
1 

 

-30- TR-Pإصـــــدارات نفسانيـــــة أساسيـــــة 

 

  70كتـــاب االسبـــوع رقم  

 المقـابلة الدافعية في الرعاية الصحية

 مساعدة المرضى على التغيير السلوكي

 

 بتلر. الدكتور كريستوفر س - ميلر. الدكتور وليام ر -الدكتور ستيفن رولينيك: تأليف
 شرف الدين الملك. د  -العنزي  فـالح محروثالبلعاسي. د :ترجمة

 ماجستير علم النفس السريري -10/طالبة دفعة   -بشائر عيسى الصفراء   :تلخيصعرض و 

 )الدمام  سابقـا( قسم الطب النفسي كلية الطب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

 سم الطب النفسي  أستاذ علم النفس السريري المشارك بق -معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ :إشراف ومراجعة

  عضو اللجنة االستشارية العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية- )الدمام  سابقـا( كلية الطب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل
    maansaleh62@yahoo.com 

     
 

   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
في  . جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي    الكتاب خير

في  )النفسية(هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية السيكولوجية
ن من القراء بالعلوم  موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص والمهتمي

 .السلوكية
ال+*�(ر س��ف� رول�'�&، عال� نف" !�اد� و��ف��� رعا�ة ص��ة في ق��  ه�ا ال��اب م� تأل��

م�ل�، . ال+*�(ر ول�ام ر. ال�عا�ة األول�ة وال�5ة العامه في جامعة *اردف و0ل/، ال--ل�ة ال-��+ة
�(م@��@(، ان?� الی ه�=ة ال�+ر0" ف�ها في ب�وف��� م�-�/ في عل� ال'ف" وال:9 ال'ف�ي في جامعة ن

ب�ل�، ب�و��J(ر رعا�ة ص��ة أول�ة �GHة، وه( رئ�" ق�� ال�عا�ة . ال+*�(ر *��0�(ف� س. ١٩٧٦عام 
 ص+ر ه�ا ال��اب في NHع�ه االنMل�/0ة االولى عام.األول�ةوال�5ة العامة في جامعة *�د��

  :Sع'(ان2008

 "Motivational Interviewing in Health Care: Helping patients to Change 

Behavior.   " وذلك عن دار نشر  )The Guilford Press   .( وصدرت الطبعة العربية االولى  عام

مفهرساً  .صفحة283عن سلسلة جامعة تبوك للصحة النفسية وعلم النفس العيادي ويقع الكتاب في  2013

  :في ثالثة أجزاء على النحو التالي

 تغيير السلوك والمقابلة الدافعية: الولالجزء ا •

المهارات االساسية للمقابلة :الجزء الثاني •

 الدافعية

 دمج كل العمليات والمهارات:الجزء الثالث •

 ملحقات وفهرسة ومراجع •

  مق�مة

ال�-�Y0، واألNHاء، : ه�ا ال��اب مق+م ل�ل م� �-ارس الع-ل�ة ال��5ة قائ-ة ال-��ف�+ی� ت�?-�
ع'+ما *�9 ع� ال-قابلة ال+اف]�ة لل-�ة األولى *ان . ة االس'ان وغ��ه� م� ال--ارس��والقائ-�� على ص�

.  فان ال�'اقY ال+افعى ل+یه� *ان الف�ا لل'�c. ال��*�/ على مb@الت ال-�ضى مع ال��(ل وال-[+رات
�ان�ة ان-ا هي خاص�ة إن.  أصNح واض�ا ان ال-قابلة ال+اف]�ة �-@� ان ت�(ن مف�+ةا خارج ه�ا ال-Mال

�� م� ال�عا�ة ال��5ة في ال(قi ال�الي ت�?-� م�اع+ة ال-�ضى على إدارة �hوف H(0لة االجل j*و

هذا الكتاب مقدم لكل من  
يمارس العملية الصحية قـائمة  
: المستفيدين تتضمن

التمريض، واألطباء، والقـائمين  
على صحة االسنان وغيرهم من  
الممارسين

ثمة دالئل تشير الى ان  
البالغين الشباب اليوم، وألول  
مرة في التاريخ الحديث هم  
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�� ال�ل(*ي��� Sال�غG* +أث� الى ح�ل مق+مي ال[+مات االس�0ة، . تG[+م م� ق�ف'�ات ال-قابلة ال+اف]�ة ت�
  . تومMاالت ال�أه�ل، و9H ال-�ال&، وتق+�� ال�5ة العامة وغ��ها م� ال-Mاال

  
  تغ��� ال�ل�ك وال�قابلة ال�اف��ة :ال��ء األول

  )١٤الى صف�ة ٣صف�ة (الف5ل األول 
  ال��ادئ واألدلة: ال�قابلة ال�اف��ة

ح+ث خالل الق�ن الع�0�b ت:(رات مل�(hة في عالج SعY األم�اض ال�ادة وال-ع+�ة، وه�ا ال'Mاح 
��G* +(قعة الي ح�ات ال-�J)ارتفاع مع+ل ال vNاالن . ساع+ في ض i�Nقا أصSة سا��فاإلصاSات ال[:

�� الى ان الNالغ�� الNbاب ال�(م، وألول م�ة في ال�ار0خ ال�+یx ه� أقل ل�� . قابلة للعالجbث-ة دالئل ت
�� م� االم�اض ت�تvN ارتNاHا وث�قا Sال�ل(ك ون-v ال��اة غ�� ال�5ي. عا�Jة م� وال+یه�j* ان x�. ح

�� سل(ك غال�Gة االم�اض ال�ي ت+فع ال'ا�س ل:ل9 االس�bارة �-@� ال(قا�ة م'ها وعالجها ب(اس:ة تغ
  . ال�5ة

�� ما�-@� لل'اس �ت�*/ ال�عا�ة ال��5ة في الق�ن ال�اد� والعS �0�bاإلدارة H(0لة ال-+} لل�الة وتغ
ال-'هج ال]�اد� لل-قابلة ال+اف]�ة ج�} ت:(�0ه في الG+ا�ة *أسل(ب .  ال|�ام Sه م� أجل ت���� ص��ه�

��ل�وم� . ل�+خل في عالج حاالت تعاHي ال��(ل وال�ي تb@ل داف]�ة ال-�Y0 عائقا ت�(ل دون ال�غ
��ة خاصة االم�اض j* الت ص��ة@bار فعال�ة ال-قابلة ال+اف]�ة في مN��0 ب+أ اخ�bات الق�ن الع'�ت�ع

�� سل(ك وم'ها�   .ام�اض القل9، وال�@��، وال�-�ة، وال(قا�ة م� الع+و} : ال�ي ت:ل9 تغ
ح�x تع-ل ال-قابلة ال+اف]�ة على ز0ادة ال+اف]�ة ال[اصة Sال-�Y0 وت(�hفها ن�( ال�غ�� و�ال�الي 

  . االل�/ام Sالعالج
�� او غ�� م�قGل لل-b(رة، ول�� ه�ه الف�ض�ات خاH=ة الن �أح�انا یG+و أح+ ال-�ضى غ�� م+ف(ع لل�غ

�� على فإن ال:�0قة ال�ي ی��+ث به. ل�" ه'اك ش[� م'ع+م ال+اف]�ةG* ��ا ال--ارس ال:Gي لها تأث
�� ال�ل(ك�ال-قابلة ال+اف]�ة تع-ل على اثارة ال+اف]�ة  ان. ال+اف]�ة الb[�5ة ل+} ال-�Y0 في اتMاه تغ

Y0�-ات سل(*�ة ت��� م� ص�ة ال���وذل& ی�� . اإل�Mاب�ة، وت'v�b اإلم@انات ال�ات�ة ال�ي ت�د� الى تغ
ك�jم� ال�(ج�ه، ح�x ت(صف ال-قابلة ال+اف]�ة Sال�عاون�ة واالس�bار0ة م� خالل اس�[+ام أسل(ب االرشاد ا

Y0�-قالل�ة ال�ام اس��أنها . واحS ت5'ف ه�ه ال[5ائ� x�  .  ال�ام'ة وراء ال-قابلة ال+اف]�ة" ال�وح"ح
 

  : أر$عة م�ادئ ارشاد ة
'اق?ا في ان مقاومة االق'اع م�ل ان�اني �GHعي خاصة ع'+ما �@(ن الb[� م�: قاوم ال()'�ح
�� في ح�� ان ال-�Y0 �قاومه NJال�الي . م(قفه او مbاع�ه�فاذا *ان ال--ارس ال]�اد� �Mادل ل5الح ال�غ

�����ا ما �@(ن . ال--ارس ی�د� ال+ور ال[:أ الن م� االح�} ان ال-�Y0 ه( م� �Mادل لل�غj* x�ح
�� ال�ل(ك، ث� �5:+م(ن S@ل-ة، ل��، ه�ا�ما�9M ان �ع-له ال--ارس  ال-�ضى م��ددی� �J-ا �[� تغ

��Mر ه�ا ال)Gعلى ال-�اع+ة في ع �ال]�اد .  
ف-� ال-ه� .  �9M ان �@(ن ل+} ال--ارس ال]�اد� اه�-ام ور�Nة S-ع�فة ه-(م ال-�Y0 ودوافعه: افه,

�� ب+ال م� اخNاره� Sأن عل�ه� أن ی�غ��وا�  . س�ال ال-�Y0 ع� أسNاب و*���ة ال�غ
�+ ه( م: اس(�عM-اع ال�هاره !�اد�ه معق+ةاالس/ i-5ح أس=لة ث� ال�H د�Mم� م �j:ل9 أك�ة یN*م�

فاالس�-اع ی�?-� اه�-اما ت(اح+�ا Sال�أك+ Sان ال--ارس ال]�اد� �فه� ما . لف��ة H(0له ل�-اع اإلجاSات
Y0�-ق(له ال� .  

وذل& م� خالل م�اع+ة ال-�Y0 على اس��bاف *���ة ص'ع الفارق وال�أث�� في : م34 م�012
  . ح�x تN5ح أف�ار ال-�Y0 و�م@اناته ع(امل مف�اح�ة. � ال�5يوضعه

   ٤١الى صف�ة١٥م� صف�ة :لف)ل ال7انيا

حيث  . أقـل عافية من والديهم
ان كثير من االمراض ترتبط  
ارتباطا وثيقـا بالسلوك ونمط  

حيالحياة غير الص

تركز الرعاية الصحية في القرن  
الحادي والعشرين باإلدارة  
طويلة المدى للحالة وتغيير  
مايمكن للناس القيام به من  
أجل تحسين صحتهم

حيث تعمل المقـابلة الدافعية  
على زيادة الدافعية الخاصة  
بالمريض وتوظيفها نحو التغير  
وبالتالي االلتزام بالعالج

أحد المرضى غير  أحيانا يبدو  
مدفوع للتغيير او غير متقبل  
للمشورة، ولكن هذه  
الفرضيات خاطئة الن ليس  
هناك شخص منعدم الدافعية

إن الطريقة التي يتحدث بها  
الممارس الطبي لها تأثير كبير  
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  ك�>�ة ان�ماج ال�قابلة ال�اف��ة في ال�عا ة ال)'�ة

. ال-قابلةال+اف]�ة تG+و مأل(فة لل--ارس ال]�اد� وهي ال تG+و م[�لفة ت-اما ع-ا �ق(م Sه ال--ارس عادة
 ��ال-قابلة ال+اف]�ة وال--ارسة ال��5ة م� خالل ثالث أسال�9 شائعة في مMال ول�� �9M ال��v ب

  :ال�عا�ة ال��5ة
 ،+ارش  
 ،عSتا  
 وجه.  

  : ال�(ا<عة
�+ ال ی�?-� إع:اء أوام� أو ت(ج�هات، أو م(افقة أو اع��اضM-اع ال�-اع في الغال9 . االس�فاالس

��اع+ ال--ارس ال]�اد�على فه� اع�اض ���اج ال-�Y0 الى وقi م� ال-�اSعة ح�x . ه( أسل(ب م�اSعة
  . ال-�ضى و*���ة ات�اق االع�اض ض-� ال5(رة األك�G ل�5�ه�

  : ال(�ج�ه

�� ال�ل(ك �ال-(جه ه( م� �ع:ي األوام� لفعل ام� مع�� مع ذ*� ال�9G أو ب+ونه، وفي مMال تغ
یF�غي ان تق�م <ه  وأع�ف ما. أع�ف 0F4�  G�H حل هCه ال�4Aلة" ی�-�(ر أسل(ب ال�(ج�ه في !Nارة 

  "م3 أجل ذل0
  :االرشاد

  " أس(�Oع ان اساع�ك ل('ل هCه ال�4Aلة بFف�0" ی�ل[� األسل(ب االرشاد� في !Nارة 
Y0�-ها لل�ونة وح�9 مالءم�-S الثةj9 ال�. 9M�J على ال--ارس ال]�اد� ال�'قل ب�� ه�ه األسال

�ه وتMاهل ال-�اSعة واإلرشاد �ع��G اتMاه ح�x ان م�ل ال--ارس ال]�اد� الى االف�ا� في اس�[+ام ال�(ج
Y0�-ة ال:�0قة . م/عج للSاj-S غي ان �@(نN'ه ول�� ال ی��j* وف�h هي م'اس9 في�األسل(ب ال�(ج

Y0�-ها مع ال�ه'اك أوقات ال ت�:ل9 م� ال--ارس ال]�اد� ان ���[+م . ال(ح�+ة ال�ي ی�� ال�عامل ف
�� سل(*هاألسل(ب ال�(ج�هي خاصة ع'+ م'اقbة أسل(ب �NJال�الي �9M تفع�ل داف]�ة . ح�اة ال-�Y0 وتغ
  . وال�/ام ال-�Y0 ع� �0�H األسل(ب االرشاد�

  ثالث مهارات ات5ال ج(ه�0ة 
 ال��ال :Y0�-لة ال@b:(�0 فه� م�وذل& ل .  
 -اع�االس :Y0�-ل�ها ال�ي �-�م� خالله فه� ال-عاني ال �ق� ال--ارس ال]�اد�� x��S . x�ح

  . ه( ال-هارة الM(ه�0ة ع'+ اس�[+ام أسل(ب االرشاد�ع��G االس�-اع 
 ار/ اإلعالمN(ص�ات، وال�قائ�، : اإلخ�عه م� ال)-Mع� م Y0�-ار الNم� خالله اخ ��و0

فع'+ما ال ی�� االعالم او االخNار Sالb@ل ال��5ح فإنه ی'�ج ع'ه ضعف االل�/ام م� جهة . وال�b[�5ات
Y0�-ال . 

[+ام ال-هارات الM(ه�0ة الjالثة، ول�� ر�-ا �@(ن ال--ارس ال]�اد� �-�ل ال--ارس ال]�اد� الى اس�
  . ���[+م واح+ة او ت(ل�فة م� اث'��� او ثالث

  ات�اه0 وسل�0H: األسال�Q وال�هارات

ال-�اSعة، واإلرشاد، (ت��[+م في الjالث أسال�9 ) ال��ال، واالس�-اع، واإلعالم(ال-هارات الjالث 
ار في ال-هارات الjالثة في *ل أسل(ب ت[�لف ح�9 االتMاهات والف�ض�ات ول�� درجة ال��� ) وال�(ج�ه

Y0�-لة ال@bعامل مع م�الS ار، . ال[اصةNن�( األعالم واإلخ �G(ج�ه ب+رجة أك�ل أسل(ب ال�غالNا �-
��ة على االس�-اعG* عة على ب+رجةSا�-+ أسل(ب ال-�ا م� . و0ع'�وت�?-� ج-�ع األسال�9 الjالثة ق+را مع

0�Hقة . ال-هارات/ل في ح�� ان األسل(ب اإلرشاد� ی�د� الى ال�(ازن في اس�[+ام األدواتال��ا
9�ال��ال في ال�(ج�ه : ف-jال. االس�[+ام والغ�ض م� االس�[+ام �ع+ فارقا اخ� مه-ا في اس�[+ام األسال

  .�[�لف في ال'�Gة وال-cه� ع� ال��ال في أسل(ب ال-�اSعة واإلرشاد

على الدافعية الشخصية لدى  
المريض في اتجاه تغيير  
السلوك

ان المقـابلة الدافعية تعمل  
ارة الدافعية اإليجابية، على اث

وتنشيط اإلمكانات الذاتية  
التي تؤدي الى تغييرات  
سلوكية تحسن من صحة  

وذلك يتم من خالل  . المريض
استخدام أسلوب االرشاد  
اكثرمن التوجيه

ان مقـاومة االقناع ميل انساني  
طبيعي خاصة عندما يكون  
الشخص متناقضا في موقفه او  
مشاعره

لدى الممارس  يجب ان يكون  
العيادي اهتمام ورغبة بمعرفة  

فمن  .  هموم المريض ودوافعه
المهم سؤال المريض عن  
أسباب وكيفية التغيير بدال  
من اخبارهم بأن عليهم أن  
يتغيروا
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  ال��ه�2ة ال(�ج�ه وال�هارات 

�M� xعل ال-�b� Y0ع� Sع+م ال�ضى وأن ال--ارس �S اقةNء ع'+ما �[ل( م� الل�(ج�ه رد�ن ال)@�
ال/0ادة ال��N:ة في االس�-اع ال�� �ع�-+ على ال��Nة الق(0ة في تفه� ه-(م وخ�Gات . ال]�اد� ال ��-عه�

  . ال-�Y0 ت�j� اس�[+ام األسل(ب ال�(ج�هي وال-ه-ة ال�b[��5ة
  وال�هارات ال��ه�2ة  ال�(ا<عة

و0-@� اس�[+ام أسل(ب . ال-�اSعة وج-ع ال-عل(مات غالNا �@(ن في اس�[+امه في ب+ا�ة االس�bارة
وتع+ ال-�اSعة م� أه� األسال�9 ال-(صي بها إذا *ان . ال-�اSعة ع'+ما ی�ق+م ال-�S Y0:ل9 العالج

  . ال-�Y0 م@�وب، او قل�، او غاض9

   اإلرشاد وال�هارات ال��ه�2ة

ح�x �-@� اس�[+م ال-هارات في م�اع+ة . اإلرشاد �ع�-+ على اس�[+ام ال-هارات الM(ه�0ة الjالثة
ح�x ق?اء وقi إضافي في ال�(ار Sأسل(ب االرشاد ��+ث فارقا . ال-�Y0 وتMb]�ه Sإحال�ه ل/م�ل اخ�

Y0�-ا ل+} ال��Gالی/ال في . ك Y0�-ال اج�اء م@ال-ة هات��ه مع جهة اإلحالة والj-ارة فb�غ�فة االس
��G* ل@bS م� ع-ل�ة اإلحالة ����.  
  ال��ونة ض�3 االس(Aارة ال�اح�ة

�+ة ه( ال��(ل م� أسل(ب آلخ� م� أسال�9 االت5ال ل-�ات ع+ی+ة ض-� Mم� عالمات ال--ارسة ال
 ح�x ال��(ل م� أسل(ب ألخ� �ع@" ر�Nة ال--ارس ال]�اد� لالس�[+ام الفعال ل[�Gاته. االس�bارة ال(اح+ة

فاألسل(ب ال�� ال �ع�-+ على . ال�� م� خالله ی�� اس�[الص األف?ل م� الb[� ال�� �ق(م ب�عای�ه
���Sال�الي أدوات ال��ال واإلعالم . ال-�ونة ی�ث� سلNا على ن�ائج ح�x تقل اح�-ال�ة ال�/ام ال-�S Y0ال�غ

�x تN5ح اقل تأث��ا وفعال�ة�S هاM-اع �-@� دم�واالس .  
  

  ل�هارات األساس�ة في ال�قابلة ال�اف��ةا: ال��ء ال7اني

Uم�ارسة ال�قابلة ال�اف��ة: ٥٨الى صف'ة ٤٤م3 صف'ة : الف)ل ال7ال  

  ال(Fاق] ال�افعي

�� ل�-ا ی'فعه� S:�0قة ما فغال�Gة ال'اس ت�0+ ال�5ة ول�� �عادة ما �bع� ال'اس Sال�'اقY ال+افعي لل�غ
��أ�?ا م�تاح(ن لل�وت�� في ح�اته� و�0ون سل�Gات �NJعY ال]Nارات اللي ی�ددها ال-�Y0 وال�ي . ال�غ

ح�x ان عالمة ال�'اقY ال+افعي " اح�اج ل[فY ال(زن ول�'ي أك�ه ال�-��0: " تع@" ال�'اقY ال+افعي
ل�� ت�+ث أم(ر ت��ك الb[� . ال�ي ت��ر م� ال-�Y0 هي *ل-ة ل�� ال�ي ت(ج+ في وسv ال]Nارة دائ-ا

�� ال�ل(ك او Sع�+ا ع'ه�في . ، وتع+ االس�bارة ال�ي �ق+مها ال--ارس ال]�اد� أح+ ه�ه األم(رن�( تغ
 9Gي ت��عا ال)�الNعY األح�ان االس�bارة ال ت��ك ال-�ضى على االHالق وتع+ م� أك�jاألمjلة ش

�� مع ال-�ضى ول�" ح+یx . اإلحNا� في ال�عا�ة ال��5ة�ان مه-ة ال�5ي هي حx ح+یx ال�غ
  . ال-قاومة

Uال(غ��� االس(�اع ل'�ی  

Y0�-ع'+ ال ���. م� خالل االس�-اع ل-ا �ق(له ال-�Y0 ���:�ع ال--ارس ال]�اد� مع�فة إم@ان�ة ال�غ
�� فإنه ی+رك انه ���� في االتMاه ال��5ح�  . فع'+ما ��-ع ال--ارس ال:Gي ح+یx ال�غ

�� ت�ل[� في الM+ول ادناه وتل[� في *ل-ة �  ":ح�ق"" ت(ج+ س�ة أن(اع ل�+یx ال�غ

  

.  
!���  :Nارات ت�?-� تف?�ل ال�غ
  ......."انا ار0+"
 ........"اود أن"

  ال��Nة 
 تb-ل أفعال ال��Nة

١/ 

االستماع الجيد هو مهاره  
مركبة يتطلب  /عياديه معقدة

أكثر من مجرد طرح أسئلة ثم  
الصمت لفترة طويله لسماع  

فـاالستماع يتضمن  . اإلجابات
اهتماما تواحديا بالتأكد بان  
الممارس العيادي يفهم ما  
. يقوله المريض

االستماع الجيد ال يتضمن إعطاء  
أوامر أو توجيهات، أو موافقة  

فـاالستماع في  . أو اعتراض
الغالب هو أسلوب متابعة

في مجال تغيير السلوك يتمحور  
" أسلوب التوجيه في عبارة  

كيف يمكنك حل هذه  أعرف  
وأعرف ما ينبغي ان  . المشكلة

"تقوم به من أجل ذلك

يتلخص األسلوب االرشادي في  
أستطيع ان اساعدك  " عبارة  

" لتحل هذه المشكلة بنفسك
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  :!Nارات ح(ل الق+رة
  ......"كان Sإم@اني"
 "  |..... اس�:�ع"

  الق+رة
�@bف ال-�Y0 ع� ما 

 ب(سعه ال|�ام Sه 

٢/ 

���  : امjله ت�?-� حMج مع�'ه لل�غ
 ....."ر�-ا شع�ت ب���� ل( أني"

  األسNاب
�ع�G ال-�Y0 ع� أسNاب 

���� مع� .م�+دة ل�غ

٣/ 

أمjله لل]Nارات ال�ي ت'� ع� حاجة أو 
  :ض�ورة

  ........"ی'Nغي أن"
 ........"علي أن"

  ال�اجة 
 

٤/ 

س(ف اسعى "م� !Nارات االل�/ام 
  ......"ل
 ........."س(ف افعل"

  االل�/ام 
 ه( الفعل الM(ه�� 

٥/ 

��� الى ال�'فbارات تN! او ات[� خ:(ات �
���  :ن�( ال�غ

"iالفعل خ�جS"..... 

 ات[اذ خ:(ات ع-ل�ه 
٦/ 

  
  )حاجة، ر�Nة، ق+رة، س9G( إخ�5ارات ل�ل-ات: ح�ق" •

   ٨٦الى صف'ة  ٥٩م3 صف'ة :الف)ل ال�ا<ع

  �bح األس`لة: ال�_ال

لى *���ة ی'ق�� ه�ا الف5ل الى ق�-��، الق�� األول م(ض(ع ال��ال bS@ل عام والق�� الjاني ی�*/ ع
  اس�[+ام ال��ال في ال-قابلة ال+اف]�ة 

  : الق�� األول

�-@� ال(ص(ل الت5ال .ان ق+رة ال--ارس ال:Gي على ال��ال Sفعال�ة �ع��G م� ص-�� ال�عا�ة ال��5ة
عالي الM(دة مع ال-�Y0 م� خالل ن�Gة ال5(ت، وال�(ز0ع ال(ق�ي لل�+یx، وال�5اغة ووض(ح األس=لة 

+�M-اع ال�واالس .  

  الق�� الjاني 

  ال�_ال في ال�قابلة ال�اف��ة

م� ار*ان ال��ال في ال-قابلة ال+اف]�ة على ال��ال في خ+مة األسل(ب االرشاد� وذل& م� خالل 
ال-�ل الى �Hح األس=لة به+ف اس�[�اج خ�ارا م:�وحا وع+م ال-�ل ل�ل ال-b@لة، ح�x ی�� م� خالله 

��� واثارة دوافع ال-�Y0 ال�ات�ة و�ال�الي فه� م'c(ر ال-�Y0ال-فاضلة ب�� ال[�ارات وال�ف��� في ال�غ .  

  )األج�Fة(ت'�ی� قائ�ة ال�هام

. �ق(م ال--ارس ال]�اد� S-'اقbة ال-�Y0 وم�اع+ته لل(ص(ل الى ص'اعة الق�ار Sأق5ى ح�0ة م-@'ة
��ات م-@'ة في أسل(ب ال��اة �او ی�*/ إذا *ان ال--ارس ل� �عv ه�ه الف�صة لل-�Y0 لل�ف��� ع� تغ

م� خالل ت�+ی+ " فخ ال��*�/ ال-���ع"bS@ل مN@� ج+ا على ال�'ف��، فإن ال--ارس ال]�اد� �قع في 
م(ض(عات م�+دة �[�ار م'ها ال-�Y0 فإن ذل& ��اع+ ال-�Y0 على اخ��ار م(ض(ع واح+ ت+ور ح(لها 

�اره م� ال--ارس إذا *ان ال-(ض(ع ال�� ت� اخ�. م�ادثة �@(ن ال--ارس ق+ ع�G م� خاللها ع� رأ�ه
Y0�-أول(0ات الS ء+Gفإن م� األولى ال Y0�-اره ال�اخ �(اف� مع ال-(ض(ع ال��ال ی �ال]�اد  . �@-�

�� ال�ل(ك�  . الع(دة لقائ-ة ال-هام وذل& ع'+ما ال(ص(ل ل'ق:ة ال'ها�ة ال:�G]�ة في م'اقbة تغ

اخبار المريض عن مجموعه من  
التوصيات، والحقـائق، 

فعندما ال يتم  . والتشخيصات
االعالم او االخبار بالشكل  

ه ينتج عنه ضعف  الصحيح فـإن
. االلتزام من جهة المريض

السؤال، (المهارات الثالث  
تستخدم  ) واالستماع، واإلعالم
المتابعة، (في الثالث أساليب  

ولكن  ) واإلرشاد، والتوجيه
درجة التكرار في المهارات  
الثالثة في كل أسلوب تختلف  
حسب االتجاهات والفرضيات  
الخاصة بالتعامل مع مشكلة  
المريض

السؤال في التوجيه يختلف في  
النبرة والمظهر عن السؤال في  
.أسلوب المتابعة واإلرشاد

يكون التوجيه رديء عندما  
يخلو من اللباقة بحيث يجعل  
المريض يشعر بعدم الرضى  
وأن الممارس العيادي ال  
يسمعهم

من عالمات الممارسة الجيدة  
هو التحول من أسلوب آلخر من  
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  :اق(�احات ع�ل�ة ل�Oح األس`لة ال)'�'ة

�� في ال-�Y0 اإلح�اس Sأنه امام ه'اك أس=لة ت�5ف ب'�Gة ب(لjة، عادة ت�(ن أس=لة مقفلة، ت���
ل�� ع'+ما �@(ن ال��ال مف�(ح �-'ح ال-�Y0 ف�صة اخ��ار م(ض(ع لل'قاش وذل& م� . ت�ق�� ش�Hي

م� الق(اع+ العامة .  خالل اس�[+ام أسل(ب ال��ال االرشاد� و�ال�الي فإن ال-�Y0 ���ل م(قف ال-�*/
ال�ي ی�� م� خالل اإلجاSة " حاجة، ر�Nة، ق+رة، س9G:ح�ق""لة ال-ف�(حة S:�0قة ا�?ا هي �Hح األس=

�� ال�ل(ك���. عل�ها ع� �0�H ال�+یx ع� تغ�ان . ته+ف ه�ه األس=لة على ت'v�b ال-�Y0 وت+فعه لل�غ
مف�+ا في تق+ی� *-�ة األل� ال�ي �عاني م'ها ال-�Y0  ١٠ -١وج(د م�:�ة او م|�اس تق+ی� ی��اوح م� 

��و �األس=لة ال�ي ت�*/ على . ح�x تع�ف ال--ارس ال]�اد� ب+اف]�ة ال-�Y0 وم+} تأث�� ح+یx ال�غ
�� ع'+ ال-�Y0 وال�ي ت�*/ على م+} ثقة ال-�S Y0ال'Mاح تع��G م� أك�j األس=لة �أه-�ة ال�غ

.  ل+افعيSاإلضافة الى ان ال��ال ع� اإل�Mاب�ات وال�ل�Gات ی��ح لل-�Y0 اس��bاف ال�'اقY ا.ان�اج�ة
وفي نها�ة ال-�ادثة م� ال-ه� ال--ارس ال:Gي تل[�� ما فه-ه م� ال-�Y0 م� ح+یx اإل�Mاب�ات 

���  . وال�ل�Gات Sاس�[+ام *ل-ات ال-�Y0 نف�ها ت�اع+ ال-�Y0 لل�ق+م في ال�غ

 

fامg١١٤الى صف'ة  ٨٧م3 صف'ة : الف)ل ال  

  االس(�اع

  االس(�اع في ال�قابلة ال�اف��ة 

اك" ی�?-� ع@" مل[� ل�ل ما س-عه ال--ارس م� ال-�Y0 وال ی�� ذل& ع� �0�H االس�-اع الع
ال��دی+ ول�� ع� �0�H فه� ه-(م ال-�Y0 وم� ث� ص�اغة ف�ض�ه �-@� ان ی+ع-ها او ی+ح?ها 

Y0�-اره ال--ارس . ال�ع'+ما �@(ن ما �[ ����ع��G االس�-اع العاك" فعاال في م�اع+ة ال'اس على ال�غ
ع@" ال-قاومة S:�0قة ت[ل( م� ال�@� ال�ق��-ي ت�اع+ ال-�Y0 على . ه �5'ع فارقا مه-اال]�اد� ل�ع@�
�� Sالcه(ر على ال--ارس ال]�اد� ان �ع@�ه في إHار األسل(ب . ال��اجع ع'ها�ع'+ما یG+أ ح+یx ال�غ

���  . االرشاد� رجعا لل-�NJ Y0ال�الي ت/0+ م� اح�-ال�ة ح+وث ال�غ

 

  ١٤٦-١١٥م3 صف'ة : الف)ل ال�ادس

  االخ�ار/االعالم

 �0�H ها ع���ق(م ال--ارس ب�ق+�� ال-b(رة Sع+ ال�5(ل على ال-(افقة ال�ي غالNا �-@� ال�5(ل عل
Hل9 ال-�Y0 نف�ه م� ال--ارس ال-عل(مات وال'5ائح او ع� H �0�Hل9 ال-(افقة م� ال-�Y0 على 

/ز العالقة ال�عاون�ة ب�� ال-�Y0 االعالم، ال�� له األث� ال-Nاش� في تع/0/ اس�قالل�ة ال-�Y0 و0ع
ع'+ االعالم فإن تق+�� خ�ارات م�ع+دة و0�� م'اقb�ها مع ال-�Y0 . وال--ارس و�ال�الي �[فف م� ال-قاومة

Y0�-قالل�ة ال�ها له األث� في دع� اس'�  . وم� ث� �:ل9 م'ه االخ��ار ب

ل�+یx ع� ما �9M على الب+ م� ال�+یx ع� تأث�� ه�ه ال-عل(مات على م�ضى اخ��0 مع تM'9 ا
  . ال-�Y0 فعله، ه�ا �Mعل ال--ارس في م(قف ح�اد�

  لإلعالم اس(�ات���(ان

  ث� ح/مة  -ت�ق� -ح/مه

م� خاللها �ق(م ال--ارس ب�ق+�� ح/مة معل(مات ث� ی��ق� م� م+} فه� ال-�Y0 لها ث� ح/مه أخ�} 
�x �@(ن تق+�� ال-عل(م. وه@�ا�S يGلقي سل�م Y0�-ح الN5ل& ال���ات في اتMاه واح+ م� ال--ارس و

Y0�-لل .  

  اس�[�ج -  ق+م -اس�[�ج

تصال لمرات عديدة  أساليب اال
ضمن االستشارة الواحدة

األسلوب الذي ال يعتمد على  
المرونة يؤثر سلبا على نتائج  
حيث تقـل احتمالية التزام  
المريض بالتغيير

غالبية الناس تريد الصحة  
ولكن أيضا مرتاحون للروتين  
في حياتهم ويرون سلبيات  
التغيير

بعض العبارات اللي يرددها  
والتي تعكس التناقض    المريض

احتاج لخفض الوزن  : " الدافعي
حيث  " ولكني أكره التمرين

ان عالمة التناقض الدافعي  
التي تكرر من المريض هي  
كلمة لكن التي توجد في  
وسط العبارة دائما

ان قدرة الممارس الطبي على  
السؤال بفعالية يعتبر من صميم  

يمكن الوصول  .الرعاية الصحية
ي الجودة مع  التصال عال

المريض من خالل نبرة الصوت، 
والتوزيع الوقتي للحديث، 
والصياغة ووضوح األسئلة  
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ت�?-� ) س�اال مف�(حا(�ق5+ بها ع-ل�ة ارشاد دور0ة ل�Nادل ال-عل(مات، ح�x تG+أ Sع-ل�ة ال��ال 
الM/ء الjاني م� ه�ه ال�/مة ه( تق+�� . االعالم وال��ال وال�ي غالNا ت�(ن أس=لة مف�(حة واالس�-اع

على ال--ارس ال]�اد� ان ی�*/ على ال-عل(مات أك�j . �-@� ال�عامل معها �Sه(له ال-عل(مات في ح/م
م� ال--@� اس�[+ام تMارب ال-�ضى االخ�M* �0/ء م� ت(ف�� . م� ت�*�/ه على تف���اته ال[اصة

على ال--ارس فه� ه-(م ال-�Y0 وما ل+�ه م� معل(مات حال�ا وم+} رغG�ه  .ال-عل(مات في ه�ه ال[:(ة
  . م� ال-ع�فة، فال-�Y0 على درا�ة S-ا س�ع-ل bS@ل أف?ل Sال'�Nة له�في م/0+ 

  اح(�س م3 ن�عة ال()'�ح

�ع�ق+ SعY ال--ارس�� ان ال'اس .  م� ال-ه� على ال--ارس ان ی��@� ب'/عة ال���5ح ع'+ االعالم
ال--ارس ی�غ��ون ع'+ شع(ره� Sال[(ف، او الع�9، او ال[/�، ب+رجة *ا�Jة، ول�� على الع@" ت-اما، ف

�� ال�ل(ك�  . ال+اع� ال�ح�� ال-�(اح+ نف��ا مع ال-�Y0 له ال�أث�� األك�G في Sعx تغ

  

Uء ال7ال�ل الع�ل�ات وال�هارات: ال�H دمج  

 ١٦٢الى صف'ة ١٤٩م3 صف'ة  :الف)ل ال�ا<ع  

 دمج ال�هارات وتrاملها

�� ال�ل(كضع قائ-ة ال-هام ث� اسأل ال-�Y0 ع� رغG�ه، ق+رته واسNاSه لل�غ�� وحاج�) ح�ق"(�ه ل�غ
 x�ث� اتNعه Sاالس�-اع العاك"، س(ف ت��[+م االعالم أح�انا، فاألعالم ��+ث Sع+ م(افقة ال-�Y0 ح

�� ع-ا تع'�ه ال-عل(مات لهGع�و�0اع+ه على ال.  

 ت�ل�فات خالقة

ن-ا� ال-�اءلة، االس�-�اع واالعالم وال-�ونة Sاالس�bارة ب�'ه� تMbع ال--ارس على ال�ع�ف على ا
  الع-ل S-عارة واح+ة م[�لفة م� اس�[+ام ال-هارات ح�x انه ال �-@�

   ال�_ال واالس(�اع

 Y0�-�5 على ما �ق(له ال�ال �ق x�االس�-اع Sع+ �Hح ال��ال ال-ف�(ح �@(ن اس�-اًعا نbً:ا، ح
 . فعل�ا، وان-ا ع@" اق(اله م� خالل ال�[-�� ال-عاني وت�-لة الفق�ة

 االس(�اع واإلعالم 

،او �أخ� على )ك'�Gةال[5(مة(ل--ارس ال]�اد� ان ی�M'9 ان ت�(ن ن�Gته Sع�+ة ع� ن-v االرشاد ا
�� و0@(ن ه( في مقع+ ال�ائ� ال�� �ق(ل لل-�Y0 ماعل�ه ان �فعل ول-اذا �عاتقه م��ول�ة اح+اث ال�غ

-اع ال�� �@في على ال--ارس ال]�اد� ان ی�M'9 أ�?ا ال�+ األدنى م� االس�. عل�ه ان �فعل ما �قال له
على ال--ارس ال]�اد� ان ����م اس�قالل�ة ال-�Y0 م� خالل .فقv ل�-اع رد ال-�Y0 ال�� �Mادله �Jه

 . به+ف االرشاد وال��Mbع، وال�(ار ول�" لألم� ال'-v ال�عاوني واس�[+ام أدوات االت5ال الjالث

  حل ال(Fاق] ال�افعي

�� ال-�-(ع Gع�وال ،����+ة و*���ة ال'Mاح �Jه �Mعل م� خالل ال�+یx ع� ال�غMاب الNع� األس
Y0�-اما م-@'ا لل ���ق+ ال ی�?ح لل-ارس ال]�اد� ان ش�=ا ما ق+ ح+ث، ح�x أح�انا ال یG+� . ال�غ

�� في سل(*ه فMأة�   .ال-�Y0 أ� مالمح ح�*ه او نbا� ث� �ع(د لل/0ارة الjان�ة مع اح+اث تغ

  االس(�اع ل'�یU االل(�ام

ت�+ث، ل�� على ال--ارس ال]�اد� ان ی��*� ان ه'اك ال-احات مل-(سة عل�ه  مjل ه�ه ال-فاجآت
وأ�?ا ع'+ما ی�0+ ال--ارس تق��� االل�/ام، NJع+ ان "). اع�ق+ Sأني سأحاول ه�ا(" لغة االل�/ام : مالحc�ها

�� ال�ي قالها نف�ها �عل�ه �ع:ي ال--ارس ال]�اد� ال-�Y0 مل[5ا ل+افع��ه م��[+ما !Nارات ح+یx ال�غ
ان �:�ح س�اال ج(ه�ه ماذا �M(ل في ذه'&؟  ماذا تف�� االن؟ ج(ه� ه�ا االم� االس�-اع ل-+} اس�ع+اد 

واالستماع الجيد

يقوم الممارس العيادي  
بمناقشة المريض ومساعدته  
للوصول الى صناعة القرار  
بأقصى حرية ممكنة

هناك أسئلة تتصف بنبرة  
بوليسية، عادة تكون أسئلة  

ي المريض  مقفـلة، تثير ف
اإلحساس بأنه امام تحقيق  
شرطي

عندما يكون السؤال مفتوح  
يمنح المريض فرصة اختيار  
موضوع للنقـاش وذلك من خالل  
استخدام أسلوب السؤال  
االرشادي وبالتالي فـإن  
المريض يحتل موقف المركز

من القواعد العامة ايضا هي  
طرح األسئلة المفتوحة بطريقة  

بة، قدرة، حاجة، رغ:حرقس"
التي يتم من خالل اإلجابة  " سبب

عليها عن طريق الحديث عن  
تغيير السلوك
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�� سل(*ه���Sورو0ع�G ع� ق+رته وحاج�ه   ع'+ما ���-� ال-�Y0 في ال�+یx. الb[� وق+رته على تغ
�� ال�ل(ك، س�عل� ال--ارس ال]�اد� انه ی�د� ج�+ا في أسل(ب االرشاد�  . ل�غ

  

  م7لة حاالت في األسل�ب اإلرشادuا: ١٨٧ -  ١٦٣ص : الف)ل ال7ام3 

  .ه�ا الف5ل ی�?-� SعY امjلة ل+راسات ال�الة ال-��[+مة في ال�Mالت ال]�اد�ة

ج�اء االس�bارة، وه�ه م� خالل ه�ه األمjلة ی�?ح انه الی(ج+ 0�Hقة واح+ة هي ال���5ة في إل
 YعS [+ام�ها اس�األمjلة ته+ف ل�(ض�ح أسل(ب ال-قابلة ال+اف]�ة وت(ض�ح ال-(اقع ال�ي ی�� ف

  . االس��ات��Mات مjل االس�-اع وت�+ی+ قائ-ة ال-هام

  

  ت'��3 األداء في اإلرشاد: ٢١١ - ١٨٨ص : الف)ل ال(اسع

�� أسل(ب االرشاد في م(اقف سهلة ن��Gا، مع ت/ایG:ق+م ت�ال �ال�فاءة ال-هار0ة �-@� لل-ارس ال]�اد +
ق+ ���غ�ق أسل(ب االرشاد Sع?ا م� ال(قi ومع ت'امي شع(رك *--ارس Sال�احة . ن�( ت�+�ات أصع9

ح�x تN5ح .في اس�[+ام ال-هارات ال-:ل(�ة فل� ���اج م'& االم� *ل ذل& الق+ر م� ال��*�/ وال�(ت�
الرت�اح في اس�[+ام الف'�ات ال-�+دة وال-�?-'ة في ال-قابلة ال+اف]�ة، كل-ا زاد ا. ال-هارات غالNا تلقائ�ة

و0-@� لالن�Nاه ان ی�'قل ب�� ثالث ج(ان9 . ی���ر االن�Nاه ل�'95 في على م�ا�Nة ع-ل�ة االرشاد نف�ها
  .العالقة Sال-�Y0، ما �ق(له ال-�Y0، والى ای� االتMاه Sع+ ال'ق:ة ال�ال�ة: في االس�bارة

  عالقة مع ال��2]ال(F�ه لل

ح�x ��اع+ك على ات[اذ . ال(عي Sالعالقة مع ال-�Y0 ه( j-SاSة م|�اس& ل-هارت& ولل'�ائج الM+ی+ة
��  .ق�ارك م� ای� تG+أ والى ای� ت�

  ال�قاء في الل'wة ال'اض�ة

س(اء *ان  ال��*�/ على خ�Gة ال-�Y0 ی/0+ م� اح�-ال�ة ان ت�(ن االس�MاSة االرشاد�ة أك�j فعال�ة
ان ه�ه االن�Nا��ة 0�Hقة ق(0ة للbفاء . @" اس�-اعي، او س�ال ج�+ا، او ع�ض ل�ق+�� معل(مات هامةع

��تقGل خ�Gة ال-�Y0، وع+م ال�@� ال|�-ي ن��Gا م� ه'ا ت�-� . ول��(�0 عالقة ت(اح+�ة ت��ر الف�د ل��غ
  .ل--ارس م�ش+ا ج�+ااإم@ان�ة ان �N5ح 

 ال�wF الى االمام

ان�+فع بل:ف، ���-ع، : ف�ل ما ی�:ل9 االم� ه( ل--ارس ال]�اد� bSأن ال��@��9M ان ال ی'bغل ا
 . یل[�

  لFrي ال أس(�Oع ال(gلي ع3 ال��_ول�ة

ات[اذ م(قف ال(س:�ة ب�� ال�(ج�ه وال-�اSعة تع'ي تقGل ال-��ول�ة ع� وجهة االس�bارة وت�Mbع 
�� ال�ل(ك�ل االس�-اع لل-�9M� ،Y0 ان خال. ال-�ضى على االت�ان �Sل(له� ال[اصة ل-b@الت تغ

ی�M'9 ال--ارس ال��*�/ على ال(قi، ول�� �9M فه� مأزق ال-�Y0 �@(ن Sع@" ال-(ج/ وال-ل[5ات 
 .األH(ل مف�+ة في الفه�

  ل(غلQ على الع�ائxا

م� خالل وضع قائ-ة مهام واض�ة، ح9 اس�:الع، االه�-ام ال5ادق Sال-�ضى واح��ام ق+راته� على 
 .(مهارة االس�-اعت(ض�ح ماه( أف?ل

�� م�+اخلة ال��+�اتhائعة في ثالث م'اbال : ��م'c(ر ال-�Y0، م'c(ر ال--ارس وم'c(ر العالقة ب
�� . االث'

  كفاحاته,/ م�اه�اته,: ال��ضى

االستماع العاكس يتضمن  
عكس ملخص لكل ما سمعه  
الممارس من المريض وال يتم  
ذلك عن طريق الترديد  
ولكن عن طريق فهم هموم  
المريض ومن ثم صياغة فرضيه  
يمكن ان يدعمها او يدحضها  
المريض

عتبر االستماع العاكس فعاال  ي
في مساعدة الناس على  
التغيير عندما يكون ما يختاره  
الممارس العيادي ليعكسه  
يصنع فـارقـا مهما

على الممارس العيادي ان  
يركز على المعلومات أكثر  
من تركيزه على تفسيراته  

من الممكن استخدام  . الخاصة
تجارب المرضى االخرين كجزء  

في هذه    من توفير المعلومات
.الخطوة

المساءلة، االستمتاع واالعالم  
والمرونة باالستشارة بينهم  
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  <ع] ال��Fار�2هات الAائعة 

  "ال افه, ل�اذا علي ان اتغ��" 

�� ی� �ل�� إذا وقف . د� الى ت(قف ال�ق+م!Nارة شائعه تع'ي االن�ار، وأسل(ب ال�(ج�ه ل5الح ال�غ
ال--ارس ج'Nا الى ج'9 مع ال-�Y0 وع-ل على ت(ض�ح ماه( ال-ه� على ش@ل قائ-ة مهام فإن اإلن�ار 

��  . س(ف �قل، فاإلن�ار ماه( اال رد فعل �:�أ اث'اء االت5ال ب�� ش[5

"3rه، ول�Fافه, ماتع".....  

Sال�'اقY  وشائع ع'+ما �bع� ال-�Y0ص(ت دفاعي �ع�G ع� ال'|�Y ت-اما، وه( ام� عاد� 
�� م� جان9 ال--ارس ت�د� الى رد فعل ع@�ي م� جانNه. ال+افعى�  .أ� ح+یx في ال�x على ال�غ

  " ان~ فق{ أخ|�ني <�ا ت�} أن علي فعله" 

ال��(ل م� اس��ات��Mة اس�[�اج ال�ل(ل الى اس��ات��Mة ت(ف�� ال-عل(مات وال'5ح في إHار األسل(ب 
  . � خالل �Hح اق��اح او أك�j واس�[+ام س�اال إرشاد�ا لل��ق� م� معق(ل�ة االق��احاالرشاد� م

  " ح��قة أنا غ�� قادر على ال�غال�ة اbالقا" 

ع'+ما �bع� ال-�S Y0ال(ح+ة ومغ-(ر �cSوف س@'�ة مjال، او مع+م و0عاني م� مbاكل ص��ة مع 
ل--ارس ل�الة الع�� وتع/0/ ق+رة ال-�Y0 م� خالل تفه� ا. وج(د *ل دواعي ع+م االس�MاSةواالس�-اع

 ���x تأخ� Sع�S وف م-@� ان �@(ن ارض�ه لع-ل�ة وضع قائ-ة ال-هام�cغل9 على ه�ه ال�على ال
  . االع�Nار ت���� م��(} ال-�Y0 على ال��@�

  مAاع�ك: ال��ارس

  ال�@�'ة ل��i دائ-ا سهلة -

  ال-bاع� ق+ ت:ف(ا و ت�ث� على ع-ل�ة االس�bارة -

-اح& ل-bاع�ك و اف�ارك Sاله�-'ة �-@� ان ت5ع9 تفع�ل مG+أ اح��ام اس�قالل�ة ال-�Y0 ح�x س -
  . ان ال(عي S-ا��ة شع(رك ی(ف� ام@ان�ة اف?ل ألداء ال-ه-ة ال�ي ب�� ی+�&

�� ال+اخلي لل-ارس �@(ن !Nارة ع�  -�به+ف ت[���  اسNاب، حاجة و ال�/ام، ق+رة، ر�Nةح+یx ال�غ
�� وح�صه على ح�0ة ال-�Y0 في ال5ع(�ات على ال-��Y0، ی(ل+ ص�اعا ب�� ر�Nة ال--ارس في ال�غ

  . ات[اذ الق�ارات

-  9M� ح�اس ول�'ه في ال'ها�ة �ام ح�0ة ال-�اجع ت�+��ال�ل(ك و اح ����b@ل ت:لع ال--ارس ل�غ
    . ل�-ةان �عي انه ال ت��:�ع ال|�ام Sال-ه-ة Sال'�اSة ع'ه وتقGل ال'��Mة ه( اساس العالقة ال�

إذا ل� ی'Mح ال--ارس ب�فاد� ��Hان ال�:لعات على ال-�ادثة مع ال-�Y0 فانه �ع�ض نف�ه ل[:� 
  :ال(ق(ع في أح+ الف[اخ ال�ال�ة

  :تOلعات ل(غ��� ال�ل�ك

ال ��-ح ال--ارس ان ته�-� ه�ه ال�:لعات على م(قف االس�bارة، ح�x تقلل م� مG+أ اح��ام  •
  . ف?ل له�اس�قالل�ة ال-�Y0 في تق��0 األ

ف-�ا�Nة ال-bاع� هي . ال�:لعات ال-�تفعة م-@� ان ت(قع ال--ارس في م5اع9 ن/عة ال���5ح •
  .ال[:(ة ل�فاد� ال5ع(�ات

�� سل(ك ال-�Y0 و�عY الف[اخ الbائعة •�  :ت:لعات تغ

  . االن�+ار في أسل(ب ال�(ج�ه •

• Y0�-ة ی/0+ م� مقاومة الHق(ة مف�S االق'اع.  

�ة م� ح�x ال-'اش+ة وتق+�� ال+ع� خ5(صا إذا *ان ال-�Y0 ق+ �ع/ز ال--ارس دور ال?� •

تشجع الممارس على التعرف  
على انماط مختلفة من استخدام  
المهارات حيث انه ال يمكن  
العمل بمعارة واحدة  

االستماع بعد طرح السؤال  
المفتوح يكون استماًعا نشطًا،  
حيث ال يقتصر على ما يقوله  

ض فعليا، وانما عكس  المري
اقواله من خالل التخمين  
. المعاني وتكملة الفقرة

الممارس العيادي ان يتجنب  
ان تكون نبرته بعيدة عن  
نمط االرشاد  

،او يأخذ على  )كنبرةالخصومة(
عاتقه مسؤولية احداث التغيير  
ويكون هو في مقعد السائق  
الذي يقول للمريض ماعليه ان  

عل ما  يفعل ولماذا عليه ان يف
يقـال له

على الممارس العيادي ان  
يحترم استقـاللية المريض من  
خالل النمط التعاوني واستخدام  
أدوات االتصال الثالث بهدف  
االرشاد والتشجيع، والحوار  
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  ���:�ع ان �فعلها

ق+ ی�Nع ال--ارس �0�H ال-�Y0 و0فق+ ال��:�ة على ال-'اقbة،فعل�ه ان ���ع�+ ال--ارس ال��@�  •
�� ال-'اقbة م� خالل �Hح س�ال او س�ال�� ارشادی��، اووضع قائ-ة ال-هام�S .  

  ن�Nاهه bS@ل سلGيغ-� ال-�S Y0ال-عل(مات �فق+ ا •

ت�Nع ال-b@الت ونقا� ال?عف-� خالل ال��*�/ في مMال ال[لل في سل(ك ال-�Y0، ب+ال م�  •
  .ال��*�/ على ف�صة اس�[�اج *(ام� ال-�0?�'�( Sال-�Y0 لل+فا!�ة

  

  )األج�Fات(ع�Fما تg(لف ق�ائ, ال�هام : العالقة

ل�� إذا . [الف �ع��G م?�عة لل(قiت:لعات ال-�Y0 م'[ف?ة وت:لعات ال--ارس عال�ة فإن ه�ا ال�
  . كان ال-�Y0 ت:لعاته عال�ة وال--ارس ت:لعاته م'[ف?ه على ال--ارس ان �ف�ح ال'قاش ح(ل ال-(ض(ع

�+ة �M'9 ال--ارس م� ال(ق(ع في اخ�الف ال�:لعات Mاأللفة ال�ال�ق��� وال�Mد Sاس�[+ام قائ-ة ال-هام و
Y0�-ال ���  . ب�'ه و

(ف� ح�0ة أك�G لل-ارس، وb0ع� ال-�S Y0أن ال--ارس م'bغل Sعاف��ه م-ا �ق(د ت�+ی+ قائ-ة ال-هام ی
  . ال--ارس الى م�ار أك�j إن�اج�ة

ه'اك اس�bارات ص]Nة م-ا ی'�ج ع'ها ضغ(� على ال--ارس وال-�NJ Y0ال�الي �9M على ال--ارس 
Y0�-ها على ال'�  . ان �فارق االرشاد و0ف�ض م(ض(عات �ع

  :ل�(ف�� ب�� أسل(ب ال�(ج�ه وأسل(ب االرشادق(اع+ عامة لل--ارس ل

 األلفة واالس�-اع •

  ت(ض�ح ال��+� في ب+ا�ة االس�bارة •

 ل[� مع ال-�Y0 وناقbه في ال-b@لة •

على ال--ارس ان یG+� اه�-امه Sال-�Y0 م� خالل ال�قGل وال�Nای� العل-ي ع� �0�H االس�-اع  •
  العاك"

�� األدوار ب�� ال-�ش+ وال-(جه ص��0ا ووا •�   . ض�اتغ

  ص'(0 ان~

ال�(ازن ب�� االق��اب م� ال-�ضى وفه� خ�Gاته� وال�(اح+ معه� ودور ال-عالج في االرشاد ض�ور� 
  .ل�-ا�ة ال--ارس م� اس�'/اف عاف��ه

  م�اجعة وف'� اس(Aارات0

�� في ت����  االس�-اع لل���Mالت ال[اصةG* له دور Y0�-ع+ م(افقة الS لها�Mت� ��ي ی�ل�ة الMالS
   .ل--ارس في االرشادأداء ا

  م�ارسة مهارات0 في ال'�اة ال��م�ة 

م� خالل ال�-��0 في ال��اة ال�(م�ة على االس�-اع، وال��ال، واالق��اح، وال-�ان+ة، وال��Mbع في أ� 
vم'ها . م�ادثة ول�" في خ+مة االرشاد فق +�ال[�Gات ال+اخل�ة لل--ارس مjل ال�ح-ة وال�قGل ل� ���ف

�� ال-Nاش�، مهارات االس�-اع العاك" وأسل(ب ال-�Y0 إذا ل� �قGع��0 ال�H إ�5الها ع�S ال--ارس �
  . االرشاد

 

  ع�امل خارج م��G االس(Aارة: ٢٣٤ -  ٢١٢ص :الف)ل العاش�

�� ال-�Y0، م'ها �الق(} والع(امل خارج االس�bارة س(اء في ال]�ادة او خارجها تb@ل ع(ائ� امام تغ

وليس لألمر

قد ال يتضح للمارس العيادي ان  
شيئا ما قد حدث، حيث أحيانا ال  
يبدي المريض أي مالمح حركه  

ود للزيارة الثانية  او نشاط ثم يع
مع احداث تغيير في سلوكه  
فجأة

الوعي بالعالقة مع المريض هو  
بمثابة مقياسك لمهارتك  

حيث  . وللنتائج الجديدة
يساعدك على اتخاذ قرارك  
من اين تبدأ والى اين تسير

تقبل خبرة المريض، وعدم  
الحكم القيمي نسبيا من هنا  
تكمن إمكانية ان يصبح  

. جيدا  الممارس مرشدا

خالل االستماع للمريض، يجب  
ان يتجنب الممارس التركيز  
على الوقت، ولكن يجب فهم  
مأزق المريض يكون بعكس  
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  . ة، وال�عا�ة ال��5ةال�cوف االق�5اد�ة، االج�-ا!�

  إزالة ع�ائx ال(غ���

  إعادة ت)��, م�H� خ�مات ص'�ة / ١

  !�ادة خارج�ة إلزالة ال�-(م وعالج اإلدمان : ال-(قف

  ق|ل ال(غ���

�� و�-ع'(0ات ض]�فة:Nدة ول�'ه� م�)Mخ+مات عال�ة ال ��و0ع��Gون ان . وج(د عامل�� أكفاء، وت(ف
  . و�ال�الي زادت ن�Nة ت�ك الع-ل(ال'/اعات ب�� اف�اد ف��0 الع-لال-�ضى جاح+ی� Sع+م ح?(ره� للعالج 

�ل ال-(ع+ ع�G الهاتف لل-�Y0، او ان �@(ن ال-�Y0 فق�� �5ع9 عل�ه ال(ص(ل اما Mة ت��صع(
ل�(ن ال]�ادة Sع�+ة او ان �:ل9 م'ه ال�?(ر ع'+ الNbاك في ال�اعةالjام'ة مع وج(د Hاب(ر م� 

وصع(�ة ال(ص(ل لل-�ش+ . 0:ل9 م� ال-�Y0 ال-�اولة في ال�(م ال�اليال-'��0�c في ج( م� الف(ضى و 
Y0�-ل ت�+ی+ ال-�ش+ للGل�ات ع+ی+ة قM:ل9 ال�?(ر ل�او ی.  

  ال(غ���ات ال(ي أدخل~ على الwFام 

تق+�� خ+مات فعاله ألك�G ع+د م-@� م� ال-�ضى و�أق5ى س�عة م-@'ه م� خالل وضع سNعة 
  + مNاد� �ق(م عل�ها ال'cام الM+ی

   (courtesy)الل:ف واالح��ام .1

   (collaboration)ال�عاون  .2

   (contribution)االسهام والع:اء .3

   (conscientiousness)ال?-�� ال�ق£ .4

   (communication)االت5ال .5

6. vSا��ال(connection)   

   (community)مM�-ع ال�(ار .7

��ه وتق+�� خ�ارات عالج�ة ج-]�ه وف�د�ه مG'�ة عG* ات ع-ل�ه���لى األدلة العل-�ة، مع ع-ل تغ
 ��G�ال ��وت(ف�ها لل-�ضى، تق+�� مقاع+ *ا�Jة، ات[اذ ال--ارس�� أسل(ب ج+ی+ ل�ل ال-b@الت *ان له ال�أث

��  . على ال-�ضى والعامل

  اب(rار حل وح�� / ٢ 

��ا ما ی�(اج+ في العال� ال'اميj* الي�ال الj-ال .  

ة وال+اخل�ة ألHفال م5اب�� ب'ق� ال-'اعة ضعف ال-(اNhة على ال�?(ر لل[+مات ال[ارج�: ال-b@لة
  . ال-@��Nة

  ق|ل ال(غ���

��ع'+ما ی�� نقل . كان م��(} ال-(اNhة على ال'cام ال+وائي م�+ني، م-ا أث� سلNا على مع'(0ات العامل
ال:فل لل�عا�ة ال[ارج�ة �N5ح ح?(ره مع االم لل-(اع�+ م�ق:عا اما ل5ع(�ة االت5ال وت(ف�� ال-(اصالت 

M-د ان�ار االماو ل� .  

  تغ���ات الwFام 

 Yع�تعل�� االم *���ة ال�5(ل على ع-ل م� خالل أح+ ال-�ش+ی�، ی�� ت/و0+ها S@�" م� ال[�ز و
v�]ات ال�@S .عل� االم ص'ع ال�السل�ع+ . ت��S 9-قابل�ها وG:الي و0ق(م ال�ع ال)Gت�جع لل]�ادة في األس

ه�ا . Sال�الي حافic على م(اع�+ ال/0ارة. �ة خ��0ةاالس�bارة تb��� ال--�ضة وث� تNاع ب(اس:ة ج-]
�� ساع+ في *�� ع(ائ� أخ�} مjل الع/لة االج�-ا!�ة�و�ال�الي ت���� ال�cوف االق�5اد�ة ی�د� . ال�غ

الموجز والملخصات األطول  
.مفيدة في الفهم

"ال افهم لماذا علي ان اتغير" 
عبارة شائعه تعني االنكار، 
وأسلوب التوجيه لصالح التغيير  
يؤدي الى توقف التقدم

إذا وقف الممارس جنبا الى  
جنب مع المريض وعمل على  
توضيح ماهو المهم على شكل  
قـائمة مهام فـإن اإلنكار سوف  
يقـل

....."افهم ماتعنيه، ولكن
صوت دفـاعي يعبر عن  
النقيض تماما، وهو امر عادي  
وشائع عندما يشعر المريض  
بالتناقض الدافعى

يشكل تطلع الممارس لتغيير  
ترام حرية المراجع  السلوك و اح

تحدي حساس ولكنه في  
النهاية يجب ان يعي انه ال  
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�� سل(ك ال�5ة�  . الى تغ

  ٢٤٧ - ٢٣٥ص  :الgات�ة

  تعل, ال�قابلة ال�اف��ة

  ت'�2ل األسال�Q <ارت�اح - ال��حلة األولى

  .م أسل(ب االرشاد م� ال--ارس ال]�اد�، فعل�ه ان ی��@� في وجهة االس�bارةع'+ اس�[+ا •

�� اللفcي ع� ال-Nاد� األر�عة •Gع�ان �-ارس ال �على ال--ارس ال]�اد.  

  . ال��(ل لألسل(ب في الل�cة ال-'اسNة •

  . مقاومة ن/عة ال���5ح •

  . فه� دوافع ال-�Y0 م� خالل االس�-اع •

  . S-ق+وره� على إ�Mاد ال�ل(ل ت-@�� ال-�ضى م� خالل اعالمه� •

��اس اس�ع+اد ال-�Y0 م� خالل قائ-ة ال-هام او م�:�ة ��اس االس�ع+اد واس�[+ام األس=لة  •
 . ال-ف�(حة

  ت'�3 األداء في االرشاد  –ال��حلة ال7ان�ة 

  . م�حلة ال�احة والbع(ر S|�-ة االرشاد •

�-اع، واالس=لة ال-ف�(حة، ح�x ��اف£ ف�ها ال--ارس ال]�اد� على األلفة، و!Nارات االس •
  .واس�[+ام مل[5ات أH(ل

 . وال��لي 9�S االس�:الع و�ال�G5 مع *Nح ن/عة ال���5ح •

  

  . صقل مهارات& في ال-قابلة ال+اف]�ةهي م�حلة ال5قل وال�ه�ی9 -ال-�حلة الjالjة

�� لل-ارس إذا ما *ان اGی �يء ال�bه( ال Y0�-م� ال ���داؤه ص���ا االس�-اع واالن�Nاه ل�+یx ال�غ
ی(ج+ الع+ی+ م� األسال�9 الb[�5ة في  .كل-ا *ان ال�+یx اv�S، زادت ج(دة األداء: فالقاع+ة ه'ا. او ال

  . اث'اء م-ارسة ال-قابلة ال+اف]�ة، ففي ه�ه ال-�حلة ت�(ن ال-قابلة ال+اف]�ة مل�ا لل--ارس ال]�اد�

  دل�ل عام لالس(Aارة 

  األسل(�ال-��[+م ت[�لف االس�bارات Sاخ�الف ال-(ض(ع او

١ /��H�)على ب_رة ال xاتف  

م� خالل قائ-ة ال-هام س�Mعل ال--ارس ال-�Y0 �ف�� في اإلم@ان�ات ال-�احة مع االن�Nاه ل�ف?�الته 
���  . واس�ع+اده لل�غ

على ال--ارس ان ی�*+ روح أسل(�ه في االس�bارة MS-لة او اث'�� ح�x ان ال�سائل ال��N:ة ت(صل 
��ةj* أش�اء .  

  اس(Arف واب3 داف��ة ال(غ���  /٢

  ت�ادل أسل�ب ال�عل�مات 

  . اس(�gج -ق�م -اس(�gام مهارة اس(�gج

• Y0�-اع� الbي لها ال+ور في ت(ض�ح م�-اع العاك" ال�االسSح اس=لة ارشاد�ة م�فقة�H .  

 ".  تق��� األه-�ة والjقة"و " اإل�Mاب�ات وال�ل�Gات"اس�[+ام اس��ات��Mات مjل  •

  ال�F��ل�g ال(ق�م / ٣

  تق+�� مل[� H(0ل، •

  س�ال ال-�Y0 ع� ما��ة ال[:(ة،  •

تستطيع القيام بالمهمة بالنيابة  
عنه وتقبل النتيجة هو اساس  
العالقة السليمة

التطلعات المرتفعة ممكن ان  
توقع الممارس في مصاعب  

فمراقبة المشاعر  . نزعة التصحيح
هي الخطوة لتفـادي الصعوبات

يض منخفضة  تطلعات المر 
وتطلعات الممارس عالية فـإن  
هذا التخالف يعتبر مضيعة  

لكن إذا كان المريض  . للوقت
تطلعاته عالية والممارس  
تطلعاته منخفضه على الممارس  
ان يفتح النقـاش حول الموضوع

االستماع للتسجيالت الخاصة  
بالجلسة التي يتم تسجيلها بعد  
موافقة المريض له دور كبير  

داء الممارس في  في تحسين أ
االرشاد
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• ،��  الع(دة الى قائ-ة ال-هام وذل& ل�(ض�ح ال�ق+م في وجهة ال�

• Y0�-ها مع ال�  . وضع خ:v م��قGل�ة ی�� االتفاق عل

 x'أ(مل(  

  تعل, ال���2 ع3 ال�قابلة ال�اف��ة

  ه'اك وس�ل�ان ن-(ذج��ان ل�عل� أ� مهارة

  ل-'c-ة لألداءال�غ��ة ال�اجعة ا •

 ال�+ر90 ال[5(صي على ال-هارة  •

  مع�Fات ال(عل, 

  ت(ف� ش[� !�اد� Sارع �-�ل& مهارة أك�G في ال-قابلة ال+اف]�ة،  •

  ت+ر90 ال--ارس ب'ف�ه، •

�� ت+ر90 خ5(صي  •Gات مع خ��ق?اء ف 

• ،�� م-@� ان ی+رب ال--ارس S|�ة زمالئه العامل

 ال�غ��ة ال�اجعة م� ح+یx ال-�ضى  •

 

كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من  أنه حقـاً  
أطباء النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين وإلى  

 .النفسي وتقنياتهكل المهتمين عموما بقضايا العالج  

لخبرات الداخلية للممارس مثل  
الرحمة والتقبل لن يستفيد  
منها المريض إذا لم يقم  
الممارس بإيصالها عن طريق  
التعبير المباشر، مهارات  
االستماع العاكس وأسلوب  
االرشاد

االستماع واالنتباه لحديث  
التغيير من المريض هو الشيء  

ما  الذي يبين للمارس إذا  
. كان اداؤه صحيحا او ال

كلما كان  : فـالقـاعدة هنا
الحديث ابسط، زادت جودة  
األداء

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR70MaanMotivationalInterviewing.pdf  

  
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 

 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR70MaanMotivationalInterviewing.pdf 

