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 :اس�هالل
 ال�ي ال��م ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال,ا&ع الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى� 

 ال�ا�ع الفل
 ال�����

………… 
………… 

 )وت)ض�ح إعادة( ال�����   م�ال  فى   ت���قات
  : فأق�ل  ال�ف,ى   لل��ض  ال�قل�)<   ال�فه�م   م�قف   ح�ل   ال:�ان9   &ع8  إلى   &االشارة   أب)أ…… 
  : ال�
2ی2   وجه  على   أساس	�	-   و.�ف�	-   لل�����   إن   
  م�   م:��عة  ل�ا تع�-ه   ما   ج�لة &ع8   أو   كل�ة  فى   ن�جF   أن  Eع�ى   وه
ا : Economy  االق�اد  – 1 

  ب)Eال   وذلS  ال�ف,ى، ال��ض حالة فى ”أع�اضا“ أغل"ها ال�,�اة  ال��:�عة   وال�عل�مات   ال��الزمة   ال.فات 
  به
ه   ال�E   Y-Zق�م  وح�ى  ،  وال�قام ال�قX   &ه   E,�ح   ال   مف.ل   شVل  فى   ال.فات   ه
ه   كل   ع�ض   ع� 
  )[2](. ”مانعا جامعا”   �VEن    أن   الب)   &Vفاءة   ال�]-فة 

  &d�e  ، م��cة   لغة   إق�ار  إلى  E,عى   ال�Y-Z   أن  Eع�ى  وه�  Communication ، ال�)اصل  – 2 
 ، یل�k-ا   أن دون   الف�ع نف! فى  آخ�   مE Y�Zع�-ه   ما   ه�   ه�   اللفg   به
ا   �Z.��ال�   أح)   Eع�-ه   ما   f.Eح 
  وتe)ی)   ال�عاون  وت�-p ال�o�   وجهات   وتق�9n   ال:ه)   وت�ف��   الZ"�ة   نقل   �V�E  ، االتفاق   ه
ا   خالل   وم� 
 (!!). االخ�الف   أوجه 

sاتى ب�غoفeالغ تfإع�اء لىع ف�ها ال� Y-Z أنه Eع�ى ال ه
ا أن إال أولى أه�-ة أو c"�<، أه�-ة ال�
 .لFوم &ال

 :عامة ال�Y-Z اسهامات اب�)اءً  أع)د وس�ف
 :وأه�ها ع�ها، غ�ى ال أ&عاد ل��ض-ح ال�قل�)Eة ال��ارسة في ال�E Y-Zف�)

 األرش-v ت�so فى Eف�)(1) 
 &اإلح.اء E,�ح وه�(2) 
 م{س,ات مZا|fات E,هل &�ا الع:F أو اإلعاقة ن,fة تe)ی) eاولةم فى م")ئى مz-ار وه�(3) 

  وظيفتين   للتشخيص   إن
 : التحديد   وجه على     أساسيتين 
 Economy:  االقتصاد  – 1 

فى     نوجز   أن يعنى     وهذا 
تعنيه     ما   ملةبعض ج   أو   كلمة 

  الصفـات   من   مجموعة لنا  
 المتجمعة   والمعلومات   المتالزمة 

فى  ” أعراضا“المسماة أغلبها  
حالة المرض النفسى

  وظيفتين   للتشخيص   إن
التحديد   وجه على     أساسيتين 

،  التواصل  – 2
Communication  وهو  

إلى   يسعى     التشخيص   أن يعنى  
  بحيث ،  مشتركة   لغة   إقرار 

  المختصين   أحد   يعنيه   ما   يصبح 
يعنيه     ما   هو   هو   اللفظ   بهذا 

فى نفس الفرع    آخر   مختص
  خالل   ومن ،  يلتقيا   دون أن 

االتفـاق   هذا 

يفيد التشخيص في الممارسة  
التقـليدية لتوضيح أبعاد ال  
غنى عنها، وأهمها:

م األرشيف) يفيد فى تنظ1(
) وهو يسمح باإلحصاء2(

هو معيار مبدئى فى محاولة  



 .الع�ل م�اقع أو ال�أم�� ش�cات م~ل رس�-ة
 القان�ن-ة ال�,اءلة ع�) ال�"��eE 9ى وه� (4) 
 ال��ض، &,�� ال�ه�V فى ن,"-اً  Eف�) وه� (5) 

 .وغ��ه ذلc Sل بل
 :ال����� ف)ائ2
 )اإلعادة لMعL االع�Kار (مع وأن)اعه �ال���� ف)ائ2 ع- ال2GHI ت
2ی2 یلى ما وفى

 �V�Eه االسs ه
ا cان إذا ع�ا ال�o� &غ8 ]اه�ة ل�ل اسs م� الب) ال�هاEة نهاEة فى: ال���Iة1- 
 �eEاج نف,-ا م��nاً  �cنه حالة &�nة ]اه�ة ه�ا واإلن,ان ال، أم cا�-ة ب)قة الoاه�ة م���ن  eEـْـ�ِ�<  أن

 .!ةال,ا&ق و�ال�eفoات &ه، ما ل�,�-ة
 -2Sال: ال�ق�� Sل�ى أنه ش s,ما م��اثلة ف�ات إلى األش-اء، ح�ى أو األف�اد، م� م:��عة تق �Vأم 
:Sذل Sاج فإن�eا&ه َم�ْ  ت:�ع أن إلى ت .واح) م,�ى تc Xeا�-ة ب)رجة معا م�هs ی�
 امب�o إال نoامى ج�اعى ع�ل م�اصلة �V�E ال:( واإلدارة (األرش�X الWس�Iة ال)ر�Vة األعIال3- 

 (أو األوراق ه
ه فى ی~"X ما أهs فلعل و�ال�الى ب)یهى، وه
ا ال�فاص�ل، ت�ص-v �-ه ُیْ~َ"Xُ  ت,:�لى
 .”ال�E “Y-Z,�ى ما ه� تأه�لى م�Fc أو �-ادة أو م,�فى فى الeاس�ب)

�لMات4- �Iل�ة الG(Iال�أم��: )ال� sى وال)عe.ال( 
 ال�Y-Z إثfات م� ب) ال للعالج الزمال ال��اس9 ال���nل فى ال��8n ح� على الe.�ل ل��ان

 ه
ه وت�عا]s ال�أه�ل، أو ال�عاش أو ال�ع�8n أو العالج فى حق�ق  م� له ما مع ی�ف� &�ا و�حVامه
 لل��ضى ت�ف� cا�-ة صeى تأم�� مoلة ف�ها ت��ف� ال�ى تق)ما األك~� الfالد فى ال)قة و����هى األه�-ة
sدة والل�ائح القان�ن  ]ل فى حق�قه(eاج &�ا لها ال��eE إلى Y-Z عادة، وت�ق��ى وت�ص-فى تف.�لى ت

 الب) �cا مع��ة، ل�)ة الح�، إج�اء وcل عالج-ة خ��ة cل �-�ة ح,9 تق)ر ب
اتها حق�ق  تY-Z فل�ل
 وال�ال-ة والقان�ن-ة اإلدارnة ن�oها ح,9 م{س,ة cل &ه تـZُا|ـ9َ ال�ى ال�Y-Z ألفا� نف! اس�ع�ال م�

 .وغ��ها
  rognosisP ال�\ه-5- 

 ی��ت9 ق) ذلc Sان و�ن العالج، وت�قعات ال��ض م,ار إلى اإلشارة فى ال�E Y-Z,اع) ما عادة
 سىء االسs وcان االسs، ع� الائع إلى االرت�ان األهل أو ال�"�9 اس�,هل إذا سل"-ة م�اقف أح-انا عل-ه

 .الفاء �صف فى &ال
ات ال��8n له
ا ال��اح ال���V إلى ول-! م~ال) (ف.ام ال,�عة
 :الIهcى وال�أه	ل الIهcى االن�قاء 6- 

 &ه ی�تpf ما مع ب
اته، م�ض ل�Y-Z ال�e)د االسs  م�فاوتة ب)رجات االع�fار  فى ی�ضع أح-انا
   ت�تpf ال�ى تلS م~ل الe,اسة ال�ه� فى ذلS  أه�-ة وتFداد ب
اتها، ل�ه�ة ال��8n ل-اقة تe)ی) فى

ىإ ت�eاج ال�ى أو الق�مى، &األم�  .م��Fة ب)رجة الZاصة الق)رات م� خاصة درجة ل
 :القhاء ساحة فى7- 
 sأن م� &ال�غ Y-Z و�ن�ا ع)مها م� ال:�ائ-ة ال�,��ل-ة ل�e)ی) وح)ه VEفى ال  – ب�َّ�ا �cا – ال�
>
 ال��c“ ت�فــُـّ� ت��ع الزمة إعاقة أEة �-اب أو وج�د م� تY-Z أ< على ی��ت9 ما  ه� ذلeE S)د ال

 ق) الفاح.�� األ|fاء &ع8 أن إال.“ اإلرادة”و” ال)عى”و” ال�I		H “سالمة وه�: ج��nة ألEة ”ال�ع��< 
 خل�-ة فى ال�E Y-Zقع ق) وأح-انا ق.�ر، م� ذلS فى ما ب�غs م,�قلة أه�-ه ذاته فى ال�Y-Z ی�ل�ن 

ى الق)رة م~ل أخ�<، ق�ائ-ة م��لfات  على الق)رة اءهكف“ م~ل أو ال��Veة، أمام ”&الهادة اإلدالء“ عل
 .”وص-ة ك�ا&ة“ أو ،”ال�س�ى ال�عاق)
 م�Zلفة ب)رجات ال�Y-Z ف�ها ی{ث� ق): مIاثلة .Wوف أ�ة أو الIهcى لل�أه	ل اإلرشاد فى8- 

تحديد نسبة اإلعاقة أو العجز  
بما يسهل مخاطبات مؤسسات  
رسمية مثل شركات التأمين أو  
مواقع العمل.

) وهو يحمى الطبيب عند  4( 
المساءلة القـانونية

) وهو يفيد نسبياً فى  5( 
التهكن بسير المرض

حق  لضمان الحصول على  
المريض فى التمويل المناسب  
الالزم للعالج ال بد من إثبات  
التشخيص وإحكامه بما يتفق  
مع ما له من حقوق فى العالج أو  
التعويض أو المعاش أو التأهيل

لكل تشخيص حقوق بذاتها  
تقدر حسب قيمة كل خطوة  
عالجية وكل إجراء الحق، لمدة  
معينة، كما البد من استعمال  

شخيص التى  نفس ألفـاظ الت
تـُخاطـَب به كل مؤسسة حسب  
نظمها اإلدارية والقـانونية  
والمالية وغيرها

عادة ما يساعد التشخيص فى  
اإلشارة إلى مسار المرض  
وتوقعات العالج، وإن كان  
ذلك قد يترتب عليه أحيانا  
مواقف سلبية إذا استسهل  
الطبيب أو األهل االرتكان إلى  
الشائع عن االسم

ضع فى  االعتبار  أحيانا يو 
بدرجات متفـاوتة  االسم  
المحدد لتشخيص مرض بذاته، 
مع ما يرتبط به فى تحديد  
لياقة المريض لمهنة بذاتها، 
وتزداد أهمية  ذلك فى  
المهن الحساسة مثل تلك التى  
ترتبط  باألمن القومى، أو التى  
تحتاج إلى درجة خاصة من  
القدرات الخاصة بدرجة مميزة



 م:ال أ< أو م�وع، فى وال�ارcة الFواجى، اإلرشاد م~ل وذلE S,�ع�له م� ون�ج وثقافة وعى ح,9
 .واالخ�الف الZالفات م� آخ�

mال فى9- M ىIالعل: 
 إال (اللهs تقل�)< عل�ى &de ع�ل ب)اهة �V�E ال أنه ال�Y-Z اس�ع�ال م:االت وأخ�� أهs م� 

 العل�ى الdef م:االت فى بها م�ح9 غ�� أص�e& Xefث وهى  ، Report Caseحالة تق��e& �nث
 ت�eل أنها :�دل� الdef حاالت فى ال�Y-Z اتف� مه�ا  أنه ال�
c�ة م� ب) فال ذلS ومع ال�قل�)<)،

 ع	cة تIاثل م
اولة فى ومعه ال����� �ع2 أخqW  م)اصفات تhع األ�
اث معSo فإن االسs نف!
m
Mعلى ال Soات معW	غ�Iإال ال W	غ�I2 ال	ق m
Mال. 

 :ال����� أن)اع
 العالج ل.الح  ال�Y-Z ت�]-v ح,9 ال�Y-Z أشVال تع)اد مeاولة م� س"� ما إلى &اإلضافة

 :یلى ما م~ل cل��-��Vا فارقة &��اصفات ال�Y-Z ل�.�-v مeاوالت ت�ج) وال�أه�ل،
  –I ى   ال�����w�c	اال ال)صفى  ال\لIإج : 
  &الfع)   &االه��ام   و�n.ف  ، الف��-ة   ولف�اتها   عامة   ف�ة   ل�ل   م:�ال   كل��-V-ا   وصفا   ال��ع   ه
ا   Eق)م  

 وال�فاعلى ال)ی�امى   ال�فه�م   م�   م�اسfا   ق)را  ��eE<   ق)  أنه ك�ا  ، أساسا   الoاه�   لل,ل�ك  وال�ارZnى ال�صفى 
  )[3](ال��ض-ة   للع�ل-ة  ال��لى   الfع)   وم� 

  –II ات   ذو   ال�����w
Iال :   
 وتe)د ، الZ.-ة   ت.ف   م�ع2دة   م
اور  على   ال�E  Y-Z:�<  األح)ث ال)الئل ه
ه أغل9 فى
” االتفا�-ة“ م� م�اسfا ق)را عادة وتeق� اس�fعادEا، أو ت�ازل-ا ت�ت�fا وت�ت"ها ال�Y-Z، مVeات

 Reliability، ول��ها Xا تف�ق� مازالfال�.)ا�-ة إلى غال Validity ، ا�-ة ب)رجةc. 
  –III 2د    ال�����
Iة  الIهIاتها لKبDiagnosis Oriented Task  

  ال�ح�)ة) (أو ”ال��eرnة   ال�Vلة   |"-عة”  مeلها   ل-eل   <ال�قل�) ال��ض   إسs   أول�nة ن,"-ا ت��اجع   وه�ا
 ، ب
اته   دل�ل  فى   عل-ه   م�ف�   &اسs   مل�Fم   غ��   ه�ا   ال�Y-Z   وf.nح  ، والعالج   الفYe   ح�لها   ی)ور  ال�ى 
  أنه   إال   شائع   غ��   ال�Y-Z   م�   ال��ع   اه
   أن   ورغs  ، م�ه   واله)ف   والعالج   الفYe   &��ض�ع   ی�تpf   إن�ا  و 
 الع�لى،   لل��"��   صالح-ة   األن�اع   أهs   م� 

�V�nی�)رج أن و Xeا ت
 ألغ�اضٍ  ال�Y-Z ت�]-v ح,9 ن��-ة إضافات   الهادف   ال�Y-Z    ه
  .ب
اتها مه�ة لغل مع�� شYZ   كفاءة  م)<   ذلS: وم� ب
اتها
  – IV العّلى   ال�����  q(hالع: 
  &اسs   عادة   تYZ   ال  فهى ذلS ومع ع��<،   س"9   م�   نات:ة ت��ن  ق)   العقل-ة   األم�اض  وح�ى   

  ل�� ال�e)دة، ال�Z-ة األورام أو ال�خ ال�ها&ات أو ، العقاق��   اس�ع�ال   إض��ا&ات   م~ل   نادرا   إال   اللهs  ، س""ها 
Y-Z وأع�اضها   مoاه�ها   &اسs  أساسا تع�ف   ما   عادة �c املc .  

  –V لى  ال�����	ل
  :ال�
��nا   و
  &ال�eل�ل   ت�اما   ی�تpf   ال   وه�  ، ال�")أ   ح�d   م�  ال�ف,ى   ال�eل�ل    مع�-ات إلى أساسا ال�فه�م ه

 >(n9  الف�و,eبل   ف   (��E   ع&ال��ض�    العالقة   م)رسة  إلى   Theory Relation Object  نف! في وغ��ها 
 م�ا ال�اضى، فى أو الeاض� فى غائ�ة أو ]اه�ة أسfاب ع� &الdef   ال�Y-Z   ه
ا   وn�تpf  ، االت:اه
 فى ب
اتها نف,-ة ح�ل غلfة ت�ص-v فى ت,هs دی�ام-ة لغة غالfا E,�ع�ل �cا ”ال�ف,-ة العق)“ أح-انا E,�ى

 ع� أو ، مع��ة   دفا�-ة آل-ات   وغلfة  ، ال�~"�X   نقp   ع�   ال�Y-Z   ه
ا   ی�e)ث وق) ،)[4](حال-ة أو سا&قة، ف��ة

ا،  و�ال�اقع، بfع�ها ال�خ م,��nات عالقات Vا مف�)ة إضافة وه� وه
 ذلc Sان و�ن ال�eل�لى، ال��ع له

 م,��<  فى ال�Y-Z إلى أض-v ما وه� وه
ا  . ال�Y-Z فى &ال��ورة ول-! ال.-اغة ب�) فى یـُـ����

 –ن التشخيص  بالرغم من أ 
ال يكفى وحده    –كما بيَّنا  

لتحديد المسئولية الجنائية من  
عدمها وإنما الذى يحدد ذلك  
هو  ما يترتب على أى تشخيص  
من وجود أو غياب أية إعاقة  

الركن  “الزمة تمنع توفـُــّر  
ألية جريمة وهو: ” المعنوى

” الوعى”و” التمييز“سالمة  
اإلرادة”و

فـات  معظم األبحاث تضع مواص
أخرى بعد التشخيص ومعه فى  
محاولة تماثل عينة البحث على  
معظم المتغيرات إال المتغير  
قيد البحث

الوصفى   الكلينيكى     التشخيص 
: إجماال

  وصفـا   النوع   هذا   يقدم  
  عامة   فئة   لكل   مجمال   كلينيكيا 

  ويتصف ،  الفرعية   ولفئاتها 
فى  الوص   بالبعد   باالهتمام 

  الظاهر   للسلوك والتاريخى  
أساسا 

 :  المحكات   ذو   التشخيص 
فى أغلب هذه الدالئل األحدث  

  محاور على     التشخيص يجرى  
،  الشخصية   تصف   متعددة 

وتحدد محكات التشخيص، 
وترتبها ترتيبا تنازليا أو  
استبعاديا، وتحقق عادة قدرا  

” االتفـافية“مناسبا من  
Reliability   ولكنها ،

مازالت تفتقر غالبا إلى  
،  Validityالمصداقية  

بدرجة كافية

لمهمة    المحدد   التشخيص  
 Task Orientedبذاتها  

Diagnosis
  إسم   تتراجع نسبيا أولوية   وهنا

محلها     ليحل   المرض التقـليدى 
” المحورية   المشكلة   طبيعة” 

  يدور التى     (أو الوحيدة)



 )ع� الeاد< الف.ل 227 ص انFormulation )�o ال.-اغة وه�: آخ�
……………….. 
……………….. 

 )القادم األس�)ع ون)اصل( 
____________ 

 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

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 ،”مانعا جامعا“ يكون أن سليم تعريف أي فى يشترط[2] – 
 تنطبق فئة أي تجمع أنه هو ،”جامعا “معنى المقام هذا وفى

 واحد فرد منه يخرج ال بحيث تحديدا، واصفاتالم نفس عليها

 تسمح ال حدوده أن أى” مانعا “ومعنى الشروط، استوفى مادام

 يستوفِ  لم طالما إليه: آخر نوع من فئة أو فرد أى بدخول

 .التعريف فى جاء ما شروط

 رائد ماير أدولف وصفها التى التشخيصات مثل وذلك[3] –

 :يطلق انك حين األول األمريكى النفسى الطب

 الفصامى التفاعل نوع تعبير: الفصام على  

  Type Reaction Schizophrenic  

 . Psychoneurotic النفسعصابى التفاعل نوع: العصاب وعلى

  Type Reaction 

 الصياغة“ يسمى: بما وثيقة عالقة من ذلك في بما[4] –

and ”Etiological والتركيبية السببية النفسمراضية

 Formulation Psychopathological Structural، (انظر 

 والصياغة الصياغة، ومستويات أنواع عشر الحادى الفصل

 227ص (بمستوياتها)، النفسمراضية

  

  ويصبح ،  والعالج   لفحصا   حولها 
  باسم   ملتزم   غير   هنا   التشخيص 

،  بذاته   دليل فى     عليه   متفق 
  الفحص   بموضوع   يرتبط   إنما  و 

منه   والهدف   والعالج 

العّلى العضوى:   التشخيص
قد     العقـلية   األمراض وحتى     

عضوى،    سبب   من   تكون ناتجة
  تشخص   ال ومع ذلك فهى  

  إال   اللهم ،  سببها   باسم   عادة 
  استعمال   إضطرابات   مثل   نادرا 

، أو التهابات المخ أو   العقـاقير 
األورام المخية المحددة

التحليلى :   التشخيص 
هذا المفهوم أساسا إلى     ويشير

  من النفسى     التحليل    معطيات
  طيرتب   ال   وهو ،  المبدأ   حيث 

الفرويدى     بالتحليل   تماما 
  مدرسة إلى     يمتد   بل   فحسب 
 Object  بالموضوع     العالقة 

Relation Theory    وغيرها
في نفس االتجاه

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120622.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-24/  
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