعريفها دون الرجوع
�إىل النظام ككل .وباملثل ،يت�ألف النظام ب�أكمله من �أجزاء وال ميكن
تعريفه دون الرجوع �إىل �أجزائه .و ُيعد النظام و�أجزائه با�ستمرار يف
حالة من التغري �أو التقلب ،و�أن �إحداث تغريات يف ت�أثري جانب واحد
ينتج عنه تغري يف اجلانب الآخر .وعندما يطبق هذا املبد�أ الوجودي
 Ontological principleاملتمثل يف الرتابط والتكامل يف فهم املعاناة
الإن�سانية ،ي�ؤدي �إىل ت�صور منهجي و�سياقي لل�سلوك .وبالتايل
يتعامل العالج اجلديل ال�سلوكي مع املري�ض ككل ،ولي�س كمر�ض �أو
ا�ضطراب منف�صل .وباملثل ،يتم ا�ستهداف اجلانب االنفعايل ككل يف
العالج ،مع االعرتاف ب�أن عنا�رص اجلانب االنفعايل جميعا مرتابطة،
مما ي�ؤثر على �سلوك املري�ض وال�سياق البيئي اخلارجي له (Lynch,
. )Chapman, Rosenthal, Kuo & Linehan, 2006
فعلى �سبيل املثال ،مري�ض الأفكار االنتحارية –غال ًبا -ما
يرغب العي�ش واملوت يف �آن واحد .قائ ًال ب�صوت عالِ �إىل املعالج
“�أريد �أن �أموت” ،بد ًال من قتل نف�سه يف �رسية ،ويحتوي يف داخله
املوقف املعاك�س حول رغبته يف العي�ش .ومع ذلك ،ف�إن الرغبة يف

العي�ش “�أكرث �صحة” من الرغبة يف املوت .فاملري�ض ح ًقا ال يريد �أن
يعي�ش حياته .وال يعني اخلطورة املنخف�ضة ملحاولة االنتحار �أن
ال�شخ�ص ال يريد �أن ميوت .وي�أتي التغيري اجلديل �أو التقدم من حل
هذه املواقف املتعار�ضة �إىل توليف .و�أن احلوار الكامل من العالج
يبني مواقف جديدة حيث � َّإن جودة حياة الفرد ال ت�ؤدي به �إىل الرغبة
يف املوت .فاالنتحار هو “�أحد ال�سبل للخروج من حياة ال تطاق .ومع
ذلك ،ف�إن بناء حياة ت�ستحق ح ًقا العي�ش هو موقف �صحيح على قدم
امل�ساواة .فدور العالج اجلديل ال�سلوكي يتمثل يف �إيجاد حل �أف�ضل.
و�أف�ضل بديل لالنتحار هو بناء حياة ت�ستحق العي�ش” (& Dimeff
� . )Koerner, 2007, 10إذن ،ماذا يعني هذا بال�ضبط بالن�سبة للعالج؟
�إن التفكري بطريقة جدلية تبحث يف كل وجهات النظر اخلا�صة
باملوقف .ومن ث ََّم العمل على جتميع وجهات النظر املحتملة.
وبعبارة �أخرى ،يجب على املعاجلني �أن ُيعلموا املر�ضى القبول
بفكرة �أن هناك �أمرين معاك�سني ميكن �أن يتعاي�شا .ويف التفكري
اجلديل ،يجب �أن يتذكر املعالج واملر�ضى �أن الواقع لي�س ثاب ًتا ،ولكن
يتغري با�ستمرار ومليء بالتناق�ضات الظاهرة .فعلى �سبيل املثال،
ي�ؤكد املعالج للمر�ضى �أنهم يبذلون ق�صارى جهدهم ،و�أن عليهم
يف الوقت نف�سه �أن يعملوا بجدية �أكرب و�أن يفعلوا املزيد .وهناك
مثال �آخر �شائع ،خا�ص باملري�ض الذي يواجه �صعوبات يف تنظيم
االنفعاالت ،والتي تتمثل يف مواجهة انفعالني معاك�سني يف الوقت
نف�سه؛ هنا تظهر وظيفة املعالج يف م�ساعدة املري�ض على تعلم �أنه
ميكن ،على �سبيل املثال ،حب زوجته ويكون ح ًقا غا�ض ًبا منها يف
الوقت نف�سه (. )Dijk , 2013

فلسفة الزن
الزن ديانة بوذية الأ�صل ظهرت يف ال�صني ثم انت�رشت يف
اليابان مع بداية القرن الثاين ع�رش ،و ُتقدم هذه الفل�سفة ر�ؤية ال
تقوم على الثنائيات ،على العك�س من الر�ؤية الثنائية التي ت�سمح
بحلول ب�سيطة �سهلة مثل �إلغاء �أحد الطرفني ل�صالح الطرف الآخر،
مثل اخلري /ال�رش ،و احلياة /املوت .وتركز الفل�سفة على �أن الإن�سان
ال ي�ستطيع ال�سيطرة على نف�سه �إال �إذا قبل نف�سه وتعاي�ش مع طبيعته
دون �أن يعاديها �أو يقاومها ،حتى و�إن كانت طبيعته �أميل لل�رش،
على عك�س الثقافة الغربية التي بنيت على الثنائيات ،والتي تت�صور
�أن �أف�ضل و�سيلة لل�سيطرة على النف�س هي مقاومتها .فالهدف من
طريقة احلياة ب�أ�سلوب الزن هو �أن يهرب الإن�سان من ال�شعور بالف�شل
ويتغلب على الإح�سا�س باالنق�سام �إىل ذات عليا م�سيطرة وذات دنيا
م�سيطر عليها .ويتعرف على منوذج ب�سيط ي�سمح بتحديد التناق�ض
املوجود يف وعينا بذواتنا وحماولة حل هذا التناق�ض �أو ال�رصاع
(التلم�ساين. )1998 ،
وهي التي توفر الأ�سا�س النظري الرئي�سي للقبول يف العالج
أ�سا�سي يف فل�سفة الزن هو �أن “كل
اجلديل ال�سلوكي .وهناك مبد�أ �
ُّ
أي�ضا �إىل �أن “كل �شيء ُيعد �سب ًبا
�شيء كما ينبغي �أن يكون” و ُت�شري � ً
وال ميكن �أن يكون خالف ذلك” �أو “كل �شيء على ما يرام كما هو”
أي�ضا متوافق ب�شكل كبري مع
و ُي�شكل هذا املبد�أ جوهر القبول وهو � ً
النظرية ال�سلوكية ،مما ي�شري �إىل �أن جميع ال�سلوكيات ُتعد �سب ًبا .يف
املمار�سة العملية ،ولذلك يتم دمج مبادئ زن يف العالج اجلديل
ال�سلوكي مل�ساعدة كل من املعالج والعميل على قبول هذه اللحظة
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العالج اجلدلي السلوكي
(بني النظرية والتطبيق)

د .أحمد عمرو عبد اهلل
د .أحمد صابر الشركسي

متاما كما هو دون حكم .وبالإ�ضافة
الراهنة والعامل  ،وكل �شخ�ص ً
�إىل ذلك ،ف�إن مهارات العالج اجلديل ال�سلوكي اخلا�صة باليقظة
الذهنية تنبع مبا�رشة من تعاليم الزن .و ُتركز هذه املهارات على
الوعي املتعمد واال�ستغراق يف اللحظة الراهنة دون تقييم .والتي
ُتعد فل�سفة �أ�سا�سية يف العالج اجلديل ال�سلوكي وميار�سها كل من
املر�ضى و املعاجلني يف جميع مراحل العالج من �أجل ت�سهيل
ال�شعور باخلربة الذاتية ،وزيادة التحكم يف االنتباه ،وتعزيز الت�سامح،
والتحقق من الذات ،وخف�ض االندفاعية ( . )Friedman, 2015ويتفق
ذلك مع حديث الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،فعن �صهيب -ر�ضي
اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم(( : -عج ًبا لأمر
امل�ؤمن� ،إن �أمره كله خري ،ولي�س ذلك لأحد �إال للم�ؤمن� ،إن �أ�صابته
خريا له)
خريا له ،و�إن �أ�صابته �رضاء �صرب ،فكان ً
�رساء �شكر ،فكان ً
) ( ،الني�سابوري . )2007 ،فالدين الإ�سالمي يدعو للو�سطية وعدم
التطرف �أو �إدراك احلياة بلونني �إما الأ�سود �أو الأبي�ض ،فهناك الو�سط
وهو االعتدال وقد يعني ال�سواء �أي�ضا.
�إن الفل�سفة البوذية تنظر �إىل الواقع من وجهة نظر جدلية .ال
تنظر �إىل الأمور على �أنها ذات هوية م�ستقلة ودائمة ،و�إمنا بالأحرى
�أن لها خ�صائ�ص طارئة تن�ش�أ عن دمج العنا�رص املتنوعة ،وتتغري
با�ستمرار لأنها ت�ؤثر على �أ�شياء �أخرى وتت�أثر بها .مما جعل لينهان
تناق�ش ثالث خ�صائ�ص للنظرية اجلدلية�( :أ) مبد�أ الرتابط والنظرة
الكلية( ،ب) مبد�أ القطبية ،و (ج) مبد�أ التغيري امل�ستمر .حيث ُينظر �إىل
العامل من منظور �شمويل يرتبط فيه كل �شيء بكل �شيء �آخر وال ميكن
فهم الأ�شياء �أو الأفراد من حيث �أجزائها ولكن فقط من خالل النظر
يف العالقات بني الأجزاء (.)Robins, 2003
و ُت�سلم مبادئ الزن ب�أن يعي�ش الفرد اللحظة الراهنة على �أكمل
وجه ،حيث � َّإن كل حلظة �سببها كل ما �سبقها من �أحداث ،وبالتايل
ال ميكن �أن تكون الأحداث خالف ذلك �أو �أكرث كما ًال مما هي عليه.
والقبول يف �سياق الزن يعني الت�سليم مبا هو الآن بد ًال من االعرتا�ض
�أو املوافقة .ويعتمد ممار�سة التحقق من ال�صحة يف العالج اجلديل
ال�سلوكي على كل من ال�شعور بالقبول بكل حلظة باعتبارها مثالية.
فيعد العميل ممتا ًزا كما هو �أو هي ،وكذلك املعالج ،ويعد العميل
واملعالج والعالقة القائمة بينهم يف اللحظة الراهنة هي العالقة
املثالية ويجب �أن ُتقبل هذه العالقة ويتم الر�ضا عنها.
و ُيعد كابات زن � Kabat- Zinnأول من قام بدمج اليقظة
الذهنية يف العالج النف�سي الغربي ،و ُيعرف اليقظة الذهنية ب�أنها
“االهتمام بطريقة معينة عن ق�صد ،يف الوقت احلا�رض وغري قائمة
على احلكم” .فتتمثل يف كل من املالحظة والو�صف وهنا يتطلب
مالحظة اخلربة اخلام للواقع داخل وخارج الذات .وو�صف ينطوي
على ا�ستخدام كلمات لتو�ضيح حمتويات املالحظة ،ويجب على
العميل �أن يدرك �أن هذه اللغة والتف�سريات قد ت�ؤدي �إىل حجب
جزءا من ممار�سة الزن
ر�ؤية الواقع كما هو� .إال �أن الو�صف ال ي�شكل ً
التقليدية ب�سبب ت�أثري ا�ستخدام الكلمات ،والتي قد تعيق االت�صال
املبا�رش مع اخلربة �إال �أن لينهان �أ�ضافت الو�صف لليقظة الذهنية؛
مل�ساعدة مر�ضى ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية لت�سهيل املهمة ال�صعبة
اخلا�صة باملالحظة .و ُت�شري امل�شاركة � Participatingإىل خربة �أن
ي�صبحوا “كيانا واحدا “ مع اللحظة الراهنة ،حيث يذوب االنق�سام
بني الذات والعامل ،حيث يكون هناك خربة “تدفق  .”Flowوتتطلب
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املمار�سة التي ال ت�ستند �إىل عدم احلكم �إىل الإحاطة والتخلي عن
الأحكام التقييمية .على �سبيل املثال ،ذكرت املري�ضة يف كثري من
الأحيان �أنها “غبية” كلما واجهت �صعوبة يف تطبيق مهارة جديدة.
الحظ املعالج �أنه نتيجة ال�ستخدام احلكم �أدى ذلك �إىل �أن دافعية
املري�ضة للعمل يف العالج انخف�ضت .و�شجع املعالج املري�ضة على
مالحظة احلكم بب�ساطة (�أنا غبية) �إما ملجرد �إ�شعاره� ،أو ب�إعادة بناء
أمرا
احلكم من خالل و�صف احلقائق (�أجد �أن تعلم املهارات اجلديدة � ً
�صع ًبا) (. )Swales, 2009

املبادئ التوجيهية للتفكري اجلدلي
يتمثل املفهوم الأ�سا�سي وراء العالج اجلديل ال�سلوكي يف
البحث عن التوازن وال�سري على الطريق الو�سط .فنفتقد �أحيا ًنا �إىل
اخليارات الو�سط بني الأ�ضداد �أو النقي�ضني .وهناك العديد من الطرق
للنظر يف املوقف نف�سه وحل امل�شكلة نف�سها ،ولكن قد ت�ؤدي حدة
االنفعاالت �إىل �أفكار و�سلوكيات متطرفة� ،إما �أبي�ض �أو �أ�سود .مما
يت�سبب يف معاناة انفعالية غري �رضورية لدينا ،و ُيعد التفكري اجلديل
هو املخرج من هذا امل�أزق .وبالتايل ماذا يعني التفكري اجلديل؟
�Ú Úأوالً ،نالحظ �أن احلياة مليئة بال�رصاعات بني الرغبات
واالحتياجات ،وعدد ال يح�صى من املع�ضالت الأخرى .وحتدث
هذه ال�رصاعات داخلنا ،وبيننا ،و من حولنا جميعا با�ستمرار .وهذا
يتطلب اهتمامنا امل�ستمر ب�أن نكون فعالني يف حلها .وعندما تبدو
هذه ال�رصاعات وامل�شاكل «�أبي�ض و�أ�سود» ف�سيكون من ال�صعب �أن
تغيريا فعاالً .نحن نغفل
نرى اخليارات الو�سطى التي ميكن �أن تخلق
ً
«الرمادي» بني الأبي�ض والأ�سود .ويحتاج االنتقال �إىل الرمادي
خللق خيارات للتغيري عن طرق تفكري معينة .ويف البحث عن احلقيقة
�سواء كانت الأبي�ض �أو الأ�سود ،وقد يجد الفرد االثنني م ًعا يف الوقت
أي�ضا كيف ترتبط وتكمل بع�ضها
نف�سه لإيجاد احلقيقة ،ونرى � ً
بع�ضا .على �سبيل املثال� ،إن الليل والنهار موجودان ك�أ�ضداد ،و
ً
بع�ضا .وكالهما �رضوري ،وهناك تدرج بني
ترتبط ويكمل بع�ضها ً
منت�صف الليل ومنت�صف النهار .لذلك ما الذي يحدد ب�شكل �أف�ضل
كيف نختار العالقات؟ ذلك يعتمد على ال�سياق ،ويف الواقع معظم
النا�س يف حياتنا على حد �سواء بها الت�شابه واالختالف (Pederson
. )& Pederson , 2011

وي�شري مفهوم اجلدلية �إىل القبول بوجود فكرتني �صحيحتني
ويبدو يف الوقت نف�سه �أنهما مت�ضادتان� ،إذ � َّإن الب�رش لديهم �شيء
فريد من نوعه ،قد يكون خمتلفا فيه عن �شيء �آخر لدى الفرد� ،أو لدى
الآخرين ،وعليهم عي�ش احلياة بحلوها ومرها (كال�سعادة واحلزن،
الغ�ضب وال�سالم ،الأمل والإحباط ،الأمان واخلوف �إلخ)  .و�أن الفرد
الذي يرى ب�أن اال�ستغناء عن “كل �شيء �أو ال �شيء” ،الطريق “�أبي�ض
�أو �أ�سود” ،ي�صعب عليه ر�ؤية ما بينهما ور�ؤية و�ضعه احلايل والواقع.
و�أن عليه �إيجاد و�سيلة للتحقق من �صحة وجهة نظره� ،أو التحقق من
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وجهة نظر ال�شخ�ص الآخر ،وجتنب االفرتا�ضات و�إلقاء اللوم.ومثال
ذلك �أنت على حق وال�شخ�ص الآخر على حق� ،أنت تفعل �أف�ضل ما
ت�ستطيع لكنك قد تكون بحاجة �إىل بذل جهد �أكرب ،وميكنك القيام
أي�ضا بحاجة �إىل امل�ساعدة والدعم من الآخرين
ب�أمور كثرية لكنك � ً
(�أبو عيطة وال�شمايلة. )2017 ،
ولكي تنجح عملية تقبل الفرد؛ عليه االبتعاد عن التفكري
بطريقة (�إما – �أو) �إىل التفكري بطريقة (كالهما -و)  ،مع جتنب
(دائما� ،أب ًدا) .فعلى �سبيل املثال :بد ًال من
الكلمات املتطرفة :مثل
ً
دائما ب�شكل غري عادل” ،يقول “ �أتعامل
القول“ :اجلميع يعاملني ً
�أحيا ًنا معاملة عادلة ويف �أوقات �أخرى تعامل ب�شكل غري عادل”.
فعليه �أن يبحث يف جميع جوانب املوقف �أو وجهات نظر.من �أجل
العثور على “نواة احلقيقة” يف كل جانب.ويتقبل �أن الآراء املختلفة
ميكن �أن تكون منطقية ،حتى �إذا كان ال يوافق عليها :مثال “�أ�ستطيع
�أن �أرى وجهة نظرك على الرغم من �أنني ال �أتفق معها”.وعليه �أال
يفرت�ض �أنه يعرف ما يفكر به الآخرون ،حتقق من ذلك“ :ماذا يق�صد
عندما قال...؟ ” وال يتوقع من الآخرين �أن يعرفوا ما يفكر فيه“.ما
يود قوله هو…” (. )Fulton State Hospital, 2004, 8

الدراسات السابقة
اهتمت درا�سات عدة بفح�ص ت�أثري العالج اجلديل ال�سلوكي
يف خف�ض �أعرا�ض بع�ض اال�ضطرابات النف�سية ،حيث هدفت درا�سة
ايفر�سون و�شينك )� Iverson & Shenk (2009إىل التعرف على فعالية
برنامج با�ستخدام العالج اجلديل ال�سلوكي يف خف�ض �أعرا�ض
االكتئاب والي�أ�س لدى عينة من �ضحايا العنف املنزيل من الإناث،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )31امر�أة ،طُ بقت عليهن قائمة بيك
لالكتئاب ،ومقيا�س الي�أ�س ،ومقيا�س التوافق االجتماعي ،وبرنامج
انخفا�ضا
أ�سبوعا؛ و�أظهرت النتائج
ً
عالج جديل �سلوكي مدته (ً � )12
كبريا يف �أعرا�ض االكتئاب والي�أ�س ،الكرب النف�سي العام ،وزيادة
ً
التوافق االجتماعي.
هدفت درا�سة مكمني ،ولينكز ،ونام ،وجيموند ،وكاردي�ش،
وكومان ،و�سرتيرن McMain, Links, Gnam, Guimond, Cardish,
)� Korman, & Streiner (2009إىل تقييم الفعالية الإكلينيكية للعالج
اجلديل ال�سلوكي مقارنة بالعالج بالإدارة العامة للطب النف�سي،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )180مكفوفًا مت ت�شخي�صهم با�ضطراب
ال�شخ�صية احلدية ،ولديهم على الأقل حماولتا انتحار� ،أو �سلوك �إيذاء
الذات خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضيةُ .ق�سموا ع�شوائ ًيا ملجموعتني
الأوىل تتلقى العالج اجلديل ال�سلوكي ،والثانية تتلقى العالج بالإدارة
العامة للطب النف�سي ،ومت حتديد خط الأ�سا�س للأعرا�ض ،و�إعادته
مرة �أخرى بعد �أربعة �أ�شهر من تلقي العالج؛ و�أظهرت النتائج حت�سن
كلتا املجموعتني على غالبية نتائج املقايي�س بعد مرور �سنة من
تلقي العالج ،و�شملت انخفا�ض دا ًال يف حماوالت االنتحار و�سلوك
�إيذاء الذات ،كما انخف�ضت �أعرا�ض ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية،
و�أعرا�ض ال�ضيق واالكتئاب والغ�ضب والعالقات البني �شخ�صية.
يف حني قام كل من فليمنج ،مكماهون ،موران ،بيرت�سون
ودري�سن Fleming, McMahon, Moran, Peterson & Dreessen
) (2015بدرا�سة ع�شوائية ا�ستطالعية من�ضبطة لتدريب مهارات
العالج اجلديل ال�سلوكي اجلمعي بني طالب اجلامعة امل�صابني

با�ضطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه .ADHDعددهم ()33
را�شدا بني عمري ( 18و  )24عاما وكان ت�شخي�صهم ا�ضطراب فرط
احلركة ونق�ص االنتباه.متو�سط العمر ( )21عاما ،بينهم ()57.6%
من الذكور.مق�سمني �إىل جمموعتني املجموعة التجريبية اخلا�صة
بالعالج اجلديل ال�سلوكي وعددها ( )17طالباً ،وجمموعة املقارنة
التي متثلت يف قراءة مطبوعات املهارات وعددها ( )17طالباً.وجد
حجم �أثر متو�سط �إىل كبري داخل املجموعات يف جماعة التدخل
العالجي فيما بعد العالج على �أعرا�ض ا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص
االنتباه ،وجودة احلياة ،واالكتئاب.متت ا�ستدامة مكت�سبات العالج
يف املتابعة ،وظهر حجم �أثر �صغري دال على مقيا�س القلق.وجد
حجم �أثر كبري بني املجموعات ل�صالح العالج اجلديل ال�سلوكي على
مقيا�س الأعرا�ض العامة ال�ضطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه
وجودة احلياة فيما بعد العالج.يف فرتة املتابعة ظلت الت�أثريات
العالجية الكبرية على مقيا�س الأعرا�ض العامة ال�ضطراب فرط
احلركة ونق�ص االنتباه قائمة ،وكذلك ظهرت يف املقيا�س الفرعي
لعدم االنتباه ل�صالح العالج اجلديل ال�سلوكي�.أ�ضف �إىل ذلك �أنه
مقارنة باملجموعة ال�ضابطة ،وعدت ن�سبة كبرية من امل�شاركني
م�ستجيبة للعالج وحققت حمك ال�شفاء فيما بعد العالج واملتابعة.
بينما اهتمت درا�سة ح�سني ( )2016بالتعرف على فاعلیة
كل من العالج اجلديل ال�سلوكي والعالج بالتعقل يف تخفیف �أعرا�ض
ا�ضطراب ال�شخ�صیة احلدیة ،و�أثر كل منهما يف حت�سنی التوافق،
وتكونت عينة الدرا�سة التجريبية من ( )31معلمة متزوجة ،وق�سمن
�إيل ثالث جمموعات جمموعة (العالج اجلديل ال�سلوكي) و (جمموعة
العالج بالتعقل) واملجموعة ال�ضابطة ،وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س
�أعرا�ض ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،وبرنامج العالج اجلديل
ال�سلوكي ،وبرنامج العالج بالتعقل ،ومقيا�س التوافق الزواجي.
و�أظهرت النتائج فاعلية العالج اجلديل ال�سلوكي والعالج بالتعقل
يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،وحت�سني م�ستوى
التوافق الزواجي لدى جمموعتي الدرا�سة التجريبيتني.
كما اهتمت درا�سة �أبو عيطة ،وال�شمايلة ( )2017بالتحقق من
فاعلية برنامج العالج اجلديل ال�سلوكي يف خف�ض ال�سلوك االندفاعي
والتخريبي لدى طالبات ال�صف العا�رش ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )29طالبة من مدر�ستني من املرحلة الثانوية للبنات يف حمافظة
الزرقاء.مت اختيارهن ق�صد ًيا وتوزيعهن ع�شوائ ًيا يف جمموعتني:
جمموعة جتريبية تكونت من ( )14طالبة ،وجمموعة �ضابطة
تكونت من ( )15طالبة.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طبق مقيا�سي
ال�سلوك االندفاعي وال�سلوك التخريبي للباحثني ،و�إعداد برنامج
الإر�شاد اجلمعي – مكو ًنا من ( )15جل�سة طبقت على املجموعة
التجريبية -باال�ستناد �إىل مهارات العالج اجلديل ال�سلوكي؛ الت�أمل
واليقظة الذهنية وفاعلية العالقة مع الآخرين والت�سامح واحلفاظ
على العالقة وتعرف الرابطة العاطفية وتنظيمها ،و�أظهرت النتائج
وجود فروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف ال�سلوك
االندفاعي وال�سلوك التخريبي ،يف القيا�س البعدي يف اجتاه
املجموعة ال�ضابطة ،وبني نتائج القيا�س البعدي والقيا�س التتبعي
على املجموعة التجريبية ،ل�صالح القيا�س البعدي ،مما ي�شري �إىل
فاعلية برنامج العالج اجلديل ال�سلوكي اجلمعي.
هدفت درا�سة �شني ،وكا�سيوبو ،وفيتيت�ش ،وجالوب،
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العالج اجلدلي السلوكي
(بني النظرية والتطبيق)

ومكلو�سكي ،و�أولينو ،وزيفري و

د .أحمد عمرو عبد اهلل
د .أحمد صابر الشركسي

�Cacioppo, Fettich, Gallop, Mc

) ، Closkey, Olino, & Zeffiro (2017لإجراء جتربة ع�شوائية معدلة
للعالج اجلديل ال�سلوكي والعالج املعريف ال�سلوكي ال�ضطراب
نهم الطعام.لعدد ( )109امر�أة م�شخ�صة بال�رشه الع�صبي �أو
ا�ضطراب نهم الطعام ،مبتو�سط عمري ( )38.2عاما.مق�سمني على
املجموعات التالية ،جمموعة العالج اجلديل ال�سلوكي وعددها
 ) )36امر�أة ،وجمموعة العالج املعريف ال�سلوكي وعددها ()31
امر�أة ،وامل�ساعدة الذاتية املوجهة وعددها ( )42امر�أة.بالن�سبة
للنتائج الأ�سا�سية ملعدالت نهم الطعام ،وجد حجم �أثر كبري داخل
املجموعات لدى املجموعات الثالث من خط الأ�سا�س �إىل ما بعد
العالج.وكان انخفا�ض معدالت نهم الطعام خالل العالج �أ�رسع
ب�شكل دال ملجموعة امل�ساعدة الذاتية املوجهة مقارنة مبجموعتي
العالج اجلديل ال�سلوكي والعالج املعريف ال�سلوكي ،على الرغم من �أن
حجم الأثر كان ب�سيطا.ولكن تال�شت مكا�سب العالج ب�شكل وا�ضح يف
متابعة � 12شهرا جلميع املجموعات ،لكنها كانت م�ستدامة ب�شكل
�أكرث فعالية يف العالج اجلديل ال�سلوكي مقارنة بالعالج بامل�ساعدة
الذاتية املوجهة ،والذي ظهر بحجم �أثر ب�سيط �إىل متو�سط.ولكن مل
تكن هناك فروق دالة بني املجموعات الثالث يف متابعة  6و12
�شهرا.
هدفت درا�سة �أبو زيد ( )2017التعرف �إىل فاعلية التدريب على
اليقظة الذهنية كمدخل �سلوكي جديل يف خف�ض �صعوبات التنظيم
االنفعايل لدى الطالبات ذوات ا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية ،و�أثره
على هذا اال�ضطراب ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )15طالبة تراوحت
�أعمارهن من (� )35 - 25سنة ،وزعن على جمموعتني جتريبية
( )8طالبات ،و�ضابطة ( )7طالبات ،ومت ا�ستخدام قائمة �أعرا�ض
ال�شخ�صية احلدية الن�سخة املخت�رصة وا�ستبانة اليقظة الذهنية
العوامل اخلم�سة ومقيا�س �صعوبات التنظيم االنفعايل وبرنامج
التدريب على اليقظة الذهنية من �إعداد الباحث ،وتكون من ()16
جل�سة ،و�أظهرت النتائج فاعلية الربنامج يف حت�سني مهارات اليقظة
الذهنية ،وخف�ض �صعوبات التنظيم االنفعايل ،وخف�ض �أعرا�ض
ال�شخ�صية احلدية لدى عينة الدرا�سة.
هدفت درا�سة زيراكي وح�سان (� )Ziraki & Hassan 2017إىل
التحقق من فعالية العالج اجلديل ال�سلوكي يف التحكم يف الغ�ضب
والتنظيم االنفعايل للأطفال املتنمرين ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
متنمرا مت
�شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )24طف ًال
ً
اختيارهم ب�شكل مق�صود ،ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني (جتريبية
و�ضابطة) ،و�أجري التدخل العالجي اجلماعي على املجموعة
التجريبية خالل ع�رش جل�سات ،كما مت تطبيق ا�ستانة التنظيم
االنفعايل املعريف من �إعداد جارنيف�سكي و�آخرون Garnefski et
 ،alوقائمة �سمة /حالة الغ�ضب ل�سبيلبريجر  Spielbergerومقيا�س
التنمر لإلينوي وا�سبيالدج وهولت Illinois, Espelage and Holt؛
و�أظهرت النتائج فعالية العالج ال�سلوكي اجلديل يف التحكم يف
الغ�ضب ومكوناته والتنظيم االنفعايل ومكوناته.
كما هدفت درا�سة العريان ( )2018التعرف �إىل فاعلية
برنامج �سلوكي جديل لعالج �أعرا�ض االندفاعية امل�ؤدية الحتماالت
�إيذاء الذات لدى عينة من م�ضطربي ال�شخ�صية احلدية ،وتكونت عينة
(ذكورا و�إناثًا) يعانون من ا�ضطراب ال�شخ�صية
الدرا�سة من ( )20فر ًدا
ً
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احلدية ،ق�سموا �إىل جمموعتني (� 10أفراد جمموعة جتريبية) 10( ،
�أفراد جمموعة �ضابطة)  ،طُ بق عليهم مقيا�س ت�شخي�ص ا�ضطراب
ال�شخ�صية احلدية ح�سب معايري الدليل الت�شخي�صي الإح�صائي
اخلام�س  ، )DSM- 5( 2013ومقيا�س االندفاعية امل�ؤدية الحتماالت
�إيذاء الذات ،وبرنامج عالجي جديل �سلوكي ،واختبار ا�ضطرابات
ال�شخ�صية ( ، )PDومقيا�س قوة الأنا للتنب�ؤ بنجاح العالج النف�سي،
وا�ستمارة امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي للأ�رسة ،ومقيا�س
ت�شخي�ص ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،ومقيا�س التوافق النف�سي،
ومقيا�س ت�شخي�ص �سلوك ايذاء الذات ،وا�ستبانة ت�شخي�ص ال�شخ�صية
( ، )PDQواختبار تفهم املو�ضوع للرا�شدين (التات)  ،TATواختبار
ر�سم املنزل وال�شجرة وال�شخ�ص  ،HTPو�أظهرت النتائج وجود فروق
دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية
يف القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�س االندفاعية امل�ؤدية
الحتماالت �إيذاء الذات ،ومقيا�س ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية يف
اجتاه القيا�س البعدي ،ووجود فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعة التجريبية ودرجات �أفراد املجموعة
ال�ضابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س ا�ضطراب ال�شخ�صية
احلدية ،و مقيا�س االندفاعية امل�ؤدية الحتماالت �إيذاء الذات ،يف
اجتاه متو�سط درجات املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي،
ووجود فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية (العالجية) يف القيا�س البعدي ملرحلة العالج ،والقيا�س
البعدي ملرحلة املتابعة على مقيا�س قوة الأنا للتنب�ؤ بنجاح العالج
النف�سي.
هدفت درا�سة �سهرانافارد ،ومريي Sahranavard & Miri
)� (2018إىل مقارنة فعالية ا�سرتاتيجيتني للعالج اجلماعي – العالج
املعريف ال�سلوكي ( ، )CBTوالعالج اجلديل ال�سلوكي ( )DBTيف
احلد من الأعرا�ض االكتئابية بني الن�ساء الإيرانيات املعتمدات
على املخدرات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )30امر�أة �إيرانية
من �إىل ثالث جمموعات
مبراكز عالج الإدمان يف مدينة بجندُ ،ق ّ�س َ
(جمموعتني جتريبيتني ،وجمموعة �ضابطة) وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج �شبه التجريبي االختبار القبلي البعدي (جمموعتني جتريبية
– وجمموعة �ضابطة)  ،ومت ا�ستخدام مقيا�س بيك لالكتئاب ،ومت
�إعطاء املري�ضات يف املجموعات التجريبية مهارات يف ثماين
جل�سات مدة اجلل�سة ( )90دقيقة؛ و�أظهرت النتائج فعالية كل من
العالج ال�سلوكي املعريف ،والعالج اجلديل ال�سلوكي يف خف�ض
�أعرا�ض االكتئاب بداللة �إح�صائية ،وحجم ت�أثري كبريين.

التعقيب على الدراسات السابقة
حظي مو�ضوع العالج اجلديل ال�سلوكي باهتمام الباحثني،
وميكن ت�صنيف الدرا�سات ال�سابقة من حيث العينة �إىل :درا�سات
�أجريت على الن�ساء ،مثل درا�سة ايفر�سون و�شينك (، )2009
يف ودرا�سة �شني ،وكا�سيوبو ،وفيتيت�ش ،وجالوب ،ومكلو�سكي
و�أولينو ،وزيفريو ( ، )2017ودرا�سة �سهرانافارد ،ومريي ()2018
واملعلمات مثل درا�سة ح�سني ( ، )2016وطالبات مثل درا�ستي
�أبو عيطة ،وال�شمايلة ( ، )2017و�أبوزيد ( ، )2017وذكور و�إناث
مثل درا�سة العريان ( ، )2018و�أطفال مثل درا�سة زيراكي وح�سان
( ، )2017ومكفوفني مثل درا�سة مكمني و�آخرين ( )2009وهذا
يعني �أن �أغلب العينات كانت من الن�ساء ،وتراوحت �أعداد العينات
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بني (�15إىل . )180
ات�ضح �أن الدرا�سات ال�سابقة يف الدرا�سة احلالية اعتمدت
على ت�صميم برامج عالجية با�ستخدام العالج اجلديل ال�سلوكي؛
خلف�ض �أعرا�ض بع�ض اال�ضطرابات النف�سية لدى عينات خمتلفة،
والتي �أظهرت فاعلية العالج اجلديل ال�سلوكي يف �أعرا�ض االكتئاب
والي�أ�س ،والكرب النف�سي العام ،وزيادة التوافق االجتماعي ،كما جاء
يف درا�سة ايفر�سون و�شينك ( ، )2009وانخفا�ض دال يف حماوالت
االنتحار و�سلوك �إيذاء الذات ،كما انخف�ضت �أعرا�ض ا�ضطراب
ال�شخ�صية احلدية ،و�أعرا�ض ال�ضيق واالكتئاب والغ�ضب والعالقات
البني �شخ�صية ،كما جاء يف درا�سة مكمني و�آخرين (، )2009
وخف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه يف درا�سة
فليمنج ،مكماهون ،موران ،بيرت�سون ودري�سن . ) )2015وخف�ض
�أعرا�ض ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية وحت�سني م�ستوى التوافق
الزواجي ،كما جاء يف درا�سة ح�سني ( ، )2016وخف�ض ال�سلوك
االندفاعي وال�سلوك التخريبي لدى الطالبات ،كما جاء يف درا�سة
�أبو عيطة ،وال�شمايلة ( ، )2017وحت�سني مهارات اليقظة الذهنية
وخف�ض �صعوبات التنظيم االنفعايل ،وخف�ض �أعرا�ض ال�شخ�صية
احلدية لدى الطالبات ،كما جاء يف درا�سة �أبوزيد ( ، )2017والتحكم
يف الغ�ضب ومكوناته والتنظيم االنفعايل ومكوناته لدى الأطفال
املتنمرين ،كما جاء يف درا�سة زيراكي وح�سان ( ، )2017وخف�ض
�أعرا�ض ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية وخف�ض االندفاعية امل�ؤدية
الحتماالت �إيذاء الذات ،كما جاء يف درا�سة العريان (، )2018
وخف�ض الأعرا�ض االكتئابية بني الن�ساء الإيرانيات املعتمدات على
املخدرات ،كما جاء يف درا�سة �سهرانافارد ،ومريي (. )2018
وهذا يعني �أن العالج اجلديل ال�سلوكي ي�ستخدم �أكرث لدى
الن�ساء ،بالإ�ضافة �إىل الذكور والأطفال ،يف فئات عمرية خمتلفة،
و�أنه فعال يف خف�ض �أعرا�ض كثري من اال�ضطرابات و�أهمها
ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،واالكتئاب ،و�إيذاء الذات والي�أ�س
وال�ضيق النف�سي العام ،والغ�ضب و�صعوبات التنظيم االنفعايل،
واالندفاعية ،وا�ضطرابات الطعام كما �أ�سهم العالج اجلديل ال�سلوكي
يف زيادة التوافق االجتماعي ،والعالقات البني �شخ�صية ،وحت�سني
م�ستوى التوافق الزواجي ،ومهارات اليقظة الذهنية.

مهارات العالج اجلدلي السلوكي
ُي�ساعد العالج اجلديل ال�سلوكي الفرد على اكت�ساب �أربع
مهارات مهمة للغاية ،والتي ميكن �أن تقلل من حجم موجات
االنفعاالت وت�ساعده يف احلفاظ على التوازن اخلا�ص به عندما
تطغى عليه تلك امل�شاعر.وتتمثل هذه املهارات يف التايل:
Ú Úجتاوز املحنة  :Distress toleranceوهي مهارات ت�ساعد
الفرد على التعامل ب�شكل �أف�ضل مع الأحداث امل�ؤملة والأزمات من
خالل بناء املرونة اخلا�صة بالفرد ،و�إك�سابه طرق جديدة لتخفيف
�آثار املواقف والأحداث املزعجة.
Ú Úاليقظة الذهنية  :Mindfulnessوهي مهارات ت�ساعد على
املرور بخربة �أكرث اكتما ًال باللحظة الراهنة مع الرتكيز بدرجة �أقل
على خربات املا�ضي امل�ؤملة �أو الأحداث املخيفة املحتمل حدوثها
أي�ضا �أدوات للتغلب على الأحكام
يف امل�ستقبل.و ُتعطي اليقظة � ً
ال�سلبية املعتادة للفرد عن نف�سه وعن الآخرين.

Ú Úتنظيم االنفعال  : Emotion Regulationوهي مهارات
و�ضوحا على ما ي�شعر به ،ومن
ت�ساعد الفرد يف التعرف ب�شكل �أكرث
ً
ثم مراقبة كل امل�شاعر وتقليل احل�سا�سية لها ،والهدف من ذلك هو
تعديل امل�شاعر امل�ؤملة دون الت�رصف بطرق تفاعلية مدمرة.
Ú Úالعالقات الفعالة  : Interpersonal  Effectivenessمتنح
�أدوات جديدة للتعبري عن معتقدات الفرد واحتياجاته ،وو�ضع حدود
للعالقات ،والتفاو�ض على حلول للم�شاكل مع االحتفاظ بعالقات
متوازنة وفعالة ،ومعاملة الآخرين باحرتام (& McKay, Wood
. )Brantley, 2010
وفيما يلي عر�ض تف�صيلي لكل مهارة:

جتاوز احملنة
مييل بع�ض املر�ضى �إىل ت�صعيد امل�شكلة ويجعلون الأمر
�أ�سو�أ لأنف�سهم عندما ي�شعرون بال�ضعف و�أنهم معر�ضون للخطر،
ولذلك تبقى الأولوية هنا يف تعليمهم املهارات التي حتد من
تفاقم امل�شكلة.وم�ساعدتهم يف العثور على �أن�شطة م�شتتة �أو مهدئة
ت�سمح مبرور هذه اللحظة ب�أقل اخل�سائر ،ومتنعهم من اال�ستجابة
بطريقة عدوانية على نحو متزايد� ،أو م�ساعدتهم على جتنب املوقف
التفاعلي ال�صعب.ف�إن ت�شجيع املر�ضى -وخا�صة الذين يبدو عليهم
دائما �أنهم ال يفعلون �أي �شيء �صحيح للم�شاركة يف ن�شاط ُيطور من
ً
كفاءتهم �سيكون له مردود �إيجابي؛ مل�ساعدتهم على تطوير تقدير
الذات الإيجابية (. )Harvey & Rathbone, 2013
والهدف من تعليم مهارات جتاوز املحنة؛ هو تزويد املر�ضى
مبجموعة متنوعة من اال�سرتاتيجيات ال�ستخدامها يف الوقت
احلا�رض عندما يعانون من �أمل� ،أو �صعوبة� ،أو م�شقة ال ميكن تغيريها
على الفور ،حتى يتعلموا كيف يتحملون الأمل مبهارة.وتتلخ�ص هذه
املهارة يف �أن على املر�ضى جميعا مواجهة الأمل وال�صعوبة التي ال
تقع حتت �سيطرتهم (كالكوارث الطبيعية� ،أو املر�ض �أو موت الأحباء)
.ومن املهم يف هذه الأوقات �أن يتم جتنب تفاقم الأمور واالمتناع
عن اال�ستجابات الال توافقية (مثل ا�ضطراب الطعام ،و�سوء ا�ستخدام
املواد النف�سية) التي قد ُتزيد من الأمل واملعاناة ،وعلى الرغم من
�أن ما يحدث قد يكون خارج �سيطرة الفرد� ،إال �أن ب�إمكانه اختيار
اال�ستجابة املنا�سبة مبهارة حتى تتغري الأمور (Lynch, Chapman,
. )Rosenthal, Kuo & Linehan, 2006

اليقظة الذهنية
«ت�ساعد اليقظة الذهنية امل�شاركني على �أن يالحظوا
بب�ساطة ما يحدث ،دون احلكم عليه ،ودون القيام ب�أي �شيء حيال
ذلك؛ وي�ؤدي ذلك �إىل �إيجاد فر�ص لإعادة البناء املعريف وت�أخر
اال�ستجابة.و ُتعد مبنزلة ا�ستجابة معاك�سة لالندفاع ال�سائد يف هذه
ال�سلوكيات» (. )Harvey & Rathbone, 2013, 235حيث يتم التحكم
يف انتباههم بحيث يتوقفون عن القلق من امل�ستقبل �أو التفكري يف
املا�ضي ،مع زيادة الوعي باللحظة الراهنة ،بحيث يتعلمون املزيد
عما يجعل م�شاعرهم تت�سم بااليجابية� ،أو ال�سلبية (�سليمان)2010 ،
.وتتمثل خطوات الو�صول لليقظة فيما يلي:
 .أاجللو�س يف و�ضع مريح و�إغما�ض العينني.
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العالج اجلدلي السلوكي
(بني النظرية والتطبيق)

د .أحمد عمرو عبد اهلل
د .أحمد صابر الشركسي

.بالتمييز بني الأفكار التي ترد �إىل الذهن على نحو طبيعي
�أو متعمد.
.تالتقليل من �سمة الت�شتت اخلا�ص بالتفكري يف املا�ضي
وامل�ستقبل و�إعادة �صياغتها يف �صورة �إ�سقاطات ذهنية حتدث يف
احلا�رض.
نف�سا
.ثتركيز االنتباه على التنف�س حتى الو�صول �إىل ً 21
متتال ًيا.
.جترك العقل ي�سرتيح على نحو طبيعي بد ًال من جمع الأفكار
(ال�شمايلة. )2016 ،
ويتم التدريب على مهارات اليقظة الذهنية يف بداية العالج،
لأنها ُتعد من املهارات الأ�سا�سية �أو اجلوهرية التي يحتاجها
املر�ضى من �أجل الإفادة بنجاح من املهارات الأخرى التي يتم
تعلمها والتدريب عليها على مدار اجلل�سات العالجية.وت�شكل مهارات
اليقظة الذهنية الأ�سا�س الذي يتم من خالله بناء املهارات الأخرى
مبعناها الوا�سع ،فاليقظة الذهنية هي االحتفاظ ب�شيء ما يف العقل
لدفع االنتباه ملالحظة ما يحدث ،وهو �أمر �أ�سا�سي التخاذ قرار
ب�ش�أن عمل ماهر يتعني على املر�ضى القيام به.فعلى �سبيل املثال،
�إذا قيل لك “يجب �أن تتيقظ بالكيفية التي تتحدث بها “ فيتم الطلب
منك �أن تدفع االنتباه ،لتكون على بينة مبا تقوله وكيف تقوله.كما
ُيعد الأ�سا�س الذي يجب على املر�ضى الوقوف عليه يف مهارة تنظيم
االنفعاالت.و ُتعد اليقظة الذهنية بب�ساطة هي مالحظة ما يحدث ،و ما
مير به الفرد من جتارب وخربات ،دون املوافقة على بع�ض التجارب
�أو اخلربات ورف�ض البع�ض الآخر.وعندما يكون الفرد يف حالة يقظة
متاما
عقلية ،ف�إنه يف هذه احلالة يكون
ً
منفتحا على جميع امل�شاعرً ،
مثل ال�شم�س ال حتدد ما ت�ضيء له �أو ت�رشق عليه جلزء حمدد دون
الآخر ()Lynch, Chapman, Rosenthal, Kuo & Linehan, 2006
.ويت�ضمن عدم احلكم يف اليقظة الذهنية “�أن يكون الفرد واع ًيا منذ
البداية ب�أن ال يقع يف خط�أ و�ضع النا�س �أو الأفكار �أو امل�شاعر �أو
املواقف �أو الأفعال يف فئات ت�صنيفية مثل جيد �أو �سيئ �أو �صواب �أو
خط�أ� ،أو يجب و�أال ينبغي ،وما �إىل ذلك” (Chapman & Rosenthal,
. )2016, 43فيجب �أن نكون واعني بذاتنا ومب�شاعرنا بكل تفا�صيلها
يف املوقف الراهن بغ�ض النظر عن �أي تقييم �أو �أحكام ،حتى نتحكم
يف حالتنا الذهنية جيدا.وتبد�أ هذه املهارة باملالحظة بدون تعليق،
ثم الو�صف يف كلمات حمددة لزيادة الوعي.

تنظيم االنفعال
ت�شمل مهارات تنظيم االنفعال ا�سرتاتيجيات لتعليم املر�ضى
كيفية فهم وت�صنيف م�شاعرهم ،وتعديل الأ�سباب التي تزيد من
قابلية الت�أثر بامل�شاعر ال�سلبية (Chapman & Rosenthal, 2016,
. )43وقد �أ�شار الباحثون �إىل تنظيم االنفعال باعتباره طرق ي�ؤثر
فيها النا�س على حالتهم االنفعالية ،وكيف ُيعربون عن م�شاعرهم،
ويدرك عديد من املهنيني �أن م�شكالت تنظيم االنفعال مو�ضوع
�شائع يف العديد من اال�ضطرابات االنفعالية.كالأفراد الذين
يعانون من االكتئاب ،وا�ضطرابات القلق ،و�سوء ا�ستخدام املواد
النف�سية ،وا�ضطرابات ال�شخ�صية ،واال�ضطرابات الذهانية كالف�صام،
فجميعهم يواجهون على الأقل بع�ض ال�صعوبات يف �إدارة م�شاعرهم
أي�ضا ب�شكل
وانفعاالتهم.وقد تكون مهارات تنظيم االنفعال مفيدة � ً
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كبري مع الأفراد الذين ال يعانون من �أي ا�ضطراب انفعايل حمدد،
فمن منا لي�س بحاجة �إىل ا�ستخدام بع�ض التوجيهات املفيدة حول
كيفية التعامل مع انفعاالته ب�شكل �أكرث فعالية؟ (Chapman,
. )Gratz & Tull, 2011فاملعلومات التي ت�أتي من تراكمات �سلوك
املر�ضى و�رسد انفعاالتهم �أمر حيوي مل�ساعدتهم على فهم كيفية
تطور انفعاالتهم ،و�أين وكيف ميكنهم �إجراء تغيريات على الطريقة
التي يديرون بها الغ�ضب ،والإحباط ،واحلرج ،والعار ،وامل�شاعر
امل�ؤملة الأخرى.فيتم تعليمهم طرق فح�ص �سال�سل ال�سلوك ،وق�ص�ص
االنفعاالت ومراجعتها دون حكم ،ومع جرعات مكثفة من التحقق
من ال�صحة.ويتم ت�شجيع املعاجلني على ا�ستخدام ق�ص�ص من حياتهم
اخلا�صة لكي يجعل ذلك الأمر ذا �صلة ،و�شخ�صيا ،ومثريا لالهتمام.
فعلى املري�ض �أن يت�رصف على عك�س اال�ستجابة الطبيعية� ،إذ
يقوم مث ًال با�ستخدام ن�صف ابت�سامة مع �أولئك الذين �أثاروا م�شاعر
الغ�ضب لديه.فهو فعال ب�شكل خا�ص على الرغم من �صعوبة تعلمه.
وبالتايل ف�إن تكرار منذجة اال�ستجابة املعاك�سة �ضمن العالج
عندما يكون املري�ض معاد ًيا ومهد ًدا (من خالل التحقق من ال�صحة،
وو�ضع حدود ،واال�ستجابة بلطف) فعال ج ًدا يف تخفيف حدة و�شدة
اال�ستجابة االنفعالية.وي�ساعد ذلك الأمر الذين يعانون من �صعوبة
�إدارة الغ�ضب.فهو ي�ساعد على تقليل قابلية الت�أثر بامل�شاعر ال�سلبية،
وله �أهمية خا�صة بالن�سبة للمر�ضى الذين لديهم �سلوكيات متهورة
وم�ضطربة (. )Harvey & Rathbone , 2013

العالقات الفعالة
متكننا مهارات العالقات الفعالة بني الأفراد من احلفاظ على
العالقات ،وحل ال�رصاعات عند حدوثها ،واحل�صول على احتياجاتنا
وتلبية احتياجات الآخرين ب�شكل فعال وبطريقة متوازنة.وت�شمل
هذه املهارة ثالث جمموعات رئي�سة من املهارات :احرتام الذات �أو
(ع �أ ت ت)  ،FASTومهارة (ل م ت �أ)  ،GIVEوالفعالية املو�ضوعية
 DEARMANوكل حرف من احلروف ال�سابقة ي�شري �إىل مهمة
حمددة ،فت�شمل مهارة (ع �أ ت ت)  FASTبناء احرتام الذات كل من
الآتي (عادل يف التف�سريات (كن على حق)  Fairومن دون اعتذار
 ،Apologiesوالتم�سك بالقيم  ،Stick to valuesوالتوا�صل ال�صادق
(.Truthful communicationوهنا ت�سعى جاه ًدا للتو�صل �إىل حلول
ذات فائدة متبادلة و�أخالقية.و�أن يكون لديك عالقة جيدة مع نف�سك،
وتتمثل يف الطريقة التي تتحدث بها مع ذاتك وال�سلوكيات التي
تختارها التي ت�ؤثر على �شعورك جتاه ذاتك .وتوجهنا هذه املهارة
يف �صنع خيارات للعالقات بني الأفراد ،والتفاعل خاللها بطريقة
تزيد من احرتامنا لذاتنا.وي�ستند احرتام الذات يف �أعمال تقوم على
�أولوياتنا و�أهدافنا وقيمنا.ويوفر احرتام الذات الأ�سا�س ال�ستخدام
املهارات الأخرى يف عالقاتك مع الآخرين.بينما يتمثل مهارة (ل
م ت �أ) (لطيف حتى لو كنت غا�ض ًب ًا  ،Gentleومهتم بنقاط �أخرى
 ،Interestedوالتحقق من �صحة �أفكار وم�شاعر الآخرين (ال�صدق)
 ،Validateو�أ�سهل طريقة للتوا�صل  )Easyيف التعامل مع الآخرين
بقدر من الرعاية واالحرتام .وي�سمح لنا هذا الأ�سلوب ب�إقامة
عالقات هادفة من �ش�أنها �أن ترثي حياتنا.ومتكننا هذه املهارات
من �أن نكون جدليني يف ال�رصاعات حتى نتمكن من حلها ب�شكل
فعال.يف حني ت�شمل مهارة ( DEAR MANو�صف  ،Describeوتعبري
 ، Expressوت�أكيد  ، Assertوتعزيز  ، Reinforceويقظة ، Mindful
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ووثوق  ،Appear Confidentوالتفاو�ض  ) Negotiateو�صف الو�ضع
اخلا�ص بك ،والتعبري عن احلال الذي �أنت به ،وت�أكيد ما تريده
بو�ضوح ،وتعزيز مكانتك من خالل الرتكيز على ما تريد وجتاهل
ما ال تريد ،والوثوق بنف�سك حتى لو كنت ت�شعر بالثقة ،والتفاو�ض
مع �شخ�ص مرتدد والو�صول �إىل حل مريح لطلبك ،وبالتايل نكون
م�ؤكدين لذاتنا ،فن�ستخدمها للح�صول على رغباتنا واحتياجاتنا
ب�شكل �أكرث موثوقية ،ولنتعلم قول ال ،و لتعيني حدود العالقة مع
الآخرين والتفاو�ض عند احلاجة.فعليك �أن ت�س�أل نف�سك ثالثة �أ�سئلة
عند العمل اجلديل يف العالقات الفعالة:
Ú Úماذا يحتاج ال�شخ�ص الآخر يف هذا التفاعل (ل م ت �أ) ؟
Ú Úما الذي �أحتاجه يف هذا التفاعل (الفعالية املو�ضوعية
 )DEARMAN؟
Ú Úما املطلوب يف هذا التفاعل للحفاظ �أو بناء احرتام الذات
(ع �أ ت ت (االحرتام) ) ؟ (. )Pederson & Pederson , 2011
ونظراً لأن �شدة االنفعال واملبالغة فيه “قد يزيد من احتمال
ً
�صدور ا�ستجابات غا�ضبة �أو عدوانية لدى املر�ضى ،وبالتايل ف�إن
مهارات العالقات الفعالة بني الأفراد �رضورية خللق املزيد من
التفاعالت التعاونية.وي�ستخدم املعالج هذه املهارات ب�شكل مبا�رش
مع املر�ضى ،وي�ضع مناذج �إيجابية للمهارات لتقليدها.وقد يكون
لدى العديد من املر�ضى تفاعالت قليلة ،وتكون العالقات الفعالة
تعاونية وحمرتمة وغري مقيدة مع �شخ�صية ال�سلطة ،كما �أنه من
ال�رضوري اكت�سابه هذه املهارات بالقدوة والنمذجة كلما كان ذلك
ممك ًنا ،مما يوفر جتربة تعليمية جديدة له” (Harvey & Rathbone,
. )2013, 235ومن ثم تهدف هذه املهارة �إىل حت�سني قدرة الفرد على
�إدارة العالقات بفاعلية وحل ال�رصاعات بني ال�شخ�صية من خالل
معرفة ما نوده ،وما نحتاج �إليه من الآخرين ،وبناء عالقات �سليمة،
والتخلي عن العالقات التي ت�سبب امل�شاكل.

تت�ضمن املرحلة الرابعة م�ساعدة املري�ض على تطوير القدرة على
احلرية والفرح وال�سعادة ،وقد ت�شمل �أهداف العالج يف املرحلة
الرابعة العمل على تقليل م�شاعر الفراغ� ،أو ال�شعور بالوحدة ،وزيادة
اخلربات املرتبطة بال�شعور بحالة من االكتمال.و ُتعد �أهداف املرحلة
الأوىل هي حمور اهتمام معظم البحوث التجريبية املتاحة للعالج
اجلديل ال�سلوكي حتى الآن.ومع ذلك ،ف�إن الهدف النهائي للعالج
اجلديل ال�سلوكي هو توفري عالج �شامل يهدف �إىل م�ساعدة املر�ضى
يف التغلب على جميع م�ستويات الكرب النف�سي لتحقيق الأداء الأمثل
()Linehan, Cochran & Kehrer, 2001; Dimeff & Linehan, 2001

.وت�سرت�شد جل�سات العالج الفردي للعالج اجلديل ال�سلوكي من خالل
و�ضع قائمة وا�ضحة من �أهداف العالج وترتيبها ترتي ًبا هرم ًيا يف
�ضوء الأولوية التي تعتمد على �شدتها وت�أثريها على املدى الطويل،
ولي�س فقط على املدى الق�صري طب ًقا لل�شعور باحلاجة امللحة.وب�شكل
حمدد ،وتعد املرحلة الأوىل من العالج حمور الرتكيز الرئي�سي يف
البحوث حتى الآن.
و ًتعد ال�سلوكيات التي تهدد احلياة �أهداف ذات �أولوية عليا،
تليها ال�سلوكيات التي تتداخل يف �سري العملية العالجية �سواء
اخلا�صة باملري�ض �أو املعالج ،ثم ال�سلوكيات والظروف التي ت�ؤثر
أخريا تنمية املهارات.فقبل البدء يف العالج،
على جودة احلياة ،و� ً
تت�ضمن مرحلة ما قبل العالج التو�صل بني كل من املعالج واملري�ض
�إىل اتفاقات حول �أهم الأهداف العالجية وبناء اجلل�سات العالجية،
من بني �أمور �أخرى (. )Robins & Rosenthal, 2011وي�شري اجلدول
(� )1إىل الت�سل�سل الهرمي للمراحل القيا�سية للعالج اجلديل ال�سلوكي
و�أهدافه املرحلية ( ،)Miller, Rathus & Linehan, 2006الذي يبني
ترابط �أهداف العالج اجلديل ال�سلوكي مبراحلة والتي ميكن توظيفها
مع العديد من اال�ضطرابات النف�سية.
جدول ()1
التسلسل الهرمي لمراحل العالج الجدلي السلوكي وأهدافه المرحلية

مراحل العالج اجلدلي السلوكي

مرحلة ما قبل العالج

العالج اجلديل ال�سلوكي مرن ،وتختلف �أ�ساليبه و�أهدافه
اعتما ًدا على م�ستوى اال�ضطراب لدى املري�ض ،ويوظف العالج يف
�ضوء احتياجات املري�ض احلالية ،وميكن تفعيلها تقري ًبا خالل
�أربع مراحل عالجية.فيدخل املري�ض يف �سلوكيات خطرية �أو
مميتة بع�ض ال�شيء ،مثل ال�سلوكيات االنتحارية� ،أو الإدمان ال�شديد
للهريوين ،ثم يبد�أ العالج اجلديل ال�سلوكي يف املرحلة الأوىل من
العالج الذي يركز خالل هذه املرحلة على الق�ضاء على ال�سلوكيات
الأكرث خطورة ،حتى ي�صبح اخللل ال�سلوكي حتت ال�سيطرة ،ثم ينتقل
املري�ض �إىل املرحلة الثانية من العالج ،والتي تركز على االنتقال
من م�شاعر الب�ؤ�س ال�صامت � Quiet desperationإىل املرور بخربة
التعبري عن هذه االنفعاالت ،وقد ت�شمل املرحلة الثانية م�ساعدة
املر�ضى يف التعبري عن م�شاعرهم بطريقة �سوية بعد فرتة من
العمر من جتنب هذه امل�شاعر ،وكف احلزن املرتبط با�ضطراب كرب
ما بعد ال�صدمة .Posttraumatic stress disorder PTSDبينما
تتناول املرحلة الثالثة م�شاكل احلياة اليومية ،مثل ا�ضطرابات
املحور الأول بالدليل الت�شخي�صي والإح�صائي اخلام�س ،DSM IV
وامل�شكالت الوظيفية املرتبطة باملهن ،وامل�شاكل الزوجية ،ويقوم
أخريا،
بع�ضهم ببناء حياة طبيعية بعد حلول ملثل هذه امل�شكالت ،و� ً

الأهداف

التهيئة وااللتزام املبدئي واملوافقة على العالج و�أهدافه.
املرحلة الأوىل

الأهداف

تقليل ال�سلوكيات التي تهدد احلياة.
تقليل ال�سلوكيات التي تتداخل يف �سري العملية العالجية.
خف�ض ال�سلوكيات التي ت�ؤثر �سل ًبا على جودة احلياة.
زيادة املهارات ال�سلوكية.
املرحلة الثانية

الأهداف

خف�ض كرب ما بعد ال�صدمة.
املرحلة الثالثة

الأهداف

زيادة احرتام الذات.
حتقيق الأهداف الفردية.
املرحلة الرابعة

الأهداف

حل ال�شعور بالنق�ص.
�إيجاد احلرية واال�ستمتاع.

ويتم �إعداد العالج اجلديل ال�سلوكي لعالج املر�ضى يف
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العالج اجلدلي السلوكي
(بني النظرية والتطبيق)

د .أحمد عمرو عبد اهلل
د .أحمد صابر الشركسي

م�ستويات �شدة اال�ضطرابات جميعها ،يف �ضوء �أهدافه.

اسرتاتيجيات العالج اجلدلي السلوكي
على الرغم من �أن ا�سرتاتيجيات العالج اجلديل ال�سلوكي
تتكون عادة من خطوات عدة� ،إال �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجية حمددة ال
يتطلب بال�رضورة تطبيق كل خطوة.ومن املهم ج ًدا �أن يحدد املعالج
الهدف من ا�ستخدام اال�سرتاتيجية ،بد ًال من �أن يقود املري�ض ب�شكل
غري مرن يف �سل�سلة من املناورات املقررة.وي�ستخدم العالج اجلديل
ال�سلوكي خم�س ا�سرتاتيجيات لتحقيق الأهداف ال�سلوكية:
 .أاال�سرتاتيجيات اجلدلية .Dialectical strategies
.با�سرتاتيجيات التحقق من ال�صحة .validation strategies
.تا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت Problem- solving
.strategies
.ثاال�سرتاتيجيات الأ�سلوبية .Stylistic strategies
.جا�سرتاتيجيات �إدارة احلاالت Case management
.strategies
وميكن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات معينة يف �إطار جل�سة فردية
حمددة ومع عميل معني �أكرث من غريها ،ولي�س كل اال�سرتاتيجيات
تكون �رضورية �أو منا�سبة.فقد ُت�شكل كل من ا�سرتاتيجيات التحقق
من ال�صحة وحل امل�شكالت ،جن ًبا �إىل جنب مع اال�سرتاتيجيات
اجلدلية جوهر العالج اجلديل ال�سلوك ي (�Miller, Rathus & Line
. )han, 2006, 54وت�ساعد اال�سرتاتيجات اجلدلية املر�ضى على
االن�سالخ من طرق التفكري والنظرة اجلامدة للحياة ،فعلى املعالج
تقبل املري�ض كما هو بخرباته ومبيوله ومب�شاعره بدرجة عالية
من امل�صداقية� ،أما بالن�سبة للمري�ض فعليه �أن يتقبل نف�سه وواقعه
ويعي�ش احلياة كما هي�.أما ب�ش�أن التغيري فيتمثل يف تنظيم امل�شاعر
وتكوين عالقات فعالة يف �ضوء مهارات ت�ساعدهم على ذلك ،ليحققوا
�أهدافهم ب�شكل فعال ،ولكن ال يعتمد هذا التغيري على التقييم (�صح،
خط�أ) �أو (عقالين ،غري عقالين) كما هو متبع يف بع�ض الأ�ساليب
العالجية الأخرى.

االسرتاتيجيات اجلدلية
هناك ثالثة �أنواع من اال�سرتاتيجيات اجلدلية ،النوع الأول
يتعلق بكيفية بناء املعالج للتفاعالت بني ال�شخ�صية ،وباملعنى
الأعم ي�شري �إىل كيف يوازن املعالج التوترات اجلدلية يف �إطار
العالقة العالجية ،ف�إن اجلدلية الأ�سا�سية يف �أي عالج نف�سي ،مبا
يف ذلك املر�ضى الذين لديهم ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،تتمثل يف
حالة التوازن بني القبول والتغيري.فيتمثل موقف العالج اجلديل يف
اجلمع واملزج املتوا�صل للقبول مع التغيري ،واملرونة مع الت�صلب،
والرتكيز على القدرات مع الرتكيز على العجز.والهدف من ذلك هو
�إخراج الأ�ضداد� ،سواء يف العالج واحلياة العامة للمري�ض ،وتوفري
فر�ص ومواقف لإحداث توليفات.والرتكيز على الأ�ضداد يحدث
�أحيا ًنا مع مرور الوقت (على مدى التفاعل كله)  ،بد ًال من وقت واحد
�أو يف كل جزء من التفاعل.النوع الثاين خا�ص بكيفية حتديد املعالج
لل�سلوكيات املاهرة (تعليم ال�سلوكيات اجلدلية) يتمثل يف �أن ال�صالبة
والإفراط ال�سلوكي دليل على �أن التوليف مل يتحقق بعد؛ وبالتايل ال

ميكن عدها ا�سرتاتيجية جدلية.وبد ًال من ذلك ،ف�إن الطريق الو�سط
املماثل لتلك الذي تدعو �إليه بوذية الزن  Zen Buddhismي�ؤيد
التفكري اجلديل �إذ � َّإن الطريق الو�سط لي�س يف منت�صف الطريق بني
متاما ،وهذا الت�شديد على التوازن م�شابه
التطرف ،ولكنه م�سار جديد ً
للنهج الذي يدعو �إليه منوذج منع االنتكا�س لعالج ال�سلوكيات
الإدمانية.وبالتايل ف�إن املعالج ي�ساعد على انتقال املري�ض من
طريقة التفكري (�إما – �أو �“ )Either- orإىل” (كالهما -و )Both- and
.والنوع الثالث يتكون من ا�سرتاتيجيات حمددة ت�ستخدم �أثناء �إجراء
العالج وهي ثماين ا�سرتاتيجيات تتمثل يف ( )1الدخول يف مفارقة
 ،Entering the paradoxxو ( )2ا�ستخدام اال�ستعارة �Using meta
 ،phorrو ( )3لعب دور حمامي ال�شيطان �playing the devil’s advo
 ،cateو ( )4التمديد والإطالة  ،Extendingو ( )5تفعيل العقل احلكيم
 ،Wise mindو (� )6صنع ع�صري الليمون من ثمرة الليمون Making
( lemonade out of lemonsحتويل ال�سلبيات �إىل �إيجابيات)  ،و ()7
ال�سماح بالتغيري الطبيعي  ،Allowing natural changeو ( )8التقييم
اجلديل من خالل طرح ال�س�ؤا ل “ما الذي يتبقى هنا؟ ” (�Miller, Ra
. )thus & Linehan, 2006, 56و�سيتم الرتكيز عن اال�سرتاتيجيات
اجلدلية املحددة �أكرث من غريها ،فيما يلي:
Ú Úالدخول يف مفارقة (تناق�ض) ُ :يعد الدخول يف مفارقة
ا�سرتاتيجية قوية؛ لأنها حتتوي على عن�رص املفاج�أة.ويقدم املعالج
املفارقة دون �رشح ذلك ،و ُي�سلط ال�ضوء على التناق�ضات داخل ال�سلوك
والعملية العالجية والواقع ب�شكل عام.و ُيعد جوهر اال�سرتاتيجية
يف رف�ض املعالج التدخل يف تف�سري عقالين منطقي.و يتم دفع
املري�ض لتحقيق التفاهم ،والتحرك نحو توليف الأقطاب وحل
املع�ضلة نف�سها .وقد �سلطت لينهان ال�ضوء على عدد من املفارقات
النموذجية والتوترات اجلدلية التي واجهتها على م�سار العالج.فعلى
�سبيل املثال ،يكون للمر�ضى حرية اختيار �سلوكهم اخلا�ص ،ولكن
ال ميكنهم البقاء يف العالج �إذا كانوا ال يعملون على تغيري �سلوكهم.
قدرا �أكرب من اال�ستقاللية لكي
كما يتم تعليم املر�ضى �أن يحققوا ً
ي�صبحوا �أكرث مهارة يف طلب امل�ساعدة من الآخرين.و�أن املري�ض
لديه احلق يف االنتحار ،ولكن �إذا كان قد �أقنع املعالج �أن االنتحار
و�شيك من �أي وقت م�ضى ،فبالتايل ي�صبح م�ؤم ًنا (يف و�ضع �آمن)
بدرجة كبرية.واملر�ضي غري م�س�ؤولني عن الطريقة التي ي�سلكونها،
لكنهم م�س�ؤولون عما �سي�صبحون.و يتم ت�سليط ال�ضوء على هذه
احلقائق املتناق�ضة ،ويقوم كل من املري�ض واملعالج باملواجهة
والتخلي عن الأمناط اجلامدة من الفكر واالنفعال وال�سلوك بحيث
تظهر �أمناط �أكرث عفوية ومرنة ()Miller, Rathus & Linehan, 2006
.
Ú Úا�ستخدام اال�ستعارة واملجاز (مثَل� ،أو حكاية رمزية،
�أو خرافة� ،أو ت�شبيه� ،أو رواية ق�ص�ص) � :إن ا�ستخدام اال�ستعارة،
والق�ص�ص ،والأمثال ال�شعبية �أمر بالغ الأهمية يف العالج اجلديل
ال�سلوكي ،ويوفر و�سيلة بديلة لتعليم التفكري اجلديل .فتكون الق�ص�ص
عادة �أكرث �إثارة لالهتمام يف الأ�ساليب التعليمية� ،إذ �إنها �أ�سهل
للتذكر ،وت�شجع البحث عن معان خمتلفة للأحداث مو�ضع التدقيق.
وميكن �أن ت�ستخدم اال�ستعارات ب�شكل خالق ،و�أن ت�ساعد على الفهم،
وعلى اقرتاح حلول للم�شكالت ،و�إعادة �صياغة كل من م�شاكل
املر�ضى والعملية العالجية لهم.
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Ú Úلعب دور حمامي ال�شيطان :هذه التقنية تتمثل يف اقرتاح
املعالج ملوقف م�ضاد عن موقف املري�ض املعلن� ،أو التي �رصح بها
لك�شف حقيقة مفقودة� ،أو لتحقيق موقف �أكرث تواز ًناً .ف�إن املعالج
قائما فقط على الرتويج
ال ي�ضطر �إىل االعتقاد ب�أن التعار�ض يكون ً
بفكرة �أن هناك مواقف �أو حاالت �أخرى بديلة .فعلى �سبيل املثال:
عندما �أعلنت �إحدى ال�سيدات �أنها واقعة يف احلب ،و�أنها كانت تخطط
للزواج بعد ق�صة رومان�سية ملدة �أ�سبوع ،ذكر لها املعالج �أن الزواج
ميكن �أن يخنق احلب والرومان�سية ،و�أنه يجب عليها حماية العالقة
عن طريق ت�أجيل الزواج �إىل �أجل غري م�سمى! وقد �أجلت ال�سيدة خطة
الزفاف وانتهت يف نهاية املطاف هذه العالقة بعد �أ�شهر عدة دون
احلاجة �إىل حمامي طالق ( . )Pederson, 2015,163ونفرت�ض
التزاما مبدئ ًيا قو ًيا بح�ضور العالج اجلديل
�أن �أحد املر�ضى يقدم
ً
ال�سلوكي ملدة عام .وبد ًال من �أن يخربه املعالج بب�ساطة “هذا �أمر
خميف” ف�إنه ي�ضع الكرة برفق يف ملعبه في�س�أله “هل �أنت مت�أكد �أنك
ترغب يف ذلك؟ �إنه �سوف يكون عم ًال �شاقاً” ت�سمى هذه اال�سرتاتيجية
“الت�أييد ال�شيطاين” مما ي�ؤدي �إىل تقوية حجة املري�ض من �أجل
ت�أكيد �سبب وكيفية �إكمال العالج وعدم الت�رسب .ففي هذه احلالة
يوجه املعالج املري�ض نحو تقوية حججه لقبوله يف العالج بد ًال من
Ú Úال�سماح بالتغيري الطبيعي :وهناك �سمة �أ�سا�سية للتفكري
حماولة �إقناعه باال�ستمرار فيه (�سليمان. )2010 ،
اجلديل «تتمثل يف الطبيعة املتغرية للعامل .ويعني ال�سماح بالتغيري
Ú Úالتمديد والإطالة :وقد ا�ستمد م�صطلح «التمدي د � Exالطبيعي؛ تعليم املر�ضى كيفية التكيف مبهارة مع تقلبات احلياة
 ”tendingمن ريا�ضة الأيكيدو  Aikidoوهي �أحد �أ�شكال الألعاب اليومية بديال للعجز عن مواجهة التغيري� ،أو حماولة بال جدوى
اليابانية للدفاع عن النف�س .ويحدث التمديد عندما ينتظر ممار�س لل�سيطرة على الواقع .والعن�رص الأ�سا�سي يف ال�سماح بالتغيري
ال مع ما تقدمه لك احلياة»( (�Ped
الأيكيدو حركات املناف�س للو�صول �إىل مرحلة االنتهاء الطبيعي له الطبيعي هو �أن تتقبل ،وتكون فعا ً
(اال�ست�سالم ،فقد الطاقة)  ،ويرتك املناف�س �ضعيفا وخارج التوازن.
. )erson, 2015, 166
و ُيعد املكافئ لهذه اال�سرتاتيجية انفعال ًيا ا�سرتاتيجية حمامي
كثريا ما يدور �أي عالج نف�سي حول
Ú Úالتقييم اجلديل:
ً
ال�شيطان .وهي ا�سرتاتيجية فعالة ب�شكل خا�ص عندما يهدد العميل
بعواقب وخيمة حلدث �أو م�شكلة ما ( Miller, Rathus & Linehan,عملية التقييم .وهذا يعني �أن كلاً من املعالج واملري�ض يحاوالن
 . )2006, 58فقد یدعو املعالج �إیل خداع العمیل� ،أو ا�ستخدام املبالغة معرفة درجة ت�أثري العالج بال�ضبط ،وما العوامل التي ت�سببت
على �سبيل املثال ،عندما يهدد مري�ض يف وحدة املر�ضى الداخلية يف �سلوك الفرد و�شعوره وتفكريه .وتقييم ما يحدث �إن كان خط�أ
باالنتحار بطريقة غا�ضبة ،فقد يقول له املعالج“ :ا�سمع ،هذا �أمر �أو �صحيحا يف حياة املري�ض ويف العالج ،وما يجري يف هذه
خطري ح ًقا ،ويجب علينا الآن �أن نذهب ون�ضعك حتت املراقبة اللحظة ب�شكل خا�ص .ويتطلب التقييم اجلديل �أن يقوم املعالج مع
واملالحظة املبا�رشة ،وجنعلك ترتدي ثوب االنتحار” (&  Dimeffاملري�ض بالبحث با�ستمرار عما هو مفقود من التف�سريات الفردية
. )Koerner, 2007, 14
دائما
�أو ال�شخ�صية لل�سلوكيات والأحداث الراهنة .وال�س�ؤال املطروح ً
Ú Úتفعيل العقل احلكيم :يتطلب هذا التدخل من املري�ض النظر هو «ما الذي يتبقى هنا؟ وال يتوقف التقييم يف البيئة املبا�رشة� ،أو
يف الو�ضع احلايل� ،أو امل�شكلة احلالية من وجهة نظر العقل احلكيم .تاريخ الأ�رسة� ،أو جتارب التعلم ال�سابقة الأخرى .كما �أنها تفح�ص
فيمكن �أن يتم �س�ؤال املري�ض الن�شط انفعال ًيا ما الذي ميليه عليه الت�أثريات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية على �سلوك املري�ض
عقله الواعي وما الطريق الذي يوجهه جتاهه .وي�أتي تفعيل العقل احلايل .فالوعي اجلديل هو الذي ُيعيد الأجزاء املفقودة �إىل �صياغة
احلكيم يف بع�ض الأحيان من ا�ستدعاء حالة مفقودة من العقل .الذات والواقع احلقيقي للفرد حتى نتمكن من ر�ؤية عاملنا النف�سي
وباملثل ،ميكن توجيه مري�ض مثقف �أو منطقي للتحدث عن عقله واالجتماعي كما هو ح ًقا ،وميكن �أن نرى �إمكانيات حقيقية من
العاطفي (. )Miller, Rathus & Linehan, 2006, 59
�أجل تغيريها ،حيث يتم ا�ستعادة الأجزاء املفقودة ،ومن ثم تظهر
�Ú Úصنع ع�صري الليمون من ثمرة الليمون :يتمثل يف املثل ر�ؤى جديدة يف �إمكانية التغيري النف�سي واالجتماعي التي كانت
ال�شعبي القائل بــ»عندما متنحك احلياة الليمون ،عليك �أن ت�صنع ال ميكن فهمها يف ال�سابق .ف�إن التقييم اجلديل مع الن�ساء على
ع�صري الليمون» الفكرة هي �أن التفا�ؤل الواقعي ،ومهارات التكيف وجه اخل�صو�ص يوجه االنتباه �إىل دور التحيز اجلن�سي ،وتوقعات
والرغبة يف تبني �أن التغيري ي�ؤدي �إىل البقاء على قيد احلياة ،وتخطي
دور اجلن�س يف م�شاكل الأفراد يف الواقع ،دور اجلن�س ،والطبقة
املحن ب�شكل فعال .وت�شري هذه اال�سرتاتيجية �إىل اجلانب امل�رشق،
االجتماعية ،والتوقعات الدينية والعن�رصية ُينظر �إليهم من
و�إيجاد عن�رص �إيجابي من امل�شكلة ،فعندما واجهت �إحدى املري�ضات
م�شكلة �صحية خطرية� ،ألغت ا�شرتاكها يف قنوات التلفزيون اخلا�ص الناحية اجلدلية باعتبارهم م�ؤثرات مهمة على ال�سلوك الفردي
(. )Linehan, 1993b

بها ،وتوقفت عن تناول الطعام ال�رسيع ،وان�ضمت �إىل ناد للم�شي.
وقد تخطت خالل �ستة �أ�شهر الأزمة ال�صحية ،ووفرت املال ،وكونت
�صداقات جديدة ،ورمبا ب�شكل غري مفاجئ �شعرت �أنها �أف�ضل على
امل�ستوى البدين واالنفعايل عما كانت عليه يف ال�سنوات ال�سابقة
( . )Pederson,2015حيث ت�ساعد هذه اال�سرتاتيجية املعالج على
التعامل مع املواقف اجلامدة .فعلى �سبيل املثال ،قد ي�شكو املري�ض
من �أنه يكره ب�شدة املعالج يف جمموعته ،ويرغب يف تغيري جمموعة
املهارات .وهنا ميكن �أن تكون ا�ستجابة املعالج خمتلفة :ينظر �إليها
باعتبارها فر�صة لتعلم التعامل مع االنفعاالت ال�سلبية ال�شديدة
�ضد ال�سلطة .ثم يو�ضح املعالج �أوجه ال�شبه بني معالج املجموعة
غري املرغوب فيه و�أ�شخا�ص ال�سلطة الآخرين (مثل املعلم �أو رئي�س
العمل �أو امل�رشف)  ،ويعدها فر�صة لتعلم كيفية حتمل ال�شخ�ص الذي
ال يرغب فيه ،ولكنه عليه العمل معه .يو�ضح هذا املثال وغريه من
الأمثلة منظور اال�سرتاتيجيات اجلدلية جميعها لتزويد املري�ض
بحركة و�رسعة وتدفق بحيث ال يلتزم املري�ض واملعالج بثنائية
“لن �أفعل ذلك” مقابل “بلى �سوف تفعل” (�سليمان)2010 ،
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العالج اجلدلي السلوكي
(بني النظرية والتطبيق)

د .أحمد عمرو عبد اهلل
د .أحمد صابر الشركسي

اسرتاتيجيات التحقق من الصحة
وي�ستلزم التحقق من ال�صحة التو�صل �إىل فهم خربات
املري�ض ،وتعد ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية للعمل بفعالية مع الأ�شخا�ص
ذوي احل�سا�سية االنفعالية .والتحقق من ال�صحة لي�س كاف ًيا لتحقيق
أمرا
التغيري ،ولكن من دونه ال ميكن �أن يكون هناك �أي تغيري .وتعد � ً
�رضور ًيا لبناء الثقة و�إقامة حتالف عالجي قوي .فاملعاجلون
الذين يعملون مع الأفراد الذين ُيعانون من �سوء تنظيم انفعايل حاد
يحتاجون �إىل التعبري بالتحقق من ال�صحة مدة كل تفاعل ،وخا�صة
قبل تقدمي امل�ساعدة يف حل امل�شكالت .حتى عندما يطلب املر�ضى
مبا�رشة احل�صول على م�ساعدة .فمن املرجح �أن تكون ا�ستجابة
املعالج التي ال ت�شمل التحقق من ال�صحة غري متحم�سة ومنطية
وغري داعمة ( ،),McMain & Wiebe, 2013وتعد ا�سرتاتيجيات
التحقق من ال�صحة ا�سرتاتيجيات قبول يف املقام الأول ،يف حني
ُتعد ا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت �ضمن ا�سرتاتيجيات التغيري .ويعني
التحقق من ال�صحة ،االعرتاف مبا هو �صحيح يف الواقع ولي�س جعل
�صحيحا .وميكن النظر يف التحقق من ال�صحة يف �أي م�ستوى
ال�شيء
ً
من امل�ستويات ال�ستة .ويعد كل م�ستوى �أكرث اكتما ًال من ال�سابق ،كما
يعتمد كل م�ستوى على واحد �أو �أكرث من امل�ستويات ال�سابقة .وتتمثل
امل�ستويات كالتايل:
Ú Úامل�ستوى الأول :يتطلب اال�ستماع �إىل املري�ض ،ومراقبة
ما يقوله ،وما ي�شعر به وما يقوم به .فجوهر هذه اخلطوة هو �أن
اهتماما ملا يقوله املري�ض
يهتم املعالج باملري�ض .ويويل املعالج
ً
ويفعله .وعلى املعالج �أن ُي�شري �إىل الفروق الدقيقة يف ا�ستجابة
املري�ض �أثناء التفاعل.
Ú Úامل�ستوى الثاين :هو انعكا�س دقيق يعود �إىل املري�ض حول
م�شاعره و�أفكاره و�سلوكياته اخلا�صة .فيقوم املعالج هنا بنقل مدى
فهمه للمري�ض و�أنه ا�ستمع ملا قاله جي ًدا ،ور�ؤيته ملا فعله ،وحتديد
�شكل ا�ستجابته.
Ú Úامل�ستوى الثالث :يقوم املعالج بفهم جوانب �أخرى من
خربات وا�ستجابة املري�ض للأحداث التي مل يتم �إبالغها مبا�رشة من
قبل املري�ض .ويقوم املعالج بقراءة �سلوك املري�ض ،ويو�ضح له ما
ي�شعر به ،وما يرغبه ،وما يفكر فيه ،و ما يقوم به فقط من خالل
قادرا على
معرفة املعالج مبا حدث للمري�ض .فعندما يكون املعالج ً
الربط بني احلدث وال�سلوك دون �أن يح�صل على �أي معلومات عن
قادرا على التعبري عن االنفعاالت واملعاين
ال�سلوك نف�سه؛ �سيكون ً
التي مل يعرب عنها املري�ض.
Ú Úامل�ستوى الرابع :يتم التحقق من ال�سلوك من حيث �أ�سبابه.
وي�ستند التحقق من ال�صحة هنا �إىل فكرة �أن كل �سلوك ناجت عن
�أحداث حتدث يف الوقت املنا�سب ،وبالتايل ميكن فهمها من حيث
املبد�أ .ف�إن ال�سبب مربر منطقي حلدوث ال�سلوك .وعلى الرغم من �أن
املعلومات قد ال تكون متاحة ملعرفة الأ�سباب ذات ال�صلة بال�سلوك،
�إال �أن م�شاعر املري�ض و�أفكاره و�أفعاله يكون معناها كامال ووا�ضحا
يف �سياق خربات وحياة الفرد احلالية.
Ú Úامل�ستوى اخلام�س :ي�شري املعالج �إىل �أن هذا ال�سلوك له ما
يربره ومنطقي ،وذا مغزى وفعال يف �ضوء الأحداث اجلارية ،والأداء
احليوي ،و�أهداف حياة املري�ض .فيبحث املعالج عن ذلك ويعك�س
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احلكمة �أو �صحة ا�ستجابة املري�ض ،وي�شري �إىل �أن ا�ستجابته �أمر
مفهوم ومتقبل .ويجد املعالج احلقائق ذات ال�صلة يف البيئة احلالية
التي تدعم �سلوك املري�ض .وهكذا ،ف�إن املعالج يبحث يف ا�ستجابات
املري�ض للت�أكد من دقتها الأ�صيلة �أو مدى مالءمتها� ،أومعقوليتها،
وكذلك التعليق على االختالل الكامن يف اال�ستجابة �إذا لزم الأمر.
Ú Úامل�ستوى ال�ساد�س :تتمثل املهمة هنا يف التعرف على
ال�شخ�ص كما هو .والر�ؤية واال�ستجابة لنقاط القوة ،وقدرات الفرد
مع احلفاظ على فهم متعاطف ثابت لل�صعوبات الفعلية واخللل
الوظيفي للمري�ض .ويعتقد املعالج يف قابلية الفرد للتغيري والتحرك
نحو �أهداف احلياة يف نهاية املطاف (Miller, Rathus & Linehan,
. )2006

اسرتاتيجيات حل املشكالت
ا�سرتاتيجيات تغيري �أ�سا�سية م�صممة لتعزيز �أ�سلوب حل
امل�شكالت الن�شطة مع املر�ضى غري القادرين على التنظيم االنفعايل،
خا�صة ممن لديهم ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،ومع ذلك ف�إن تطبيق
هذه اال�سرتاتيجيات حمفوف بال�صعوبات .فيجب على املعالج
�أن ي�ضع يف اعتباره �أن العملية �ستكون �أكرث �صعوبة مع املر�ضى
الآخرين .ف�إن احلاجة �إىل الفهم والتدخالت التي تهدف �إىل تعزيز
املزاج الإيجابي �أمر بالغ الأهمية .وتعد ا�سرتاجتيات حل امل�شكالت
يف العالج اجلديل ال�سلوكي عملية مكونة من مرحلتنيُ :تركز املرحلة
الأوىل على فهم وقبول م�شكلة حمددة ،بينما ُتركز املرحلة الثانية
على توليد وتنفيذ حلول بديلة .وتوظف املرحلة الأوىل التحليل
ال�سلوكي الذي يت�ضمن نظرة ثاقبة لأمناط ال�سلوك املتكررة ،و�إعطاء
معلومات توجيهية عن مبادئ ال�سلوكيات ،والقواعد واملعايري ،وما
�إىل ذلك .بينما ت�ستهدف املرحلة الثانية التغيري على وجه التحديد
من خالل ا�ستخدام حتليل احلل الذي ينطوي على توجيه املري�ض
�إىل �إجراءات التغيري العالجي املحددة التي قد ت�ؤدي �إىل التغيريات
املطلوبة ،وقد �صممت اال�سرتاتيجيات ال�ستخال�ص وتعزيز االلتزام
بهذه الإجراءات (.Miller, Rathus & Linehan, (2006

االسرتاتيجيات األسلوبية
«ا�سرتاتيجيات لها عالقة ب�أ�سلوب و�شكل التوا�صل يف العملية
العالجية الذي يقدمه املعالج ،حول كيفية تقدمي العالج؟ بد ًال من
ما العالج؟ » ( . )Miller, Rathus & Linehan, 2006, 66وت�ستخدم
اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لتحقيق التوازن بني القبول والتغيري .على
�سبيل املثال ،يتطلب العالج اجلديل ال�سلوكي من املعالج �أن يكون
لديه �أ�سلوب توا�صل متوازن .فعلى جانب القبول ،يقوم املعالج
با�ستخدام �أ�سلوب التجاوب  Responsive styleحيث ُي�ؤخذ جدول
�أعمال املري�ض على حممل اجلد وي�ستجيب مبا�رشة له بد ًال من
تف�سريه ملعانيه الكامنة .على �سبيل املثال� ،إذا كان املري�ض ي�س�أل
املعالج عن �شيء �شخ�صي ،فيكون املعالج �أكرث عر�ضة ال�ستخدام
الك�شف الذاتي ،وامل�شاركة الدافئة ،وال�صدق� ،إما للرد على ال�س�ؤال
مبا�رشة �أو �أن يرف�ض فعل ًيا الإجابة على �أ�سا�س حدود العالقة
املهنية .ومع ذلك ،ف�إن هذا الأ�سلوب وحده� ،أوعدم التوازن جتاه هذا
الأ�سلوب ميكن �أن ي�ؤدي �إىل طريق م�سدود .فعندما يكون املري�ض
تجهما ،فريدد ق�صة التظلم نف�سها مرات عديدة للمعالج،
مكتئ ًبا �أو ُم ً
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ومن ثم يقوم املعالج بب�ساطة ب�إعادة �صياغتها بالرتابة نف�سها فاعلية العالج اجلدلي السلوكي مع املرضى

للمري�ض ،فمن املحتمل �أن يبقى مزاج املري�ض كما هو� ،أو يزداد
�سوءا .وبالتايل ،ف�إن التوا�صل املتبادل املتوازن من خالل �أ�سلوب
ً
اال�ستخفاف وعدم التجان�س  ،Irreverent styleالذي يهز املري�ض
و ُيخرجه عن م�ساره؛ لي�ساعده على ا�ستئناف املهمة العالجية ب�شكل
جيد .على �سبيل املثال ،قد ي�ستخدم املعالج طريقة غري تقليدية،
وغريبة بالن�سبة للمري�ض .فاملعالج الذي كان م�شاركا للمري�ض يف
�رصاعه مع ال�سلطة ،يتحول م�ستوى �صوته فج�أة ،في�ضحك ويقول
“�أنت تعرف ،هذه اللحظة هي لي�ست جمرد الأ�سود والأبي�ض كما كنت
�أظن”� .إن املر�أة التي تظن �أن خطر فقدان زوجها له ت�أثري كبري على
الأزمات االنتحارية “انظري� ،إن جتريح ذاتك وترك الدم يف جميع
�أنحاء احلمام لي�س �إال تدمري لأي �أمل يف وجود عالقة حقيقية مع
“نظرا لأنك قد اعتدت
زوجك” �أو قد يقول املعالج �إىل مري�ض جديد
ً
على اثنني من املعاجلني الثالثة الآخرين ،دعنا نبد�أ مع ما �أدى �إىل
ذلك ،وكيف �أنه لن يحدث معي .ف�أنا �س�أكون عدمي الفائدة لك �إذا
كنت خائف منك “ .ويت�ضمن �أ�سلوب التوا�صل غري املتجان�س �أو
اال�ستخفاف ا�ستخدام نغمة املواجهة ،وذلك با�ستخدام الفكاهة �أو
ال�صياغة غري التقليدية ،وكثافة الت�أرجح ،يف بع�ض الأحيان التعبري
عن القدرة املطلقة �أو العجز عن مواجهة م�شاكل املري�ض (& Dimeff
.)Koerner, 2007

اسرتاتيجيات إدارة احلاالت
و ُتعد ا�سرتاتيجيات �إدارة احلاالت يف العالج اجلديل ال�سلوكي
مهمة لتعزيز تعميم املهارات ،و�أكرث حتدي ًدا من املفهوم التقليدي
لإدارة احلاالت ،وت�شمل هذه اال�سرتاتيجيات الت�شاور مع املري�ض،
والتدخل البيئي ،والت�شاور مع املعالج .بالإ�ضافة �إىل تطبيقها على
نطاق وا�سع ،فتختلف ا�سرتاتيجيات �إدارة احلاالت يف العالج اجلديل
ال�سلوكي جذر ًيا عن النماذج الأخرى لإدارة حالة املري�ض ب�سبب
االعتماد القوي على نظرية التعلم االجتماعي ،والرتكيز الأ�سا�سي
على الأ�ساليب التي تعلم املري�ض با�ستمرار �ضمن �إطار اجتماعي
حيوي وفل�سفة جدلية .والدور الأ�سا�سي للمعالج هو ا�ست�شارة
املر�ضى حول كيفية �إدارة �شبكاتهم االجتماعية �أو املهنية ،دون
احلاجة �إىل الت�شاور مع ال�شبكة االجتماعية نف�سها حول كيفية
�إدارة املري�ض ( . )Linehan, 1993aفالأفراد الذين ي�ستوفون
معايري ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية يف كثري من الأحيان لديهم �أكرث
من معالج ،وبالتايل مت تطوير عدد من اال�سرتاتيجيات مل�ساعدة
املعالج على �إدارة العالقات مع املعاجلني الآخرين و�أفراد الأ�رسة.
وتتمثل يف ا�سرتاتيجية الت�شاور مع العميل التي ت�ؤكد على التغيري،
حيث يت�شاور املعالج مع املري�ض حول كيفية التعامل مع العالقات
مع مقدمي العالج الآخرين و�أفراد الأ�رسة ،بد ًال من الت�شاور ب�شكل
مبا�رش مع مقدمي العالج الآخرين و�أفراد الأ�رسة �أنف�سهم حول كيفية
التعامل مع املري�ض .وهذا يعني �أن املعالج ال يجتمع مع املهنيني
حا�رضا
الآخرين ب�ش�أن املري�ض ،ولكن بد ًال من ذلك يكون العميل
ً
يف اجتماعات تخطيط العالج (ويف�ضل �أن يكون قد قام ب�إعدادها)
(. )Dimeff & Koerner, 2007

�إن تعلم تنظيم االنفعال يحدث ب�شكل طبيعي كلما كربنا،
وتنمو هذه املهارات تدريج ًيا ،ب�سبب ن�ضج الدماغ ودور من حولنا
يف تعليمنا كيفية تنظيم عواطفنا .على �سبيل املثال ،عندما ن�سقط
وتنجرح ركبتنا� ،أو عندما ن�ستيقظ يف الليل ونحن نبكي ب�سبب
التعر�ض لكابو�س ،ف�إن الأم �أو مقدمي الرعاية ب�شكل عام يحاولون
تهدئتنا غال ًبا ،و ُيعلموننا كيفية القيام بذلك من تلقاء �أنف�سنا� .أو
عندما كنا ن�شعر بالغ�ضب ،ف�إن �أحد مقدمي الرعاية �سيخربنا �أن
غ�ضبنا منطقي ومفهوم ،ومن ثم ي�ساعدنا على معرفة ما يجب
فعله للم�ساعدة يف احلد من غ�ضبنا .ولكن لي�س كل �شخ�ص يتلقى
هذا النوع من التدريب ،ولكن �إذا كنت ال تتعلم تلقائ ًيا كيفية
تنظيم انفعاالتك ،فال يزال ب�إمكانك تعلم املهارات التي من �ش�أنها
م�ساعدتك على �إدارة االنفعال بقدر من الوعي .حتى جاء العالج
اجلديل ال�سلوكي مبهاراته للتدريب على التنظيم االنفعايل� ،إذ � َّإن
الفر�ضية الأ�سا�سية الكامنة وراء العالج املعريف ال�سلوكي هو �أن
انفعاالتنا ،و�أفكارنا ،و�سلوكياتنا كلها مرتابطة ،و�أن تغيري جانب
أثرا على اجلانبني الآخرين.
واحد من هذه اجلوانب ،ميكن �أن يرتك � ً
وبعبارة �أخرى ،من خالل تغيري الطريقة التي نفكر بها يف املوقف،
ميكن �أن تتغري امل�شاعر وال�سلوكيات اخلا�صة بنا يف هذه احلالة.
ومن خالل تغيري الطريقة التي نت�رصف بها يف موقف ما ،ميكننا
تغيري �أفكارنا وانفعاالتنا ،وهلم جرا .فمن خالل عمل لينهان مع
املر�ضى الذين يعانون من ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ،كان هناك
احلاجة �إىل ابتكار عالج جديد .كما هو احلال مع العالج املعريف
ال�سلوكي ،وتنبع مهارات العالج اجلديل ال�سلوكي من الفر�ضية
الأ�سا�سية �أن م�شاعرنا ،و�أفكارنا ،و�سلوكياتنا كلها مرتابطة ،ولكن
�أ�ضافت لينهان مفاهيم اليقظة الذهنية والقبول لهذا املنطلق .وما
يعنيه هذا يف �ضوء عدم التنظيم االنفعايل �أن تتعلم كيف ت�صبح على
بينة بخرباتك ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك امل�شاعر والأفكار وال�سلوكيات،
و�أن يكون هناك فر�صة لإجراء تغيريات يف �أي من هذه املجاالت.
و ُتعد فكرة القبول مبنزلة مفتاح العالج اجلديل ال�سلوكي ،على �سبيل
املثال� ،أن تتعلم القبول �أو التعرف على انفعاالتك �أف�ضل من حماولة
دفعها بعي ًدا �أو جتاهلها (. )Dijk , 2012
ولكي يدرك معظم املر�ضى الذين �سي�شاركون يف العالج
اجلديل ال�سلوكي �أن هناك م�شاكل يريدون تغيريها .حتى لو كانت
الرغبة الأولية للتغيري ت�أتي من الرغبة يف الهروب من الآثار
والعواقب ال�سلبية �أو جتنبها ،ويقتنع املر�ضى يف معظم الأحيان
ب�أن �شيئا ما يجب �أن يتغري -حتى ولو كان هذا ال�شيء هم �أنف�سهم.
وهذا يفتح الباب للعالج ،ويقدم فر�صة للم�شاركة يف عملية التغيري
املتعمد .ولكن الرغبة يف التغيري لي�ست كافية .فاملر�ضى يف الواقع
بحاجة �إىل حت�سني �أدائهم .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن العديد من
املر�ضى الذين نعمل معهم ي�صبحون غري ناجحني يف العديد من
حماوالتهم مل�ساعدة �أنف�سهم .ووظيفتنا كمعاجلني هي ت�شجيع وبناء
املهارات واحلفاظ عليها ،وتن�شيط الدافعية ،وت�سهيل النجاح .ويعد
أمرا
حتقيق التوازن بني وجهات النظر القائمة على املهارات والأداء � ً
حيو ًيا ( .)Dykstra & Charlton, 2008ومع ازدياد الوعي بنتائج
البحوث يف العالج اجلديل ال�سلوكي ،كان هناك طلب على التدريب
العالجي .وعندما ي�صبح هذا التدريب �أكرث انت�شارا ،ي�صبح من املهم
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تقييم �آثاره على �سلوك املعاجلني وعلى �أداء املر�ضى على حد �سواء.
وت�شمل �أ�سئلة البحوث التدريبية ما يلي :ما التدريب املطلوب من
�أجل الت�أثريات الفعالة؟  ،وهل ت�ؤدي م�ستويات التدريب املنخف�ضة
�إىل حت�سني النتائج �أو ت�ؤدي �إىل حدوث م�شاكل �أكرب؟ وتتناول بع�ض
الدرا�سات هذه الأ�سئلة .فاهتمت �إحدى الدرا�سات بفح�ص فعالية
العالج اجلديل ال�سلوكي للمر�ضى املنومني بالوحدات الداخلية ،فلم
يكن هناك �أي تغيري يف �سلوكيات املر�ضى خالل مرحلة التدريب
ملدة (� )10أ�شهر .كما و�ضعت تروبني� ،ستيوارت ،بيت�ش ،وبوي�سكي
)Trupin, Stewart, Beach & Boesky (2002
برناجما للعالج
ً
اجلديل ال�سلوكي للمحتجزات الأحداث اجلانحني .وتلقى موظفو وحدة
واحدة من مركز �إعادة ت�أهيل الأحداث تدريبا ملدة (� )80ساعة من
تدريب العالج اجلديل ال�سلوكي ،ومل يتلق املوظفون يف وحدة �أخرى
�سوى (� )16ساعة من التدريب ،ومل يتلق املوظفون يف وحدة ثالثة
�أي تدريب .على مدار تدخل مدته (� )10أ�شهر ،وكان هناك انخفا�ض
ملحوظ يف كل من م�شاكل �سلوك ال�شباب وا�ستجابات املوظفني
العقابية بالوحدة التي تلقت م�ستوى �أعلى من التدريب (� 80ساعة)
قدرا �أقل من
 ،ومل يظهر هذا االنخفا�ض لدى املجموعة التي تلقت ً
التدريب ،بل ازدادت ا�ستجابات املوظفني العقابية بالوحد ة (�Rob
. )ins & Chapman, 2004
ويتعلم مر�ضى العالج اجلديل ال�سلوكي التعامل بفاعلية
والتغلب على ال�ضغوط وتقبل احلياة ،ومعاي�شة جتربتهم حلظة
بلحظة .وهناك عن�رصان من العالج اجلديل ال�سلوكي -التوجه
اجلديل واليقظة الذهنية -حيث ُيعدان ثورة حقيقية يف الأ�ساليب
العالجية .فيتمثل التوجيه اجلديل بديال ملفهوم «�إنني �أفكر بطريقة
خط�أ» �أو التوجيه نحو دح�ض بع�ض الأفكار اخلط�أ ب�أفكار �أخرى
�أكرث عقالنية .ويبد�أ العالج اجلديل ال�سلوكي مع فكرة �أن جتربة
القبول  Acceptanceوالتحقق من ال�صحة ي�ضع الأ�سا�س للتغيري،
و ُيعد مبنزلة وقود التغيري ،ويجعل التغيري ذا مغزى و�أكرث احتماالً.
وتعطينا اليقظة الذهنية �صورة �أو�ضح فيما يتعلق بطبيعة الأفكار.
فنبد�أ يف �إدراك �أن الأفكار ت�أتي يف “الوعي بطريقة تلقائية وال
ن�ستطيع ال�سيطرة عليها .ونبد�أ يف �إدراك �أن الأفكار غري وا�ضحة �أو
ظاهرة املن�ش�أ ،ف�إنها تظهر وتختفي ،وت�ؤدي �إىل �أفكار �أخرى ،و�أنها
تتغري .نحن نقبل �أن الأفكار هي الأفكار ،وهذا الذي يجعلنا منفتحني
على العامل من حولنا” (.)Bein, 2013,2,4
وال تقت�رص الفائدة من العالج اجلديل ال�سلوكي على حاالت
ا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية� ،أو �سوء ا�ستخدام املواد النف�سية� ،أو
ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة� ،أو حاالت �إيذاء الذات ،ولكنها قد
متتد �إىل خدمة الأفراد العاديني الذين لديهم درجة من �سوء التنظيم
االنفعايل ،واالندفاعية ،واخللل يف العالقات بني ال�شخ�صية،
فالأ�سوياء بحاجة �إىل �إيجاد حالة من فهم ذاتهم ودوافعهم وتكوين
عالقات فعالة.
أي�ضا مع ا�ضطراب
وي�ستخدم العالج اجلديل ال�سلوكي � ً
الهوية ال�شخ�صية ،وا�ضطرابات املزاج (االكتئاب ثنائي القطب)
 ،وا�ضطرابات القلق ،و�ضغوط ما بعد ال�صدمة ،والقلق العام،
وا�ضطراب الهلع ،وا�ضطراب القلق االجتماعي ،وا�ضطرابات الأكل،
وخ�صو�صا يف �سن املراهقة،
وتعاطي املخدرات ،و�إيذاء الذات
ً
وامل�شكالت وال�رصاعات الزوجية ،والعالقات ال�سلبية مع الآخرين
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(العا�سمي. )2017 ،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة فاعلية العالج اجلديل
ال�سلوكي يف التحكم يف الغ�ضب ،والتنظيم االنفعايل للأطفال
املتنمرين ،وخف�ض ال�سلوك االندفاعي والتخريبي للمراهقات،
وحت�سني م�ستوى التوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات،
وانخفا�ض يف �أعرا�ض االكتئاب والي�أ�س ،وال�ضيق النف�سي العام،
وزيادة التوافق االجتماعي لدى �ضحايا العنف الأ�رسي من الن�ساء،
لرفع درجة الكفاءة الذاتية وخف�ض �سلوك الت�شويه اجل�سدي لدى
امل�ساجني( .عائ�شة2018 ،؛ Ziraki & Hassan,2017؛ �أبو عيطة،
وال�شمايلة2017 ،؛ ح�سني2016 ،؛ . )Iverson & Shenk, 2009

دور العالج اجلدلي السلوكي يف مساعدة املعاجلني
يطالب العالج اجلديل ال�سلوكي املعاجلني ،تعليم املر�ضى
مهارات و�سلوكيات جديدة بطريقة منظمة؛ لكي ت�ساعدهم على
االنتقال من ال�شعور بالتعا�سة والب�ؤ�س �إىل تطوير احلياة التي
يريدونها  ,كما ي�ساعد العالج اجلديل ال�سلوكي على تخفيف قلق
املمار�سني ومتكنهم من ا�ستهداف ال�سلوكيات بطريقة منطقية.
يطالب العالج اجلديل ال�سلوكي املعاجلني ،تعليم املر�ضى مهارات
و�سلوكيات جديدة بطريقة منظمة؛ لكي ت�ساعدهم على االنتقال
من ال�شعور بالتعا�سة والب�ؤ�س �إىل تطوير احلياة التي يريدونها ,
كما ي�ساعد العالج اجلديل ال�سلوكي على تخفيف قلق املمار�سني
ومتكنهم من ا�ستهداف ال�سلوكيات بطريقة منطقية .ويجب �أن تكون
�أ�ساليب ومناذج العالج اجلديل ال�سلوكي موجودة �إذا كان املمار�س
يريد القيام ب�أ�سلوب متكامل لهذا العالج ،فيجب على املمار�س ،على
الأقل ،تقدمي اخلدمات الآتية:
Ú Úتقدمي العالج اجلديل ال�سلوكي الفردي على �أ�سا�س
الأهداف ذات الأولوية ،وذلك با�ستخدام ال�سجالت اليومية وغريها
من الأ�ساليب الأخرى.
Ú Úالتدريب على املهارات التي مت عر�ضها �سابق ًا (اليقظة
الذهنية ،وجتاوز املحنة ،والعالقات الفعالة ،وتنظيم االنفعال) .
Ú Úالتدريب بالهاتف � ،إذ ميكن للمر�ضى التحدث �إىل املمار�س
بني اجلل�سات لتبادل الأخبار اجليدة ،و�إ�صالح ق�ضايا العالقات
الفعالة مع الآخرين ،والأهم من ذلك ،تلقي التدريب على كيفية
ا�ستخدام املهارات الالزمة لتجنب ال�سلوكيات غري الآمنة.
Ú Úالت�شاور مع البيئة املحيطة (مبا يف ذلك الآباء) من
�أجل �ضمان ممار�سة املهارات يف البيئة الطبيعية ،و�أن ال�سلوكيات
التكيفية يتم تعزيزها ب�شكل ناجح وفعال (Harvey & Rathbone ,
. )2013

استنتاج
عندما نتفح�ص �آليات التغيري يف العالج اجلديل ال�سلوكي ،جند
�أنه على الرغم من �أن م�س�ألة �آليات التغيري قد مت تناولها �إىل حد
ما يف كتابات لينهان وغريها� ،إال �أن الدرا�سات بالكاد بد�أت ُتعالج
هذا الأمر .وميكن معاجلة ذلك من منظورين�( :أ) �إىل �أي مدى ُتعد
جوانب معينة من العالج م�س�ؤولة عن ت�أثرياته الفعالة و (ب) مدى
التغيريات التي حتدث للمري�ض الناجتة عن �آثار العالج والتي تتمثل
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يف التغريات يف الأعرا�ض والأداء الوظيفي.
ويتمثل املنظور الأول �أن �أحد الركائز الأ�سا�سية للعالج اجلديل
ال�سلوكي هي �أن اجلمع بني التدريب على املهارات والعالج الفردي
هو �أمر حا�سم لنجاح عالج املر�ضى متعددي امل�شكالت ،ومع ذلك
فمن غري املعروف �إىل �أي مدى يكون لهذه الطرق واجلوانب العالجية
�أمر بالغ الأهمية يف فعالية العالج .وقد ترتبط عديد من ال�صعوبات
يف ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية بالعجز �أو اخللل يف مهارات تنظيم
االنفعاالت ،والتي ت�سهم يف �ضعف وخلل مهارات العالقات
ال�شخ�صية ،ومهارات جتاوز املحنة ،ومهارات اليقظة الذهنية .ومن
املتوقع �أن ي�ساعد العالج والتدريب على هذه املهارات ،من بني
�أمور �أخرى ،على م�ساعدة املر�ضى يف تطوير قدرات �أكرب للتفاعل
االجتماعي ب�شكل فعال ،وتنظيم م�شاعرهم ،والتجاوز عن املحن،
ومتنع ال�سلوكيات التي توفر حل ق�صري الأجل (م�ؤقت)  ،ولكنها
قد ت�ؤدي �إىل م�شاكل م�ستمرة طويلة الأجل ،و�أن يكونوا �أكرث وع ًيا
بحالتهم الداخلية احلالية والبيئة اخلارجية ،و�أن يكونوا �أقل نق ًدا
واندفاعية يف �إ�صدارهم للأحكام .ومن املتوقع �أن ي�ؤدي تطوير
مثل هذه املهارات �إىل جمموعة متنوعة من نتائج ال�صحة النف�سية
الإيجابية.
�أما ب�ش�أن املنظور الثاين ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة الأهمية الن�سبية
لعنا�رص العالج ،ميكن للفرد �أن ي�س�أل  :هل ي�ؤثر العالج على النتائج
العيادية ب�سبب ت�أثريه على خ�صائ�ص املري�ض التي ي�ستهدفها هذا
العالج على وجه التحديد؟ على �سبيل املثال ،هل ي�ؤدي العالج
اجلديل ال�سلوكي �إىل حت�سينات يف تنظيم امل�شاعر للمر�ضى وغري
ذلك من املهارات؟  ،و�إذا كان الأمر كذلك� ،إىل �أي مدى تكون هذه
التح�سينات م�س�ؤولة عن املكا�سب العالجية التي مت الإبالغ عنها يف
نتائج الدرا�سات؟ وقد تبني من بني مري�ضات ا�ضطراب ال�شخ�صية
احلدية ممن لديهن �سلوكيات انتحارية زائفة يف �أثناء العالج اجلديل
ال�سلوكي �أنهن �أظهرن ا�سرتاتيجيات حل م�شكالت غري مالئمة يف
التعامل مع الآخرين ،وقد ينبئ ذلك ب�سلوكيات انتحارية الحقة.
فاملق�صود هنا هو البحث عن �آثار العالج على هذه ال�سلوكيات �أو
غريها من خ�صائ�ص املري�ض الأخرى .وقد بد�أت جمموعات بحثية
عدة يف معاجلة هذه الأ�سئلة (. )Robins & Chapman, 2004

التوصيات واالقرتاحات
.1
.2
.3

.4

يو�صى الباحثان بالآتي:
1اال�ستعانة بالعالج اجلديل ال�سلوكي يف اال�ضطرابات النف�سية
التي حتتاج يف عالجها �إىل �ضبط االنفعاالت احلادة التي
يف�شل العالج املعريف ال�سلوكي يف خف�ضها.
ُ 2يعد �أ�سلو ًبا جي ًدا حلل م�شكلة مقاومة املر�ضى للعالج ،لأنه
ي�ساعد على حت�سني الدافعية للعالج.
3عدم التقييد ب�إجراء فنيات العالج اجلديل ال�سلوكي داخل
ال�سياق العيادي الفردي واجلمعي ،بل يجب �أن يكون هناك
ندوات وحما�رضات تثقيفية تعتني بتعليم مفاهيم وقواعد
العالج اجلديل ال�سلوكي ملجتمع الأ�سوياء.
4عدم االكتفاء با�ستخدام العالج اجلديل ال�سلوكي يف عالج
ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية واالكتئاب ،فقد �أ�شارت الدرا�سات

.5
.6
.7

.8
.9

�إىل فعاليته يف عدد من اال�ضطرابات النف�سية الأخرى
كا�ضطراب نهم الطعام ،و ا�ضطراب فرط احلركة ،ونق�ص
االنتباه ،والإدمان لدى فئات عمرية خمتلفة.
�5إجراء مزيد من الدرا�سات حول تعديل ال�سلوك الالتوافقي وفق
العالج اجلديل ال�سلوكي.
�6إجراء املزيد من الدرا�سات لإيجاد �صيغ �أكرث اخت�صاراً لتنفيذ
هذا النوع من العالج.
7فح�ص دور كل مهارة من املهارات ال�سلوكية للعالج اجلديل
ال�سلوكي على حدة (كمهارات تنظيم االنفعال ،والعالقات
الفعالة ،وجتاوز املحنة ،واليقظة الذهنية) يف حتقيق التوافق
النف�سي للمر�ضى النف�سيني.
8حماولة الت�أ�صيل الإ�سالمي للعالج اجلديل ال�سلوكي ،فالدين
الإ�سالمي يدعو للو�سطية ،وعدم التطرف� ،أو �إدراك احلياة
بلونني �إما الأ�سود �أو الأبي�ض.
9ال نكتفي بدور العالج اجلديل ال�سلوكي يف خف�ض الأعرا�ض
املر�ضية للمر�ضى ،وال نغفل دوره يف م�ساعدة املعاجلني ،لأنه
ي�ساعد على تخفيف قلق املمار�سني ،ومتكنهم من ا�ستهداف
ال�سلوكيات بطريقة منطقية.
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�1 .1أبو زيد� ،أحمد ( . )2017فاعلية التدريب على اليقظة العقلية كمدخل
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