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ـــالفص  عـــل الرابـ
 مجع البيانات عن حالة املريض 
بناء مدرج القلق أو املخاوف لدى جوزف وليب 
)Construction of anxiety Hierarchy( 
 أمثلة عن بناء مدرجات القلق حلاالت عصابية 
 سلوك املريض خالل العالج 
 شروط ضرورية من أجل جناح العالج 
 Systematicالتحصني املنظم خالل املقابالت  

Desensitization During Interviews)  ( 
ـــالفص  ســـل اخلامـ
 استجابة االسرتخاء -1
 ريب على االسرتخاءأساليب التد -2

 Progressive()االسرتخاء التصاعدي(أسلوب جاآوبسون  .أ 
Relaxation( 

 أسلوب جوزف وليب يف االسرتخاء العضلي .ب 
 أسلوب مارتن وبري يف االسرتخاء العضلي .ج 
 أساليب أخرى لالسرتخاء .د 

 األسلوب األول لالسرتخاء 
 األسلوب الثاني لالسرتخاء 
زانأسلوب سو(األسلوب الثالث لالسرتخاء  

 )سامبتون
األسلوب الرابع لالسرتخاء هو االسرتخاءات 

 )بدائل االسرتخاء(املختصرة أو القصرية 
 (Breathing Training)متارين التنفس  -
  (Meditation)متارين التأمل -
متارين توليد األفكار االسرتخائية الذاتي -

(Autogentic)  
 تدريب وعي اجلسم/ تدريب وعي اجلسم -
 لتدريب إرخاء العض -
تدريب االستجابة االسرتخائية املهدئة -

 )تشارلز سرتوبل(
 Yoga)العالج النفسي بواسطة اليوغا  -

Psychotherapy) )التأمل وتوليد األفكار:(
/العالج/  األمراض العصبية / علم األعصاب اليوغي

طريقة الريكي يف/االسرتخاء / العالج بالرتآيز
 Reiki(االسرتخاء والتأمل واحلفاظ على الطاقة 

mrehod.(  
االسرتخاء النفسي: األسلوب اخلامس لالسرتخاء 

ـ   )1980 ((Fuller)) فوللر(املرتقي ل
االسرتخاء وعمليات التغذية الراجعة احليوية -3

(Relaxation and Biofeedback) 
ـــالفص  ادســل السـ
 )Self assertiveness Response(استجابة تأآيد الذات  
 )استجابة تأآيد الذات(عالجية حول مناذج من املقابالت ال 
 منوذج من املقابالت العالجية للتدريب على االسرتخاء 
 مناقشة 

ــــالمحتــ   ــوىـــــ
ــاإله  داءـــ

ــــاملقدم  ةـ
ــالفص  ل األولــ
معلومات بيوغرافية حول مؤسس العالج النفسي السلوآي 

 جوزف وليب
األصول النظرية التارخيية لطريقة جوزف وليب يف -

 العالج النفسي السلوآي
 ).العصاب التجرييب(جتارب جوزف وليب حول سلوك القطط  -
ــالفص  يــل الثانــ
 موضوعات رئيسية ومفاهيم نفسية لدى جوزف وليب 

 التعلم -1
 الدافع -2
 القلق -3
 املخاوف املرضية وتفسريها -4
 الوساوس القهرية -5
 مفهوم احلاجة -6

ــالفص  ثــل الثالــ
 The Learning of Neurotic(تعلم السلوك العصابي  

Behaviour  (لدى جوزف وليب 
)Consciousness and Thoughts(الشعور واألفكار  
 (Reactive Inibition)الكف الرجعي  
  (Unlearning)حمور التعلم  
(Reciprocal Inhibition)) أو املتبادل(الكف بالنقيض 
 Characteristics of Normal(خصائص السلوك العادي  

Behaviour( 
 (The Goals of Therapy)أهداف العالج  -
 شروط تعديل السلوك -
 Traning of(تدريب املعاجلني ومعرفة االضطراب -

Therapists and Knowledge og Discorder( 
 Principles(املبادئ اليت تؤدي إىل تغيري السلوك  -

by Wich behaviour change Occurs( 
 استجابة تأآيد الذات 
 االستجابات اجلنسية 
 Muscular Relaxation(استجابات االسرتخاء العضلي  

Responses ( 
االستجابة التنفسية باستخدام ثاني أآسيد الكربون 

(Respiratory Responses Using Carbon Dioxide)  
 Competitively(االستجابات احلرآية الشرطية التنافسية  

Motor Responses( 
 ) Aversive Response(استجابة التكريه أو التنفري  
Pleasant(االستجابات السارة يف مواقف احلياة  

Responses in Life Situation( 
 عاطفية-املقابالت االجتماعية اليت تؤدي إىل استجابات ودية 
 Anxiety- Relief (استجابات تعمل على ختفيف القلق  

Responses( 
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ومربين، واختصاصيين من اإلمكانات الفكرية والمادية المتوفرة والمحدودة 

ومن المؤسف أن هناك عقبات كثيرة تقف عقبة في وجه أي . في منطقتنا
هذا، عدا متطلبات الجهد والوقت والتكلفة المادية، . بحث أو نشاط علمي

 نشاط وذلك إذا أردنا المقارنة أو االطالع على ما يجري في العالم من
علمي أو دراسات في مجال االختصاص وهذا غير متوفر عندنا، وخاصة 
في مجال العلوم اإلنسانية والطب النفسي حيث أصبحت في العالم المتقدم 
 عنصرا هاما لإلنسان في جميع مجاالت حياته الصحية، واألسرية،

 .الخ... واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والتربوية، واإلعالمية
وأصبح العالم في وقتنا الحاضر يعتمد اعتمادا شبه كلي على ما توصلت 
إليه العلوم اإلنسانية والدراسات النفسية في تطور أفراده ومجتمعاته، في 

وكلمة حق تقال إن الباحث . وقت تخلفت المجتمعات العربية عن ذلك
اني اإلسالمي كان ومازال يع والمثقف وأستاذ الجامعة في وطننا العربي 

فأي . البؤس المادي والمعنوي، ومن حالة إحباط وقهر كبيرين الكثير من
عمل علمي صادق فلما يلقى التشجيع والدعم أو المساعدة من المسؤولين، 
بينما أي عمل مثير للغرائز، أو خارج عن العرف أو القانون أو اآلداب قد 

 . ذلك كثيرةيلقى الدعم والتشجيع والدخل المادي الكبير، واألمثلة على

ولعل في هذا الكتاب المتواضع إشارة إلى ما وصلت إليه الدراسات 
اإلنسانية في العالم المتقدم من تطور واهتمام بالغين، بعد أن سمعنا عن 
علم نفس الفضاء أو طب نفس الفضاء أو علم نفس العولمة، 
ة والباراسيكولوجي، وعلم النفس الطبي، والطب النفسي السلوكي، والبرمج

لقد تطورت . ، وعلم نفس السالم وغير ذلك)NLP(اللغوية العصبية 
الدراسات والعلوم النفسية والتربوية والطب نفسية بشكل واضح في اآلونة 
األخيرة، وكان من أهداف هذه التطورات إدخال علم النفس إلى حظيرة 

أن تطور اتجاه القياس  ومما ال شك فيه. العلوم التجريبية المضبوطة
، ونظريات علم النفس وخاصة نظريات التعلم )Psychometric(فسي الن
)Learning Theories( وتطبيقاتها في مجال المرض النفسي ،

واالضطرابات السلوكية قد ساعد على ذلك، كما ساعد في مجال معالجة 
العديد من المشكالت التربوية والشخصية، واالضطرابات السلوكية، 

 في مجالي )أي هذا التطور(غم من أن تأثير ذلك وبالر. واألمراض النفسية
علم النفس السريري، والطب النفسي بقيا محدودين حتى ستينات القرن 
الفائت تقريبا، إال أن هذه التطورات ساهمت فيما بعد في مجال تشخيص 

 وعالجها، والمشاكل العقلية، والسلوكية، )العصابية(المشاكل النفسية 
أي ( )Psychosomatic(بات البيسيكوسوماتية وكذلك في مجال االضطرا

 على نحو )وكما سنرى فيما بعد( وكان ذلك ) جسدية-االضطرابات النفسية
مغاير تماما لما هو معروف وسائد من اتجاهات وطرق نفسية أو أساليب 

 .)Psychoanalysis(عالجية مثل اتجاه التحليل النفسي 

 انطلقوا من )التقليدي(ي كلنا يعلم أن أصحاب نظرية التحليل النفس
 -الهستيريا(التجارب على المرضى ومن العالج وتشخيص الحاالت 

، وانتهوا من هذه الدراسات )...  اضطرابات النوم-المخاوف المرضية
والتجارب إلى تفسيرات، وإلى وضع نظريات مفادها أن السر في فهم 

  يكمن في الكشف عن)Neurotic Symptoms(األعراض العصابية 
معناها، ورموزها، وهم بذلك ال يستندون إلى قوانين علمية موضوعية، 

 تحليل -تحليل المقاومة(وإنما على فهم الحقائق وتفسيرها، وتحليلها 
 فليس المطلوب مثال من ).... تحليل التداعيات- تحليل الحلم-التحويل

لوب فهم جماعة التحليل النفسي تفسير التفاعل بين الفرد والبيئة، وإنما المط
هذا التفاعل، وكيف تم، وفي أي مرحلة من مراحل النمو، وتحت أي 

ومن المعلوم لدينا أن عمليات التحليل النفسي بشكل عام تتطلب ... ظروف
وقتا طويال، وخبرة، وممارسة، كما تتطلب إمكانيات مادية كبيرة وال 

ا أدى إلى يخفى أن التجاه التحليل النفسي مآخذه النظرية والعملية، وهذا م
، )أي اتجاه التحليل النفسي(نشوء بعض المشكالت المتعلقة بهذا االتجاه 

وخاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية األولى حيث ازدادت اإلصابات 
 ة ولم يعد اتجاه التحليل النفسي كافيا فيـواالضطرابات السلوكي ةـالنفسي

ــالفص  عــل السابــ
)تخلص من احلساسيةأو ال(عملية التحصني املنظم  
)Systematic Desensitization( 

 التحصني املنظم الواقعي -
 التحصني التصوري أو اخليايل -
ــالفص  نــل الثامــ
التدريب على(حاالت من العيادة النفسية السلوآية  

 )االسرتخاء والتحصني املنظم
 حالة خوف مرضي من اجلثث واملوتى: احلالة األوىل -
 وسواس قهري للنظافة واخلوفحالة: احلالة الثانية -

 )Cleaning Obsessions(من التلوث 
حالة خوف من املناطق املغلقة: احلالة الثالثة -

(Claustrophobia) 
 Insight (العالج النفسي االستبصاري 

Psychotherapy( 
 -Cognitive( املعريف -العالج النفسي السلوآي 

Behavioural Psychotherapy)( 
رتخاء والسيطرة على الذاتالتدريب على االس 

Relaxation Training and self- Control)(
ــالفص  عــالتاس لــ
 مالحظات وتقييم حول طريقة الكف بالنقيض 
ــالفص  رــالعاش لــ
 تطور العالج النفسي السلوآي بعد جوزف وليب 

 املعريف وإزالة احلساسية-العالج النفسي السلوآي -
ة بناء البنيةعن طريق حتريك العينني وإعاد

 )EMDR(املعرفية لفرانسيس شابريو 
 Eye Movement)اللغز احملري املسمى اختصارا  -

Desensitization Reprocessing ) 
 The Enigma of (EMDR)                                   

  (EMDR)االفرتاضات العلمية آللية التأثري يف طريقة  -
ياديني حول مدىاجلدل القائم بني املعاجلني والع -

  (EMDR)فاعلية طريقة 
عيادة الطب النفسي"العيادة النفسية السلوآية  

  Bihavioural- psychiatric clinic "السلوآي
 العالقة املهنية بني الطبيب النفسي واالختصاصي النفسي 

 ةــع العربيـــاملراج
 ةــع األجنبيـــاملراج

 ابـالكتة الواردة يف ــات األجنبيــمسرد املصطلح
 قــــــاملالح

 ـةـــــــــــالمقدم 
إن اهللا ال يغري ما : "بسم اهللا الرمحان الرحيم

 صدق اهللا العظيم" بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم

من أبرز مظاهر الدراسات النفسية والتربوية واالجتماعية والطب نفسية 
 المتقدمة وطننا العربي تخلفها عن اإلفادة من التطورات العلمية والدراسات
فحسب، ... ال في مجال علم النفس والطب النفسي، والتربية، واالجتماع

ويظهر هذا التخلف بوضوح إذا تفحصنا . وإنما في مجال العلوم األخرى
تاريخ الدراسات والبحوث العلمية ومستواها التي تجرى في الجامعات 

ا الهدف وكذلك إذا تفحصن. ومراكز الدراسات والبحوث في العالم العربي
من هذه الدراسات وما حققته في الواقع، فإننا نجد أنها كانت ومازالت 
 عاجزة عن تلبية الحاجات األساسية ومطالب التنمية الالزمة، وخاصة في

مثل هذه الظروف العصيبة والتحديات التي تمر بها أمتنا العربية 
جرد زيادة ومن الطبيعي أن هذا العجز أو التخلف ال يعالج بم. واإلسالمية

ن، ـا كأساتذة، وباحثيـ بل بمدى إفادتن موازنة الدراسات والبحوث العلمية،
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ثم جاء بعد ذلك الزاروس، ثم آيزنك، ثم جوزف ولبي إلى أن شاع 

 .استخدام هذا المفهوم فيما بعد بفضل دراسات جوزف ولبي

أن العالج السلوكي مازال في مرحلة تطوره، إال أنه لم وبالرغم من 
. يقل أهمية عن االتجاهات العالجية األخرى، وخاصة اتجاه التحليل النفسي

وبالرغم من أهمية هذا االتجاه السلوكي فإنه لم يخل من بعض المشكالت 
النظرية والعملية، ومن النقد الذي أثاره معارضو هذا االتجاه من جماعة 

يل النفسي وغيرهم، مما أدى إلى بعض الصراعات الفكرية المتعلقة التحل
باتجاه العالج السلوكي، وقد تم التوصل إلى حل بعضها، ومازال البعض 

من بين هذه المشكالت التي أثيرت ضد اتجاه العالج . اآلخر قائما إلى اآلن
ي ـأنه هو اتجاه غير إنسان السلوكي على سبيل المثال 

)Antihumanistic( ، وذلك ألن المعالج في العالج السلوكي)يعتمد )التقليدي 
 دون عالج األسباب )The Symptoms(على عالج األعراض فقط 

، وأن إزالة األعراض )The Root(الحقيقية،أو العميقة، أو جذور المشكلة 
، كما يبقى على األعراض )المكبوتة(الظاهرية يبقى على العوامل الرئيسية 

هذا ما يؤدي إلى إضعاف فاعلية هذا االتجاه السلوكي في الداخلية، و
يضاف إلى ذلك .  فيما بعد)Relapsas(العالج، كما يؤدي إلى انتكاسات 

أن العالج السلوكي يهمل دوافع الفرد الداخلية، وأفكاره، ومدركاته، 
حتى أن بعض السلوكيين أمثال سكنر يعتبر ... ومشاعره، وخبراته السابقة

خلي لدى اإلنسان هو جزء ضئيل األهمية، ويستدل على هذا الجزء الدا
 .الجزء من األلفاظ فقط

والواقع أن معظم الدراسات والتجارب حول العالج السلوكي لم تثبت 
تماما ما تحدثت عنه جماعة التحليل النفسي، إال أن بعض الباحثين 

 إذا السلوكيين أمثال دافيد بارلو، والري مكلسون، وغيرهم سألوا فيما
كانت هناك عالقة بين ما يجري داخل اإلنسان وخارجه، أي بين 
األعراض الخارجية والعوامل الداخلية، كما سأل البعض اآلخر عن تفسير 

، ولم يتمكن العديد )Spontanous Recovery(ما يسمى بالشفاء التلقائي 
 من الباحثين نكران أهمية الدوافع الداخلية ومعتقدات الفرد، ومدركاته

وهذا ما أدى إلى بزوغ توجهات جديدة في العالج النفسي ... وخبراته
السلوكي، والجانب المعرفي في العالج، وخاصة بعد أن تبين أن منهج 
جوزف ولبي في العالج السلوكي  وفي الكف بالنقيض يعتمد على تحليل 
المواقف التي تثير الخوف والقلق لدى المريض وهذه عملية معرفية 

كية خارجية بحتة، يضاف إلى ذلك أن بعض الباحثين في وليست سلو
مجال العالج السلوكي أمثال بندورا، وبيتش، ومورر، والزاروس وغيرهم 
اعترضوا على صياغات جوزف ولبي واعترفوا بأنهم في العالج السلوكي 
يتعاملون مع عمليات نفسية ومعرفية داخلية، وليس مع عمليات سلوكية 

بيعي أن المحاوالت السابقة للعالج السلوكي مثل آلية بحتة، ومن الط
، وتأثيرات التحليل النفسي في مجال علم النفس )دوالرد وميللر(محاوالت 

 في العالج )كارل روجرز(اإلكلينيكي، وظهور نظرية العالم األميركي 
المتمركز على العميل، وأعمال جان بياجيه في علم النفس االرتقائي، 

 مجال علم النفس العصبي، وكذلك ظهور أسلوب والكشوف الحديثة في
وهو أسلوب بالرغم من اعتماده ( )Biofeedback(التغذية الراجعة الحيوية 

على أجهزة كهربائية فسيولوجية إال أنه يؤكد على إمكانية تحقيق ضبط 
، كل ذلك أسهم )....إرادي يتفق مع هدف المريض وأفكاره ومدركاته

مباشر في نمو االتجاهات العالجية التي تهتم بشكل مباشر، أو بشكل غير 
بالجانب المعرفي لدى اإلنسان، وافتراض أن هناك أبنية عقلية ومدركات 
تنظم الخبرة والسلوك وتؤثر في عملية العالج النفسي، لذلك فإن المتتبع 
للدراسات حول أساليب العالج النفسي يجد أن العديد من المعالجين 

 Reforming(سلوب إعادة مدركات الفرد المحدثين توجهوا نحو أ
perceptions( وذلك لصوغ مدركات جديدة وسلوك سوي جديد على 

  .)Gestalt therapy(غرار ما فعله فردريك بيرلز في العالج الجشثالتي 

اه العالج السلوكي منـوباختصار أدت هذه التطورات إلى تقارب اتج

 Group(الج النفسي الجماعي وقد حاول أصحاب الع. مواجهة هذه الحاالت
Psychotherapy( أن يحلوا بعض هذه المشكالت وأن يكونوا االستجابة 

)Ezreil, A) (1970) (Bion, R) (1961(: على التحليل النفسي وهؤالء أمثال
)1985) (Irvin D. Yalom(إال أن نتائج البحوث والدراسات بينت . ، وغيرهم

لكنه غير كاف، وهذا ما دفع باالتجاهات أن العالج النفسي الجماعي مفيد و
النفسية األخرى إلى أن تظهر وأن تشارك في وضع الحلول لهذه المشكالت، 

 Bihaviour(وهذا ما فعله أصحاب االتجاه السلوكي والنظرية السلوكية 
Theory(الذين استطاعوا أن يستفيدوا من نظريات االشراط في التعلم 

)Conditioning Theory(يعدلوا في هذه النظريات، إلى أن توصلوا ، وأن 
إلى أساس جديد التجاه حديث في العالج النفسي سمي العالج االشراطي 

)Conditioning Therapy( )أو العالج السلوكي )1960) (آيزنك ،
)Bihaviour Therapy( .العالج، بالرغم من حداثته، فإنه  وهذا االتجاه في

خدام األسس التجريبية القائمة على مبادئ يتصف بالدقة والموضوعية، وباست
ويعتمد هذا االتجاه ... التعلم بهدف إزالة االستجابات الالتكيفية أو إضعافها

كما أنه أكثر فائدة وأكثر فاعلية  ...على أسس علمية فسيولوجية وعصبية
في عالج االضطرابات النفسية واالنحرافات السلوكية من اتجاه التحليل 

لقد قام أصحاب هذا االتجاه الجديد في العالج النفسي . )يديالتقل(النفسي 
بتطبيق نظريات اإلشراط في التعلم في مجال العالج، وكان من حصيلة ذلك 
أن قدموا لنا تفسيرا بديال لتفسير التحليل النفسي في نشأة األمراض العصابية 

 إال واالنحرافات السلوكية، مفاده أن األمراض النفسية العصابية ما هي
 تعلمها اإلنسان من أجل تخفيض درجة قلقه وتوتراته أو )Habits(عادات 

مخاوفه، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى نوع من االرتباطات تمت بصورة 
 هذه المنعكسات المرضية )Extinction(مرضية، فلو استطاع المعالج إطفاء 

كسات  والعمل على بناء منع- أي األعراض المرضية المكتسبة-الشرطية
 عوضا عنها، ألدى ذلك إلى تخلص )Normal(شرطية جديدة وسوية 
والواقع أن األعمال التي استمدت من دراسات . المريض من اضطرابه

 في جامعة هارفارد حول تطبيقات اإلشراط اإلجرائي )Skinner (سكنر
)Operational Conditioning( ،على المرضى النفسيين والمنحرفين سلوكيا 

 حول اإلشراط )Mowrer and Mowrer( اسات ماورر وماورروكذلك در
 )The Enuresis(الكالسيكي االستجابي  في عالج حاالت التبول الالإرادي 

 )H. Eysenck(، وكذلك أعمال العالم البريطاني هانز آيزنك )1938(
، باإلضافة إلى ما )1960(وشابيرو في معهد الطب النفسي في جامعة لندن 

 Condition ( في كتابه حول العالج بالمنعكس الشرطي)Salter(نشره سالتر 
Reflex Therapy) (1949(، وأعمال ماير )Mayer( وراشمان )Rachman( 

، وأعمال أخرى في هذا المجال أثبتت فائدة )Lazarous) (1955(والزاروس 
هذا األسلوب في العالج النفسي وخاصة في عالج حاالت القلق، 

وكذلك فائدة هذا األسلوب في عالج االنحرافات ... ةوالمخاوف، واألعصب
كما أن . )Addiction( وحاالت اإلدمان )Sexual Abnormalities(الجنسية 

 أثبتت فائدة هذا االتجاه )Walton( ووالتون )Yates(ما قام به العالم يتس 
، )Compulsions acts(العالجي السلوكي في عالج األفعال القهرية 

 .....)Tics( والالزمات العصبية )Obsessions(والوساوس 

والواقع أن المستعرض لتاريخ العالج السلوكي وتعديل السلوك يجد أن 
الجهود التي بذلها الدكتور جوزيف ولبي هي على مستوى من األهمية في 

إيفان (تطوير العالج السلوكي، حيث استخدم ولبي أساليب العالم الروسي 
السيكي، وكذلك أساليب عالم السلوك األميركي  حول اإلشراط الك)بافلوف

 الذي عمل على إحداث األعصبة التجريبية وإزالتها لدى )جون واطسون(
إن هذه الجهود قد لعبت دورا أساسيا وبارزا في وضع . الحيوان واإلنسان

 .أسس العالج النفسي السلوكي

أو التخلص (ومن هذه األسس أو األساليب أسلوب التحصين المنظم 
 والكف بالنقيض )Systematic Desensitization( )التدريجي من الحساسية

)Reciprocal Inhibition( ... والواقع أن لندزلي وسكنر هما أول من أشارا
 ،)1950(إلى مصطلح العالج السلوكي أثناء محاوالتهم تعديل السلوك الذهاني 
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... المنظمة والهادفة لنظريات اإلشراط في التعلم والنظرية السلوكية

وطريقة الكف بالنقيض طريقة هامة لكل من يريد فهم العالج السلوكي 
وتطبيقاته العملية إال أنها طريقة معقدة بعض الشيء وال تخلو من 
المالحظات النقدية، وقد اعتمد المؤلف في كتابة هذا الكتاب عن العالج 

ه ـات جوزف ولبي، وعلى ما كتبـى كتابـسلوكي والكف بالنقيض علال
عام  )(D.H. Ford ودونالد فورد (H.B. Urban) كل من هوج إربان

العالج النفسي بالكف بالنقيض لجوزف ( في كتابهما تحت عنوان )1986(
 وهما من المعتدلين في اتجاهاتهما العلمية نحو أساليب العالج )ولبي

لمهتمين بالعالج السلوكي وتطبيقاته السريرية، ويمثل هذا النفسي، ومن ا
الكتاب جانبا هاما من رسالة الماجستير التي أعدها المؤلف في جامعة عين 
شمس تحت إشراف المحلل النفسي الدكتور صالح مخيمر وعلماء 
نظريات اإلشراط في التعلم، الدكتورين أحمد زكي صالح، وفؤاد البهي 

علم النفس (، وذلك في إطار التخصص الدقيق السيد رحمهما اهللا
، ولهذا فإن الكتاب مفيد لطلبة علم النفس وعلم النفس العيادي، )السريري

والطب النفسي والتربية، ولكل قارئ يريد معرفة شيء عن تطورات 
أساليب العالج النفسي الحديثة وخاصة العالج السلوكي وما طرأ على هذه 

 . هامة ومفيدةاألساليب من تغيرات حديثة

أخيرا ندعو اهللا تعالى أن يوفقنا جميعا في تقديم المزيد ولما فيه خير 
العلم والمتعلمين وخير األمة العربية والمسلمين، ونرجو من القارئ الكريم 
أال يضن بمالحظاته، فالعصمة هللا وحده والمرء قليل بنفسه كثير بأخيه، 

 .واهللا ولي التوفيق

فيصل الزراد

 التحليلي والمعرفي في العالج، وبالتالي ظهور اتجاه حديث من االتجاه
 Cognitive(العالج السلوكي يعرف باالتجاه السلوكي المعرفي 

Behavioural Therapy( وكان ذلك على يد كل من هومز ،)H. Hommes( 
 .L( والري مكلسون )D. Parlou( ودافيد بارلو )E. Gautela(وكوتيال 

Michelson(،كما  أطلق على هذا االتجاه الجديد في العالج  وغيرهم 
 Multiphasic Behavioural (السلوكي اسم العالج السلوكي متعدد األوجه

Therapy( وطبق هذا االتجاه الحديث في مجال اإلرشاد السلوكي، والطب 
...  وإعادة التأهيل) الجسمية-النفسية(النفسي، واألمراض السيكوسوماتية 

 النفس  ه في سبعينات القرن العشرين حاول بعض علماءيضاف إلى ذلك أن
كبديل من العالج  واألطباء ابتداع اشتقاقات جديدة من العالج السلوكي

 باستخدام ما يسمى التغذية الراجعة الحيوية )الدوائي والعالج بالتحليل النفسي
 تقريبا ظهر فرع 1977وفي عام . أو ما يسمى بالعالج النفسي الفسيولوجي

 )بوميرلو( على يد )Behavioural Medecine (طب السلوكيال
)Pomerleau( وبرادي )Brady( وهو االستخدام السريري للتقنيات المشتقة 

 Self (من التحليل التجريبي للسلوك، واعتماد طريقة التنظيم الذاتي
Regulation.( 

وفي هذا الكتاب نرجع مرة أخرى إلى البدايات حيث ظهر اتجاه العالج 
السلوكي منذ فترة ال تتجاوز الثالثين عاما، وحيث ابتدعت تقنيات وأسس 

العالج (هذا االتجاه بعد نشر الدكتور جوزف ولبي لكتابه تحت عنوان 
 Psychotherapy by( 1958 عام )النفسي بواسطة الكف بالنقيض

Reciprocal inhibition( حيث يشرح ولبي في كتابه هذا أهم طرائق العالج 
ةـالعلمي ة الكف بالنقيض، وهي تمثل أهم التطبيقاتـكية، وهي طريقالسلو
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