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المعرفي
كيف يُحدث العالج
َّ
السلوكي التغيير في حياتك؟
?How CBT can change your life

ِ
ِ
تعريف مفهوم
االختالف الكبريِ بيننا يف
غم من
يريد ٌّ
كل منا أن يكون سعيدا ً ،أليس كذلك؟ عىل ال َّر ِ
السعاد ِة ،ولكن قد نتَّ ِف ُق جميعاً عىل عبار ٍة واحد ٍة ) سأكون سعيدا ً فيام لو   !.....وعاد ًة ما ت ُتبع كلم ُة
َّ
غي ِ
ات يف أحوالِنا وأوضا ِعنا الحالي ِة؛ كالحصو ِل عىل املا ِل الوفريِ أو املنز ِل
(لو)  مبجموع ٍة مختلف ٍة من التَّ ُّ
الكبريِ أو الوظيف ِة املرموق ِة ....إلخ.
ٍ
ِ
يف الحقيق ِة  ،لقد أمىس كث ٌري من العلام ِء
السعاد ِة  ،وقابلُوا
سنوات مضنية يف
رس َّ
البحث عن ِّ
ِ
الس َعدا ِء وغريِ السعدا ِء للتَّع ُّر ِف عىل الفروقِ بينهم وكانوا يتساءلون دوماً :ملاذا
العدي َد من
األشخاص ُّ
بعض هؤال ِء ال َّن ِ
بالس َعاد ِة بينام يشع ُر بعضُ ُهم اآلخ ُر بالتَّ ِع َاس ِة؟
يشع ُر ُ
اس َّ
ُ
ما ُ
ظروف ِحيات َنا و ُأحداثها هي ّاملسب ُِب
األساس ِلطبيعة مشاع ِرنَا
الفرق إذا ً؟ ْفإن مل ْتكن
ُ
ِ
ِ
ِ
السبب ؟ إ َّن ما يح ِّد ُد طبيع َة َ
واالنفعاالت
تلك املشاع ِر
واألحاسيس هي  
وعواط ِف َنا ،فامذا يكو ُن هذا
ُ
ِ
وليس الحدثُ بح ِّد ذاتِ ِه!.
  يف حقيق ِة   األم ِر   -أفكا ُرنَا وتص ُّوراتُ َنا واعتقاداتُ َنا عنِالحدث َ
األقل ُع ْرض ًة
األشخاص األوف ُر ماالً أو األكرثُ صحةً؟ أم أول ِئ َك ُّ
الس َع َدا َء ُه ُم
أنت؟ ْ
ما إ ُجابتُ َك َ
ُ
هل تعتق ُد أ َّن ُّ
ِ
ِ
توص َل إليها العلام ُء قد تكو ُن مدهش ًة بالنسب ِة َلك :إنَّهم مل
للمواقف
واألحداث املحزن ِة؟ إ َّن اإلجاب َة التي َّ
السعدا ِء يف َ
تلك األشيا ِء التي ذكرنَا َها ،فل ْم يكنِ
السعدا ِء وغريِ ُّ
يصلوا حتى اآلن إىل الفروقِ الجوهرية ب َني ُّ
ِ
ِ
واملواقف امل ْح ِزنَ ِة
لألحداث
أقل ُع ْرضَ ًة
السعدا ِء  ،ومل يكونُوا أيضاً َّ
السعدا ُء أوف َر ماالً  ،وال أكرثَ صح ًة من غريِ ُّ
ُّ
ِ
ِ
الصادم ِة  ،وهذا يعني أنَّه ال َ
  وأحداث الحيا ِة .
ظروف
فروق جوهري ًة ب َني املجموعت ِني يف
أو َّ
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ِ
ها الفارغَ ؟
الكأس الممتلئةِ أم
نصف
هل ترى
َ
َ
نصف َ
? Is the glass half full or half empty

الحقيقي للعال ِج املعر ِّيف
 ي ِك ُن اعتبا ُر ُه  الل َُّّب
غم م َن االستعام ِل ال َّد ِ
عىل ال ّر ِ
ائم لهذا التساؤ ِل ؛ إلَّ إنَّ ُه ُ ْ
َّ
مهم يف حياتِ َك .ميك ُن ُ
القول :
السلويكِّ  ،كام يُ َع ِّ ُب أيضاً عنِ الكيف َّي ِة الَّتي َس َي ْح ُدثُ فيها
العالج تأث ًريا ًّ
ُ
السعدا ِء واألشقيا ِء يَ ْك ُم ُن يف طريق ِة النظ ِر إىل ِ
إ َّن َ
كأس املا ِء(أو إىل أحوال الحياة) هل ترى
الفرق ب َني ُّ
املمتلئ (اإليجا َّيب)ِ .
قف اآلن عنِ القراء ِة وفَ ِّك ْر لدقيق ٍة واحد ٍة يف َ
(السلبي) أم الجز َء
الجز َء الفار َغ
تلك
َ
َّ
الجزئي ِة و يف حال تق َّبل َْت وجه َة النظ ِر َ
تلك ؛ فإن ََّك  سوف تتقبل أيضً ا فكر َة (إنَّه ال يُو َج ُد ٌ
ظرف أو
هناك مجموع ٌة من الظ ِ
األسايس يف عواط ِف َك ومزاج َِك ْبل َ
ُّروف
عامل واح ٌد فقط ميك ُن اعتبا ُر ُه املؤث ِّ َر
ٌ
َّ
والعواملِ األ ُْخ َرى الَّتي قد تؤث ِّر َ
فيك).
ستصبح إنسانًا سعي ًدا إذا حصل َْت عىل ٍ
بيت أ ُو وظيف ٍة أو  عالق ٍة
ُنت ما تز ُال تعتق ُد أن ََّك
أ َّما إذا ك َ
ُ
القص َة التَّالي َة :
جديد ٍة ؟ ف ُي ْمك ُن أ ْن ت ُعي َد التفك َري يف هذا االعتقا ِد عندما تقرأ َّ
ُه َن َاك صديقتانِ تدعى إحدا ُهام سارة  ،واألخرى مريم ؛ تقدمتا إىل الوظيفة ذاتِها  ،وكا َن عليهام
أيام قليل ٍة .تشع ُر سار ُة بالتَّوت ُّ ِر الشَّ ِ
ديد إىل ح ِّد أ ْن قل َبها يَكا ُد أ ْن يقف َز
أ ْن ت ُجريا مقابل ًة شخص َّي ًة خالل ٍ
ِ
النقيض منها ؛ فق ْد كانت مري ُم  تش ُع ُر  بالقليلِ   م َن التَّوتُّ ِر
بسبب ق َّو ِة ال َخ َفقَانِ   ،وعىل
من صد ِر َها ؛
ِ
وبعض الوخز ِ
بعض من مشاعر عد ِمال َّراح ِة ِ
ات البسيط ِة يف صد ِر َها.
ولدي َها ُ
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الفصل األولَ :
ُّ
ُ

املوقف ِ
ِ
ِ
الح ْظ هنا أ َّن كلتيهام مت َّرانِ يف
األحاسيس
نفس ِه  ،ولك َّنهام مختلفتانِ متاماً يف طبيع ِة
أسايس هو(
يقف ورا َء ُه ٌ
أسلوب
عامل واح ٌد
الجسم َّي ِة  ،و ُر ُدو ِد األفعا ِل العاطف َّي ِة .إ َّن اختالفَهام ذلك ُ
ُ
ٌّ
التَّفكري) يف املقابل ِة .
أسلوب تفكير سارة يقول:

ِ
سبب توتُّري .ف ُهم َ
األشخاص األكرثِ تأهي ًال
من
سوف يقابلو َن العدي َد َ
(أنا متوتر ٌة ج ًّدا ؛ وال أعل ُم َ
كل الثغر ِ
لدي للحصو ِل عىل الوظيف ِة ،و ُهم أيضً ا َ
ات يف
سوف يالحظو َن َّ
مني ،وال فرص َة كبرية َّ
قدرت عىل أدا ِء العملِ بالشَّ كلِ
املطلوب  .و يف ال ِّنهاي ِة َ
سوف
ِ
من ِ
خربايت السابق ِة ويتأكدو َن ْ
عدم ِ
ِ
أي ٍ
وقت َم َس).
من اإلحرا ِج
واالرتباك أك َرث ْ
أتع َّر ُض للكثريِ َ
من ِّ
أما أسلوب تفكير مريم يقول:
َّ

َ
الحصول عىل الوظيف ِة وأعتق ُد بأنَّني قد أعددْتُ نفيس لها بطريق ٍة ج ِّيد ٍة و َ
(أمتنى
سوف تثريُ
خبايت العملي ِة يف ِ
سبب
عن ِ
ولكن إ ْن سألُوين ْ
بعض األجزا ِءْ ،
إعجا َبهم يب .وأمت َّنى َّأل ُيال ِحظُوا َ
نقص ُ
ِ
ِ
ُ
نقص الخرب ِة َ
كل جهدي
سأبذل َّ
بكل أمان ٍة؛ وأقول :إنَّني
لتعويض هذا
أجيب عن أسئلتِهم ِّ
سوف ُ
ِ
من
النقص بالعملِ الجا ِّد واملتواصلِ ،وأمت َّنى أ ْن تكو َن إجابتي كافي ًة بالنسب ِة ل ُه ْم  ،فأنا متأكد ٌة ْ
لدي).
عملِ أفضلِ ما َّ
ِ
أسباب قويَّ ٍة
  تجعل مري َم أكرثثقة ،
ُ
باملوقف ذاتِ ِه؟ نعم قد تعتق ُد بوجو ِد
ما ر َّد ُة فعلِ َك لو أن ََّك اآلن تُ ُّر
ٍ
نتفق َ
ُطرح حينام
ولك ْن ليس بالرضور ِة عىل ِّ
كل حا ٍل  .وقد ُ
معك بأنَّهناك بعض األسئل ِة التي ميكن أ ْن ت َ
نناقش َ
“أساليب التفكريِ» لدى الفتاتنيِ.
الفرق يف
ُ
ِ
أسئلة متكررة:

أقل كفاء ًة م ْن مري َم لهذ ِه الوظيف ِة؟
•ماذا لو أ َّن سار َة كانت فعالً َّ
•ماذا لو أ َّن سار َة كانت أك َرث حاج ًة للوظيف ِة من مري َم؟
ِ
أفضل خربةً  يف التعاملِ م َع
املقابالت الشخصي ِة؟
• ماذا لو أ َّن مري َم كانت َ
•ماذا لو أ َّن مري َم كانت أك َرث تحض ًريا للمقابل ِة من سارة؟
ِ
املوقف بإيجابي ٍة  ،بينام
السبب الذي دف َع مري َم للتَّعاملِ م َع
لفهم
ِ
ُطرح ِ
هذ ِه التساؤالتُ قد ت ُ
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ِ
ِ
للموقف
وبالتأكيد فإ َّن اإلجاب َة املتوقَّع َة ستكو ُن أنَّهام ل ْن يختل َفاَ يف رؤي ِتهام
تعامل سار َة سلبياً.
ُ
كا َن
نفسها .يبدو أ َّن َ
ُ
لو كانَت لديهام
حال سار َة كا َن أسوأ بكثريٍ من حا ِل صديق ِتها مري َم  ،ولك ْن
الظروف ُ
ِ
(أسلوب التفكريِ).
املوقف أك َرث من
الحظْ  بأ َّن األسئل َة السابقةَقد ركَّزتْ عىل
ِ
ِ
للظروف الخارجي ِة عالق ٌة مبارشةٌ مبا يحدثُ لنا  ،ولك َّن طريق َة تفكريِنَا وتص ُّوراتِنا
يف الواقعِ ،ليس
ِ
ِ
نفعل  .خ ْذ مثا ًال )سارة ومريم( فمن الواض ِح أ َّن
والظروف هي املح ِّد ُد ملا نشع ُر وما ُ
األحداث
عنِ
الفتات ِني كلتيهام تف ِّكرانِ ِ
بنقص الخرب ِة العملي ِة )وهذا بال ٍّ
شك ٌ
ظرف سيِّ ٌئ( ولك ْن بينام كانت سار ُة
كل الثغر ِ
أصحاب الوظيف ِة ) َ
عدم قدريت
سوف يالحظو َن َّ
تف ِّك ُر بأ َّن
ات يف خربايت السابق ِة ويتأكدو َن م ْن ِ
َ
لتعويض ِ
ِ
ُ
عىل أدا ِء العملِ بالشكلِ
النقص يف
كل جهدها
ستبذل َّ
املطلوب ( كانت مري ُم تعتق ُد) بأنَّها
ِ
كأس املا ِء ِ
وذلك بالعملِ الجا ِّد واملتواصلِ !( إنَّهام تنظرانِ إىل ِ
الخرب ِة َ
نفسها  ،ولك َّن األوىل نظرتْ للجز ِء
الفار ِغ واألُخرى نظرت للجز ِء املمتلئ؟.
أسلوب التفكريِ املتفائلِ ؛
غم من َّأن مري َم َكان لديها
القص ِة َّأن ُه وعىل ال ّر ِ
َّإن األم َر امله َّم  يف هذ ِه َّ
ُ
ِ
إلَّ إنَّها شعرتْ بالتَّوتُّ ِر
بالسعادة
واالرتباك  ،ث َّم إ َّن التفك َري اإليجا َّيب ال يعني إطالقاً أنَّ ُه سيجعلُنا نشع ُر َّ
ِ
ِ
والفرح دامئًا  ،وحتى أكرثِ
األشخاص املتفائل َني واإليجابي َني قد يشع ُر
واإلحباط  ،
بالغضب والحزنِ والتَّوت ُّ ِر
ِ
ِ
أسلوب تفكريِ ِه َ
ولك َّن
السيئ ِة ،
وضبط َها ؛ ث َّم  قدرت ُ ُه عىل التَّحك ُِّم
سوف يساع ُد ُه يف التَّحك ُِّم مبشاع ِر ِه َّ
َ
باملواقف والظ ِ
ِ
ُّروف  ،والتَّعاملِ   معها بشكلٍ   أفضل.
السلوكي؟ (?)What is CBT
المعرفي
بالعالج
ماذا نقصد
ُّ
ُّ
ُ

علم ال َّن ِ
فس هام:
يش ُري
العالج املعر ُّيف السلويكُّ إىل مظهرينِ جوهريَّ ِني يف ِ
ُ
1 .التفكري (املعريف) ()Thinking
كل القدر ِ
ات العقلي ِة   ،كالذَّاكر ِة والتَّخ ُّيلِ
والكالم ...إلخ .أو مبعنى آخ َر:
ويش ُري إىل ِّ
ِ
فهو يش ُري إىل ِّ
كل ما يدو ُر يف أذهانِنا وخياالتِنا.
2 .االستجابة (السلويك) ()Action
رص ٍف نقو ُم ب ِه بأعضائِنا الجسدي ِة كاستجاب ٍة إىل ٍ
وتش ُري إىل ِّ
معي يف لحظ ٍة مح َّد َد ٍة  ،
حدث َّ ٍ
كل ت ُّ
وحتَّى حينام ُ
قمت به؟ ؛ وكانت إجابتُ ُه  « :ال يشء» .نع ُّد أ َّن هذا األم َر
شخصا ،ما الذي َ
نسأل ً
ِ
ٍ
يفعل شيئاً كر َّد ِة فعلٍ
جلوس ِه ساكناً عىل
لحدث ما .حتَّى
مستحيل ؛ أل َّن اإلنسا َن كث ًريا ما ُ
ٌ
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الفصل األولَ :
ُّ
ُ

األريك ِة يع ُّد سلوكًا واستجاب ًة لحدث ما.
ٍ
رص العال ِج املعر ِّيف السلويكَِّ ،
نجيب عىل التساؤ ِل التايل ،
سوف
اآل َن  ،وبع َد أ ْن ق ْم َنا
بتعريف موج ٍز لعنا ِ
ُ
العالج املعر ُّيف السلويكُّ  أ َّن الطَّريق َة التي نشع ُر بها ؛هي نتيج ٌة أيضاً ملا
ويفرتض
  :كيف « نشعر  «؟
وهو
َ
ُ
ُ
كيف يحدثُ َ
ذلك :
ك َّنا نف ِّك ُر به،والتمري ُن التَّايل يوضِّ ح َ
 مترين (Exercise )1-1
استحثاث العاطفة ()Mood inducement

مك املاضي ِةَ .
خ ْذ م ْن وق ِت َك دقيق ًة واحد ًة  ،وتذكَّ ْر حدث ًا سعي ًدا قد مر ْرتَ ب ِه يف أ�يَّاِ َ
أي
ميكنك اختيا ُر ِّ
تفاصيل ما حدثَ بالضَّ ِ
ٍ
حدث جميلٍ ومازال عالقًا يف ذاكرت َِك ْ .
َ
بط  ،ماذا ِق َيل؟ َم ْن كا َن
حاول أ ْن تتذكَّ ِر
موجو ًدا هناك؟ وأين كا َن املكانُ؟ وماذا كا َن شعو ُر َك ؟ ...إلخ ْ .
حاول اآل َن أ ْن تحتف َظ بهذ ِه الذِّكرى
الكتاب.
ْمل قراء َة هذا
قبل أ ْن تُك َ
الجميل ِة يف عقلِ َك مل َّد ِة ثالثني ثاني ًة َ
ِ
كيف وجدْ َت ذلكَ ؟
َ
ِ
أغلب ال َّن ِ
ُ
البسيط  ،وقد تكو ُن االبتسام ُة
بالسعاد ِة بع َد مامرس ِة هذا التمرينِ
اس :إنَّهم شع ُروا َّ
يقول ُ
بالسعاد ِة بع َد مامرس ِة التَّمرينِ ْ ،
نفس َك :
ارتسمت عىل ُمح َّياهم ؛إذا َ
ْ
كنت فعالً  قد شع ْرتَ َّ
اسأل َ
َت حيات َُك الحال َّيةُ؟
1 .هلِ اختلف ْ
ْ 2 .
بسبب التَّمرينِ ؟
َّصت ِم ْن مخاو ِف َك
ِ
هل تخل َ
تغيتَ جذريًّا نتيج ًة ملا فعلْتَ ُه؟
ْ 3 .
هل َّ
ِ
تغي يف
إ َّن
اإلجابات املتوقَّع َة لألسئل ِة الثَّالث ِة َّ
السابق ِة ِ -ه َي بالطَّ ْبعِ  -ستكو ُن بـ (ال)  .فال يش َء َّ َ
ِ
ٍ
كنت تف ِّك ُر بطريق ٍة
بتحسنٍ
ظروف حياتِ َك الحال َّي ِة  ،ولك ْن قد شع ْرتَ
طفيف يف مزاج َِك  .فلامذا؟ ألن ََّك َ
ُّ
عم اعتدْتَ علي ِه  .وهذا هو املبدأُ
أسلوب
الجوهري يف العال ِج املعر ِّيف السلويكِّ ُ ،
القائل  :إ َّن
مختلف ٍة َّ
ُّ
َ
ِ
العواطف واملشاعرِ.
تغي يف
يقف َ
تفكريِنَا ُ
التغي يف التَّفكريِ يتب ُع ُه ُّ ٌ
خلف طبيع ِة مشاع ِرنَا  ،وإ َّن ُّ َ
الس ِ
هل ل ُه عالق ٌة معهام؟
لوك ْ
نح ُن اآل َن تع َّرفْ َنا عىل العالق ِة ب َني األفكا ِر واملشاعرِ ،ولك ْن ماذا عنِ ُّ
ولإلجاب ِة ع ْن هذا التساؤ ِل د ْع َنا نفكِّر بالتَّايل:
 nس /ملاذا تبيك سيد ٌة ما؟
ج /ألنَّ ُها تشع ُر بالحزنِ .

