
   لالآتئابلعالجية االجلسات 
 العالج المعرفي السلوآي

 األولىالجلسة  
  :التقويم •

  حدد الشكوى الحالية –
   األخرى لالآتئاباسأل عن آل األعراض –
    العالقات- السلوك - في االدراك النقصقّوم  –
  . العمل- االآاديمية -قوم الخلل في الحياة االجتماعية  –
 )قلق المثل (صاحبة م أخرىضطراباتا ّوم وجودق –
 .قّوم وجود أفكار أو خطط انتحارية –
  .قّوم وجود استعمال أو إدمان للمخدرات والكحول –
  المريض للعالج الدوائيحاجة  ّومق –

  الواجب المنزلي •
 )مايو آلينك - آتاب حول االآتئاب اقتراح( قراءة آتاب عن االآتئاب  –
  
  

 الثانيةالجلسة  
 :تعريف المريض بالعالج •

  بالتشخيصمريضاخبر ال –
 .ع المريض في تكوين الئحة أهداف العالجتشارك م –
 . ونشرة العالج المعرفي السلوآياالآتئاب نشرة مريضقدم لل –
 .قّوم الواجب المنزلي من الجلسة السابقة –

 :التدخل السلوآي •
 .وضح األهداف السلوآية –
 وجدولة األنشطة] المكافأة[ارشد المريض في تخطيط الثواب  –
 .ى مكافأة الذاتشجع المريض عل –
وتقليل السلوك التجنبي والسلبي ) الهواجيس( شجع المريض على تقليل وقت اجترار األفكار  –

 .في المناسبات االجتماعية
 .الخ.... ، الشره ) األآل( قّوم حاجة المريض لتحسين العناية الشخصية ، الهندام، الوجبات –
 )اإن آان يحتاجه] نشرة األرق[قدم للمريض (قّوم األرق  –

 :التدخل المعرفي •
 .على العالقة بين األفكار اآللية والمشاعر مريضدرِّب ال –
 .درِّب المريض على فرز األفكار اآللية ووضعها في مجموعات –
 .تعرف على األفكار اآللية خالل الجلسة وقم بتحديدها –
 .قّوم أسباب اليأس وفقدان األمل وقم بتحديدها –
 )عدم االنتحار(أسس عقد  –
 )التي تمنع االستمتاع(ر المضادة للمتعة تحد األفكا –

 :األدوية •
 .حاجة المريض للدواءناقش  –

  الواجب المنزلي •
  .)الصفحة األولى فقط(مأل سجل األفكار  –
 . فرز وتجميع األفكار اآللية –
 .جدولة األنشطةنموذج مخطط المكافأة ونموذج بدأ  –
 .واجب المهمات المتدرجةنموذج استخدم  –
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 :4-3الجلسة  
  التقويم •

 .منزلي السابققّوم الواجب ال –
 – )كيمقياس ببواسطة (م القلق واالآتئاب قّو

  .قّوم االنتحار  –
  : السلوآيالتدخل •

 .عّلم ومارس مهارات التوآيد في الجلسة –
 .تجاه اآلخرين) الثواب(قم بزيادة سلوآيات المكافأة  –

قم بز – .يادة التواصل االجتماعي اإليجابي
 .قّوم مكافأة الذات –
 .التقدم للمريض مهارات حل المشك –

  : المعرفيالتدخل •
 )ة الثانيةحالصف(عّلم المريض آيفية استخدام سجل األفكار  –
 .تحدي األفكار اآلليةاستخدم الفنيات المعرفية لمساعدة المريض في  –
 .تعرف على االفتراضات الخاطئة وتحّداها بالفنيات المعرفية –

  الواجب المنزلي •
 )الصفحة الثانية(مأل سجل األفكار  –
 .الفنيات المعرفية في تحدي األفكار اآللية واالفتراضاتممارسة  –
االستمرار في واجب المهمات المتدرجة ، تدريب المهارات االجتماعية ، مخطط المكافأة ،  –

 .جدولة األنشطة ، وحل المشكالت
 
   

 :7 - 5 الجلسة 
  التقويم •

 .قّوم الواجب السابق –
 )كيمقياس ب(قوم االآتئاب والقلق  –
  .قّوم االنتحار –

  : السلوآيالتدخل •
 .استمر في تعليم وممارسة مهارات حل المشكالت –
 درِّب المريض على مهارات التواصل –
 .استمر في واجب المهمات التدريجية –
 .استمر في التدريب التوآيدي والمهارات االجتماعية –

  :التدخل المعرفي •
 .حدد األفكار اآللية التي فيها صعوبة على المريض وتحداها –
 يد االفتراضات الخاطئة وتحديهااستمر في تحد –
 .وتحداها) المخطوطة(اعات األساسية السلبية ابدأ في تحديد القن –

  الواجب المنزلي •
  اطلب من المريض أن يمارس استخدام فنيات متنوعة  –
 .تحدي االفتراضات والقناعات األساسية الخاطئة –
  4-3استمر آما في الجلسات  –

  

أحمد الهادي من آتاب. د/ترجمةح عبدالمولى ، سما/ طباعة األخصائية  
Treatment Plans and Interventions for Depression and Anxiety Disorders by Robert L. Leahy and 
Stephen J. Holland.  

2



  :12-8  منالجلسة  
  يمالتقو •

 7-5 اتآما في الجلس –
 : السلوآيالتدخل •

 7-5 اتآما في الجلس –
 :التدخل المعرفي •

 .معرفة األفكار اآللية الصعبةاستمر في  –
 .راجع األفكار اآللية القديمة وانظر إن آانت التزال منطقية في نظر المريض –
ى التجارب اختبر أصل القناعات األساسية، وقّوم آيف أثرت القناعات األساسية الخاطئة عل –

 .واألحداث المهمة في حياة المريض
لمساعدة المريض في تحدي القناعات األساسية  )الكرسي الفارغ(استخدم فنية لعب الدور  –

 .السلبية والناس الذين آانو مصدر هذه القناعات
 .ساعد المريض في تكوين افتراضات وقناعات أآثر واقعية  –
 )فاتورة حقوقي(ات ساعد المريض في تكوين جمل إيجابية عن الذ –

  الواجب المنزلي •
 .استمر في تحديد وتحدي األفكار اآللية واالفتراضات والقناعات السلبية –
 .باالفتراضات والقناعات األساسية الجديدة التكيفية) الئحة(آتابة قائمة  –
 )فاتورة حقوقي(آتابة  –
 7-5استمر في الواجبات آما في الجلسات  –
  

 :16-13 الجلسة 
  التقويم •

 .7-5 اتي الجلسآما ف –
 : السلوآيالتدخل •

 7-5 اتآما في الجلس –
  

  : التدخل المعرفي •
 .خطط إلنهاء العالج  –
 .على المريض أن يعرف أي التدخالت آانت مفيدة وأيها لم تكن آذلك –
نوبات االآتئاب السابقة ، ويصف آيف سيتعامل مع االآتئاب اطلب من المريض أن يختبر  –

 .في المستقبل
  الواجب المنزلي •

 .خطط للتعامل مع المشكالت في المستقبل) وصمِّم(طوِّر  –
 .اطلب من المريض أن يصمم واجبه المنزلي الخاص –
 .اطلب من المريض تحديد أي المشكالت سوف يبدأ بالعمل عليها عند انتهاء العالج –
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