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عالج األمراض النفسية بين األدوية 
والجلسات النفسية العالجية

األمراض  وعالج  بتشخيص  املتعلقة  واملشاكل  الصعوبات  بعض  األحيان  من  كثري  يف  النفسانيون  األطباء  يواجه 

العقلية واالضطرابات النفسية حيث أن التعامل مع األمراض النفسية األكرث ترددا يف مؤسسات الصحة النفسية 

يف املغرب ويف كثري من البالد األخرى يتم عن طريق وصفات األدوية من طرف الطبيب النفيس،  وأحيانا يتم 

االستعانة باملعالج النفيس للقيام بجلسات عالجية نفسية.  وبالنسبة لبعض األطباء النفسيني قد يستمر الحال 

عىل ما هو عليه بالرغم من عدم فعالية هذه األدوية يف العالج،  بل إن بعض هذه األدوية قد تكون لها آثار 

جانبية سلبية مام يؤثر عىل صحة املريض النفسية والجسمية.  ويحدث هذا خاصة يف حاالت االكتئاب النفيس 

والقلق والضغوط النفسية وغريها.

التنفيذي للجمعية األمريكية لعلم  الدكتور نورمان أندرسون مسؤول يف املكتب  يف شهر أكتوبر 2012  أصدر 

النفس بيانا أكد فيه عىل رضورة إعطاء األسبقية للعالج النفيس يف التعامل مع األمراض النفسية املزمنة كمرض 

االكتئاب والقلق النفيس والضغوط النفسية.  

لنجعل العالج النفيس من أهم األولويات.

األستاذ سعيد بحري

أستاذ التعليم العايل 

الصحة النفسية والعالج النفيس

Bhyer09@gmail.com

مـــقــــــــاالت
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يالحظ أندرسون أن االكتئاب كمرض مزمن يصيب 14 مليون 

اعتامد  لوحظ  وقد  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  شخص 

األدوية  رشكات  إن  سنوات.  مند  االكتئاب  عالج  يف  األدوية 

االكتئابية  باملضادات  الخاصة  لألدوية  إعالناتها  من  تطور 

األطباء  من  وطلبها  األدوية  استعامل  عىل  املرىض  وتشجع 

حينام يالحظون بعض عالمات هذه األمراض، بالرغم من أن 

أثبتت  الحاالت، كام  ليست رضورية يف بعض  األدوية  هذه 

لالكتئاب  بالنسبة  فعال  النفيس  العالج  أن  العلمية  األبحاث 

والقلق النفيس والعالج بواسطة الجلسات ال يتضمن أي خطر 

عىل املريض.  

وقد عملت الجمعية األمريكية لعلم النفس عىل التحسيس 

بأهمية العالج النفيس وجعله من أولويات عالج مثل  هذه 

األمراض النفسية التي من ضمنها االكتئاب

عىل  النفسانيني  األطباء  أغلب  تركيز  أن  نالحظ  املغرب  ويف 

األدوية كأولوية، وبعض األطباء يحيلون بعض الحاالت عىل 

املعالج النفيس ليساعد يف العالج.  ورغم عدم فعالية بعض 

األدوية يف عالج حاالت االكتئاب أو القلق النفيس فإن بعض 

تأزما  األمر  ويزيد  فقط.   أخرى  بأدوية  يستبدلونها  األطباء 

املريض  عىل  سلبية  جانبية  آثار  األدوية  لهذه  تكون  حينام 

وصحته النفسية والجسمية.  

لهذا فإننا ننبه األطباء واملعالجني النفسيني إىل رضورة االطالع 

النفسية  األمراض  مجال  يف  الجديدة  العلمية  األبحاث  عىل 

مجال  يف  الحديثة  التقنيات  ومختلف  النفيس  والعالج 

التشخيص والعالج وعدم االكتفاء بالدواء فقط. لقد أصبحت 

 la psychologie( اإليجايب  النفس  علم  مجال  يف  األبحاث 

لعلم  األمريكية  الجمعية  رئيس  مع  بدأت  التي   )positive

النفس سابقا يف سنة 1998 الدكتور سليجامن.  وأصبح اآلن 

الصحة  مجال  يف  كبرية  أهمية  يكتيس  اإليجايب  النفس  علم 

النفسية واالستشارة والعالج النفيس. 

النفسية  بالجلسات  أم  باألدوية  العالج 
التفاعلية؟

يستخدم الطبيب النفيس يف عالجه لالكتئاب مثال املضادات 

االكتئابية:   وهي عبارة عن أدوية تعطى للمرىض االكتئابيني 

واالكتئاب  القلق  حالة  من  التخلص  من  يتمكنوا  حتى 

مثال:  األدوية  هذه  ومن  عليهم  تسيطر  التي  والوساوس 

  Paxil, Prozac, Ploxyfral, seropram, zoloft,(

آثارا  األدوية  لهذه  أن  واملعروف   .)Athymil, Deroxal

جانبية عىل الدماغ والجهاز العصبي والسلوك اإلنساين، وكثريا 

الجانبية  األعراض  هذه  حول  وعائالتهم  املرىض  يحتار  ما 

كمعالجني  نقرتح  فإننا  لهذا  املرىض.   عىل  السلبية  وأثارها 

التدابري  من  مجموعة  نفسيني  واستشاريني  سيكولوجيني 

ملواجهة هذه املشاكل: 

يف  � السيكولوجي  واملعالج  النفيس  الطبيب  بني  التعاون 

النفيس   الطبيب  االكتئابية حيث يصف  الحاالت  عالج هذه 

عالجية  بجلسات  النفيس  املعالج  ويقوم  املناسب  الدواء 

للمعالج  وميكن  السلبية،  اآلثار  معا هذه  فيتغلبان  نفسية  

عىل  تساعد  التي  الوسائل  من  مجموعة  يقرتح  أن  النفيس 

تجاوز هذه اآلثار السلبية وتجعل الجسم يتوافق بالتدريج 

مع األدوية، وقبولها )tolérance(. مثال من بني هذه النصائح 

عىل املريض أن يستعمل الدواء بالتدريج حتى يتعود الجسم 

لكل  ميكن  الطريقة  وبهذه  أكرث.  بكمية  يستعمله  وال  عليه 

اآلثار  ألن  املخاطر  لتجاوز  سهولة  أكرث  تكون  أن  خطوة 

املريض  يأخذه  الذي  الدواء  بكمية  أكرث  تتعلق  الجانبية 

حيث أنه كلام كانت الكمية أكرث إال وكانت املخاطر الجانبية 

مرتفعة.

ينبغي التمييز بني األدوية أو املضادات االكتئابية فهناك  �

أدوية  من  أكرث  سلبية  جانبية  آثار  لها  التي  القوية  األدوية 

أخرى. مسألة أخرى بعض األدوية معروفة يف البداية بآثارها 

الجانبية  ثم بالتدريج يتمكن الجسم من التالءم معها. 

كانت  � املايض  التي عرفت يف  االكتائبية  املضادات  بعض 

ظهرت  التي  األدوية  من  أكرث  الناس  عىل  جانبية  آثار  لها 

كام  األمام.  إىل  يسري  دامئا  العلمي  البحث  فطبيعة  حديثا، 

لهذا  يختلف من شخص آلخر،  اإلكتئابية   املضادات  أثر  أن 

فإن استشارة الطبيب النفيس املعالج رضورية يف جميع هذه 

بالرجوع  إىل  األدوية  بني  الخلط  أيضا  ينبغي  وال  الحاالت 

للطبيب النفيس املعالج.

االستعانة بالجلسات العالجية النفسية وخصوصا تقنيات  �

العالج املعريف أو املعريف السلويك.

يتواجد  � التي  والبيئية  االجتامعية  الظروف  يف  البحث 

فيها املريض وعالقاته بأرسته وأبنائه وما تواجهه من ضغوط 

ومشاكل، والعمل عىل التحكم فيها ما أمكن حسب إمكانية 

الطبيب واملعالج النفيس.

الجلسات  بواسطة  النفسي  العالج 
العالجية. 

عىل  النفسية  واالضطرابات  لألمراض  النفيس  العالج  يعتمد 

املعريف  العالج  أهمها  من  العالجية  املقاربات  من  مجموعة 

للطبيب واملعالج النفيس األمرييك أرو نبيك والعالج العقي 

هو  الذي  السلويك  املعريف  والعالج  إليس  اللبريت  العاطفي 

دمج للمقاربتني املعرفية والسلوكية يف العالج.

العالج المعرفي
Cognitive psychotherapy

يرتبط تاريخ العالج املعريف باملامرسة اإلكلينيكية،  والبحث 

  )Aaron Beck( العلمي  للطبيب النفيس األمرييك أرون بيك

من  الطب  يف  الدكتوراه  عىل  والحاصل   ،1921 سنة  املولود 

االضطراب  أن  بييك  ويعتقد   .1946 سنة  يال  جامعة 

النفيس وخصوصا مرض االكتئاب ناتج عن األفكار الخاطئة،  

واملعتقدات الغري املنطقية التي يؤمن بها املرىض،  وتساهم 

يف التأثري عىل سلوكهم.  عمل بييك أستاذا جامعيا يف شعبة 

الطب النفيس يف جامعة بنسلفانيا،  ومدير مجموعة البحث 

العالج  مركز  أنشأت  التي  وهي  املريض،   النفس  علم  يف 

 )Emeritus والوقاية من االنتحار. وأصبح رئيسا ملركز )مرتس

 Beck Institute for Cognitive( املعريف  بالعالج  الخاص 

 .)Behavior Therapy

للعالج  الفعيل  املؤسس   )Aaron Beck( بيك  أرون  يعترب 

نرش  يف  رائد  وهو  خاصة.  بصفة  لالكتئاب  املوجه  املعريف 

التي أصبحت معروفة  بشكل  املعرفية  العالجية  النظريات 

املهتمني  النفسيني  واألطباء  النفسيني  املعالجني  بني  واسع 

بعالج االكتئاب. يعتقد بييك أن االضطراب النفيس وخصوصا 

مرض االكتئاب ناتج عن األفكار الخاطئة، واملعتقدات الغري 

عىل  التأثري  يف  وتساهم  املرىض،  بها  يؤمن  التي  املنطقية 

بالتحليل  العالج  أن  إىل   )Beck( بييك  توصل  لقد  سلوكهم. 

واملشاعر  املكبوتات  اسرتجاع  محاولة  عىل  يرتكز  النفيس 

الالشعورية إىل منطقة الشعور، وهذه عملية طويلة وال تركز 

عىل مضمون األفكار واملعتقدات العقلية. ولهذا فإن الطريقة 

التي يدرك بها املريض األشياء من حوله، ويفر بها الوقائع 

هي العملية املعرفية التي هي مفتاح العالج النفيس ملشاكل 

العمليات  هذه  بواسطة  ألنه  النفسية،  واضطراباتهم  الناس 

العقلية يعطي الشخص معنى معينا لألشياء.

 )Beck( وبواسطة االشتغال مع املرىض االكتئابيني توصل بيك

إىل أن املشاعر السلبية التي يحس بها املرىض، ويعربون عنها 

ناتجة عن معتقدات عقلية خاطئة، وأفكار  بطريقة عفوية 

الخارجي  الواقع  وحول  الذات،  سلبية حول  آراء  وهي  آلية 

العقلية  املعتقدات  هذه  عىل  وللتعرف  املستقبل.  وحول 

املكتئب  الشخص  يحملها  التي  الخاطئة  واألفكار  السلبية، 

self-( الذايت  التقرير  اختبار  بتطوير  بيك  قام  دهنه،  يف 

خاصة  استامرة  عن  عبارة  هو  الذي   )report measures

ومعتقداته  بسلوكه  تتعلق  أسئلة  عن  فيها  يجيب  باملريض 

وكل ما يتعلق باالضطراب النفيس الذي يعاين منه. كام أنجز 

مجموعة من االختبارات األخرى الخاصة بالقلق واإلحساس 

باليأس والقنوط. )اختبار بييك الكتشاف االكتئاب، ومقياس 

لالنتحار،  بيك  ومقياس  النفع،  بعدم  الشعور  بيك الكتشاف 

ومقياس بيك للقلق، ومقياس بيك للشباب. 

الناس  أن  بقوله   )1997( األشياء  هذه  رشح  بييك  ويحاول 

أخد  يحاولون  وال  صحيحة  كأشياء  األفكار  هذه  يقبلون 

الوقت الكايف للبحث فيها وتصحيحها. لهذا بدأ يساعد املرىض 

فيها   والتفكري  وتقييمها،  الخاطئة  األفكار  هذه  تحديد  عىل 

املريض   يقود  الذي  اليشء  وواقعية  منطقية  عقلية  بطريقة 

إىل اإلحساس االيجايب، والترصف بشكل واقعي  ومنطقي.  

ومع املامرسة والبحث اكتشف بييك )1997( أن االضطرابات 

نتيجة   هو  الذي  التفكري  يف  االضطراب  عن  ناتجة  النفسية 

الناس  عىل  الواردة  اآللية  أو  األتوماتيكية  السلبية  األفكار 

واهتامماتهم  تفكريهم  مركز  تشكل  والتي  مستمرة  بكيفية 

وتؤثر سلبا عىل ترصفاتهم. إن االضطراب يف التفكري يؤثر سلبا 

عىل السلوك )Beck, 1997(. وعىل هذا األساس فإن العالج 

املعريف هو فرصة يتعرف فيها املرىض عىل أفكارهم الخاطئة 

ويساعدهم  والسلوك،  التفكري  اضطرابات  يف  تتسبب  والتي 

عىل تغيري هذه األفكار السلبية وتصحيحها.  

العالج العقلي العاطفي
Rational Emotive Therapy

ألربيت  األمرييك  النفس  عامل  يد  عىل  العالج  هذا  تأسس 

ويعترب   .1955 سنة   )Albert Ellis 1913–2007( اليس 

الثوري  للتحول  الرئيسيني  املؤسسني  بني  من  واحدا  اليس 

عالج األمراض النفسية بين األدوية والجلسات النفسية العالجية
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السلوكية  املعرفية  للعالجات  واملؤسس  النفيس،  العالج  يف 

املشاكل  أن  يعتقد   ،)Cognitive-behavioral therapie(

الخاطئة،  املعتقدات  عن  ناتجة  العقلية  واألمراض  النفسية، 

ونيله  العليا  لدراساته  ونظرا  الذات.  عن  السلبية  واألفكار 

لدكتوراه الدولة يف علم النفيس االكلينييك، تاثر اليس بنظرية 

واريك  وأدلر  هورين  بكتابات  وخصوصا  النفيس،  التحليل 

تشكيل  األفكارعىل  هذه  ساعدت  حيث  وسوليفان  فروم، 

نظريته العالجية.

ويف سنة 1953 قطع عالقته بالتحليل النفيس نهائيا، وأصبح 

يلقب نفسه باملعالج العقيل. وأصبح يدافع بقوة عىل وجهة 

العالجية  لطريقته  أعطى   1955 سنة  ويف  العالج  يف  نظره 

العالجي  اليس  وهدف  رسمية.  بصفة  العقيل  العالج  إسم 

ومعتقداته  الذاتية  أفكاره  فهم  عىل  املستشري  مساعدة  هو 

املقاربة  وهذه  العاطفية.  بآالمه  عالقة  لها  التي  الشخصية 

الجديدة  العالجية  النظرية  إن هذه  الحقيقة  العالجية. ويف 

قد ركزت بشكل فعال عىل تغيري املعتقدات املحبطة لذات 

املستشري واملدمرة لطاقته النفسية، وكذلك سلوكياته التي لها 

عالقة بهذه املعتقدات، وذلك بالربهنة عىل عدم صحة هذه 

املعتقدات التي تتسم بالجمود.  

وإعادة  التحلييل  العقيل  التفكري  بواسطة  أنه  اليس  يعتقد 

التنظيم املعريف يستطيع األفراد أن يفهموا أفكارهم املحبطة 

والهدامة يف ضوء مجموع معتقداتهم الغري املنطقية ويقوموا 

ببناء تنظيم عقيل منطقي منظم.  

ويف سنة 1957 عمل إليس عىل بناء نظريته يف العالج سامها 

 )Cognitive Behavior Therapy( العالج املعريف السلويك

حيث أشار إىل أن املعالج يساعد الناس عىل تكييف أفكارهم 

والسلوكية.  االنفعالية  وسلوكهم كمحاولة عالجية ملشاكلهم 

 How وبعد سنتني اصدر اليس كتابه )كيف تعيش مع عصايب

to Live with a Neurotic( حاول فيه أن يطور منهجة يف 

العالج. ويف سنة 1960 قدم اليس بحثا علميا حول نظريته 

السيكولوجية  األمريكية  الجمعية  أشغال مؤمتر  العالجية يف 

املعريف  املنهج  عىل  اليس  تركيز  من  الرغم  عىل  بشيكاغو. 

لقد  و  املعريف.  هو  القوي  تركيزه  فإن  والسلويك،  العاطفي 

الذين  املعالجني  طرف  من  وعداء  مقاومة  اليس  واجه 

ينتسبون لتيارات أخرى، مام جعله يصاحب شخصا إيل منصة 

العرض خالل عرض أبحاثه يف املؤمترات والعمل عىل عالجه 

باستخدام  العالج  يف  طريقته  عرفت  حيث  الجمهور،  أمام 

أسلوب املواجهة الجاف.

العالج المعرفي السلوكي 
)Cognitive Behavioral Therapy )CBT

القرن  من  السبعينات  يف  العالجية  املقاربة  هذه  ظهرت 

العرشين بعد املواجهة العلمية والنقاش الحاد بني املعالجني 

السلوكيني.  واملعالجني  وإليس  بييك  رأسهم  وعىل  املعروفني 

وكان لهذه املواجهة العلمية بني االتجاهني السلويك واملعريف 

آثار ايجابية حيث حصل تقارب وتعاون بني االتجاهني نتج 

عنه ظهور العالج املعريف السلويك.     

االتجاه  أنصار  من  وغريه   )Beck( بييك  أقتنع  جهة  فمن   

االضطرابات  تشخيص  يف  السلوكية  النظرية  بأهمية  املعريف 

النفسية وعالجها، ومن جهة أخرى اعرتف السلوكيون بأهمية 

العالج املعريف نظرا للتقدم الذي عرفته النظرية املعرفية يف 

علم النفس يف أواخر الستينات من القرن العرشين، و باألخص 

النتائج التي توصل لها أرون بييك مع مرىض االكتئاب.  

والعالج املعريف السلويك  هو مقاربة عالجية تعتمد عىل دمج 

وقد  والعالج.  التشخيص  يف  والسلوكية  املعرفية  النظريتني 

أصبح هذا النوع من العالج منترش بكرثة بني املعالجني نظرا 

ويستجيب  والسلوكية،  املعرفية  التقنيات  بني  يجمع  لكونه 

سلبيات  ويتجاوز  املعالجني،  من  عريضة  فئة  الهتاممات 

التغيري  احداث  يعمل عىل  السلويك واملعريف، كام  االتجاهني 

ويهتم  الخاطئة.  أفكارهم  يف  فقط  وليس  األفراد  سلوك  يف 

للمريض،  الوجداين  العقيل  بالجانب  السلويك  املعريف  العالج 

استخدام  خالل  من  حوله  من  االجتامعية  وباملتغريات 

اسرتاتيجيات معرفية وسلوكية وانفعالية واجتامعية وبيئية؛ 

إلحداث التغري املرغوب فيه. 

ومن أهم أهداف العالج املعريف السلويك ما ييل:

عمليات  � يف  التأثري  خالل  من  الظاهر  السلوك  تعديل 

التفكري لدى الشخص.   

األفكار  � تصحيح  طريق  عن  النفسية  االضطرابات  عالج 

الخاطئة والتفسريات الغري املنطقية، ومناذج التفكري الفاسدة،  

التي تؤثر عىل مشاعر الناس وسلوكهم.

العمل عىل خفض الضغوط  التي تؤثر عىل سلوك األفراد.   �

ومحاولة تغيري السلوكيات الغري املرغوب فيها من خالل تعلم 

سلوك جديد.

للواقع  � تحريفه  كيفية  اكتشاف  عىل  الفرد  مساعدة 

وتفسريه ملا يقع له بطريقة غري منطقية.   

العالج النفيس هو فرصة يتعلم فيها املريض أن يفحص  �

افرتاضات  أساس  عىل  قامئا  يكون  قد  الذي  تفكريه  طريقة 

التعميم  اللجوء إىل  أو  استنتاجات غري صحيحة،  أو  خاطئة، 

واملغالطات.  

المراجع 
ترجمة   .2007 واألبعاد.  األسس  املعريف  العالج  بيك:   1. جوديت 

للرتجمة.    القومي  املركز  الخراط.  إيهاب  مراجعة  مطر،  طلعت 

املرشوع القومي للرتجمة.  العدد 1141 الطبعة األوىل 

2. Anderson Norman B., APA Chief ExecutiveOfficer. 

Making psychotherapy the first-choice treatment. 

American Psychological Association Websites. October 

2012, Vol 43, No. 9. Print version: page 9

3. Beck, A.T. Thinking and Depression. II Theory and 

Therapy. 1964 Archives of General Psychiatry 10,  p 

561-571

4. Beck, A.T Cognitive Therapy and the emotional 

disorders. 1976 New York International Universities Press.

5. Beck, A.T. Cognitive Approaches to Panic disorders. 

Theory and Therapy.Ins. 1987 Rachma, & J. Maser 

)Eds.(,  Panic: psychological perspectives )pp 91-109(.  

Hillsdale, NJ: Erlbaum.

6. Judith S.  Beck, 1995 )Cognitive therapy: Basics 

and beyond( Guilford Press.  A. Division of Guilford 

Publications.  Inc.

7. Ellis, Albert & Harper, Robert A. )1975(. A New 

Guide to Rational Living. Hollywood Wilshire Book 

Company.

8. Ellis, Albert. Anger – How to Live With and Without 

It. Carol  Publishing Group, New York, 

9. Ellis, T.T. & Newman, C.F.. Choosing to Live: How 

to defeat suicide through cognitive therapy.  Oakland 

New Harbinger Publications.

مـــقــــــــاالت
عالج األمراض النفسية بين األدوية والجلسات النفسية العالجية


