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 :اس�هالل

 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
 .ال/ا*ع الف1ل م� ت0/� ما ف�ها ق,مس� ال�ي ال��م ن�ة م�ا*عة


	ى� 

 ال�ا�ع الفل

 )3( ال�����

………… 

………… 

��فات :م��(عة ألغ اض لل����� أخ �  ت

 إلى ن�Cاج أجله م� ال
; اله,ف *اخ�الف ال�09> وم/��;  ن�ع :�9لف أن ب,یهى
E0ال��ص ،E0�1وم� وال� Gسا*قا ورد ما إلى (إضافة ذل ( 

 :عافاإلس م(/. فى ال�����1- 

 فى ال,خ�ل ق"ل ذلG، اس�,عP ال�ى العاجلة *الCالة ال��ارO  أح�ال فى ال�09> ی�C,د ه�ا
E0ح�ى أو الغائى أو ال/""ى ال��ص TCU0ة ع� الV* ،األع�اض Tح� XY�09> ی� فى ال�

 نXوة أو اله0اج، حالة م]ل ،الف�رZة لالس�ارة أد; ال
; ال�ارO  العارض وخ��رة ح,ة م,; تC,ی,
 ال�9� ل,رء ف�ر;  ت,خل إلى :�Cاج م�ا ذلG غ�� أو الل�Cح، االن�Cار إلى ال�Xوع أو ,اء،االع�
 األخ�;  ال�109ات أن�اع تaجل الCالة ه
ه وفى ت�اد:ه، دون  لل�Cل�لة األقل على أو ناح0ة، م�

Pل�ق cان�هاء *ع, الح d"/ال  Oالعالج ال�ار*  eاجه ما *ق,ر الالزم، الف�ر�C: ال��قف  Oال�ار 
 .لُ�ِلحّ ا

 ش�عى نف/ى dn ب�,: ”ال�ق�Z�“ أنj� )ال� عى ال45�ف�ى ألغ اض ال�����2- 
ص )222( 

بديهى أن يختلف نوع  
ومستوى التشخيص باختالف  
الهدف الذى من أجله نحتاج  
إلى التوصيف والتصنيف

التشخيص فى موقف اإلسعاف:
هنا يتحدد التشخيص فى أحوال  
الطوارئ بالحالة العاجلة التى  

ذلك، قبل الدخول  استدعت  
فى التوصيف السببى أو  
الغائى أو حتى البحث عن بقية  
األعراض

يتركز التشخيص فى تحديد  
مدى حدة وخطورة العارض  
الطارئ الذى أدى لالستشارة  
الفورية، مثل حالة الهياج، أو  
نزوة االعتداء، أو النزوع إلى  
االنتحار اللحوح، أو غير ذلك  
مما يحتاج إلى تدخل فورى  

درء الخطر من ناحية، أو على  ل
األقـل للحيلولة دون تماديه

التشخيص المكتبّى للتتميم  
اإلدارى والمساءلة اإلدارية:
هذا التشخيص التقـليدى  

دليل  “الشائع، يتبع عادة: 
متفق عليه، قد  ” تشخيصى

-DSM”!! (مستوردا“يكون  
IV) أو عالميا (ICD 10  أو ،(

:  DMP-I) أو محليا11(
سماء الفئات، دليل يحدد أ



 :اإلدار<ة وال�8اءلة اإلدار�  لل��9�8 ال4�78ىّ  ال����� 3- 

 :�rن  ق, عل0ه، م�فc ”ت109ى دل�ل“ عادة: ی�Uع الائع، ال�قل�,; ال�09> ه
ا
 :C,د دل�لI-DMP : مCل0ا أو )11( وأ ، ICD) (10عال�0ا أو!!” DSM)-(IV م/��ردا“

 إدراج :��r ح�ى ت�اف�ها ال�اجd ال��ورZة ال�rCات أو الالزمة، وال��اصفات الف~ات، أس�اء
�Z�اتها ف~ة فى ال�
 ه� ال�09>   م� ال��ع ه
ا    أن و��غ� مC,د، ت09> اس� ت�Cل ب
 األUnاء ب�� وأ:�ا d،ال�"� و��� أهله أو ال���Z ب�� ال�Cار فى ح��را واألك]� األشه�،
 ارتUاnا ال�09> أن�اع أه� م� :ع�"� وه� االم�Cانات، م�قف فى وخ�1صا الUع�، و�ع�ه�
 العالج0ة، *ال�9ة

 اإلعاقة ومD� ن(ع على �ال� A	@ ال�����4- 

 ال�09> ع� ال�j� *غ� اإلعاقة، م� م��Cلة درجة أ:ة ل�C,ی, ض�ور;  الUع, ه
ا
� وه� ال�صفى،Uا�اال أش, م�تUد ال��ض أن *ف��ة رت,Cوآثار وم�قع *�,; أساسا ش,ته ت� 
 م� Y]�� فى العالج أن �Yا ال�ص�0ة، األع�اض ح,ة أو *jه�ر ی�C,د م�ا أك]� اإلعاقة،
 م� أك]� م�ها)، ال�E0�9 (أو اإلعاقة إزالة على ت�X�Yا أك]� -:�rن  أن ی�Uغى أو – :�rن  األح0ان
X�Y�ی, اإلعاقة، م,; تق,ی� إه�ال ح/اب على اضاألع�  م� ال�9ل> م��د على ال�,Cوت 
 واألع�اض ال�09> م� أخ�;  م�9لفة *أن�اع ر��ه عادة و�r�Z ، و0�Yا 0�0Yا :�rن  اإلعاقة

 .ال�أه�ل و�عادة ال�أه�ل فى أساسى فه� و�ال�الى هادف، عالجى *�ه,

 )(�االس��ارة �ال8ه8ة ال8 تGH ال�����5- 

 جانd على ال��Y X�Yان إذا ال�قل�,:ة األن�اع م� أل; ضافةإ ه� ال�09> م� ال�/��;  ه
ا
 م� مC,د *غ�ض مUاش� *rل ال�09> ارتUا� مUاش� *rل یYa, ال�عامل، أو األداء في مع��

 *ال���Z أتP ال�ى ال�ه�ة ع,ا ما Yل جانUا یZXح :rاد أنه ح�T م� للفC> الCالة ح��ر
 إشrاالت أم nارئا ع�Xا أم ،و�0�0ا ته,ی,ا أم ،زوج0ا فاخال أم ،دراس0ا ت�قفا Yان س�اء لالس�ارة،

 :��r ال�ى األع�اض ع� ی�غافل ه� وال األسUاب *0Vة یه�ل أو ی�فى ال وه� ذلG، غ�� أم قان�ن0ة
 للعالج: :�9� وه� ح/ا*ه، فى :�ع ل��ه لالس�ارة، *ه أتى ل�ا  مC,ثة أو مارYة ت��ن  أن

 .األول �قامال فى االس�ارة م� األولى الغا:ة

K	ت ت Dاعها   زم  الال   الق(اعHات DیD
  :  ال�قل	D� ال����� ل�

  انH5اع  إلى   ال�ص�ل   :��r   ال�قابلة   ب,ا:ة  فى   الCالة   *ه   وصفP   وما  ال�r;    أخ
   *ع,  -1 
 قا*ال     ام",ئ0 ف�ضا   ذلG   وZع�"�  Diagnosis Preliminary م
�8ل   ب�����  ی�حى  مD4ئى 
 على   ال�1Cل *ع,    وأ:�ا الحقا، اس���اله *ع, الف0V* <Cة *ه :أتى ما ح/d ال�ـفى   أو   لإلثUات 
 .ذY�نا �Yا ال��ض ةت/�0 م��د على العالجى ال�0�9� :ع��, وال  ،)[2](فأك]�   أك]�   معل�مات 

 اس�0فاء م]ل الالزمة  الU/�0ة   ال�ل��0r0ة   االس�ق1اءات     وع�ل   ال�اه,ة   ك�ا*ة   نها:ة   *ع,  -2 
 إلى   ال�ص�ل   :�Diagnosis Differential  �r  الفارقى ال�09> م�اقة أو ال�عل�مات

  agnosisDi Currentوال8 اجعة لل8�اق�ة قابل راجح ”حالى ت����” 

  ال�/�فى م� ال9�وج   ع�, إال عادةDiagnosis Final    ال�هائى   ال�����   ی�ضع  ال -3 

والمواصفـات الالزمة، أو  
المحكات الضرورية الواجب  
توافرها حتى يمكن إدراج  
المريض فى فئة بذاتها تحمل  
اسم تشخيص محدد

التشخيص بالتركيز على نوع  
ومدى اإلعاقة
هذا البعد ضرورى لتحديد أية  
درجة محتملة من اإلعاقة، بغض  
النظر عن التشخيص الوصفى، 

االرتباط    وهو مرتبط أشد
بفكرة أن المرض تتحدد  
شدته أساسا بمدى وموقع  
وآثار اإلعاقة، أكثر مما يتحدد  
بظهور أو حدة األعراض  
الوصفية

أن العالج فى كثير من األحيان  
-أو ينبغى أن يكون  –يكون  

أكثر تركيزا على إزالة اإلعاقة  
(أو التخفيف منها)، أكثر من  
التركيز على مجرد التخلص من  

اض على حساب إهمال  األعر 
تقدير مدى اإلعاقة، وتحديد  
اإلعاقة يكون كيفيا وكميا  

  وصفت   وما الشكوى     أخذ   بعد
  المقـابلة   بداية فى     الحالة   به 

  انطباع إلى     الوصول   يمكن 
محتمل     بتشخيص يوحى   مبدئى   

Preliminary 
Diagnosis  ذلك   ويعتبر  

  أو   لإلثبات ال  قـاب     فرضا مبدئيا 
النـفى حسب ما يأتى به بقية   

الفحص بعد استكماله الحقـا

  المشاهدة   كتابة   نهاية   بعد
  االستقصاءات     وعمل 

الالزمة     البسيطة   الكلينيكية 
مثل استيفـاء المعلومات أو  
مناقشة التشخيص الفـارقى  
Differential 

Diagnosis   الوصول   يمكن  
راجح قـابل  ” يص حالىتشخ” إلى   



 العل�ى، وال�اور الفC> اس���ال أو  ) ال�فاة أو ال��ا*عة ع� ال���Z ب��قف العالقة إنهاء   أو (
Gارات   وال��ا*عة   ال��اجعات   كل   اس�ق�اء   *ع, وذلU9ال�ى   وال",ن0ة   /0ةال�ف   واالس�  Pع�ل  �Z�لل� ، 


ا Yال��9لفة ال/ا*قة   للعالجات   االس��ا*ة  م�ا*عة  و .   

  ب�ـف£   االل�Xام م� والب,  ، آخ�   نjام   ولغة   لل�09>   مع��   نjام   لغة   ب��   ال9ل� ی�Uغى   ال  -4 
 ال,ل�ل (م]ال تC,ی,ًا، إل0ه اإلشارة مع �/�ع�لال ال�109ى ال,ل�ل فى ال�اردة    وال�م�ز   األلفا¤ 

 العال�ى ال,ل�ل أو ،V or IV-DSMال9ام£ أو ال�ا*ع األم�rZى ال,ل�ل أو ،I-DMP الع��ى
  or 10-ICD 11ع� الCاد; أو العاش�

  *ال�ق,ی�  )  اح��االت  % 50(  ال�1ف   م�   أك]�  إلى   ال�109ات   أح,   ت�ج0ح   وصل   إذا  -5 
 Preliminary ال���Cل   ال�09>   *اع�Uاره   ال�09>   ه
ا   ی�ضع  ، تق�UZا  ال�ل��r0ى 

Diagnosis ،  ث�   cC09>   آخ�   اح��ال  أ;   *ه   یل  ب��ت�Diagnosis Differential  d فارقى   ك�
  الUع�   *ع�ها   م�   ق�UZة   ق��حةال�   ال�109ات   كل   كانP   إذا   أما  .، ت�ازل0ا   االح��االت   أرج0Cة 
Differential” الفارقى   ال�09>“  ع��ان   ف��ضع  ، ال�1ف   :ف�ق    اح��ال  إلى   م�ها   واح,   :1ل   ول� 

 Diagnosis اش�ةUم ،  d019ات   وت�ت .فاألرجح   األرجح   ح/d   ت�ازل0ا   ال�

  ت09>”  إلى   “ال���Cل   وال�09>  ال�",ئى   االن�Uاع “  تغ��   أن   ن�
Y�   أن   ب,   ال  -6 
  وأن  ، فعال   أغ�اضها   حققP   ق,   ال�ل��0r0ة   ال�قابلة   أن  على   وZ,ل   وارد   أم�   ه�   ،فآخ�” آخ� 
 س���اجى،اال  الف�ضى  ال�ف��� م� ج�,ة درجة على ی,ل   َمِ�نٍ    ُنْ�جٍ    ات�اه  فى   م�P   ق,   ال��9ات 

 .ال��اجع أو ال��دد على ی,ل وال

 وحDودها االس�قاءات إسهامات

 (رس�  ال�ق�0ة وال��0�9ات وال�عامل ال0Vاس إلى *الل��ء تقل�,:ا ال�ف/ى ال�"�d ُ:ع�ى ما عادة
 وه� مC,د ت09> إلى لل�ص�ل *أن�اعها: ال�ف/0ة واالخ�Uارات ..الخ) ال�ق�°0ة األشعة أو ال�خ

 على :ع��ه ما ع��0ه نd1 اإل:قاع��C;  ال�ف/ى ال�"�d :�ع ح�� فى األول، ل�قاما فى یه�ه ما
 نف/ه، ب�اء ال�خ :ع�, أن دع� فى لإلسهام العالجى ال��G�5 له :�ه, *�ا (واألم9اخ) ال�خ ق�اءة
Gل
 ال��اسUة ال��ص0ات یلى و�0³ا األول ال�قام فى ال�Uاش�ة ال�ل��0r0ة االس�ق1اءات :�ع فإنه ل
 :الفC> م� ال�انd ه
ا فى ات9اذه ی�Uغى ل�ا

 ال�قابلة ح��وا ال
ی� غ�� أخ�;  م1ادر م� ال�عل�مات م� ال�ZX, اس���ال مCاولة(1 
 لل�"�d ت�0ح فهى و�ال�الي أك]�، ال"�ح له ت�0ح ق, أخ�;  ��وف فى ال���Z م� وأ:�ا األولى،
 .أك]� اإلل�ام

 2)X�Y��1ل على ال�Cناها ال�ى م]ل :ة،تقل�, غ�� معل�مات على ال�Yم� ال�راثة فى سا*قا ذ 
 :��r بل األس�ة، فى ب
اتها أم�اض وج�د ع� ال/aال على *C]ه :ق�1� فال اإل:قاع��C;، م��jر

 ال�عى م/��Zات ت�U�Yة على خاللها م� ی�ع�ف أن :��r ال�ى ال�aش�ات ع� الTCU إلى :��, أن
 فى ال�	(رونى ال� A	K فى  ال5اقة زخ9: ع� :/�ق1ى أن ذلG وم� م�ض، دون  األس�ة، فى

 األس�ة، أف�اد سل�ك فى ال����رة ال8 ض�ة غ	  الDور<ة ال�(اب�ة الX(اه  وع� ،األس ة
 .األس ة فى وال8
�8لة الفعل�ة اإلبDا]�ة اإلنZازات وع� ،الفZائ�ة ال�@وات وع�

 Currentللمناقشة والمراجعة  
Diagnosis

النهائى     التشخيص   يوضع ال  
 Final Diagnosis   عادة إال

  أو (  الخروج من المستشفى   عند
إنهاء العالقة بتوقف المريض   

أو   )  عن المتابعة أو الوفـاة
استكمال الفحص والتشاور  

  استقراء   العلمى، وذلك بعد
  والمتابعة   المراجعات   كل 

  النفسية   واالستخبارات 
للمريض عملت   التى     والبدنية 

  نظام   لغة   بين   ينبغى الخلط   ال
  نظام   ولغة   للتشخيص   معين 

  بنـفس   والبد من االلتزام ،  آخر 
الواردة فى       والرموز   األلفـاظ 

الدليل التشخيصى المستعمل مع  
يه تحديداً اإلشارة إل

  أحد   ترجيح   وصل   إذا
  من   أكثر إلى     التشخيصات 

)   احتماالت %  50(  النصف 
،  تقريبا الكلينيكى     بالتقدير 

  باعتباره   التشخيص   هذا   يوضع 
المحتمل     التشخيص 

Preliminary 
Diagnosis  ، أى     به   يلحق   ثم

فـارقى     كتشخيص   آخر   احتمال 
Differential 

Diagnosis  أرجحية   بترتيب  
تنازليا   االحتماالت 

  تغير   أن   نتذكر   أن   بد   
  والتشخيص المبدئى     االنطباع “
” آخر   تشخيص” إلى     “المحتمل 

  ويدل   وارد   أمر   هو   فـآخر،
  الكلينيكية   المقـابلة   أن على   
  نوأ ،  فعال   أغراضها   حققت   قد 
  اتجاه فى     مضت   قد   الخطوات 

يدل على درجة     َمرِنٍ    ُنْضجٍ  
الفرضى   جيدة من التفكير  

االستنتاجى 



 ع�ا الUع�,ة ال��9لفة ال���Z م�اقف وفى ال��ض، ق"ل �0³ا الTCU م� *ال�ZX, الع�ا:ة(3 
 ال���ص0ة، اله�و�0ة أو ال]�رZة، ح�ى ال9ال0³ة أو االح��اج0ة، ال��اقف غلUة م]ل م�ضا، :/�ى

ص ع� أو ص ال���X على ال���Z ح�  ال
; –م]ال – ال�ق,; م�قفه ب�ق��0 :/�ح *�ا ج,ا، ال9ا
 أه� م� اوه
 *ال��ض، ع�ه لل�ع"�� اض�� صCى *rل ال��ف�
 أو ال�ع"�� ف�صة له ت�ح ل� إذا
 .العالجى ال�0�9� فى ال�"�d :ف�, ما

 (س�r0م��Zة) نف/0ة 0µاس0ه أو مع�ل0ة أو تق�0ة اس�ق1اءات *أ:ة ال��ص0ة فى ال�أنى(4 
 ت�CZى ع��;  م�ض فى الG حالة فى إال الله� ب
اته، ت09> تC,ی, على ن�ائCها تق�1�
 .ال�09ة االل�ها*ات أو ال���ر، أو ال�رم، م]ل ، مC,د

ص أ:ة إج�اء رف�(5  �1Cأنة ل���د ف�n ،�Z�دام ما ال� d�"مق��ع غ�� ال� 
 .ال�09> أو للعالج، ال
��8ة *��ورتها


ر(6 C0اسات ن�ائج تف��ل م� الVم أن الب, ف�]ال ال�ل����ى، ال�ق��0 على ال�ف/0ة ال��Cیـُـ 
 م/ار �nل على ��!!)األخ ال�,رسى ال�,ه�ر (ق"ل وال�هاراتى، ال,راسى *اإلن�از ال
Yاء تق��0

�Z�ا ال�Uإلى ج� ،d0اس أ; م�، أك]� أح0انا بل ج�Vاء تقل�,; مY
 )[3](لل

 7)�/C�/: الفاح> :ق�م أن d�"وغ�� ال� d�"وف فى-ال��j0اس *إج�اء -ال�الئ�ة الVال 
 *�ا n"0ع�ه على ی�ع�ف ح�ى   –واح,ة م�ة ول� – نف/ه على *اس�ع�اله ی�صى ال
; ال�ف/ى
 .ع��ه إلى أق�ب ه� م�� م�ضاه م� *ه :ق�م س�ف م� ب�ق�> له :/�ح

 أو لل
Yاء اخ�Uار أ; م� ال���j�ة ل��ائجل م/Uقا ت�1را األخ1ائى أو ال�"�d :�ع أن(8 
 س�ف ال�ى ال���0ة مع لل��اقة جاهX ف�ض م��د ال��1ر ه
ا :ع�"� وأن لل019ة، أو للق,رات
 .االخ�Uار أداء *ع, ت1له

 فى ت��;  س�ف االس�ق1اءات YانP إن ال�اد:ة ال���Z ق,رة االع�Uار فى ت�ضع أن(9 
ص الق�اع  .ال9ا

 ض�ان مع *إذنه إال أكاد:�0ة أو *C]0ة ألغ�اض للف�1Cصات ��Zال� یـُ/�ع�ل أال(10 
 .َضaُل مها الTCU م� أذ; أل; تع�ضه ع,م

 –داع *غ�� خ�1صا – الف�1Cصا Y]�ة ُتـ]ـَ"ّـPُِ  ق, األح0ان م� Y]�� فى أنه ن�
Y� أن(11 
 .:أمل أو ی��1ر �Yا ال���Z تـُـ�ـَـ�ـِـ~ـْـ� أن م� ب,ال ال��ض0ة األع�اض

 ق�اءة :ع�, أن :��rه و�ن�ا االخ�Uار، *إج�اء قام ال
; ال��9> ب�ق�Z� ال�"��r: dفى أال(12 
 ال��اسUة ال�عل�مات Yل م�اجهة، فى وأ:�ا لل��ائج، وضعه ال
; الف�ض ض�ء فى ال��ائج ه
ه
 ذلG فى *�ا الفC> م� وعـَـْ�ضا Yله)، (ال�ارZخ �nال ال�ل���0ة ال�قابلة Yل م� عل�ها ح1ل ال�ى
 .ال��افق�ن  ی"لغه ام�

ص ب�جه ن��Uه أن(13   إج�اءه :�لd ال
; االخ�Uار تق��� ف�ها ت� ال�ى ال]قا0³ة الف�وق  إلى خا
،�Z�ة وخاصة لل�U/ارات *ال�Uوال���ج�ة ال�/��ردة لالخ� cZ�/ال��ار;  لل�. 

ه, أال(14 �/: d�"ارات ب��ائج ال�Uل االخ�r وأهله، لل���Z م�قفه :�ح وه� مUاش� *

عادة ما ُيعنى الطبيب النفسى  
تقـليديا باللجوء إلى القياس  
والمعامل والتخطيطات التقنية  
(رسم المخ أو األشعة المقطعية  
..الخ) واالختبارات النفسية  

لوصول إلى تشخيص  بأنواعها: ل
محدد وهو ما يهمه فى المقـام  
األول

التركيز على الحصول على  
معلومات غير تقـليدية، مثل  
التى ذكرناها سابقـا فى  
الوراثة من منظور  
اإليقـاعحيوى، فـال يقتصر بحثه  
على السؤال عن وجود أمراض  
بذاتها فى األسرة، بل يمكن  
أن يمتد إلى البحث عن  

أن  المؤشرات التى يمكن  
يتعرف من خاللها على تركيبة  
مستويات الوعى فى األسرة، 
دون مرض

يستقصى عن: زخم الطاقة  فى  
التركيب النيورونى فى  
األسرة، وعن الظواهر النوابية  
الدورية غير المرضية المتكررة  
فى سلوك أفراد األسرة، وعن  
النزوات الفجائية، وعن  
اإلنجازات اإلبداعية الفعلية  

ى األسرةوالمحتملة ف

رفض إجراء أية فحصوص لمجرد  
طمأنة المريض، ما دام  
الطبيب غير مقتنع بضرورتها  
الحتمية للعالج، أو التشخيص

أن يضع الطبيب أو األخصائى  
تصورا مسبقـا للنتائج المنتظرة  
من أى اختبار للذكاء أو  
للقدرات أو للشخصية، وأن  
يعتبر هذا التصور مجرد فرض  

النتيجة التى  جاهز للمناقشة مع  
سوف تصله بعد أداء االختبار



 .األخ�;  ال�عل�مات Yل مع للعالج ال�0�9� فى –االم� لXم إذا – وصله ما داللة :��ِّ� ول��

ف و�0فة تaد; اإلسقا0nة االخ�Uارات أن E0Y ی�
Y� أن(15 Y اتnإسقا �Z�ما *ق,ر ال� 
ف و�0فة تaد; هىY اتnلها ال�فّ/� إسقا. 

………………..  
……………….. 

   )غDًا 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 ارةبمه

  األمر   مادام  مفيدة  شائعة   أو   قديمة   لغة   تستعمل   وقد [2] – 

 من بدال مثال   عصاب   كلمة   استعمال   مثل (  مبدئيآ  تشخيصا

 Adjustment التكيف اضطرابات“ مسمى تحت األحدث المجموعات

Disorder (  

 س،المدار فى مؤخرا شاع قد الغش بأن التذكرة مع[3] – 

 مقياسا العادى الدراسى اإلنجاز اعتبار دون يحول أصبح حتى

 .للذكاء مناسبا

أن توضع فى االعتبار قدرة  
المريض المادية إن كانت  
االستقصاءات سوف تجرى فى  
القطاع الخاص.

أال يـُستعمل المريض  
للفحصوصات ألغراض بحثية أو  
أكاديمية إال بإذنه مع ضمان  
عدم تعرضه ألى أذى من  
البحث مها َضُؤل

ان قد  فى كثير من األحي
–تُـثـَبـُِّت كثرة الفحصوصا  

األعراض    –خصوصا بغير داع
المرضية بدال من أن تـُـطـَـمـِـئـْـن  
المريض كما يتصور أو يأمل

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180622.pdf 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81/   
****   ****   ****   **** 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 لكترونيالمتجر اال

http://www.arabpsyfound.com 

 عشر)  الثاني(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  
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  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  
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 المتجـر اإللكترونـي لــ "ش.ع.ن" وخدمات اإلعالن و اشتراكات العضوية: 6االنجــاز  
 )الثاني عشر(االصدار   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية  "   2022السنوي    من " الكتاب  السادساصدار الفصل  

 تحميل  من الموقع  العلمي   
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf    

 تحميل  من المتجر االلكتروني
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=294&controller=product&id_lang=3     
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