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 :اس�هالل
 ال�ي مال��  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

 .األول الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى          � 

 األول الفل   
  (2)ال!
  ومعال� اللقاء، ف� ب�ا�ات

…………… 
…………… 

   : ال*قابلة  فى   ات!اعها   ال%اج+   الع*ل(ة   ال'&%ات

 شE.-ة أله�-ة ول-! الق.�9، الD�ورة فى إال ،م�@ح رس�ى  م=ان  فى   ال�قابلة  ت7�9    أن   678  - 1 
G@�ل ال�Dل فى ت7�9  أال (8فIالع�ل م=ان أو ال�� JE )القـُْ.�9  الD�ورة فى إال  –مNال – مهK ل

 ، خاص ب�جه &االسK لDY8 S� ولK عام م,�فى فى اللقاء Vان إذا وخاصة لل��@G   نف,S   قّ)م  - 2 
 �Y�,@ّ��ه،   ت")أ   أن   وYّ��ه   ت�د   أو   ب�Y(  &=���ه   أو  ، &اس�ه   وناِده  ، بها   ب)أ   ق)   كان   نإ   ف�را   ت �aن  )، &ع)   أنbو  
   م�ل�jا  ذلS   رأیh   إن  ، ال�قابلة   م�   جIءا DY8�   أن   ال��@G   فاس�أِذنٍ    ال�قابلة   DY8�   ثالdُ    ه�اك   كان 

Sم�ه أو م�. 

 . ال�قابلة   م�   آخ�   جIء  فى   &�E8  Sلى   أن   ف�صة   ل��@Gا  تع�ى   أن  - ذلS   أم=�   ما-  إح�ص  - 3 

  ه%   وال  ، ت*اما  م2الى  عا1فى   ه%   ال  حp-قى،   اه��ام   &إnهار    مY-�ة مه�-ة   عالقة  ت�سى   أن   حاول  - 4 
  .ج�اَّ    مقـ>ـَّ�   :ارد  حـ5َِِفى 

 وأنh عل-S تaه� ق) أنها واعلK تعل�ها،   لK ول�  ح�ى  ) sَِ-ِ�ّ-ة   أو (  -ةأخالs   أح=ام   &إص)ار   ت,ارع   ال  - 5 
 .ت)ر9  ال

 6 -  vة   قة ب)   الحwتع"��ات   م�اِس   G@�ة   غ��   ال�-aل  ، اللفNاتو  ال�جه   تع"��   م�aوضعو   ، الع���� ن  
 K,7ات  ، ال7ل)   ل�ن و   ، الV�ع� وت.|-} ال,اق�� ووضع  ال�)ی�   وح .إلخ .. ال

  ب)رجة   إل-ه  ت.غى   ال   أن�a8   S   ال  ح�ى  ، ی�Yّ)ث   وال��@G   ك�N�ة   مالحaات  ت��6   أن   ت6�ّ7  - 7 
  . كا�-ة 

فى     المقـابلة تجرى     أن   يجب
رسمى مريح، إال فى    مكان 

، وليس  الضرورة القصوى
ألهمية شخصية المريض (يفضل  
أال تجرى فى المنزل أو مكان  

إال     –مثال –العمل لشخص مهم  
)فى الضرورة القـُْصوى

للمريض وخاصة     نفسك   قّدم
ستشفى  إذا كان اللقـاء فى م

عام ولم يحضر لك باالسم بوجه  
  تبدأ   أن   ويستحن ،  خاص

  إن   فورا   تحيّته   ترد   أو   بتحيّته، 
  وناِده ،  بها   بدأ   قد   كان 
  أنظر (  بكنيته   أو ،  باسمه 

  ثالثُ    هناك   كان   وإن )،  بعد 
  فـاستأِذنٍ    المقـابلة   يحضر 

  من   ايحضر جزء   أن   المريض 
  ذلك   رأيت   إن ،  المقـابلة 

مطلوبا  منك أو منه

مهنية     عالقة ترسى     أن   حاول
  اهتمام   بإظهار   محيطة  

مثالى   عاطفى     هو   ال حقيقى،  
  بارد حـِرَِفى     هو   وال ،  تماما 

جداَّ    مقـنـَّن 

  أحكام   بإصدار   تسارع   ال
  ولو لم حتى   )  ّيةِقَيمِ    أو (  أخالقية 

تعلنها، واعلم أنها قد تظهر   
عليك وأنت ال تدرى.



 ال�اكل أو &ال�,ائل ت�عل� Vانh إذا خاصة عقالن-ة)، / ذه�-ة (  نa�@ة   م�اقات  إلى    ُت,�)َرج   ال  - 8 
 . وال�قh &االه��ام األْولى العالجى ل��قفا ع� ب)8ال العامة،

 ال�aام وح,6 خ"�تS، ح,�E8 6لف عادة وه�  ، ال")ا8ة   م�  ) ال�ف��ض   أو (  ال�,��ح   ال�قh   ح)دّ   - 9 
  بها. تع�ل ال�ى ال��س,ة نaام وح,6  ال�قابلة   م�   الغ�ض   ح,6    وأD8ا لل�قابلة، ال�عل�

  E8"�ك   أن   ال��@G   تdY  ح�ى   وذلS  ، اللقاء   ب)ا8ة  فى   ال�ها8ة   ال�ف��حة   ألس�لةا   ��@قة   إس�ع�ل  – 10 
 �Nأك   �Nأن   حاول [   حال�ه   ع�   فأك   IفYت   G@�ارات   اإلك�ال  على   ال�w�&   7عة   إ�8اءات   أو   دا�-ة  مNل   م
 . ..] وه=
ا  ذلS؟، Vان وV-} ماذا؟ ثK  ، أD8ا؟   وماذا  أو،  ) ؟ (  ْم�ْ��ْ�ْ��ـــ “

  م��قة  إلى   ت.ل   ح�� ”)ال“ ،”نعK“ بـ: أغل"ها ع� (اإلجا&ة   ال�ها8ة   ال�غلقة   األس�لة   إس�ع�ل  -11 
 dYwاتها   أع�اض   ع�   ال
 م,��9    تY)ی)   أو  ، ال�اه�ة   العقل-ة   الYالة  ت�ص-} فق�ة إلى ت.ل ع�)ما وذلS ، ب
 .العامة..الخ   ال�n-|-ة   ال�فاءة 

  &أنها:   ال�ها8ة   ال*ف�%حة   األس<لة   ذات   ال�قابلة   ت�.ف   عامة   وj.فة

  سالسة   أكN� ) أ(

  أ��ل   وق�ا   ت,�غ�ق  ) ب(

  إح=اما   أقل  ) جـ(

 .،  ثwاتا   أقل) ء(

  إحا�ة   أقل ) هـ(

 ”تJ-E”  إلى   لل�ص�ل   الالزمة   ال�Y=ات   لفم�E   ج�ع  على   ق)رة   أقل  وjال�الى 

ى ال�"-�-ة إلى أق�ب تaل ل��ها)و  ( ى ت�قل6 أال ش�� عل  ”دردشة“ إل

 : فإنها   ال*غلقة   األس<لة   ذات   ال*قابلة   أما

  أكN� رس�-ة ت")و إذ �"-�-ة   أقل ) أ(

 لل�قh   ت�ف��ا   أكN� ) ب(

  إح=اما   أكN� ) جـ(

  ثwاتا   أكN�) د(

ات   ل�Y)ی)   الف�صة  8ع�ى   م�ا   مY)دة   معل�مات   ج�ع  على   ق)رة   أكN� ) هـ( َّ=Yإلى   لل�ص�ل   الالزمة   ال� 
 J-E  . م��I   ت

Sل
 !حالة Vل في مف�) ال�قابلة ن�َعىْ  ب�� فال��قل ل

 )(ت
�ی  وال�عق	+: ال*الحDات

 )(الحقة عامة مالحDات أوال:

 (1) hأن�ى ان�"ه 
 ه
ا ع��نh ح�� ال�"-ة ال��ارسة فى الف�ى   الwع) أق)م أن أحاول h�V ال")ا8ة م�
 ه% ال>فGى ال&+:  “تق�ل &�ق�لة &ال�
V�ة م�ت�,ا ر�jا” اللقاء ف� ب�ا�ات “الف�عى الع��ان به
ا الف.ل

 قابل &ق)ر الف�-ة عةال7�  ت�ص�ل ��@قة تق)K8 اف�ق)ت فق) ذلS ومع ،“عل*ا الف>%ن  وأك52 ف>ا، العل%م أك52
،�
 ل��ها &األلفا�، ت��6 ال الف�-ة فالق)رات لل��"�Y .واإلش�اف وال�ق) &ال��ارسة ت

  تعبيرات   مناِسبة   قة بد   الحظ
  مثل ،  اللفظية   غير   المريض 

،  الوجه ونظرات العينين   تعبير 
،  الجلد   ولون ،  الجسم   ووضع 

ووضع    اليدين   وحركات 
إلخ الساقين وتصفيف الشعر ..

  مالحظات  تكتب   أن   تجّنب
،  يتحّدث   والمريض   كثيرة 
تصغى     ال   أنك   يظن   ال حتى   

 . كافية   بدرجة   إليه 

  مناقشات إلى      ُتستدَرج   ال
عقـالنية)، خاصة   / ذهنية (  نظرية 

إذا كانت تتعلق بالمسائل أو  
المشاكل العامة، بديال عن  
الموقف العالجى األْولى  

م والوقتباالهتما

  أو (  المسموح   الوقت   حددّ 
وهو   ،  البداية   من )  المفترض 

عادة يختلف حسب خبرتك، 
وحسب النظام المعلن للمقـابلة، 

  من   الغرض   حسب   وأيضا  
وحسب نظام المؤسسة    المقـابلة 

التى تعمل بها

  األسئلة   طريقة   إستعمل
  بداية فى     النهاية   المفتوحة 

  تحث حتى     وذلك ،  لقـاءال 
  أكثر   يخبرك   أن   المريض 

  أن   حاول [   حالته   عن   فـأكثر 
  اإلكمال على     المريض   تحفز 
  إيماءات   أو   داعية   بعبارات 

مشجعة 

  المغلقة   األسئلة   إستعمل
(اإلجابة عن أغلبها بـ:    النهاية 

إلى     تصل   حين”) ال“، ”نعم“
  أعراض   عن   البحث   قةمنط 

، وذلك عندما تصل إلى   بذاتها 
  العقـلية   الحالة فقرة توصيف  

مستوى     تحديد   أو ،  الراهنة 
العامة..الخ   الوظيفية   الكفـاءة 



 (2)Kأن أس��ع ل Iالعامة الق�اع) “ب�� أم� ”��jاتا“ و��Eاعها   ال�اج6   الع�ل-ة   لwفى   ات 
 .م�ل�ب  ب��ه�ا وال�7ع م��امل�ان، أنه�ا ال")یهى م� ول�� ،”ال�قابلة 

 (3)haة الحwدة &أوام� لل�"�)ئ�� ال�)ر@! له7ة غل(Yة، وتعل-�ات م�=Yم �Nال�)ر@6 روح م� أك 
 .فاحJ ل�ل الف�د8ة االخ�الفات ف�ها ت�K=Y ال�ى الV�Yة م� م,احة وع�ض

 (4)haب�لقائ-ة ال��ص-ة �-اب الح Jتق� G@�9 األم� ال")ا8ة، م� أهله) وأح-انا )ال�
 تلقائ-ا ی�K ال
 ال�عى خالل م� وذلEmpathy S ال��اج)ة ی�ق� ال
9 ال�Yار &�"-عة ال�اعى ال����س الجال�ع م�

 .ال�"�ف,اإل8قاع9��Y  م��Iات م� وه� آخ�ون) حـDَـَ� إن ال�7عى أو )ال"��E.ى

 :االس�Nارة م� اله�ف ع� مالحDة ثان(ا:

ى إال ال�قابلة، م� أه)افه ب�Y)ی) ال�"�6 ت�ص-ة على ت�I�V الفق�ة ه
ه فى جاء  اإلشارة اف�ق)ت   أن�
 ال�ع�وف ال�"�6 ه)ف تY)ی) م� أهK 8=�ن  أح-انا ولعله ال�قابلة، نف! م� ال��@G ه)ف تY)ی) إلى

 فق) أهله، أو ال��@G ع�ه 8عل� ما ه� دائ�ا ل-! ال��@G ه)ف &أن عل�ا فالعالج، ال�.�-} وه� ب)اهة،
 8=�ن  أن ال")یهى  م� أنه صY-ح أهله، ع�و  بل نف,ه، ال��@G ع� ح�ى خا�-ا الpY-قى اله)ف 8=�ن 

 حD�، ال
9 فه� ی�.�ره، أو ال��@G 8ق�له م�ا أ9  أو تق�@� على الY.�ل أو العالج، ه� اله)ف
 – لالتهام م�ل أ9 دون  – ال��أنى الفJY ل�� للعالج، حD� أنه وغالwا حD�، ل�اذا 8ع�ف ال
9 وه�
 م� لل�"�6 ت�Dح لK إن أخ�9، أه)اف لهK �ن ت� ق) لالس�ارة DY8�ون  ال
ی� &عG أن a8ه� ق)

 ت.�ف أ9 على ال��ض الف�ة تعل�� إن ف�Nال: صالYهK، فى ل-,h األم� واقع فى أنها یh"N فق) ال")ا8ة
 ق) أم�اضا، أو أع�اضا  ت,�ى أن ت.لح ق)  أوصاف، م� لها Vانh مه�ا أخالقى) غ�� (مNال: سل"ى،
 .ال��ض ذر@عة تhY ال�.�ف ه
ا فى لل��اد9 ل�اليوjا االس�ارة: م� ال��@G ه)ف ه� 8=�ن 

 ع� أ9 االس�ارة، تلS أو ال�قابلة ه
ه م� ی��قعه أو ی��a�ه ما ع� أهله) (أو ال��@G أسأل أح-انا
 وbن Vاف، م�ض�عىّ  &ق)ر لإلجا&ة اس�ع) أنه أج) وال ال�قابلة، م� له أق)مها أن �8=� ال�ى للE)مة ت.�ره
hان“ ب��: اوحت��  اإلجا&ات أغل6 كان ،”جّ�ا8ا إللى أ�لـّع عان“ وأح-انا ”أح=ى عان“ أو ”أس��@ح ع
 أن�ى ال")ا8ة م� ال��@G أن"ـِّه ما �NV�ا فإن�ى ش�h) إن الYق�ق  سّ�ها (أو ال��قعات ه
ه ل�ل اح��امى ومع

 �دل�7 للفDفDة َم�Yْى هى ال�-ادة وال ،“م�ّ@Yاتى “ول,h أع�اضا، وأخفف أم�اضا، أعالج �"�6
 ما و�NV�ا ب
اته، ع�ض أو م�ض ناتج 8=�ن  ما إال اللهK ال�اكل، حل فى م�E..ة هى وال ،الفDفDة
 &األساس ال�
V�ة مع ه
ا العالقة، ت��ر مع أو أكN� أش�ح ح�� أغل"هK ی�ق"له ثK ه
ا، اع��اضى ی�ف�Dن 

” ال*G<%ل(ة ل*%اك!ةا ال*%اجهة : عالج“ أس���اه ما وه� ال��ارسة، م� إل-ه اه�)ی�ا ال
9 العام
8ع� أن ی��ل6 وه
ا( (2) م.م.م) G@�ال� 
 فـَـ�ــ�َض  حاله إل-ه آل ما فى” مار�Vن : “معا أن�ا، ال")ا8ة م�
( ال*%اجهة” )واآلن ه�ا “ال��ج�د ن�اجه أن عل��ا وأن أح=ام، م.)ر9  أو أوص-اء م7�د  ال( م%اك!ة)

ى &ال��I�V االك�فاء دون  &اإلعاقة  ب)ءا  ما” مG<%ل(ة “ت�Yل فى م�@V Gل 8ارك وأن �اض،األع عل
 8=� لK ل� ح�ى معه، وال�عامل م�اجه�ه م,��ل-ة  ثَـKَّ  وم� ال��ض، إلى وصل ح�ى إل-ه األم� صار

 م� وال")ء م�ه، الE�وج ع� – األقل على مارVا – م,��ال أصwح أنه إال ح)وثه، ع� الaاه� فى م,��ال
 .ال�,��ل-ة 8قاس�ه ال
9 ال�"�V 6ة&�ار ” واآلن ه�ا“ ال")ء ج)ی):

 ال*5ض م� ال*UV5 ه�ف ع� الNTف فإن أ�Rا اإل�قاع
	%P  ال&O>قGى  م��ل� م�: ثال2ا
ى ال�ع�ف فى 8ف�) إن*ا فال*قابلة  -خا�-ا Vان مه�ا– فاألصل ال��ض، م�قف فى أساسا ال��@G ت�ّجه عل

 وه
ا ،(ال�"�6 إلى ل�7ئه (ق"ل ال��ض إلى ل�7ئه م� ه)ف له( األقل على نف,ه ق�ارة ال��@G(في أن
 ال*UV5 �ق%ل أن ی�V5 ماذا: &�ع�ى: ال*UV5 إلى فقZ ول(Y ال*5ض إلى اإلنات ی��ل6

الطب النفسى هو أكثر العلوم  
“فنا، وأكثر الفنون علما

هدف المريض ليس دائما هو  
ما يعلن عنه المريض أو أهله، 

د يكون الهدف الحقيقى  فق
خافيا حتى عن المريض نفسه، 
بل وعن أهله

من  البديهى أن يكون  
الهدف هو العالج، أو الحصول  
على تقرير أو  أى مما يقوله  
المريض أو يتصوره، فهو الذى  
حضر، وهو الذى يعرف لماذا  
حضر، وغالبا أنه حضر للعالج

دون أى   –الفحص المتأنى  
هر أن  قد يظ –ميل لالتهام  

بعض الذين يحضرون  
لالستشارة قد تكون لهم  
أهداف أخرى، إن لم تتضح  
للطبيب من البداية فقد يثبت  
أنها فى واقع األمر ليست فى  
صالحهم

كثيرا ما أنبـِّه المريض من  
البداية أننى طبيب أعالج  
أمراضا، وأخفف أعراضا، ولست  

، وال العيادة هى  “مرّيحاتى“
َمْحكى للفضفضة لمجرد  
الفضفضة، وال هى متخصصة  
فى حل المشاكل، اللهم إال ما  
يكون ناتج مرض أو عرض  
بذاته

التذكرة باألساس العام الذى  
اهتدينا إليه من الممارسة، وهو  

عالج : المواجهة  “ما أسميناه  
(م.م.م) ” المواكبة المسئولية

) وهذا يتطلب أن يشعر  2(
المريض منذ البداية أننا، معا: 

ى ما آل إليه حاله  ف” مشاركون“

من منطلق  الطبنقسى  



 ال*UV5 ی�V5 ماذا “بـ أح-انا ع�ه نع"ـــ� ما وه� ه�فاً  م5ض لTل فإن سO!ا، م5ض لTل أن فT*ا ؟:*5ضه
 هdا لغة خالل م� ل>فGه �ق%له ح�ى أو لل*�b*ع أو ألهله أو ل>ا، یOلغـّه إذْ  :*5ضه �
ق^ أن

 الa�وف فى العاد8ة &األسال�6 تpY-قه 8,��ع لK م�ا ال��ض له Y8ققه أن �8=� وماذا ؟”ال*5ض
 وال��@G ال��ض &اح��ام ال")ء ف��ة على م"�ى اإل8قاع9��Y  ال�"�ف,ى فى العالج ،”العاد8ة؟

 .المةس وأكN� أن7ح بلغة ال��وعة حق�قه تYق�� ومYاولة معا،

 ال*قابلة أن لل��)رب  ی�Dح أن ی�wغي V-} الق)K8 ال��� ه
ا فى أD8ا اف�ق)ت إنى ثK: را:عا
 ال&O	+ ذه� فى �P5b  ، األرiان iامل عل*ى :
  :*2ا:ة هى -إب�اj(ا ف>َّا iانh مه*ا – الTل	>(f(ة

Yل ب>فGلGخ&%ات ت  
 ما إلى تف���ه �ی�� ح�� س��ات ال,wع ذ9 لل�فل Y8)ث �Vا ت�اما العل*ى، ال!
 ن�ع نف! ه� وه� ،  thinking deductive-Hypothetico(3)االس���اجى الف�ضى ال�ف��� 8,�ى
 8قفI ال�ف، ح7�ة معه) (وم� ال��@G دخ�ل ف��
 (4) العل�اء، أعلK &ه یل�Iم ح�ى ی���ر ال
9 ال�ف���

 والNقافة إل�ها، �ىال��� االج��ا�-ة ال�wقة  ع� (ف�وض) اح��االت ال�"�6 إدراك ب�رة فى
 ارت)ائها، و��@قة ال�ال&! ن�ع أو الِ�-ة ن�ع أو ،ال�جه تع"�� م7�د م� ال�J-E وأح-انا ك
لS، الف��-ة

 الف�وض ه
ه تYق�� ی�,ل,ل – Vامل ب�عى 8ق.) أو ال�"�6 ی)ر9  أن دون  – ثK الwاب، على &ع)ُ  وه�
 العل�ى الdYw ن�ائج أهK هى (وه
ه ب)یلة ف�وض �ل)ت� ال�قابلة اس���ار ومع نف�ها، أو اآلخ�، تل� ال�اح)
ى ال�ها8ة فى ن.ل ح�ى وه=
ا، ال�عل�مات م� ومI@) ال�Yار ب�,ل,ل تpY-قها ی��الى ثK ال�7))  أق�ب إل
 العل�ى الdYw و@aل مهIوزة، غ�� 8ق��-ة حp-قة إلى &الD�ورة ول-! الف�وض، سل,لة ب�� م� اح��ال
 .ِن�ا االس���اجى الف�ضى ���ال�ف �ال�ا مف��حا

 )(19865 ال*�� )

  فإن  ، ال�قh   نف!  وفى  عل*ى   :
    &�Nا&ة  هى  ال�ل��-=-ة   ال�قابلة   أن نع�"�   أن  ی�wغى أش�نا: ك�ا
 wع)ال ه
ا 8غل6 وس�ف -أD8ا ذV�نا ك�ا-   ت�اما   خاصة   فّ>(ة   مهارة   إال   ل-,h   ال�قابلة   إج�اء   ع�ل-ة 

  ال��اسwة   األول�@ات   ح,6   ت�a-�ها   ثK  ، الالزمة   ال�عل�مات   ج�ع  على   الق)رة   أن   ذلS  الwاب. ه
ا فى األخ��
 ف�-ه  درا8ة  إلى   ت�Yاج  ال�ى   الف�ّ-ة   ال�هارات   أدق   م�   هى  ، ح)ة  على   مقابلة   &=ل   الEاص   اله)ف   إ�ار  فى 
  . ش�افوb وت)ر@6 

 :ال�
�ی  

 أه�-ة على دل�ل هى ،”عل*ا الف>%ن  وأك52 ف>ا، العل%م أك52 ه% ال>فGى ال&+ “أن مق�لة أن ی")و
� ما ال��ارسة ه
ه فى ی�ون  م�� ال��N�@� و@غل 8غل�ى، ما على ال�أك�)Y�,ف�ا ت��ن  أن ت 

ر أن ح��-ا �-�wقه ل-Yفaه أق)مه ما 8أخ
 م� وعلى فعال،Y8 ة ف�ـّـ-ة مهارة ل�ها8ةا فى ألنهاwV�تـُ.قـَـل م 

 .وال�,�-ع &الYفv ال  وال��ا&عة واإلش�اف &ال��ارسة

 م�@G أل9 الف�د8ة &الف�وق  ال��ارسة، �الh مه�ا تع� أن اإل8قاع9��Y  ال�"�ف,ى مwاد¶ أهK م�
 ت�حــ) أو األع�اض اتفقh أو ال.فات ت�اثلh مه�ا ال��ضى م� اآلالف ع�ات أو آالف ب��

 األ&Yاث“ 8,�ى ل�ا خاص تق)ی� ی�ج) ال اإل8قاع9��Y  ال�"�ف,ى فى أنه ال��"-ه وج6 ه�ا م� ،ل�J-Eا
” ال�Iدوجة ال�ع�-ة“ 8,�ى &�ا االح�-ا� بلغ مه�ا ”م��اثلة“ أنها یIع��ن  ال�ى الع��ات ذات ”ال�قارنة

 Blind -Double، ا�Vل أن وV G@�ات-ة معال�ه له م
 ال
ات-ة معال�ه له Dاأ8 فاحV Jلٌ  فإن ج)ا، ال
 على عالمات هى وbن�ا ت�اما، ال��ل�ب ه� ل-! لل�عل-�ات، الYْ�فى ال��"�� م7�د فإن وjال�الى ج)ا،

،� .&��@ق�ه Vلُّ  ت�اما، تـُ,��فـَى ال��@

Kى ال�هارة وصف اق�.ار إن ث  ال” األول�@ات ح,6 ت�a-�ها ثK الالزمة ال�عل�مات ج�ع كفاءة “عل

اإليقـاعحيوى أيضا فـإن الكشف  
عن هدف المريض من المرض  
فـالمقـابلة إنما يفيد فى  
التعرف على توّجه المريض  
أساسا فى موقف المرض

أن    -مهما كان خافيا–األصل  
المريض(في قرارة نفسه على  
األقـل) له هدف من لجوئه إلى  
المرض (قبل لجوئه إلى  
الطبيب)، وهذا يتطلب  
اإلنصات إلى المرض وليس  
فقط إلى المريض

ماذا يريد أن يقول المريض  
بمرضه؟ فكما أن لكل مرض  
سببا، فـإن لكل مرض هدفـاً  
وهو ما نعبـــر عنه أحيانا بـ 

ماذا يريد المريض أن يحقق  “
بمرضه إْذ يبلغـّه لنا، أو ألهله أو  
للمجتمع أو حتى يقوله لنفسه  

؟”لغة هذا المرضمن خالل  

ماذا يمكن أن يحققه له  
المرض مما لم يستطع تحقيقه  
باألساليب العادية فى الظروف  

، العالج فى  ”العادية؟
الطبنفسى اإليقـاعحيوى مبنى  
على فكرة البدء باحترام  
المرض والمريض معا، ومحاولة  
تحقيق حقوقه المشروعة بلغة  
أنجح وأكثر سالمة

أن    ينبغي أن يتضح  للمتدرب
مهما   –المقـابلة الكلينيكية  

هى   -كانت فنـَّا إبداعيا
بمثابة بحث علمى كامل  
األركان ، يجرى فى ذهن  
الطبيب بنفس تسلسل خطوات  
البحث العلمى

  المقـابلة   نعتبر أن   أن ينبغى  
  بحث   بمثابة هى   الكلينيكية   

  فـإن ،  الوقت   نفس علمى  وفى   
  إال   ليست   المقـابلة   إجراء   عملية 



 اإلب�اع إن ،”ال!P5N  ال>r نق� “م� اإل8قاع9��Y  ال�"�ف,ى 8ع�-ه ما 8قابل ما ل-! وه� 8=فى،
Pر اس�-عاب مع ی��اصل ال>ق��Dح G@�اره ال�wواع� J9  ال��wللق�اءة، ال��اح ال Kث �aفى ال� {-V 
 اللخ م� العالج-ة العالقة ج)ل-ة فى لل")ء ه� �Vا ورس�ه ذلV Sل اح��ام ثK َتَْ�َذم، أو ت�َّه أو انY�ف
ى ال"��DEى ال�فاعل  nاه� غ�� ذلV Sان مه�ا وال�عالج ال��@G م� ل�ل تق�@wا ف�@) نJ ه� ما إل
 . (6)حاالً  أو فعال،

…………… 
…………… 

 )القادم األس"�ع ون��ل (
 ” ال*�Gع5ضة وال*الحDات ال�راسات “&ع�ض

  
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثثال من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية منشورات حوار، في آمال

 ( www.rakhawy.netالطبع (تحت

 اإلنسان“ نشرات المؤلف لموقع الرجوع يمكنك[2] – 

-2-24( المسئولية) – المواكبة – المواجهة (عالج ”والتطور

2008( )1 08)(3).20-2-(26 & (2) 2008)-2-(25 & )

www.rakhawy.net 

 سن حول الطفل عند يظهر االستنتاجى الفرضى التفكير[3] – 

  األولى؟ بالدرجة نقدى تفكير هو السابعة

thinking deductive-Hypothetic 

  .الحقا بالتفصيل يأتى سوف ما وهذا[4] – 

 سنة (حاسوبيا) إلكترونيا المكتوب األصل إلى إشارة[5] – 

1986. 

 .الحقا ذلك تفصيل بعض أتىوسي[6] – 

  

خاصة   فنّية   مهارة 

الطب النفسى  “أن مقولة أن  
هو أكثر العلوم فنا، وأكثر  

، هى دليل على  ”الفنون علما
أهمية التأكيد على ما يشغلنى، 
ويشغل الكثيرين ممن يرون  
فى هذه الممارسة ما تستحق  
، أن تكون فنا فعال

على من يأخذ ما أقدمه ليحفظه  
يحذر ألنها    فيطبقه حرفيا أن

فى النهاية مهارة فنـّـية مركبة  
تـُصقـَـل بالممارسة واإلشراف  
والمتابعة  ال بالحفظ والتسميع

من أهم مبادئ الطبنفسى  
اإليقـاعحيوى أن تشعر مهما  
طالت الممارسة، بالفروق  
الفردية ألى مريض بين آالف  
أو عشرات اآلالف من المرضى  
مهما تماثلت الصفـات أو  

عراض أو توحــد  اتفقت األ
التشخيص

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130322.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/ 
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