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 :اس�هالل
 ن�ة عةم�ا) ق"ل  ال�اضى األس"�ع ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .العاش� الف1ل م� ت0/� ما ف�ها س�ق,م ال�ي ال��م

	ى� 

 العاش� الفل
�اغة وال�ق��� ال��ج� )1( وال
 :مق#مة

 :نق�ل ال���ار ل9ع8 االع�
ار )ع,
“$�  م8   م��7عة  ل5ا تع5�ه   ما   -عل	ها م�ف1 –  ج�لة   أو   كل�ة  فى   ی�ج�  م+لح ه�” ال�&%

 ،م
#دا   نف=�ا م�ضا ل�ف  ال���7عة   وال�عل�مات   ال��الزمة   الفات 
 .أس�� )<عة فى ال�F#ئى الف
$ فى م+�ال ورد ما یل%$ م��اضع إج�اء فه� ال��ج� أما
 بKاته   ل+لJ   ت
#ی#ا   �=�7	J  ، م%��اً    ب�اناً    لC�0ل:” ال�ق��� “Bأتى ث?
�اغة أما  .والعالج ال�%+�O فى ال�7ه�N  دوره له هادف مه5ى ف5ى ع�ل فهى ال

 ال��ج�: أوال
 أوراق فى ال�ارد  ل��ت	J  ا   ب5فR   لل5ها�ة   الF#ا�ة   م8   الف
$  فى   جاء   ما   ع�ض   ه� ال��ج�

�ة ال�قابلة“ فى اتVع5اه الNK ال��ت	J ه� وه�” ال�&اه#ة“W�  م�5Wة   م=احة   أقل  فى  وذلY ”الXل	5
) 8=
ال�الى )، واح#ة صف
ة    ع8   ت��#   أال   �=� �اغة ع8 �%�لف فه� ̂و أن ح	` م8 ال�ص_�ة، ال

�اغة�Y ال�ص_�ة الbاغة ع8 (نا��ة الFF=اغة ال��ة) والF	cإعادة هى ال�� J	ت�ت 
 واالس�ه#اء ال��5 إeالق ح�ى ال�dاعفات وتJ57 ال%+� درء م8 ب#ءاً  أه�	�ها ح=J ال�عل�مات
O� )hع# أن�g. )الجالع م=	�ة ل�
��Y العالجى لل�%+

 ال�ق��� ثان�ا: 
 على �ق�� ال تق��� أN فإن وعادة ،بKاته   ل+لJ   ت
#ی#ا   �=�7	J  أ�dا،  م%��   ب�ان   ه� ال�ق���

�cذ $� األم� ل�م إذا إال اللهm م=���اتها، Whل hال5ف=��اض�ة ی�عل1 ما نادرا وه� خاص، ب�جه ال�&%

#دها ألغ�اض�! 

  يوجز هو مصطلح  ” التشخيص
متفق   –  جملة   أو   كلمة فى   

  مجموعة تعنيه لنا     ما   -عليها
  المتالزمة   الصفـات   من 

لتصف    المتجمعة   والمعلومات 
مرضا نفسيا  محددا

متواضع    الموجز فهو إجراء
يلخص ما ورد مطوال فى  
الفحص المبدئى فى بضعة  
أسطر

،  مختصراً    بياناً    ليمثل”: التقرير
بذاته   لطلب   تحديدا   يستجيب 

الصياغة فهى عمل فنى مهنى  
هادف له دوره الجوهرى فى  
التخطيط والعالج

فى     جاء   ما   عرض   الموجز هو
  ةللنهاي   البداية   من   الفحص 

الوارد فى     لترتيب  ا   بنفس 
وهو هو  ” المشاهدة“أوراق  

الترتيب الذى اتبعناه فى  
وذلك  ” المقـابلة الكلينيكية“

  ممكنة   مساحة   أقـل فى   
صفحة      عن   تزيد   أال   يستحسن (

)، وبالتالى فهو يختلف   واحدة
عن الصياغة الوصفية

المعلومات حسب أهميتها بدءاً  



ع#  ̂و
 هKه ب	8 ال��		� في ت=اع#ه رسالة تله أن آِمال أساسا ال��ارس لل+F	J +ابال% أوجه س�ف 

 .ال�+ل
ات
 v�+%ة   ال�ة  العامة اإلرشادhا�Xال�ق��� ل: 
   . ذلN   OلM  م�ى   )Kال�ه   تق�J�  على   1KBل   أن   ال��8J   حH   م�   إنه  - 1 
  وأن  ، Nل9ه   وراء     ال,افع   ع�   تVK9   أن   حاول   ول��  ، ت�U0K   دون    ال��8J   ل�لM   ت/�MSِ   ال  - 2 

  ال�ه�ة   م�   B/��   ج[ء  س�\    ل0]   ال�ق�J�   ك�ا)ة   أن   إال   ت�اما   حقه   م�   ه
ا   أن   م�   )ال�غ?   أنه   له   ت�ح 
 وال أكC� ال م�fKة م1�e�ة عل�0ة بلغة Bف�,ه أنه تع�ق, ما له ت��M س�ف ̀ونO إلO0،   ال��_لة   ال�ه�0ة 

 .أقل
 ، والعقل0ة   ال�ف/0ة   األم�اض   م�   خال   أنه   إث9ات : )�ع�ى ،”)ال/المة“ تق�J�ا   الع��ل   �BلM   ما   أح0انا  - 3 

  ماكل   أو   وص0ة   ك�ا)ة  (  قان�ن0ة   ألس9اب أو  ..إلخ)  0oادة   رخ1ة   اس�e�اج   أو  ، الهS�ة (  إدارJة   ألس9اب 
 ، عادBا مه�0ا   تق�J�ا   ول0]  قان�نى  ل��لM أو مـَـا الج�اءٍ  تق�J�   أنه  ی�اعى   أن  ی�9غى   الKالة   ه
ه  وفى  ) زوج0ة 

 NالM     إص�ار   حالة  وفى  األخ�\، واالخ�1اصات اخ�1اصه ب�� الفاصل الB ,Kع�ف أن الفاحU وعلى
 تق�J� و_�ا)ة إص�اره اح��ام �f�B ال�ق�J�:   إل�ها  ال��جة   والSهة   ال,افع   وض�ح   ع,م   عم   ال�ق�J� ه
ا مCل

 :یلى ما مCل أB<ا، مل�[مة م�ض�0wة ل�� ح
رة، عل�0ة )01غة
  ال   وه
ا  ، الف
$   وقx   yاه�ة   نف/0ة   أم�اض   أو   أع�اض  ع�,ه  ت�ج,   ال   أنه ت"�� (س) على )ال�ف

 ،” ذلh   Yع#   xه�رها   اح��ال   وال   ذلY   قFل   وج�دها   ع#م  �ىBع 
 )��Jقة غ<9ه ع� Bع"� ل? إذا (ه
ا أكC�   م�قفه   ی�ضح   أو  ، Bع,ل   ال�/���   تSعل   ق,   ال01غة   وه
ه  
 .(أخ�\ 
 ، ال�ق�J�   ل�الM   الق�ا)ة   صفة   {بلغ   مه�ا   نف/ه   لل��8J   إال   ال��UeB   8J   تق�J�  أ\   تع|   ال  - 4 

  ال و ، مK,دة   قان�ن0ة   جهة   م�   ملِ[م  رس�ى   NلM   حالة  فى   أو  )، ال[وج��   أح,   م�   ال�لM   كان   إذا   وخاصة (
 لفUK  )ال�لM   مKام0ه   HJ�N   ع�   أو   م9اش�ة   ال���eBُ   8Jـَـ�   أن و ال�لM، م�و0wة م� ال�أك, م�  ب, 

    ̀ول[امه   وقان�ن��ه  N"0ع�ه
 5 -  M�"لل�   HKالة   ال/ل�ات   إ)الغ  فى   الK(   8أك�,   خ�� ث?َّ    كان   إذا  ال��ضى   )ع   �f�B   أن   Mی��ت  

 أن ا_� إNارها، فى وال�K�ك بها اإلل�ام م� ب, ال قان�ن0ة ض�ا)| له اإلج�اء ه
ا ومCل  ، ذلO   إخفاء  على 
 ع� ال�"�M م/��ل0ة وه� مه? اس��Cاء ث? أن إال  ، األس�ار   وحف�   ال�ه�ة   آداب و  0o?   مع  ی�,اخل اإلج�اء ه
ا

 .االع�9ار فى ذلO _ل ی�ضع أن ب, وال ح�له مـَـ�ْ  أو ال��M�1B 8J أن �f�B ج/0? خ�� )��ع ال�9ادرة
  األNفال   ضـِـَ�ار   ت   حاال   ع�   ال�ال,ی�   ض,   ال/ل�ات   الغ)إ)   ال�"�M   یل[م   ال��ق,مة   ال9الد  )ع8 وفى

  ذلO. فى ال/"M ه� _ل�ه�ا أو ال�ال,ی� أح, م�ض أن رأ\ إذا خاصة مCال،
zعh ال�قار��   أن�اع   J=ها   ال��جـَّه   ال7هة   ح	إل: 

 : زم	ل  إلى   تق���  ، أوال
 (ال%ارج في م~ال: hع	#: زم	ل خاصة)
 .)/�0ة   عل�0ة   لغة   إس�ع�ل  - 1 
 .خاصة  أدائ0ة أو عالج0ة  داللة   ذات   كان{   إذا   إال   )ال�ف�1ل   األع�اض   ت�ح   ال  - 2 
 مCال (  إل0ه   اس��,ت  ال
\  ال�10eى   ال��ام   ح,د  )  ض�ورJا   ذلO   كان   إن (  ال�U0e   ت
_�   ح��  - 3 

 ال�1�\  الع��ى أو ICD 10/11  ع� الKاد\ أو العاش� ال,ولى أو V-DSM  الeام] األم�fJى

ر وتجنب  من درء الخط
المضاعفـات حتى إطالق النمو  
واالستهداء للتخطيط العالجى  
لتحريك مسيرة العالج

أيضا،    مختصر   بيان   التقرير هو
بذاته،    لطلب   تحديدا   يستجيب 

وعادة فـإن أى تقرير ال يقتصر  
على ذكر التشخيص بوجه  
خاص، وهو نادرا ما يتعلق  
بالنفسمراضية بكل مستوياتها

  يحصل   أن   المريض   حق   من   إنه 
  طلب متى     بحالته   تقرير على   

 .  ذلك 
  المريض   لطلب   تستِجب   ال  -2 
  أن   حاول   ولكن ،  تمحيص   دون 

طلبه   وراء     الدافع   عن   تبحث 

تقريرا     العميل   يطلب   ما   أحيانا
  أنه : إثبات   ، بمعنى”بالسالمة“

  النفسية   األمراض   من   خال 
  إدارية   ألسباب ،  والعقـلية 
  رخصة   استخراج   أو ،  الهجرة (

  أو ألسباب ..إلخ)   قيادة 
  أو   وصية   كتابة (   قـانونية 
  هذه وفى   )  زوجية   مشاكل 
  أنه يراعى     أن ينبغى     الحالة 

تقرير الجراٍء مـَـا أو لمطلب   
مهنيا     ريراتق   وليس قـانونى   

عاديا

يمكن احترام إصراره وكتابة  
تقرير بصيغة علمية حذرة، 
لكن موضوعية ملتزمة أيضا، 
مثل ما يلى:

بالكشف على (س) تبين أنه  
  أو   أعراض عنده    توجد   ال 

  وقت   ظاهرة   نفسية   أمراض 
  عدم يعنى     ال   وهذا ،  الفحص 
  تمالاح   وال   ذلك   قبل   وجودها 

،” ذلك   بعد   ظهورها 



 )الخ  ..DMP1األول
  لها.  ال�",ئ0ة  واس�Sاب�ه   ال��8J   تعاNاها  ال�ى    العالجات   )إSBاز إث"{    - 4 
 5 - �/K�/B  M�Sن��ك   وجهة   م�   س��ا سل"�ـَّا   كان   إذا   وخاصة    )ال�آل ال��ه� إلى   اإلشارة   ت ، 

 ال���قة ه
ه فى وم�قفه رأBه زم�ل ل�ل أن ن�/ى وال العالج في وتعاونه ال��8J أمل على لل�Kاف�ة
 .)ال
ات

  أال   �f�B  ال�ى   تلO   وخاصة  ، العالج   تع�ل   أن   �f�B  ال�ى   الeاصة   ال1ع��ات   )اخ�1ار   أذ_�  - 6 
 .ال1ع��ات ه
ه ت
ل�ل فى ذلB Oف�, فق, ، اءاب�,   أهله   أو   ال��8J   ی
_�ها 

 (أو ال�ق�N �JالM ال[م�ل   fB�رها   ال  ح�ى لل��8J   ع�ل{  ال�ى   الف�Kص   م�   ال,الة   ال��ائج     أذ_�  - 7 
 .داع   دون    ال�ع�0ة) الSهة
 تفاص�ل  فى   ال,خ�ل   تM�S   �آخ   اخ�1اص  فى   مU�e   أو   عام   م�ارس   زم�ل  إلى   ت��M   ك�{   إذا  - 8 
 .الف�ع  فى   األخ1ائ���   لغ��   مأل�فة   غ��   N"�ف/0ة   بلغة
 االس�غ�اء (و�f�J ب
اته ل[م�ل مK,دة فائ,ة لها أن رأی{ إذا (ال�ص�0ة)    ال01اغة    )إSBاز   ضع  – 9 
 العالج0ة )ال�eة م�علقا و_ان ل[م�ل J�ال�ق�  _ان إذا إال إل�ها اإلشارة أو ال�ف/��اض0ة ال01اغة إث9ات ع�
 )!ف�ها ال�ف/��اض0ة ودور م�ا)ع�ها، ال[م�ل س��اصل ال�ي
 -10�f�B ا ت<ع أن>B8 فائ,تها رأی{ إن _اق��احات ت�ص0ات م� ت�اه  ما أJ�لل�. 

  نف=ه   ال���z  إلى   تق���  ثال~ا:
  أو  ، )ع�,  إلى   م/اف�ا   كان   إذا   خاصة  حال�ه   ع�   مف1ال   تق�J�ا   ش01eا   ال���B  8JلM   أن  ال�ارد   م�

 زم�ل رأ\   أخ
  فى  شاء   إن   ال�1�ف   ح�   ل�f0ن    و_
لO  ، خاصة   تأه�ل0ة   تفاص�ل   ت/�ل[م   العالج   خ�ة   كان{ 
 :یلى،   ما   ال�ق�J�   ه
ا   مCل  فى  وJ�اعى  . آخ� 

    . ال��8J على فه�ها 1BعM ال )V�K – عل�0ة ل��ها – م9/�ة    بلغة   ال�ق�M�fB   �J   أن   ب,   ال  - 1 
 2 -  �/K�/B أال    �_
  س�عة   لها   أس�اء   فاس�ع�ال  ، م<��ا   إال  ) ال�U0e (  ال��ض   إس?   م9اش�ة   ت

  خ�ة  أو ال�ه�ة أه,اف  مع   ی�فH   ال   )�ا   هأهل   أو   ال��B   8Jفه�ها   أن   �f�B   ”خ�ف “  أو  ” ف1ام”   مCل   س��ة 
  مCل (  شائعة   غ��   أس�اء   اس�ع�ال   أو  ، اإلعاقة   ن�ع   أو  ، الKالة   وصف   �f�B   الKالة   ه
ه  وفى  ، العالج 
“ Uلف م� ب,ال  ”ال�ع��0ة   الق,رات  فى   نقeل�   م�ض“  أو  عقلى، تJاض��اب“ أو ”ف1ام“ م� ب,ال ”بل� 

   ). إلخ ”..ه�س“ م� ب,الً  ”الق�M ث�ائى
  أو   م1ادفة ول� (  ال��8J   غ��  أی,\  فى   Bقع   ق,   ال�ق�J�   ه
ا   أن   االع�9ار  فى   ضع  ، م��Sع�ا  فى  - 3 

  ال   (م�ا  ال��8J )إذن إال إخفاؤه   K�/B/�   ما   أو   وش�ا   Bع�"�   ما   تK�/0�   M�S/�  و�ال�الى  )، إلخ   إه�اال 
 ذلO فى _ان إذا خاصة ، م9اش�ة   غ��   )��Jقة ذلO )ع8 إلى اإلشارة �f�B ك�ا  ) ال�ق�J�  ج,و\    م� Bقلل 

 .ال��eرة تM�S فى B/ه? ما
 األكاد�Bى  العل�ى   ال�صف  على   ال��_�[   م�   أكC�   ال��ض  على   ال���ت9ة   ال�اكل  على   ر_[  - 4 

  . لألع�اض 
 �fBن  أن یل[م و�ال�الى إل�ها، ال��جهة الSهة أو أس9اب إب,اء دون  لل��8J م�ل9ا ال�ق��fB �Jن  ق,  - 5 
Kل  األساسى   ��\ ال�Cا   ل�
  ب,قة   ت��M  ، ولل�قا�ة ال�أه	ل، ل��اصلة الـ�ـل�مة   ال��ص�ات   ه�   ال�ق�J�   ه

  : ال��ص0ات  ه
ه مCل )ع8  ت�<��ه   أن   �f�B   ما   )ع8  یلى   و��0ا  ، و�ال�ف�1ل 
 (جالعال إعاقة ��KBل (م�ا اب�,اء.   ال��8J   ی�9�Sه   أن   MSB   ما  أ)
 (العالج إعاقة ��KBل (م�ا .   األهل   ی�9�Sه   أن   MSB   ما  ) ب

  يخص   تقرير أى     تعط   ال
  نفسه   للمريض   إال   المريض 

  القرابة   صفة   بلغت   مهما 
التقرير   لطالب 

  إبالغ فى     الحق   للطبيب 
المرضى     بعض   بحالة   السلطات 

  أكيد   ثمَّ خطر   كان   إذا 
  فـاءإخ على     يترتب   أن   يمكن 

ذلك 

  يلزم   المتقدمة   البالد فى بعض  
  ضد   السلطات   بإبالغ   الطبيب 
  ضـِـرَار   ت   حاال   عن   الوالدين 
مثال، خاصة إذا رأى    األطفـال 

أن مرض أحد الوالدين أو  
كليهما هو السبب فى ذلك

إلى     اإلشارة   تجنب يستحسن  
  إذا   وخاصة   التكهن بالمآل  

  وجهة   من   سلبيـَّا سيئا   كان 
، للمحافظة على أمل   نظرك 

المريض وتعاونه في العالج  

  زميل إلى     تكتب   كنت   إذا
فى     مختص   أو   عام   ممارس 

  الدخول   تجنب   آخر   اختصاص 
  غير   طبنفسية   تفـاصيل بلغة فى   

فى     األخصائيين   لغير   مألوفة 
الفرع 

  المريض يطلب     أن ارد  الو    من
 حالته   عن   مفصال   تقريرا   شخصيا 

إلى     مسافرا   كان   إذا   خاصة
  العالج   خطة   كانت   أو ،  بعيد 

،  خاصة   تأهيلية   تفـاصيل   تستلزم 
  التصرف   حر   ليكون   وكذلك 

رأى زميل     أخذ فى    شاء   إن 
.  آخر 



  Perpetuating ال�,�Bة )االس9اب أساسا عادة ی�علH ”ب“ ، ”أ“ م� و_ل)
 .ال�أه�ل  فى   ال�,رج   مع   ی��اسM   )�ا   الع�ل   ساعات   وم,ة   ن�ع   ح�ل   الeاصة   ال�عل�0ات   )ع8  ) جـ
 .(الف�اغ وق{ فق| (ل0] ال�ق{   وملء   ت��0?   ك0�0ة  د)
  االن��ام  و_
لO ، ال��م   وفائ,ة   وم,ة   ن�|   مCل  : العالج   ل,ع?  ) ال�ل��0f0ة (  ال/ل�_0ة   ال�©ش�ات  ) هـ

 ل�0اتب�ع لالل�[ام الالزمة ال�,ة و_
لO ، خال0ا   وح�,ا   الSل�س   ساعات سقف أو  ، الع�ل  فى   واإلن�اج0ة 
 وصل ال�ى ال��حلة ح/M ت�غ�� ال�©ش�ات ه
ه )أن عل�ا العالج، خ��ات م� خ��ة _ل ت�اسM مK,دة

8J�إل�ها ال�. 
  إنقاص   و_0�0ة  ، العقاق��  تعاNى  فى   ف�ها   االس���ار   ال�اجM   ال�,ة  تK,ی, – أم�f إن – ی�اعى  ) و

 .ال�"�M اس�ارة َیل[م   أو   وح,ه   یـُ�ق1ها   وهل  ، ت,ر0SJا   العقاق�� 
 .مf9�   وق{  فى   لل��/ة   )ادرات  أو إرهاصات أBة   رص,   _0�0ة ال�ق�J� فى یC"{  ) ز
  ذلO  ودواعى   )ال�"�M   االت1ال   ت�ق�{ أB<ا KB,د  ) حـ
ª (  د,KB ,ارة   م�عJ]ت��ل س�ف _ان{ إن خاصة ال��ا)عة ون�ام   القادمة   ال. 
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……………………….. 

 )غً#ا ون�اصل (
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 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 بحث الكلينيكية: المقابلة نبض“ الثانى: الكتاب من نشر

 Cفنية بمهارة علمى” 

  باشرةم   تذكر   يستحسن أال  
  إال )  التشخيص (  المرض   إسم 
  لها   أسماء   فـاستعمال ،  مضطرا 
  أو ”  فصام”   مثل   سيئة   سمعة 

  يفهمها   أن   يمكن   ”خرف “
  يتفق   ال   بما   أهله   أو   المريض 

  خطة أهداف المهنة أو     مع 
العالج 

  وصف   يمكن   الحالة   هذه فى  
  أو ،  اإلعاقة   نوع   أو ،  الحالة 
  شائعة   غير   أسماء   استعمال 

  القدرات فى     نقص “  مثل (
بدال من تخلف    ”المعرفية 

بدال  ” بلويلر   مرض“  أو عقـلى، 
اضطراب  “أو  ” فصام“من  

بدالً من  ” ثنائى القطب
).  إلخ ”..هوس“

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090722.pdf 
 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7-7/ 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الثاني عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

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

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090722.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7-7/

