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  2-1الجلسة 
  :التقويم
  حدد الشكوى الحالية •
  اسأل عن آل األعراض •
  )تعبئة النموذج (سلوآيات األمانقوم التجنب و •
  قوم الخلل في الحياة االجتماعية، االآاديمية، والعمل •
  )مقياس الرهاب االجتماعي(قدم للعميل  •
  )حسب الحاجة(ل مقاييس أخرى قدم للعمي •
  ) ادمان– قلق –اآتئاب (ابحث عن ااالضطرابات النفسية المرافقة  •
  هل المريض بحاجة للعالج الدوائي •

  
  التعرف على العالج المعرفي

  اخبر العميل بالتشخيص •
  ) الخيارات العالجية– يستجيب للعالج جيدا –شائع (معلومات عن المرض والعالج  •
  تحفظات تجاه العالجناقش اي مخاوف أو  •
  )نشرة الرهاب االجتماعي(اعط العميل  •
  آون أهداف العالج للمدى القصير والطويل •

  
  الواجب المنزلي

 )عبداهللا السبيعي. د. أ– عالج نفسك بنفسك – خجوال تإن آن(اطلب من المريض أن يقرأ آتاب  •
  ) العاطفةالعقل فوق(اطلب من المريض أن يقرأ الفصول الثالثة األولى من آتاب  •
  التي تظهر فيها األعراض) نموذج المواقف(مأل  •
  اطلب من العميل أن يكتب أهدافه من العالج •

  
  4-3الجلسة 
  التقويم
  ناقش الواجب المنزلي السابق •

(ناقش  •  )مقياس الرهاب االجتماعي
  ناقش ماذا حصل في االسبوع المنصرم •

  
  التدخل المعرفي

ة       • ار اآللي ز األفك ف يمي ل آي ـّم العمي ة(عل طة ) األتوماتيكي ار (بواس جل األفك ف  ) س ستعينا بموق م
  اجتماعي قريب

  
  التدخل السلوآي

  )اذا آان العميل يحتاجها(شرح تمارين االسترخاء  •
   التنفسي– العضلي –االسترخاء الذهني  •

  
  الواجب المنزلي

 التي تظهر فيها األعراض) نموذج المواقف(مأل االستمرار في  •
 )العقل فوق العاطفة(امس من آتاب قراءة الفصل الرابع والخ •

(مأل  • )سجل األفكار
  )اذا آان المريض يحتاجها(ممارسة تمارين االسترخاء  •



  
  6-5الجلسة 
  التقويم
  4-3آما في الجلسة  •

  
  التدخل المعرفي

  .علـّم العميل وضع األفكار اآللية في مجموعات، واختبار الدليل، واالستجابة المنطقية للدليل •
  

  يالتدخل السلوآ
  ط ألول تعرضـّخطوللتعرض، ) نموذج التدرج(ساعد العميل في آتابة  •
  .قّوم الخلل في المهارات االجتماعية واذا آان يحتاج للتدريب ناقش المنطقية في ذلك •

  
  الواجب المنزلي

 4-3آما في الجلسة  •
  )العقل فوق العاطفة(قراءة الفصل السادس والسابع والتاسع من آتاب  •

  
  13-7الجلسة من 

  . دقيقة ليعتاد العميل عليه90الجلسة األولى للتعرض يجب أن تكون : الحظةم
  التقويم
  4-3آما في الجلسة  •

  
  التدخل المعرفي

 •  د األفكار اآللية قبل وخالل وبعد التعرض، واجعل العميل يمارس االستجابة المنطقيةحّد
  ، وناقشه مع العميل)سجل األفكار(امأل الحظ تغير مزاج العميل خالل الجلسات،  •

  
  التدخل السلوآي

  .التخيلي، لعب األدوار، الحقيقي باشراف المعاِلج: ابدأ التعرض •
  ، انتقل الى الفقرة التالية من التدرج)نموذج التدرج(بعد أن يتقن العميل التعرض للفقرة األولى من  •
  )ك حاجةاذا آانت هنا(استمر في تمارين المهارات االجتماعية  •
  اطلب من العميل ان يمارس تمارين االسترخاء التنفسي خالل جلسة التعرض •

  
  الواجب المنزلي

 4-3آما في الجلسة  •
 اطلب من المريض ان يستمع ألشرطة جلسات التعرض التخيلي •
 اطلب من المريض أن يقوم بالتعرض الحقيقي اذا تم االتفاق عليه •
  تماعية، تمارين االسترخاء اثناء التعرضاطلب من المريض ان يمارس المهارات االج •

  
  
  )آل اسبوعين (16-14الجلسة  

  التقويم
  4-3آما في الجلسة  •

  
  التدخل المعرفي

ار      • ى األفك رف عل ي التع تمر ف ية     ااس ادات االساس ة، واالعتق ات الخاطئ ة، االفتراض ة (آللي الخريط
  وتحّديها) المعرفية
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  التدخل السلوآي
  ات التدرج جميعااطلب من المريض أن ينهي فقر •
  استمر في العمل على تمارين االسترخاء والمهارات االجتماعية •

  
  الواجب المنزلي

 13-7في الجلسة آما  •
  

  )آل اسبوعين أو آل شهر (20-17الجلسة 
  التقويم
 4-3آما في الجلسة  •

  
  التدخل المعرفي

  )الخريطة الذهنية(استمر في الترآيز على االفتراضات والمعتقدات األساسية  •
   التي وجدها العميل مفيدة المعرفيةراجع الطرق •
  ناقش المشاآل المحتملة مستقبًال، وطرق التعامل معها •

  
  التدخل السلوآي

  ساعد المريض في تصميم التعرض الخاص به •
  راجع الطرق السلوآية التي وجدها العميل مفيدة •

  
  الواجب المنزلي

ي ي   • ف الت رص والمواق ن الف ث ع ل أن يبح ن العمي ب م ي  اطل ستخدمها ف ه ي ًا واجعل ا قلق ون فيه ك
  ممارسة التعرض أآثر

  شجع االستخدام المتكرر لكل المهارات المعرفية التي تعلمها العميل •
 )اذا آانت هناك حاجة(شجع االستخدام المتكرر لتمارين االسترخاء والمهارات االجتماعية  •

  
  

ة صرفترجم اب  بت ن آت طرابات   :  م ة الض دخالت العالجي ط والت تيفن   الخط ي وس رت ليه ق، روب اب والقل االآتئ
  . 2000هوالند، 
  أحمد الهادي.د
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