


 

 

 

هذه المذكرة  إلنجاز العقل ورفع منزلتنا بالعلم ووفقناالحمد هلل الذي أكرمنا ب

 السالم.أصلً على أفضل الخلق محمد علٌه الصالة و و

الذي كان عونا لً "بن احمد قويدر" :خالص الشكر إلى األستاذ المشرف ب أتوجه

فً هذا المشوار إلنجاز هذا العمل وإلى جمٌع أساتذة قسم علم النفس العٌادي 

 . عيش"قو " ستاذةاأل و"عليليش فلة ": خاصة األستاذة 

 ."هنوني ساميةفً إنجاز هذه المذكرة "أشكر إلى من كانت لً سندا 

 البحث.هذا نوا معً فً وٌن تعاأألخصائٌٌن النفسانٌٌن الذأشكر أٌضا 

 .بعٌد قرٌب أوالمذكرة من  از هذهوإلى كل من ساهم فً إنج

 المناقشة.كما ال أبخل بتقدٌم الشكر الخالص إلى لجنة 

 

وأسأل هللا أن ٌرزقنا وٌلهمنا  االحتراموفً األخٌر لكم منً جزٌل الشكر وفائق 

 العمل الصالح المقبول.

 لعريبي فضيلة
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 عمل جاهدا إلتمام دراستً و تعلٌمً إلى أملً فً الحٌاةإلى من 

 أبً الحنون أطال هللا عمره.

 .ربتنً و أنارت دربً  الغالٌة التًإلى أمً 

 إلى أخً وأخواتً قرة عٌنً .

 العزٌزات.صدٌقاتً  من ذكرٌاتًإلى من قاسمونً الحلو والمر 

 إلى زمٌالتً طلبة علم النفس العٌادي ثانٌة ماستر .
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 ملخص البحث:

جمة منيا )المقابمة العالجية مع التدخالت العالجية المستعأىم دراسة إلى الكشف عمى فت ىذه الىد    
التعرف عمى وجود و التي يستخدميا مع الحاالت المستعجمة  الدعم النفسي(، و ةالنفسيالحالة،  المساندة 

تفاعل واتصال األخصائي النفساني اإلكمينيكي مع الفريق الطبي في التدخل العالجي االستعجالي الذي 
 يعتمد عمى حل مشكمة الحالة المستعجمة. 

 ؟يتمثل دور األخصائي النفساني اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت فيما مشكمة الدراسة:

 أخصائيين نفسانيين عياديين من مصمحة االستعجاالت. 10 عينة الدراسة: تتكون العينة من 

دور األخصائي  استمارة حول وة بالمشاركة اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والمالحظ
 .كمينيكي في مصمحة االستعجاالتساني اإلالنف

توصمت الباحثة من خالل ىذا البحث إلى مجموعة من نتائج، تم عرضيا وتحميميا وتفسيرىا في ضوء * 
 األطر النظرية المتاحة وىي فيما يمي:

يخضع لمسار إجرائي  االستعجاالتتبين لنا أن عمل األخصائي النفساني  اإلكمينيكي في مصمحة  -
 عمى مرحمة االستقبال الفعال ومرحمة إجراءات الدعم النفسي  لمحاالت المستعجمة .يرتكز 

ستعجالية التي يتحكم يرتكز أثناء التدخل عمى أىم الطرق العالجية  االأن األخصائي النفسي تبين لنا -
 ستعجالي.نظرا لنقص في مجال التشخيص اال ،المسعفة  تفييا  لمحاال

 الدورخصائيين النفسانيين اإلكمينيكيين مع الفريق الطبي يشكل ليم صعوبة تبين لنا أن تنسيق األ -
والبعض األخر لدييم تنسيق وتفاعل مع الفريق الطبي في التدخل لمحاالت المستعجمة في مصمحة 

 االستعجاالت مما تعطي فعالية الدور.

 جاالت ، ألن عملفي مصمحة االستع اتضحت لنا أىمية التنسيق األخصائي مع فريق العالجي  -
الجماعي يضمن التشاور و التحكم في التشخيص اإلستعجالي، و يضمن تدخالت سريعة تمكن من 

 .تجاوز مرحمة الخطر سواء في الجانب العضوي أو النفسي

 دوراألخصائي النفسي اإلكلينيكي، مصلحة االستعجاالت، التدخل العالجي االستعجالي،  كلمات المفتاحية:

 .الطبي االستعجاليالتنسيق  الدعم النفسي،

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

        The current study  aims to uncover the roles performed  by clinical 
psychologist in the department of emergency treatment including the urgent  
therapeutic interventions used by the specialist  using psychological cases and 
coordination and the medical team. 

        The research involves  the problematic which is centred on set of questions 
the sample of the study consisted of 10 specialists in the psychologists Ayadid of 
the department of urgency  the researcher used the descriptive method and 
participative approaches and the tool of the study which is the questionnaire . 

After the investigation and analysis the researcher reached the following  results :  

 The work of clinical psychologist in the department of Urgency is subject to aـ
procedural process based on the stage of effective reception and the stage of 
psychological support for urgent caces. 

  In the interest of inquiries  the psychologists centred on the direct  interventionـ
using the psychotherapic method even there was lack on direct urgence diagnosis.  

 The coordination of clinical psychologists with the medical team in the intervention isـ
difficult  for them.  

 I+ts clear to us the importance of specialized coordination with the treatment in theـ 
department of urgency ; because the work of the group ensures consultation and 
control of the diagnosis of emergency and ensures rapid interventions to overcome 
the danger stage , both on the organic or psychological side.  

Key words  the role of clinical psychologist , emergency therapic intervention, 
emergency service psychological support , coordination . 
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 المقـــــدمة:

لألخصائي النفساني اإلكمينيكي مكانة مهمة في المجتمع الذي نعيش فيه نظرا لممشاكل  أصبح اآلن

عمل المختص عنصر و أمكننا القول أن  الحياة،االجتماعية و النفسية التي يقع فيها الفرد و تصادفه في 

 لمفرد و المجتمع. الصحة النفسيةلضمان في المستشفيات  فعال

التي تعتبر من أكثر المصالح  اإلستشفائية  استقباال لكل الحاالت  خاصة مصمحة االستعجاالت و  

اإلستعجالية المتمثمة في الحوادث المختمفة ، أزمات نفسية ، حاالت محاولة االنتحار، صدمات نفسية ، 

 ، االضطرابات النفسو الجسدية  . حاالت الموت ، حاالت العنف

ية لوجود األخصائي النفساني اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت لكي يساهم الضرور من  أصبحلذلك 

. حيث يقوم  لتدخل و حل سريع و التي تحتاج  الفرد،في حل المشكالت النفسية التي يعاني منها 

الطارئة كالتنفيس االنفعالي، تقديم الدعم الت أثناء التدخية استعجالية  األخصائي باستخدام تقنيات عالج

تخفيف من  حالة القمق . حيث تكون إجراءات لتقنيات االسترخاء التوعية و استخدام نفسي، المساندة، ال

     التدخل تتناسب مع حالة المريض . 

 :، وشممت ستة فصولجانبين ، جانب نظري و جانب تطبيقي  لقد قمنا بتقسيم البحث إلى

 فصول: ةالجانب النظري عمى أربعاشتمل 

 تبر مدخال إلى الدراسة و يضم اإلشكالية، التساؤالت، الفرضيات، دواعي اختياريعالفصل األول: 

 أهداف الدراسة مع تحديد التعاريف اإلجرائية المستخدمة في الدراسة .و أهمية الموضوع، 

توضيح سمات، واجبات،  اإلكمينيكي معتعرض هذا الفصل إلى دور األخصائي النفساني  الثاني:الفصل 

ألخصائي، متطمبات األخالقية لعمل اإلكمينيكي، األدوات العممية التي يستخدمها في عممه، مجاالت ا

 مكانته، الطاقم الطبي و ما الذي يقوم به األخصائي النفساني اإلكمينيكي و أهم مهاراته.



 
 ب

 

خصص هذا الفصل ألهم العالجات النفسية التي تطبق عمى الحاالت المستعجمة في الفصل الثالث: 

مي، العالج باالسترخاء،  يالعالج بالتطهير النفسي، العالج النفسي التدع :ة االستعجاالت منهامصمح

 تقنية التنفيس االنفعالي.العالج السموكي، 

مصمحة االستعجاالت،  وتم   ويشمل ماهية ،االستعجاالت مصمحةخصص لهذا الفصل  الفصل الرابع :

طبي، التدخل العالجي االستعجالي و النسق الطبي أيضا تعريف مصطمحات مهمة منها االستعجال ال

جالي ويميه توضيح  واسع لخصائص مصمحة االستعجاالت وأنواعها وعرض  أهم األدوار االستع

 األخصائي النفساني  اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت . 

 :الجانب التطبيقي تم تناوله في فصمين اشتمل

والدراسة األساسية من  اإلجراءات المنهجية لدراسة االستطالعية إلى وصف تطرق فيهالتم  :الفصل األول

فيه أيضا تم و وصف أداة الدراسة،  موصفات العينة  ومعو  ،الزماني لمدراسةو  لمجال المكانياتحديد 

استعراض طريقة المعاينة، خصائص سيكومترية لصدق وثبات األداة واستخدام األساليب اإلحصائية 

 .الفرضيات  لتفسير وتحميل نتائج

 ،االستنتاج العامو   الفرضيات، ضوء نتائج عمىال:تم في هذا الفصل عرض ومناقشة  الفصل الثاني

      التي واجهتنا في البحث العممي .توصيات المقترحة واهم الصعوبات في لينتهي بخاتمة  وبعض 
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مف بينيا ستشفائية اإلفي مختمؼ المصالح  اإلكمينيكي النفسانيتتنكع كظائؼ ك أدكار األخصائي 

ذيف يتكجيكف إلى المستشفى مكاف استقباؿ لكؿ المرضى ال ىي كىذه األخيرة ،"الستعجاالتا حة"مصم

ستجابة السريعة لمختمؼ لعممية كفاءات عممية ك عممية مف أجؿ اال. حيث تتطمب اكالتداكم لمفحص

حكادث  :رد في ظركؼ صعبة مثؿفالصدمات ك اإلصابات التي يتعرض ليا ال :الحاالت الطارئة مثؿ

د بحثنا الح المختصة، يعمة تكجيو الحالة المرضية نحك المصكؿ مرحجاالت تعد أة االستعحمركر. فمصمال

صاص في مجاؿ الصحة تخصائي العيادم ك استجابتو لمتدخالت ذات االخىذا استجابة لفحص دكر األ

ة طبية ( االستعجاؿ عمى أنو كضعيJ.Guyotat،1978 :69  كيكتاجكف غ )النفسية لمفرد . لقد عرؼ 

ضركرة ممحة لمحاالت  في ظؿ ىذا التعريؼ يصبح التدخؿ االستعجالي سريع،ك نفسية مزرية تتطمب حؿ 

نقاذىاجؿ تدارؾ حالتيا ك الطارئة مف أ  .ا 

اإلكمينيكي اآلف األكثر اتساعا قبؿ خمسيف عاما في المستشفيات  النفسانياألخصائي لقد أصبح دكر 

تقديـ التدخالت العالجية   ،االضطرابات النفسيةميمة، منيا تشخيص الصحية النفسية التي تقـك بأدكار 

 .ضماف نجاح اإلجراءات العالجية ل الفريؽ الطبي ضمف

أنو الشخص المختص في عمـ النفس العيادم الذم ( 90: 1985 ،زىراف)  لى تعريؼ نستند إ أفيمكف 

 ى خبراتو في مجاؿ تشخيص األمراض يستخدـ القياسات النفسية ك تقنيات العالج النفسي باإلضافة إل

 .االضطرابات النفسية ك العالجك 

شر مع النفسي اإلكمينيكي بأدكار ميمة بمصمحة االستعجاالت في التدخؿ العالجي المبايقكـ األخصائي 

 .الحاالت النفسية المستعجمة
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 مشكهة اندراسة وأبعادها       انفصم األول                                                              

                           مصمحة االستعجاالت  ر األخصائي النفسي اإلكمينيكي فيييدؼ بحثنا ىذا إلى دراسة دك 

الدعـ ك  المساندة النفسية  المقابمة العالجية مع الحالة، مستعجمة منيا )العالجية التدخالت الالتعرؼ عمى ك 

التعرؼ عمى كجكد تفاعؿ كاتصاؿ األخصائي  كا مع الحاالت المستعجمة يستخدمي التي النفسي(،

 ةاإلكمينيكي مع الفريؽ الطبي في التدخؿ العالجي االستعجالي الذم يعتمد عمى حؿ مشكم النفساني

 التساؤؿ التالي : تـ طرح ك لذلؾ  الحالة المستعجمة.

 الستعجاالت ؟مصمحة افي دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي فيما يتمثؿ  -

  :التساؤالت الفرعيــة

 ىؿ يتمثؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت في الدعـ النفسي؟. -

 الت بالتدخؿ العالجي االستعجالي؟ىؿ يتمثؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجا -

 ة االستعجاالت بالتنسيؽ مع الفريؽ الطبي؟.ىؿ يتمثؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمح -

  :فرضيـــــــــــــات

 الدعـ النفسي.في إلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت يتمثؿ دكر األخصائي النفسي ا -

 يتمثؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت بالتدخؿ العالجي االستعجالي. -

 اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت بالتنسيؽ مع الفريؽ الطبي.يتمثؿ دكر األخصائي النفسي  -
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 انفصم األول                                                                 مشكهة اندراسة وأبعادها     

  دواعي اختيار البحث:

 :ذاتيــة* 

كاف مف خالؿ  الستعجاالت "اي في مصمحة دكر األخصائي النفسي اإلكمينيك "البحث إف اختيارم ليذا  

أف  ،ك ىذا ما دفعني –بسيدم عمي  –شفى الصحية النفسية ستمالحظتي الميدانية أثناء التربص بالم

في  ك أمنيتي ممارستيا كمينة ك حب االستطالع،ك أيضا مف أجؿ المعرفة  ،أستثمره في البحث

 المستقبؿ.

 :*موضوعية

 ك تغيير النظرة السمبية أماـالنفسية في مصمحة االستعجاالت اإلكمينيكي النفسي األخصائي دكر أىمية  

    .ما يقـك بو مف مياـ في مجاؿ االختصاص

 مف البحث ىك: ناىدف  :أىمية البحث و األىداف

 الدعـ النفسي. في صمحة االستعجاالت النفسي اإلكمينيكي في ماألخصائي التعرؼ عمى دكر -1

النفسي عمى الحاالت األخصائي الت العالجية االستعجالية التي يطبقيا التعرؼ عمى أىـ التدخ-2
 .المستعجمة

 النفسي اإلكمينيكي مع الفريؽ الطبي.األخصائي التعرؼ عمى كيفية تنسيؽ -3

  .اإلستعجاالت خصائي النفسي اإلكمنيكي في مصمحةالتعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو األ-4

 ي النفسي اإلكمنيكي.التعرؼ عمى محيط عمؿ األخصائ-5

 :المفاىيـــم و اإلجـــــراءات  

 : اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت النفسي األخصائي دور -

 االستعجاالت،مصمحة داخؿ  اتجاه المرضىىي الكظائؼ التي يقكـ بيا األخصائي النفسي اإلكمينيكي 
 ؽ الطبي.التدخؿ العالجي االستعجالي، كالدعـ النفسي ك التنسيؽ مع الفري
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 مشكهة اندراسة وأبعادها                                          انفصم األول                                                       

  :األخصائي النفسي اإلكمينيكي -

 تحصؿ عمى منصب  ك الذم  العيادم  أكمؿ دراستو في تخصص عمـ النفسىك المتخصص الذم 

 مصمحة االستعجاالت. عمؿ في

 :مصمحة االستعجاالت -

 سكاء تدخال سريعا استعجاليو تتطمبك الذيف يعانكف مف حاالت  المرضى،يتكاجد فيو ىي المكاف الذم 

 عضكية. نفسية أك

 الدراسات السابقة:

ك اطالعي عمى الدراسات حكؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة  ،انطالقا مف بحثي

 االت.االستعج

 التالي:ك ىي عمى النحك  ناراسات التي ىي أقرب مف مكضكع بحثك قد اخترت بعض الد

 الدراسات السابقة حول دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي: -1

 الدراسة األولى:

 م(:   2005دراسة الربيعة )

ينة مف األطباء دراسة عمى ع كما يدركو الطبيب النفسي ( دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي)  بعنكاف

 السعكدية.النفسييف في مستشفيات الصحة النفسية بالمممكة العربية 
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 مشكهة اندراسة وأبعادها                                  انفصم األول                                                               

ك طبيبة نفسية مف العامميف في مستشفيات الصحة  ( طبيبا نفسيا64قد تككنت عينة الدراسة مف ) ك

 المتمثمة في التشخيصالنفسي ك قد قاـ الباحث بتصميـ أداة لقياس مياـ األخصائي  ، كبالسعكديةالنفسية 

الطبيبات ك  دراسة عف كجكد فركؽ بيف األطباءك قد أسفرت نتائج ال كاالستشارات النفسية. ،العالج النفسيك 

التشخيص ك االستشارات النفسية لصالح الطبيبات النفسيات قميمي الخبرة ك بيف  النفسييف عمى محكرم

 كثيرم الخبرة.

  ك أخيرا فإف نتائج الدراسة لـ تكشؼ عف كجكد فركؽ بيف األطباء النفسييف ك الطبيبات النفسيات كفؽ

 أخصائي مقيـ(. ، متغير الرتبة الكظيفية ) استشارم

 اندراسة انثانية:

تمحكرت الدراسة حكؿ دكر األخصائي النفسي م(:   2011بن صنياب الدليحي القيسي  )دراسة فالح 

 اإلكمينيكي مف كجية نظر العامميف في المستشفيات في الرياض )مممكة السعكدية(.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الميارات ك القدرات المتكفرة لدل األخصائي  النفسي اإلكمينيكي  -

ئ األخالقية لألخصائي النفسي ك التعرؼ عمى العكامؿ المعيقة لدكر  األخصائي  التعرؼ عمى المباد

 النفسي اإلكمينيكي في المستشفيات.

مف مجتمع الدراسة مستكل بعض المستشفيات في الرياض ) مممكة  (181تمثمت عينة الدراسة )  -
 .السعكدية(، األطباء ك الممرضكف ك األخصائيكف

 ج الكضعي المسحي ك االستبانة كأداة لمدراسة ك تكصؿ الباحث إلى نتائج استخداـ الباحث المني -

 خصائي النفسي اإلكمينيكي الدراسة:*أفراد عينة الدراسة مكافقكف عمى أف أىـ الميارات التي يعيدىا األ

 المقاـ األكؿ في التعرؼ عمى دكر األسرة عند حدكث المرض النفسي ،ثـ الميارة في إقامة  تأتي في

 قة قكية مع المرضى.عال
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 مشكهة اندراسة وأبعادها                                    انفصم األول                                                              

دراسة األطباء ك فأقؿ في اتجاىات أفراد المجتمع  0001*كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

لصالح  النفسي مياـ األخصائي ك نفسييف حكؿ دكردراسة األخصائييف ال ،معالمجت اتجاىات أفراد

 األخصائييف النفسييف.

 الدراسة الثالثة:

 م(:  Mahheu 01993ماثيو  )قام

بدراسة حكؿ معرفة إدراؾ األطباء النفسييف ك األخصائييف االجتماعييف لدكر األخصائي النفسي  

( أخصائي اجتماعي مف كالية ككنكيتكت 20( طبيا نفسيا ك )16اسة مف )اإلكمينيكي، ك تككنت عينة الدر 

 األمريكية، ك تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية في دراستو:

بأنيـ يقكمكف بتحكيؿ الحاالت إلى األخصائي النفسي اإلكمينيكي  أفادكامف أفراد العينة  (4107)إف   -1

 مف أجؿ التشخيص النفسي.

أف التشخيص ك العالج النفسي ك العناية الالحقة ىي األسباب الرئيسية التي  (1607كما أكضح ) -2

 تجعميـ يقكمكف بتحكيؿ الحاالت إلى األخصائي النفسي اإلكمينيكي.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األطباء النفسييف ك األخصائييف االجتماعييف في دراستيـ لدكر  -3

ؾ لصالح األخصائييف االجتماعييف الذيف يركف أف مف أىـ مياـ األخصائي النفسي اإلكمينيكي، كذل

 األخصائي النفسي قيامو بتقييـ شخصية المريض .

اتفاؽ األطباء النفسييف ك األخصائييف االجتماعييف عمى أف العالج النفسي ك ممارسة مياـ عمـ  -4

 ينيكي.النفس الشرعي مف األعماؿ اليامة التي يزاكليا األخصائي النفسي اإلكم
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 مشكهة اندراسة وأبعادها        انفصم األول                                                               

 الدراسات السابقة حول مصمحة االستعجاالت: -

 (: 02011بن ناصر وىيبة) دراسة 

بي االستعجالي بالمستشفى ( بعنكاف قراءة نفسية لمتدخؿ الط2011) بن ناصر وىيبةلقد تناكلت دراسة    
 كىراف. –الجامعي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع التدخؿ الطبي االستعجالي عبر قراءة نسقية تصؼ بنية كظيفة  
 لمنسؽ الطبي االستعجالي.

( فرد مف أطباء ك ممرضيف التابعيف لمصمحة االستعجاالت 20تتككف عينة الدراسة األساسية مف ) -
 الطبية.

تخدمت الباحثة المقابمة النفسية ك المالحظة بالمشاركة كأداة لمبحث في االتجاه النفسي البنيكم اس -
 إلعطاء تصكر شامؿ لكاقع الظكاىر.

  :*خمصت الدراسة إلى النتائج التالية

التدخؿ  فيرتبط فرز الحاالت االستعجالية ك يحدد السياؽ الطبي االستعجالي عممية التدخؿ الطبي -
 االجتماعية كالعالئقية. ،الزمانية ،التكفؿ بيا بمجمكعة مف السياقات المكانية كالفكرم 

الكجي( ما بيف عناصر لفريؽ الطبي لما يتيحو مف اقتصاد الكقت كالتدعيـ نأىمية الغير المفظي ) األ -
 المفظي أثناء عممية التدخؿ الطبي االستعجالي.

لنسؽ الطبي االستعجالي ك بقية األنساؽ االستشفائية  مدل تأثير العالقات الغير الرسمية ما بيف ا -
 مختمؼ المؤسسات الصحية عمى عممية التدخؿ الطبي االستعجالي.ك 

مركنة تكزيع المياـ بالنسؽ الطبي االستعجالي كالحرص عمى احتراـ الحدكد ما بيف األنساؽ الثانكية  -

ك حماية المكركث الثقافي ىي اعتراؼ  لمنسؽ ك السير عمى السير الحسف لمتدخؿ الطبي االستعجالي،

 بكفاءات عناصر الفريؽ.
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 مشكهة اندراسة وأبعادها         انفصم األول                                                              

كالمؤسسات إلى مختمؼ المصالح االستشفائية  تكجيو المرضى مف مصمحة االستعجاالت الطبية -

 اعتراؼ بكفاءاتيا عمى ضماف المتابعة الطبية المالئمة.    الصحية ىك

التنسيؽ مع  يتميز النسؽ الطبي االستعجالي عمى كفاءات كسرعة التدخؿ ك إدارة الكقت ك القدرة عمى -

الفريؽ الطبي ك غيرىا بتقديـ المساعدة ك التكفؿ، تساعد ىذه الكفاءات النسؽ عمى حماية المؤسسة  

 االستشفائية .

 تعميق عمى الدراسات السابقة :ال

ك دراسة فالح بف  (،2005) الربيعةعمى الدراسات السابقة خاصة دراسة  نامف خالؿ اطالع نااتضح ل

، حيث اتفقت مف المنيجMathheu (1993 ) ماثيوك دراسة  (،2011صنياب الدليحي القيسي )

 مختمفة مف حيث المكاف.  اضافة إلى  مجتمعات إكمينيكية منيج الكصفي المسحي، اعتمدت عمى

 كانت العينات متشابية ما بيف الطبيب النفسي ك األخصائي النفسي ك األخصائي االجتماعي.

كانت األىداؼ كؿ  الدراسات البحث في أدكار األخصائي النفسي اإلكمينيكي مع كجكد دالئؿ كاضحة في 

 ئييف نفسييف.النتائج المدرسة عمى أف الخدمة النفسية في تطكير ممارسيف أخصا

 تعجاالت ركزت عمى المنيج الكصفي إف الدراسة السابقة التي تمحكرت حكؿ متغير مصمحة االس

المالحظة بالمشاركة، ك طبقت عمى مجتمعات إكمينيكية في مصمحة االستعجاالت، التي ىي قريبة مف ك 

ك كاف ىدفيا الكشؼ مكضكع الدراسة المتمثمة في " دكر األخصائي النفسي في مصمحة االستعجاالت"، 

عف كاقع التدخؿ الطبي االستعجالي مع كجكد دالئؿ كاضحة في نتائج الدراسة، أف ىناؾ تدخؿ سريع، 

 حسف ك تنسيؽ بيف الفريؽ الطبي.
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 انفصم األول                                                                 مشكهة اندراسة وأبعادها    

 مع بعض الدراسات السابقة مف حيث المنيج ك األداة ك األىداؼ المتكخاة: تتشابو دراستنا

ىناؾ تشابو بيف دراستي ك الدراسات السابقة في المنيج ك ىك المنيج الكصفي كخاصة  التشابـو:-1

 (.2011) بن ناصر وىيبةدراسة 

 اختــــالف  : -2

 * تختمؼ دراستنا عف الدراسات السابقة فيما يمي :  

الدراسة ) األخصائي النفسي ك األطباء النفسييف، ك األخصائييف االجتماعييف(، كلكف تمحكرت عينة -

 حكؿ عينة دراسة بحثي ،تمحكرت حكؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت.

صحة إف الدراسات السابقة ناقشت أدكار األخصائي النفسي اإلكمينيكي بشكؿ كامؿ في المستشفيات ال 

العمكمية ، أما دراستنا ناقشت دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت ك أىـ 

 التدخالت العالجية استعجالية  لمحاالت المستعجمة.

( 2011إف الدراسات السابقة طبقت في المستشفيات الصحة العمكمية ما عادا دراسة ) بف ناصر كىيبة،  

جاالت بمدينة كىراف، ك التي كانت قريبة مف بحث دراستي في بعض التي طبقت في مصمحة االستع

 الجكانب.
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 تمييد:

ك خاصة مصمحة  عمكميةفي المستشفى الصحية ال ا فعاالاألخصائي النفسي اإلكمينيكي عنصر يعتبر     

لألخصائي النفسي  ك الدقيؽ،التشخيص حيث يقكـ بمياـ ضمف تخصصو لمكصكؿ إلى االستعجاالت، 

السيركرات النفسية ك المعرفية  نتيجة التعقيد تتصؼ الشخصية ك ،ميمة ك صعبة إلكمينيكي أدكارا

فيـ المرضى ك دكافعيـ  حتى تككف لو القدرة عمىفيك يتعامؿ مع السكم  ك الغير السكم  كالعالئقية 

حباطيـ في عمؿ  رضى عمى تقديـ الدعـ النفسي ك التدخالت االستعجالية لممك مف خالؿ ذلؾ يعمؿ  ،كا 

، ك التي تضمف نجاحا ك مردكدية الممكنةالفريؽ الطبي لكضع الخطة العالجية جماعي يشترؾ فيو مع 

 .عالجية 

    االستعجالية لمتدخالت صائي النفسي اإلكمينيكي ك دكره كالتعرؼ عمى األخىذا  الفصؿ  ك أحاكؿ في

 العالجات النفسية ك التقنيات العالجية.أك 
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 تعريف األخصائي النفسي اإلكمينيكي:-

نحف نعمـ أف األخصائي النفسي ىك شخصا يممؾ ميارات أكاديمية تخكؿ لو ممارسة مينة العمؿ 

  .المتمثمة أساسا في المقابمة العيادية، التشخيص، العالج، متابعة المريض ك مرافقة األسرةجي السيككلك 

  (:5ص  1989، شحاتة)  عرفو.1-1

محكر  ، كمف أىـ الجامعات المعترؼ بيا النفس، كالحاصؿ عمى درجة جامعية في عمـ ىك الشخص 

النفسية اإلكمينيكية( مع حصكؿ عمى  اىتمامو ك تخصصو في ميداف عمـ النفس اإلكمينيكي ) الصحة

يرتكز مياـ األخصائي النفساني عمى تككيف نظرم ك تطبيقي مف حيث  تدريب في المجاؿ العيادم.

 خاللو يمارس دكره كفؽ برنامج عممي. 

 (: 1988،زىران )عرفو.1-2

النفس حامؿ الماجستير ك الدكتكراه في عمـ األخصائي النفسي اإلكمينيكي ىك الشخص المتخصص 

  أك الصحة النفسية ك العالج النفسي مع خبرة ال تقؿ عف ثالث سنكات في العمؿ العالجي النفسي العيادم

 (. 69:  2015) الشيخ حمود عبد اهلل 0 

المقاييس   تطبيؽ ،دراسة الحالة ،ألساليب السيككلكجية ) مف مالحظة، المقابمةيستخدـ التقنيات ك ا حيث 

 .لنفسية ك رسـ خطة عالجية لمحالة تشخيص االضطرابات ا(، التقييـ ك  النفسية

 :دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي-2

 قد حددت ك النفسية،النفسي اإلكمينيكي في مؤسسات الصحة  أقرت ىيئة الصحة العالمية دكرا ألخصائي

 اإلكمينيكي منيا: األدكار لألخصائيبعض 
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  :بالنسبة الحتياجات المجتمع دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي. 2-1

كلكف األخصائي النفسي اإلكمينيكي يمزمو أف يحاكؿ  ،جتمع إلى أف تككف لو خدمات معينةيحتاج الم

العكامؿ  تأثيرعف يد االحتياجات التي لـ يتكصؿ ىذا المجتمع إلى معرفتيا ك البحث اكتشاؼ ك تحد

     النفسية ك االجتماعية عمى الصحة عمكما.

 دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي في تقدير المرضى : .2-2

دة تقدـ تؤكد مجمكعة العمؿ عمى أنو ال ينبغي أف ينظر إلى عمـ النفس اإلكمينيكي بكصفو مجرد مساع

قد اعترفت  لممريض، ك، ك إنما عمى أنو خدمة نفسي المسؤكؿ عف التشخيص النيائيالطبيب ال  إلى

   . (  44:  2004رأفت0 )عسكرمرضىمجمكعة العمؿ بدكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في تقدير ال

 :  دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي في الفحص والتقدير. 3 -2

ينما يساىـ ب ، لنفسي اإلكمينيكي الدكر الرئيسي في زيادة ثقة المجتمع بدكره ك أدكاتواألخصائي ايمعب 

 يستطيع األخصائي باستخداـالمختمفة في االضطرابات النفسية ك  تنصيؼفي عمميات  األخصائي النفسي

مظاىر  االختبارات ك المقاييس النفسية المختمفة أف يقدـ تقييما لمدل كاسع مف الكظائؼ ك القدرات ك

اؾ ك الذاكرة بمختمؼ مستكياتيا لتفكير ك االنتباه ك اإلدر مثؿ الذكاء  السمكؾ ك الخصائص الشخصية

التقدير نفسي اإلكمينيكي في مجاؿ الفحص ك تعكس ما يمكف أف يقكـ بو األخصائي ال دراسات كثيرةيكجد ك 

 يد مف االختبارات النفسية دىناؾ الع ك ،العقمييف ك ذكم االضطرابات السمككيةك  النفسييف لممرضى 

المقابالت ك المالحظات التي قد يستخدميا األخصائي في مجاؿ االضطرابات النفسية ك العقمية ك 

  .(372:  02000)يوسف
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مالحظة كاختبارات نفسية لتشخيص إف األخصائي النفساني يقكـ باستخداـ أدكات عممية كالمقابمة ك ال*

    .النفسية ك العقمية االضطراباتتصنيؼ مختمؼ ك 

 دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي في العالج : .2-4

ي النفسي ك مناىج ديناميكية دكر في العالج النفسي حيث يستخدـ األخصائألخصائي النفسي إف ل

االنفعالية ك يقـك بتنفيذ برامج ك ك يشخص االضطرابات العقمية  ،تعديؿ الشخصية ك زيادة المعرفية بأىميةك 

 لنفسية ك يفسرىا ليشخص االضطراب ك يقكـ بمقابمة المرضى ك يطبؽ االختبارات االسقاطية ك ا.العالج

سية إلحداث التكافؽ باستخداـ أفضؿ أنكاع العالج المختمفة يضع خطة العالج ك يعالج االضطرابات النفك 

 :مثؿ

 السيككدراما. المعرفي، العالجالسمككي  باالسترخاء، العالج بالمعب، العالج البيئة، العالجعالج 

 ك يخطط عدة مرات العالج أسبكعيا ك قد يتعاكف مع تخصصات ميمة أخرل منيا األطباء األخصائيكف

المساعدكف لتطكير برامج عالج ك األمراض العقمية ك النفسية ك أطباء اجتماعيكف في الطب مثؿ أطباء 

 (. 45-44: 2004رأفت عسكر ) اإلكمينيكية.المرضى التي تعتمد عمى تحميؿ البيانات 

حيث يقكـ األخصائي النفساني باختيار انسب كأنجح الطرؽ العالجية حسب حالة المريض، كىذا *

 ناىج المستخدمة في تدريبو داخؿ القطاع االستشفائي.االختيار مرتبط بنكع الم

ك أضاؼ أيضا أنو يمكف بالطبع استخداـ أنكاع العالج النفسي كالعالج الفردم أك الجماعي ك العالج 

بالتحميؿ النفسي ك كذلؾ المتمركز حكؿ العميؿ ك ذلؾ حسب نكع االضطراب كعمر المريض ك تعقد 

الذكاء،الطالقة المغكية ك القدرة  عمى التجاكب  مثل :لمعالج النفسي  المشكمة ك تكافر العكامؿ المسيرة

                االنفعالي أك السمككي ك قد يفضؿ األغمبية العالج.
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النفسية باعتبار أف العالج السمككي محاكلة لحؿ  السمككي في مجاؿ التعامؿ مع االضطرابات السمككية

مشكالت المريض السمككية بأسرع كقت ممكف ك دكف إرىاؽ المريض بإجراءات عالجية مكمفة ك ذلؾ 

لزائد ك غيرىا مف ا النشاط ،كالتبكؿ الإرادم بتعديؿ السمكؾ لممرضى المتمثمة في األعراض التالية:

 .(375:  2000) يوسف 0 العالج السمككي ك تنمية السمكؾ اإلرادم السكم لدل الفرد في إطار ،األمثمة

ؾ حسب كذل اإلكمينيكيك ىناؾ العديد مف األساليب العالجية يمكف أف يستخدميا األخصائي النفسي 

  عالج القمؽ ،ـغكالعالج باللعالجية ك عمر المرضى ك مف تمؾ األساليب ا ،فاعميتيا المجربة مع نكعية

 ،ك العالج المعرفي االسترخاء ك كذلؾ العالج العقالني االنفعاليك االنطكاء االجتماعي ك  المخاكؼ،ك 

مف العالجات  التمثيؿ كغيرىا كثير ك التداعي الحر الكاجبات المنزلية، ك العالج بالرسـ كالعالج بالمعب ك

 (.20: 2011ح 0) فال النفسية لعالج االضطرابات

 دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي في التشخيص:  .2-5  

ئي النفسي أف يقكـ بمعرفة األسباب التي أدت باإلصابة حتى يستطيع تشخيص اىذه العممية عمى األخص
 االضطرابات النفسية ك العقمية .

 :الوقائــــــيالعمـــــل  .2-6

اؿ في العمؿ الكقائي ك قد قسـ ىذا العمؿ إلى ثالث لألخصائي النفسي اإلكمينيكي دكر ىاـ ك فع
                                  مستكيات: 

الكقاية مف المستكل األكؿ  حيث ييدؼ المستكل األكؿ منيا إلى التحكـ في العكامؿ التي تؤدم إلى 

االضطرابات معاناة مف إصابة  األفراد باالضطرابات النفسية، ك ييدؼ المستكل الثاني إلى تقصير فترة ال

أك  منعو مف االنتشار ك التحكـ فيو أما المستكل الثالث ييدؼ إلى مكاجية نتائج اإلصابة باالضطراب 

 سكاء  لمفرد أك المحيطيف بو.
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   :الوقاية من المستوى األول-أ

يقكـ األخصائي بميمة شاقة يتكجب عميو تعديؿ الظركؼ االجتماعية داخؿ المؤسسات حتى تتككف نسبة 

 اإلصابة باالضطرابات النفسية أقؿ.

  :الوقاية من المستوى الثاني -ب

أف يتعرضكا لمختمؼ االضطرابات  دكر األخصائي النفسي محاكلة اكتشاؼ األشخاص الذيف يمكف 

  .(22: 2008 0فتيحة) راد الذيف يحتاجكف إلى المساعدة النفسية ك العقمية ك أيضا البحث عف األف

 الوقاية من المستوى الثالث : -ج

 مف المرض النفسي ك تكييفو ك التقميص مف تطكر المرض يـتمف أصابالفرد مساعدة األخصائي النفسي 

 مكؾ ك سببو ك معرفة األفعاؿ المالحظة التي ىي أجزاء سمكؾ العاـ لمفرد ك دمجيا فيك محاكلة فيـ الس

بكضع خطة العالج المناسبة حسب الحالة ك تييئتيـ نفسيا ك مينيا إف لـز  ،الحياة السكية ك المرضية

 .(103:  01998) عبد المعطيإما بطريقة مباشرة أك غير مباشرة  األمر

 دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي Goldenbergحــدد جولـــد بنـرج -

 يمي:*األدكار التي يقـك بيا األخصائي النفسي اإلكمينيكي فيما 

 عمؿ االختبارات النفسية ك المقابالت اإلكمينيكية ألجؿ تشخيص الحالة . -

 اإلرشاد ك العالج النفسي لألفراد ك األزكاج ك الجماعات. -

 المساعدات في مجاؿ الصحة النفسية.تدريب الجماعات غير المينية ك -

تقديـ استشارات نفسية لممؤسسات العالجية مف أجؿ كضع برامج لمعالج ك الكقاية مف االضطرابات  -
 .(45:  2004)عبد الرحمن العيسوي0  النفسية.
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 :كمينيكي و شخصيتوسمات األخصائي النفسي ا -3

في جمعية عمـ النفس األمريكية السمات التالية لألخصائي النفسي  أصدرت لجنة التدريب اإلكمينيكي

 :اإلكمينيكي

 القدرة العممية الممتازة. -

 حب االستطالع. -

 االىتماـ باألشخاص كأفراد. -

 االستبصار ك التحمؿ ك الصبر . -

 القدرة عمى تككيف عالقات طيبة مؤثرة مع اآلخريف. -

 المسؤكلية . -

 الضبط االنفعالي. -

  المركنة ك المباقة. -

 األمانة في الممارسة المينية. -

 القدرة عمى ضبط النفس. - 

 اإلحساس بالقيـ األخالقية. -

 االطالع الثقافي الكاسع. -

 بعمـ النفس عامة ك عمـ النفس اإلكمينيكي خاصة . االىتماـ -
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  :عمى السمات جز*كما أشار كارل رو 

لمتمركز حكؿ العميؿ إلى قائمة تتكافر عند صاحب األسمكب العالجي في العالج ا جزكارؿ رك 
 األخصائي في اإلرشاد النفسي .

 أف يككف األخصائي شديد الحساسية لمعالقات االجتماعية.-

 أف يتصؼ بالركح المكضكعية.-

 الحرية ليجرب ماعمؿ، ك أف يترؾ لو أف يككف لديو احتراـ لكؿ إنساف ك أف يقبمو عمى ما ىك عميو مف -
 ؿ.يراه مف الحمك 

 أف يعرؼ نفسو ك دكافعو.-

   ( .40: 2004 عسكر0) رأفت أف تككف لديو القدرة عمى فيـ السمكؾ اإلنساني -

 :يميكما بينت بعض الدراسات أن المعالج النفسي يجب أن يتمتع بما 

 ارتفاع مستكل الذكاء.-

 (.82: 02015) شيخ حمود عبد اهللاإللماـ النظرم بميداف التشخيص -

الناجح ىك الذم يدرؾ ذلؾ جدا الظركؼ االجتماعية ك البيئة التي تحيط بالمريض ييدؼ فيو إف المعالج 
 عالجو.كيفية تككف المريض ك كيفية 

 يمي:*لقد حددت الجمعية المبنانية مواصفات األخصائي النفسي اإلكمينيكي بما 

 أك ما يعادليا في عمـ النفس. أف يككف حائزا عمى ماجستير - 

 خضع لمعالج النفسي الشخصي.أف يككف قد -

 . ) formationكما يككف قد خضع لتدريب عيادم عممي )-

 .(formateur)عمى أف يككف التدريب ك اإلعداد ك العالج الشخصي مع أحد المعالجيف النفسييف -
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 مشرؼ.مف قاـ بممارسة عمؿ عالجي نفسي ميداني تحت إشراؼ -

 بو األخصائي النفسي لمعرفة كيؼ يؤمف عالقة جيدة مع المريض. (، أف يتميز intuitionالحدس )-

  2005اس0 ) فيصل عب.عمى النفساني أف يقـك بتكثيؽ شامؿ لممعطيات التي حصؿ عمييا مف المريض-
:23) 

 واجبات األخصائي النفسي اإلكمينيكي: -4

 تطبيؽ االختبارات ك تصحيحيا ك تفسير نتائجيا.-

 أشكاليا( مف أجؿ ىدؼ جمع المعمكمات لكضع تقارير نفسية. المقابمة )بكافة -

 مقابمة لإلرشاد النفسي. -

 كضع التقارير الخاصة باألفراد.-

 لذيف يتعامؿ معيـ األخصائي النفسي اإلكمينيكي.إجراء مقابالت مع أسر األفراد ا-

 (.83:  2007) حسن غانم 0االشتراؾ في برامج تطكير برامج الصحة -

 واجبات األخصائي النفسي اإلكمينيكي بواجبات أربعة :"  Shakoشاكو "و قد صنف *

 اىتماـ السيككلكجي اإلكمينيكي باالتجاه الدينامكي في دراسة الشخصية.-

 النفسية كالعقمية لمكشؼ عف بناء الشخصية كقدراتيا كميكليا. السيككلكجي باستخداـ االختباراتاىتماـ  -

 التشخيص ك في مرحمة تقديـ العالج. مرحمتو،مساعدة المريض نفسيا ك سمككيا في  -

 سبعة واجبات رئيسية لألخصائي النفسي اإلكمينيكي: (1984محمود0"عطية )و يصنف*

 نتائجيا.تصحيحيا ك تفسير تطبيؽ االختبارات ك -

 المقابمة لجمع المعمكمات مف األفراد لكضع تقارير نفسية عف الحاالت . -
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 كضع تقارير خاصة باألفراد .  -

 المقابمة لمتكجيو ك اإلرشاد. -

    .االشتراؾ مع باقي الفريؽ العالجي في كضع خطط ك تنفيذىا -

 القياـ بالبحكث المختمفة. -

 .(44: 2004 عسكر0) رأفت المقابمة مع مف يتصؿ بالحاالت كأسر المرضى  -7

جي في وضع بتدخالت عالجية و اشتراك مع الفريق العال يقوم األخصائي النفسي اإلكمينيكي*
 : األخرى و ىي ميو أن يقوم بالعديد من الواجبالتشخيص المناسب و خطة العالج حسب الحالة 0وع

فإنو يشترؾ في خطة التشخيص ك  النفسية، كلذاعضك في فريؽ العالج بالعيادة  النفسي ىكاألخصائي -
 العالج.

، تضمف معمكمات عف تاريخ المريضاستقباؿ الحاالت الجديدة ك إجراء تقييـ نفسي عمى المريض الذم ي-
 أعضاء الفريؽباقي ك   ،الطبيب النفسياألعراض ، ك ذلؾ قبؿ عرضو عمى  ،تطكر المرض عند الحالة

 العالجي.

ك األدكات النفسية ك ذلؾ بعد تشخيصيا طبيا ك كذا الحاالت التي تحكؿ إليو مف  تطبيؽ اختبارات-
 النفسي.الطبيب 

رر تحكيمو لمعالج الداخمي بأىمية ىذا العالج ك طمأنتيـ عمى مستقبميـ ك أسرة المريض الذم يق تبصير-
 العالج.إزالة أم مخاكؼ ليذا 

 إفياـ أسرة المريض طبيعة المرض ك العمؿ عمى ضركرة مشاركتيـ في الخطة العالجية.-

عالج كاثبات متابعة حالة المريض ك مدل تقديمو في الشفاء مف خالؿ مقابمة عند تردده عمى العيادة لم -
 النفسي.مالحظاتو في الممؼ الطبي 

 المجاؿ ىذامشاكرات محاكلة االتصاؿ بالمرضى في منازليـ لمتابعة حاالتيـ ك إعطاء أم نصائح أك  -
 (27 :02007حسن غانممحمد ) 
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 وشخصيتو: النفسي اإلكمينيكي األخصائيمجاالت  -5          

غير أف العمؿ الذم  ،يقـك في كؿ منيا بمياـ كظيفة ،فةيعمؿ األخصائي النفسي في مؤسسات مختم -
  :اإلكمينيكيألخصائي النفسي االتي يعمؿ بيا  ألخرل،بو يختمؼ مف مؤسسة  يقكـ

 . المستشفيات النفسية ك العقمية العمؿ في العيادات ك -

 ك المنحرفيف. ،مؤسسات األحداث ،السجكف مثل :العمؿ في المؤسسات اإلصالحية  -

 العمؿ في المستشفيات العامة. -

 العمؿ في مراكز البحث العممي. -

 العمؿ في المصانع ك المؤسسات المنتجة. -

 مجاالت األخصائي النفسي اإلكمينيكي -6

 الصحة . العمؿ في قطاع-

 العمؿ في مراكز إعادة التربية ك التأىيؿ.-

 مراكز المكفكفيف ك الصـ ك المعكقيف جسميا.-

 العيادات المتعددة الخدمات.-

 العمؿ في الخدمة االجتماعية.-

 العمؿ في مراكز التأىيؿ ك أحداث الجنح.-

 العمؿ في المدارس التربكية.-
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             األخصائي اننفسي اإلكهينيكي                                          انفصم انثاني                   

عمى تنكع كظائؼ  1984في تقريرىا المنشكر عاـ  (WHO*كما أكدت ىيئة الصحة العالمية )                   

ؿ مف الصعب النفسي اإلكمينيكي في مؤسسات الصحة النفسية في بمداف أكركبا ك ىك ما جع األخصائي

 بدقة ك أدل إلى حصر مجيكداتو في عممية التشخيص . تحديد دكره

 مثل:سيككلكجية األدكار في تناكؿ مجمكعة مف المشاكؿ الصحية ذات خمفية يقكمكف بالعديد مف يـ نأ

 .(23: 2007محمد حسن غانم 0)تعاطي المخدرات ك التأخر العقمي - 

 متطمبات أخالقية لمعمل اإلكمينيكي: -7

 عي بالمعايير ك  بالرغـ مف أف الممارسيف اإلكمينيكييف طكاؿ تاريخ عمـ النفس اإلكمينيكي كانكا عمى      

بميداف الممارسة  األخالقية التي تتطمبيا المينة ك فيما يمي بعض المبادئ األخالقية التي ترتبط 

 اإلكمينيكية.

عمى األخصائي النفساني عند ممارسة لمينتو أف  التمسؾ بالمعايير األخالقية ك القانكنية :المبدأ األول-

تكقعات األخالقية عف االستجابة لمفي مجتمعو، فضال  يظير احتراما كاضحا لألكضاع االجتماعية السائدة

 فيو.الذم يعمؿ  مف قبؿ المجتمع

 : التصريحات العامةالمبدأ الثاني-

 لتحمي بالتكاضع ك الكعي الكاضح في حدكد المعرفة المتاحة

 :  السريةالمبدأ الثالث-

حماية أم معمكمة يككف قد حصؿ عمييا مف الحالة ك تجنب إفشاء ىذه المعمكمات بأم حاؿ مف األحكاؿ 

 ألم شخص كاف.
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 : لصالح العاـ لمعميؿ أك الحالة.المبدأ الرابع-                   

 لنفسي تكامؿ الشخص أك الجماعة التي يعمؿ معيا ك يحمي مصالحيا.ا يحتـر األخصائي 

 اإلعالف عف الخدماتالخامس:المبدأ 

 لنفسي اإلكمينيكي أف يتمسؾ بالمعايير المينية ك ليس بالمعايير التجاريةاعمى األخصائي 

 تفسير االختبارات ك المقاييس. س:السادالمبدأ 

 ىذه الميارة تكتسب مف خالؿ قدرة األخصائي عمى تطبيؽ االختيارات المناسبة لحالة 

 القدرة في التفسير ك كذالؾ السرية ك عدـ نشر ىذه األدكات بيف الجميكر  المريض ك كذا

 .األدكاتىذه  العادم حتى ال تضيع سرية

 رسة البحث العممي.الحيطة عند مما السابع:المبدأ 

 االلتزاـ الكامؿ بحماية مصالح األفراد أك الجماعات التي يجرم عمييـ دراسة سرية 

 .(40-38:  2007حسن غانم 0محمد ) المعمكمات ك عدـ استغالليا ،

ال بد  ،شفائياإلست*يقكـ األخصائي النفساني بممارسة مينتو عمى أحسف كجو ك تطكير دكره في القطاع 

 .إلعطاء نظرة إيجابية مف قبؿ المجتمع الذم يعمؿ فيو.مبادئ أخالقية لمعمؿ اإلكمينيكي أف يتمسؾ ب
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 :األخصائي النفسي اإلكمينيكي وظائف7- 

كظيفة األخصائي النفسي اإلكمينيكي فإنو يحاكؿ فيـ الناس ك إنو يستخدـ فيمو ىذا في تقديـ العكف ليـ 

 المختمفة.ك مساعدتيـ عمى حياة أفضؿ في ميداف العمؿ ك نشاطات الحياة 

 يمف ىذه األمثمة السابقة يمكف أف نالحظ أىـ ثالثة كظائؼ يقكـ بيا األخصائي النفساني اإلكمينيكي،كى

فضال عف القياـ بالبحكث  المساىمة في التشخيص ، ك القياـ بالعالج ك تعديؿ السمكؾ المضطرب

 المتخصصة التي تساىـ في إثراء معرفتنا بطبيعة االضطرابات النفسية. 

 اإلكمينيكي ،فيناؾمو األخصائي الثالثة ال تتمثؿ في الحقيقة كؿ ما يستطيع أف يقدكلكف ىذه الكظائؼ 

 فكرة دقيقة تستكعب كظائؼ نكع مف األدكار تتفتح أماـ ىذه المينة النامية ك التكصؿ إلى عدد آخر مت

أف تحدد ثالثة كجيات عامة يمكف عمى ا يرتبط بيا مف كظائؼ فرعية يمكف اإلكمينيكي العريضة ك م

 أساسيا اإللماـ بطبيعة عممية ك ىي :

 :العملمجاالت  أ(

 المستشفيات العقميةنجدىا تقتصر عمى  اإلكمينيكي، ال عمؿ الخبير النفسيفمف حيث مجاالت  

 كمنيا:النفسية بؿ تمتد لتشمؿ مدل متنكعا ال حصر لو مف المياديف  كالمصالح

 العيادات النفسية الخارجية. -

 العيادات المدرسية. -

 العيادات العسكرية. -
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فضال عف ىذا فقد أصبح اآلف دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي مطمكب في مراكز التكجيو ك اإلرشاد 

في المدارس ك الجامعات ك قد امتد نشاط عمـ النفس اإلكمينيكي، السجكف، اإلصالحيات، مؤسسات 

ج عمى اإلدماف )كالمخدرات  كالكحكؿ(، ك حتى مجاالت الصناعة ك التخمؼ العقمي ك مؤسسات العال

اإلنتاج أصبحت تستعيف باألخصائييف النفسييف اإلكمينيكييف لمقياـ بشؤكف التكجيو ك اإلرشاد النفسي 

إلعطاء نتائج جيدة في العمؿ، ك أما بالنسبة لممكظفيف فمف أجؿ صحة نفسية أفضؿ ك طاقة أكبر عمى 

 اج.العمؿ ك اإلنت

*ك الحقيقة أف اتساع مجاالت عمؿ األخصائي النفسي اإلكمينيكي جاء مصاحبا التساع دكره بحيث 

أصبح ال يقتصر عمى المشاكؿ العقمية ك االضطرابات ك لكف امتد ليشمؿ أم ميداف يكجد فيو اىتماـ 

 ك اإلنتاج.باإلمكانيات البشرية مف أجؿ دفعيا إلى األماـ ك إلى المزيد مف الصحة ك الفاعمية 

 : النشاطـــــــاتب(

 ثالث:في نقاط  مف بيف ىذه النشاطات كالمتعددة التي يقكـ بيا األخصائي النفسي يمكف أف نحصرىا

 :المختمفةمساىمة في تشخيص األمراض النفسية و العقمية -1

ر مف آخ بجانب عدد ،مف االختبارات المالئمة ألغراضو األخصائي النفسي عددا ك قد يستخدـ ىنا 

 فال ك تتعدد األىداؼ مف التشخيص، لمقابالت الشخصية ك دراسة الحالة، امثؿ المالحظة  الكسائؿ

اممة يجب أف تشمؿ عممية تقكيـ ش تقتصر عمى كضع المريض في فئة نفسية مف فئات االضطرابات بؿ

ض ك مصدر اإلكمينيكي لحالة معينة لمعرفة العكامؿ المسببة لممر  بحيث يمكف التقرير ،لمشخصية

 ستقبال  ك المناىج العالجية التياالضطرابات إف كاف عضكيا أك كظيفيا ك مسار ىذا االضطراب م

 تصمح ليذا المريض.
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 ي لحالة معينة لمعرفة العكامؿ المسببة لممرض ك مصدر االضطرابات إف كاف عضكيا أك اإلكمينيك

 كظيفيا ك مسار ىذا االضطراب مستقبال  ك المناىج العالجية التي تصمح ليذا المريض.

 ك ليذا يفضؿ العمماء اآلف أف يستبدؿ مفيـك التشخيص بمفيـك التقييـ النفسي لمحالة  بمعنى  * 

قكـ األخصائي النفسي بعرفة أسباب التي أدت باإلصابة حتى يستطيع تشخيص المرض العرض،حيث ي
 النفسي. 

 ــالج:الع-2

لـ تصبح ىذه الكظيفة جزءا مف عمؿ األخصائي النفسي اإلكمينيكي إال بعد الحرب العالمية الثانية إذ بدأ  

لمكاجية االحتياجات الطمب الشديد عمييـ ك خصكصا األمراض ذات الطابع النفسي اإلكمينيكي 

 التعمـ ك اإلنسانية ك المعرفية ك  النفسي نظرياتمناىج النظرية ك التحميؿ ك يستخدـ فييا الاإلكمينيكية، 

 مف المناىج.أك يجمع بيف النظريات أك بعض منيا العقالنية، ك 

 ــث: البح -3

مشام يحدد "ك ائي النفساني  يمثؿ القياـ بالبحكث كظيفة ىامة مف الكظائؼ التي يجب أف يقـك بيا األخص

Machay"،:خمسة أنماط ذات الطابع اإلكمينيكي 

 أ(إجراء التجارب السمككية عمى الحيكانات بيدؼ الكصكؿ إلى فركض محددة عف الطبيعة البيكلكجية

 باالضطرابات النفسية ك العقمية.

 .اعاتب(التحقؽ مف الفركؽ التي تنـ عف طبيعة االضطرابات النفسية في مختمؼ الجم

 ج(التفحص ك التدقيؽ العممي في دراسة أساليب االضطرابات النفسية .

 د(المقارنة بيف األشكاؿ المختمفة مف العالج.ق(الكشؼ عف العالمات التي يكمف مف الحكـ عمى إمكانيات 

 (28: 1988)عبد الستار عبد اهلل 0  ،شفاء مريض معيف
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  االستشارة و تقديم النصح: -4

 بيف نكعيف مف االستشارة: (1973،ك "تايميف )"Tyle ك" تيمر "، Sandbergيميزكف "ساندبيرج  

   االستشارة اإلكمينيكية:1-4-

 ينيكية لمحالة ،ك قد تشمؿ ىذه الكظيفة أف يقكـ يككف فييا إعطاء النصح فيما يختص بالجكانب اإلكم 

 العالجية التي تصمح  العالج ،بخصكص المناىجلنفساني بإجراء عمميات التشخيص ك األخصائي ا

 .لممريض ك أساليب معالجة لممشاكؿ الطارئة في حياة المريض

 :االستشارة التي تتم بيدف إنشاء البرامج اإلكمينيكية العاممة و تقسيميا 2-4-

 األخصائي  يشاكر مدير المستشفىتككف ىذه االستشارات مبنية عمى اىداؼ عممية ك إجرائية يمكف  ل

 لممناىج المالئمة إلدارة ك تدريب الممرضيف ك العامميف عمى  النفساني اإلكمينيكي فيما يختص بتقديره

 .(30: 1988عبد الستار عبد اهلل 0)  .ضبط سمكؾ المرضى

 التي يستخدميا األخصائي في عممو:األدوات العممية  -5

  المقابمة اإلكمينيكية: -5-1

  عالجية التيك تبادؿ لفظي بيف شخصيف أك أكثر،محكرىا بناء عالقة  دينامكيةىي عبارة عف عالقة 

 يسكدىا ركح الصدؽ ك األمانة.

 دراسة الحالة:  -5-2

 لمجاالت المحيطة بالمريض حصكؿ األخصائي النفسي عمى معمكمات شاممة عف الحالة في مختمؼ ا

 كيتـ الحصكؿ ذلؾ مف نتائج  المرضي،تاريخ النمك، التاريخ الميني ك التاريخ  األسرة،كتاريخ 

 .كاالختبارات المقابالت
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 االختبارات النفسية: -5-3

ترل بعض االتجاىات أف تطكر الحادث في االختبارات النفسية ىك الطريؽ الذم يساعد في التشخيص 

 تساعد عمى التشخيص ،بؿ ىناؾ أمكركلكف ال يستطيع أف نحدد ، إف كانت االختبارات كحدىا ىي التي 

 ة األخصائي في الميداف الذم يعمؿكي لألخصائي ،خبر عديدة منيا ،ميارة األخصائي ك الحس اإلكميني

كذلؾ التطابؽ بيف نتائج االختبارات ك بيف جمع لممعمكمات أثناء المقابمة ك تاريخ الحالة ،ك بالتالي  فيو

القكؿ أف األخصائي اإلكمينيكي يجب أف يصمح بيذه األدكات ك لكف تبقى الخبرة الديناميكية التي  نستطيع

 .(92:  02008يوب حميداتأ بنا) قاء نظرة شاممة عمى المشكمة المراد بحثويستطيع بيا إل

 مكانة األخصائي النفسي اإلكمينيكي: -6

كف ؤ يمجإف صكرة األخصائي النفسي اإلكمينيكي ال زالت ميمة بالنسبة لكثير مف المكاطنيف الذيف 

ؤثر بالطبع عمى عالقتو ك يعرؼ الستشارتو أك يتكجيكف إليو قبؿ المؤسسة التي يعمؿ فييا ك كؿ ىذا ي

 مكانة األخصائي مف خالؿ :

 الوضعية المينية:  -6-1

عمى المستكل الميني يجد األخصائي نفسو في كرطة بيف مختمؼ العامميف في ميداف القطاع اإلنساني 

 النفسي. العقمي، كالمحمؿالمربي المتخصص، الطبيب  ،"المساعدة االجتماعية"

 في التعامؿ مع المسيريف  الء، أكىؤ مستكل المؤسسة التي يعمؿ فييا  كؿ نشاط مف جانبو عمى

خؿ في ميداف معتبرا إياه كتد ،ك المستشاريف تثير افتراضات مف قبؿ كاحد منيـ أك أكثر ،المفحكصيفك 

 العالج النفسي مف  تبريعك  ،بو الطبيب العقمي لنفسي ال يعترؼالمحمؿ ا، النشاط المخصص لو
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ىك،ككالىما يعتبر النفساني غير مؤىؿ عمميا ك تقنيا ، أما بقية الصكر تدخؿ في ذات الطابع اختصاصو 
 عية.لمساعدة االجتماا كشير إلى كؿ مف المربي كالمتخصص التربكم أك األسرم فت

 الوضعية العالئقية: -6-2 

تتأثر العالقة بيف الفاحص ك المفحكص باإلطار المؤسس الذم يتـ الفحص فيو ك باألفكار الشائعة شعبيا 

 عمى النفساني مف ناحية ثانية، ك بمكقفو نحك الممارسة مف الناحية الثالثة.

نفساني يدرؾ بأشكاؿ مختمفة مف قبؿ إف ال، ىذه النكاحي تطرح عميو مشاكؿ قد تعيؽ عممو ك تعرقؿ حياده

 عممو. يمارس فييامختمؼ المفحكصيف تبعا لمكقفيـ مف المؤسسة التي 

 ثير إلىصكرة سمبية ت المساعدة، أكالطمأنينة ك تدفع إلى طمب  إلى *فيك قد يأخذ صكرة إيجابية تثير

 نب ك تثقؿ القدرات.كقد ينظر إليو كمساعد طبيب أك كقكة تج ،ك التحفظ ،رتدفع إلى الحذ القمؽ

 المؤسسة.*ك مف ناحية أخرل تتأثر ممارسة األخصائي النفساني بمكقفو ك ىك الدكر التي تعطيو لو 

كخصكصا تنكع عالقتو ىك السمطة ك نظاـ التكقعات  بينيـ،*ك تنكع عالقتو ببقية العامميف فييا ك مكانتو 

مما يجعمو ينزلؽ إلى أشكاؿ متعددة مف  التي تفرضو عميو فقد يككف ىناؾ تناقض أك اختالؼ بينيما

 (.  103-2008حميدات:)بن أيوب التحيز مع المفحكص 

 الطاقم اإلكمينيكي ) الفريق الطبي(: -7

  :النفسيخصائي الطب األ -7-1

 الماجستير (  ثالث  سنكات خبرة بعد 03ىك الحاصؿ عمى البكالكريكس في الطب ك الجراحة ك لديو )

 .طبي يقكـ بميمة اإلشراؼ الطبي عمى الحاالت المعركضةعضك في الفريؽ الك 
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               األخصائي اننفسي اإلكهينيكي    انفصم انثاني                                                         

ىك الحاصؿ عمى ليسانس في النفس، أك الماجستير في النفس النفسية:استشاري الصحة  -7-2   
سنكات يقكـ بميمة إدارة أقساـ الصحة النفسية، ك كضع خطط القياس  ( ثالث03)ينيكي مع خبرة اإلكم

 النفسي، ك تقييـ األعماؿ النفسية في المؤسسة العالجية لمتكعية ك الكقاية النفسية. النفسي كالعالج

  النفسي:األخصائي  -7-3     

بعد حصكلو عمى الميسانس في عمـ النفس ، يكيىك الحاصؿ عمى درجة الماجستير في عمـ النفس اإلكمين

ك يقـك بميمة القياس النفسي  ،في ميداف القياس ك العالج النفسي(  ثالث سنكات 03مع الخبرة )

 ك المشاركة في قرارات إكمينيكية  ،تحديد خطة عالجية خاصة بكؿ مريض لمساعدة عمـ التشخيص ك

خطط العالجية بإشراؼ االستشارم لمصحة النفسية حضكر اجتماعات الفريؽ العالجي لكضع أنسب الك 

 التي يعمؿ فييا.

 االجتماعي:األخصائي  -7-4

، الشامؿ ة ك يقكـ بعمؿ التقييـ االجتماعيىك الحاصؿ عمى درجة الماجستير في الخدمة االجتماعي

ركة في  المشاك العمؿ عمى حميا  يض كأسرتو كلممريض ك الكشؼ عف المشاكؿ االجتماعية لممر 

 ،، المتعمقة بالتقدـ العالجي لممريض ك اإلشراؼ عمى الزيارات الخاصة بمرضاهجتماعات الفريؽ العالجيا

 ك تطبيؽ البرنامج العالجي االجتماعي في القسـ الذم يعمؿ فيو.

 ميارات األخصائي النفسي اإلكمينيكي: - 8

جاح العممية العالجية بأسرع ال بد أف تتكفر لدل األخصائي النفسي اإلكمينيكي عدة ميارات لضماف ن

ك مف بيف تمؾ الميارات ، كقت لكي تسير العممية العالجية في إطار صحيح ك تعطي نتائج ايجابية

المطمكب تكفرىا عند األخصائي  النفسي اإلكمينيكي ما ىك أساسي ك ما ىك مكتسب التي يكسبيا مف 

 الممارسة المينية لعممو مف خالؿ الجمسات العالجية
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                                األخصائي اننفسي اإلكهينيكي    م انثاني                                                         انفص 

بعض الميارات الضركرية في العممية العالجية لدل األخصائي النفسي  نافي بحث ؽطر نتسكؼ ك  -
 :اإلكمينيكي

 ميارات االتصال األساسية: -8

 االتصال البصري : -8-1

المساعدة " الجيد أنيا نظرة اىتماـ ك تعاطؼ ك حرص عمى Eye Contactالبصرم " تصاؿالاإف 

 العالجية.العميؿ الثقة في العممية  كتعطي

 *كقد أثبتت الدراسات النظرية المتبادلة الفعالة تحدث بدرجة أكبر عندما تككف المسافة متقاربة بيف

 .(56: 01981يكفاف)نتيجة إيجابية في العممية العالجية تعطي  ،الفاحص ك المفحكص

 لغة الجســم: -8-2

إف كضع لغة الجسـ ك تكجيو يمكف أف يشجع التفاعالت أك يثبط التفاعالت الشخصية ك حركة الجسـ 

القميمة إلى األماـ مع االتصاؿ البصرم يستقبميا المريض بإيجابية ألنيا تكصؿ إليو رسالة تتضمف اىتماـ 

 معالج .ال

 المسافة الشخصية : -8-3

 ك المريض أيضا تؤثر عمى االتصاؿ، ينبغي  بيف المعالج (Resonal Distance)المسافة الشخصية 

عمى المعالج أف يككف كاعيا بمستكل االرتياح أك عدـ االرتياح لدل المريض، كمف خالؿ الدراسات ك 

دقة مالحظاتو  اإلكمينيكي ك ائي النفسياألخصتكضح قدر ىذه المسافة، ك  يترؾ األمر إلى خبرة 

يشعر بالرغبة في االنفتاح ك المشاركة ك أماـ لممريض ك تشير بعض الدراسات أف الممس يجعؿ المريض 

، األخصائي أساليب كثيرة ينقمكف مف خالليا إلى المرضى رسالة بأنيـ مكضع االىتماـ

 (.057:1981)كفافي
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                                األخصائي اننفسي اإلكهينيكي                                          انفصم انثاني                     

 الصوتية:النغمة  -4 -8

جانب مف الجكانب المعبرة  عف االىتماـ ك ىذا مما يجعؿ التكاصؿ  (Vocal Tone)النغمة الصكتية 

مى تنقؿ الكثير مف المشاعر التي يكنيا المرشد ك أف معدؿ الحديث قادر ع ،المرشد ك المسترشدبيف 

أف استخداـ العالمات شبو الصكتية يمكف أف تنقؿ الرسائؿ  (Shever 19860)لممسترشد ك قد أظير 

المتضمنة لممستكيات العالية مف الثقة أك المستكيات المنخفضة مف الثقة ،فالصكت العمي الجاؼ مع 

نما الصكت الناعـ اليادئ مع النبرة المنخفضة ك اإليقاع البطيء ينقؿ اإليقاع السريع يثقؿ الثقة بالنفس بي

 بالنفس ك ىذه العالمات الدالة عمى الثقة بالنفس تؤثر عمى إدراؾ المسترشد لممرشد  انخفاض الثقة

 (.58: 01981كفافي) خبرتوك 

 االستمتاع ) اإلنصات(: -5 -8

اسية ك يعتبر عمؿ فعاؿ يعكس تجاكب مع أيضا مف ميارات التكاصؿ األس (Listening)اإلنصات 

ك إف اإلنصات الجيد ينقؿ لممسترشد رسالة تفيد أف ما يقكلو مكضع اىتماـ  ،الطرؼ اآلخر الذم يتحدث

كما ينبغي لممعالج أف ينتبو لممكاضيع  مسترشدالأكضح عف يعطي لممعالج فيما مف المعالج ك أنو 

 .مسترشدالالمتكررة في حديث 

 :لمسترشدمالحظة ا -8-6

ك بصفة عامة فإف البنية الجسمية تكفر طريقة  ،عالج مصدرا مف المعمكمات الصامتةتكفر المالحظة لمم
 لممسترشد.التحديد لالستجابة االنفعالية 

*مالحظة أخصائي تغيرات فيزيكلكجية  التي تطرأ عمى الحالة كتكتر العضمة ، التنفس ك لكف الجمد كذلؾ 
 ة الداخمية .يعكس العممية االنفعالي

كفافي (ك مالحظة التناقض بيف السمكؾ المفظي ك السمكؾ الغير المفظي عند المسترشد لو داللة أيضا -
01981 :60(. 
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 األسئمة:جيو تو  -8-7

ك ىي كسيمة لممعالج لمعرفة معمكمات عف الحالة ك بالتالي يككف لدل المعالج ما يعنيو عمى تشخيص 

 ىادفة.ك يجب أف تككف أسئمة  المسترشد،حالة 

*ك حسب الحالة ك لكي يحسف المعالج استخداـ فنية التساؤؿ ال بد أف يصاغ السؤاؿ بمغة سيمة ك محددة 

سترشد ك ينبغي أف يككف مرنا في الحصكؿ عمى اإلجابة في نفس المقابمة لكي ال ك ييدؼ لمساعدة الم

 لممعمكمات.ك بالتالي يمتنع عمى حصكلو  المسترشد،يزيد عناد 

 التشجيــــــــــــع:  -8 -8

التعبير ك  ،ستخدميا المعالج ) إيماءات الرأسإف ميارة التشجيع تستخدـ لمحصكؿ عمى المعمكمات بكسائؿ ي

ك كميا تدؿ عمى حسف متابعة لممسترشد  ك قد يشجع  ك بعض المقاطع الصكتية (، اإليجابي،يي الكج

المرشد المسترشد بأف يكرر إحدل كمماتو المفتاحية ليشجعو مف ناحية ك ليتأكد مف الفكرة المرتبطة بيذه 

 .(63: 01981)كفافيالكممات مف ناحية أخرل 

كمي لألخصائي الذم يعبر عف قدراتو كقابميتو إلى اإلنصات  *يقتضي عممية المتابعة النفسية حضكر  

الفعاؿ الذم ينعكس عمى بناء العالقة العالجية ك النفسية التي تعتبر ىامة بالنسبة ليذا النكع مف 

 العالجات. 
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 خالصة انفصم:

 

نظرا لممشاكؿ  إف األخصائي النفسي اإلكمينيكي مكانة ميمة في المجتمع الذم نعيش فيو           
بو االجتماعية ك النفسية التي يقع فييا الفرد ك بإمكاننا القكؿ أف ىذا الشخص لو دكر ميـ يقكـ 

 (.الج أم تقديـ العالج حسب الحالة تدخالت عالجية ، التشخيص ، الع))

ة لمدة ال بد مف أف يككف األخصائي دارسا لعمـ النفس اإلكمينيكي ك قد تـ تككينو ك تدريبو في الجامع

ك أف تككف لو كاجبات ك ميارات ك سمات يتميز بيا عف غيره لكي يقكـ بدكره ك سنكات، (ثالث 03)

ك يعطي نتائج إيجابية لتقديـ الخدمة النفسية لممرضى.ك عندما يقـك كجو، ك أحسف أكمؿ، عممو عمى 

ك المينة،أخالقيات  مفبعمؿ ال بد أف يحتـر حقكؽ المريض ك يحافظ عمى أسراره " السر الميني"ألنيا ض

خاصة ك المجتمع  في ىذا الصدد يتمكف األخصائي النفسي مف منافع جمة ك كثيرة تعكد عمى اإلنساف

 عامة.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 

 

 

 

 

    

 

 ػدمييػػػػت 

 العالج بالتطيير النفسػػػي -1

 العالج النفسي التدعيمػػي -2

 العػػػػػػالج باالستػػػػػػػػػرخاء -3

 سمككػي المعرفيالعػػالج ال -4

 التنفيس االنفعالي -5

 الخالصة 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 تمييد:
 

 

ينبغي التأكد مف أىمية العالج النفسي في الحاالت االستعجالية باعتباره السبيؿ الكحيد إلعادة           

 اضطراباتضغكطات نفسية ك باإلضافة إلى  ،ةادث كالكفاالتكازف لمفرد المتعرض لصدمة نفسية إثر الحك 

 .(شجار بيف الزكجيف  ارتفاع ضغط الدـ، ، ثكراف، ىستيريا ارمحاكلة االنتح ) حالة ىيجاف، ،ةسمككي

 العالجية فيك يطبؽ األخصائي النفسي اإلكمينيكي عالج قصير المدل باستخداـ مجمكعة مف التدخالت 

تدخؿ عمى ال أكاالسترخاء تقنيات  النفسي، ك االنفعالي، الدعـالتنفيس  السمككي،آف كاحد كالعالج 

سريع لحدة   كؿ ىذه الكسائؿ تسمح لممعالج بالتعرؼ عمى المفحكص ك تقييـ ،المستكل العائمي لمعميؿ

  ك تختمؼ طرؽ ،المشكؿ  لممفحكصطبيعة األزمة أك د خؿ المالئـ لحالتو ك كؿ ىذا يحدمشاكمو ك التد

 المريض المسعؼ.العالج حسب الظركؼ ك حالة 

في االستعجالية لفصؿ أىـ الطرؽ العالجية المستخدمة مع الحاالت النفسية في ىذا ا * كقد تناكلنا

 مصمحة االستعجاالت الطبية.
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 عمى الحاالت  أىم العالجات النفسية التي تطبق      لث                                   الفصل الثا

 المستعجمة  في مصمحة االستعجاالت                                                                                                                                                   

 أىم العالج النفسي التي يستخدميا األخصائي النفسي اإلكمينيكي عمى الحاالت المستعجمة في مصمحة 
 :االستعجاالت

  عمىلمريض اك ىك شخص مؤىؿ عمميا بالعمؿ عمى مساعدة  ،لنفسيعالج يقكـ بو األخصائي اال إف

  كبسالـ قدر المستطاع ،كضعيامساعدتو عمى المركر في أزمتو أيا كاف  التكافؽ النفسي في المستقبؿ، ك

أف الحاالت النفسانية المستعجمة تستدعي تدخؿ ك انطالقا مف بحثي  ،نفسية ،صحيةك بدكف خسارة 

مف أىـ  ،يا ك تكازنيا النفسي ك االجتماعيالدعـ ك إلعادة تكييف كي ،كىذا لتقديـأخصائي نفسي إكميني

 ك التي ىي بحاجة إلييا الحاالت المستعجمة التالية: الطرؽ العالجية األكثر استعماال،

 : العالج بالتطيير النفسي-1

مفة ناتجة عف عنؼ ىك عالج مكجو لألفراد الذيف عايشكا صدمات نفسية كالحكادث ك كضعيات مخت     

 تكازنيـفيـ يتكاجدكف في كضعية إجياد مع تزعزع  ،كاجيكا فجأة خبر المكت ليؤالء األفراد ،بشرم

 الداخمي مما يسبب خمؿ داخمي لذاتيـ كيطبؽ حسب حالة المريض.

 :العالج االستعجالي-أ

 التطيير النفسي المبكر:-1-أ

  ك يؤمف عمكما مف طرؼ المختصيف صدميأليمارس في مكاف الحادث  Diffusingك الذم يسمى 

 ك العالج مكجو لمحاالت المتأزمة لمساعدتيـمييأة، النفسييف ك خاليا االستعجاالت الطبية النفسية تككف 

 .لمخركج مف األزمة نزع عنيـ الخكؼ ك القمؽك  ك معايشتيـ لمكضع الذم ىـ فيويجرم، عمى استيعاب ما 
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 عمى الحاالت  أىم العالجات النفسية التي تطبق                  الفصل الثالث                  

                   المستعجمة  في مصمحة االستعجاالت                                                                                                                                                           

 :االستعجالالعالج بعد  -2-ب

 أك جماعي ك قد يككف فردم  ،الضكضاءيمارس التطيير النفسي مف يكميف في مكاف مستقر بعيد عف 

 ك الذيف ال يجب أف يتجاكز ،د الحاالتمدتو تتراكح بيف الساعة كالنصؼ إلى ثالث  ساعات حسب عدك 

 ،يف كاجيكا اعتداء أك حكادث خطيرةية لمحاالت الذىذه الطريقة مكج ك، ( اثني عشر شخص12عددىـ )

  العقمية.  إكمينيكي أك أخصائي الصحة أخصائي نفسي  ك يككف مف طرؼ

 النفسية:المتابعة -3-ج

بعد  يبدم بعض األشخاص، الحاجة إلى متابعة حصص عالج نفسي لمساعدتيـ عمى الخركج مف تنافر

اإلكمينيكي أك الطبيب العقمي مككنيف خصيصا  النفسيىذا العالج يككف مف طرؼ األخصائي  ،الصدمي

النفسي.يمارس العالج في معاينات خاصة يعمـ النفس الصدمي كما أف التطيير في ىذا النكع مف العالج 

 النفسي ىك مراجعة األحداث بالتفاصيؿ ك األفكار ك األحاسيس ك رد الفعؿ لمحادث الصدمي.

ؤ بآثار غير مرغكب فييا ك تسريع االسترجاع الطبيعي ك المحافظة كما ييدؼ التطيير النفسي  إلى التنب

 عمى الدافعية ك عمكما الفكرة األساسية في العالج النفسي تتخمص في إزالة اإلجياد النفسي الكاقع عمى

  ثـ مساعدتو عمى التنفيس ما تراكـ في المشاعر ك التيديد، ،رفرد ك ذلؾ بإبعاده عف مصدر الخطال

ة كىذا يتـ بشكؿ تدريجي في جك آمف ك مدعـ حتى يستطيع في النياي ،ثناء كقكع الحادثالذكريات أك 

مكاجية األحداث حتى  تعميـ المريض المتعرض لمصدمة مياراتك  ك تجاكز ،استيعاب آثار الصدمة

الكتئاب، ك حاالت ا ،نتيجة ضغكطات نفسية ك اجتماعية اد دافعتو في مكاجية أحداث مماثؿتزد

محمد  عمي كورو) ،ك حتى تستطيع الحالة أف تعيش تكافقا مع نفسيا ك أسرتيا، السيككسكماتيةكاألمراض 

 .(60:  2010 0لمين
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 عمى الحاالت  أىم العالجات النفسية التي تطبق      الفصل الثالث                                  

     مصمحة االستعجاالت                                                                                                            المستعجمة  في                                                              

  :العالج النفسي التدعيمي -2

 اإلحباط  ،الصراعات ،االنفعالي لمشحنات االنفعالية التطيير ،التفريغ، إتاحة الفرصة لمتنفيس-

ينجـ عف ذلؾ التخفيؼ مف ك الصدمات النفسية حيث يؤدم التنفيس بتحرير االنفعاالت المكبكتة ك 

 الضغكطات النفسية .

تدعيـ األخصائي النفسي اإلكمينيكي ك تعمـ المريض المسعؼ األساليب الصحية لمكاجية الحياة الكاقعية -

 ك التحكـ في أفعالو.

 (.382: 1988)حامد عبد السالم 0، كيز عمى ذاتو ك عمى مرضوإخراج المريض مف دائرة التر -

ك تفيـ الحالة ، الحياة االجتماعية تكضيح لممريض المسعؼ ك إقناعو ك طمأنتو ك تشجيعو لمزاكلة*

إلعادة  فييا السعادة ك األلـ ،الفشؿ  ،النجاح الصكاب، الخطأ،ة النفسانية المستعجمة أف الحياة فييا محاكل

  .مرضو ة بنفسو ك مساعدتو عمى تكافؽالمريض الثق

حاالت تكجيو ك اإلرشاد النفسي المباشر لمحاالت االستعجالية النفسية خاصة الحاالت التي لدييـ  -

 أثناء الكالدة . كلدىاكأـ تكفي  :مثال ىيجاف ،انتحار،قمؽ

المسعؼ بصحة االستقرار العائمي حتى يعيش المريض  االنفعالي، كاألىؿ بتكفير اليدكء  يحةنص -

 ألميا. التخمص مفتساعدىا عمى التكافؽ ك  نفسية
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 عمى الحاالت  أىم العالجات النفسية التي تطبق        الفصل الثالث                                 
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  :العالج باالسترخاء -3

ك عالء الديف كفافي " عالج االسترخاء بأنو استخدـ أسمكب إرخاء  ،يعرؼ " جابر عبد الحميد -3-1

 مصحكباالنفعالي ك بخاصة في الحاالت التي يككف فييا التكتر العضالت بكصفو كسمة العالج التكتر ا

 :  مثلبحاالت 

 .(77: 2009الحويمة عبد الخالق 0 )سرعة نبضات القمب ك ارتفاع ضغط الدـ ك  ،تقمصات القكلكف-

 التكتر ك قمؽك عالج االسترخاء ىك طريقة فنية تتعامؿ مع بعض الحاالت المستعجمة التي تعاني مف 

 نفسي.

 :استخدامات االسترخاء-3-2

 عديدة:راض عألمريض ميارة ك خبرة تمكف المعالج ك المريض مف استثمارىا في ا االسترخاء يمنح

 المستعجمة.في المكاقؼ المثيرة لمقمؽ لدل الحاالت  التدريجيأسمكب إمكانية استخدامو مع -

 ت القمؽ الفعمي ك ليذا يقـكيستخدـ االسترخاء بكصفو أسمكبا مف أساليب العالج الذاتي ك ضبط حاال-

 األخصائي النفسي  اإلكمينيكي بمحاكلة تطبيؽ االسترخاء لدقائؽ معدكدة في مصمحة االستعجاالت أثناء

 دخكؿ الحاالت النفسية المستعجمة المثيرة لمقمؽ  في مقابمة استعجالية.

 ك المخاكؼ  ـ عالج القمؽكما يستخدـ أسمكب االسترخاء لتغيير االعتقادات الفكرية الخاطئة ك مف ث-

 تكىـ المرض.ك 
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كذلؾ يمكف استخداـ االسترخاء في عالج كثير مف األشكاؿ المرضية المختمفة كعالج الضغكطات  -

الشجار ) :مثال ،نفسية اجتماعيةضغكطات تشككا مف تكترات نتيجة لحيث اتجيت حالة المصمحة  النفسية

استطاع  فقاـ أخصائي بتدخؿ سريع عالجي بتطبيؽ االسترخاء العضمي عمى الحالة ،ك قد بيف الزكجيف(

الحويمة عبد ) المريض المسعؼ مف التغمب عمى جكانب القمؽ ك التكتر التي كانت تحيط  بو في مشكمتو

 .(79: 2009الخالق 0

 سية أىميا:سترخاء فعالية في عالج كثير مف االضطرابات النفإلل

التكتر ك القمؽ النفسي الذم تقكـ فكرتو عمى اكتساب الشخص لعادة االسترخاء العضمي مع اليدكء  -

عبد المنعم  ) التكافؽ ك التكازف الذاتي نفسي،يكظؼ لخدمة المريض النفسي المستعجؿ ذات قمؽ  النفسي،

 .  (97:  2003الميالدي0

 العالج السموكي المعرفي:-4  

الصدمات النفسية اضات نظرية في العالج السمككي المعرفي أف استجابة المريض لذكريات تتمخص افتر 

، ك أنيا بؤرة أعراض مرضية نفسيةالمشاكؿ ك األزمات النفسية ك االضطرابات السمككية ىي التي تنتج ك 

خص ك بالتالي استعادة الشىذه االضطرابات النفسية، اىتماـ في المدخؿ السمككي المعرفي لعالج 

 لمشاعر استجابة رد الفعؿ إزاء تمؾ الضغكط تساعد في تخفيؼ مف حدة التكتر ك تأثره بيا.

ك تغيير األفكار السمبية   ،مع المراقبة الذاتية لمحالة ك يقكـ األخصائي النفسي بتعديؿ االضطرابات  

 (.19: 2003عبد المنعم الميالدي0مساعدتو عمى إيجاد  حؿ لممشكمة )ك 
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 مثال :

 ،كالدة طبيعية رغـ أنيا تمد ،أف تقكـ بالكالدة  بعممية  قيصريةألنيا تريد  ،أعراض القمؽبالحالة تشكك 

شرح لممريضة ك  المعرفي ك قاـ بإعطاء فتدخؿ األخصائي النفسي في الحالة ليستخدـ العالج السمككي 

 الحالة  لمقياـ بالكالدة الطبيعية، فتفيمت يانتطمأ، ك إقناعيا ك ات ك سمبيات الكالدة القيصريةابيأىـ إيج

 .اإلكمينيكيمع األخصائي النفسي  تجاكبتك 

 االنفعالي:التنفيس -5

التنفيس االنفعالي أك التفريغ االنفعالي بمثابة تطيير الشحنات النفسية االنفعالية كخطكة ميمة في 

بناء في  انييارالجية االستعجالية، فالتنفيس ضركرم لتخفيؼ ضغط الكبت حتى ال يحدث التدخالت الع

ك يتخمص مف التكتر  ،الشخصية، ك في العالج تتاح الفرصة لتفريغ المريض ما بنفسو مف انفعاالت

 دث ىذا عندما يتحدث  عف صراعاتو االنفعالي كقد يصؿ الحاؿ إلى أف ينفعؿ المريض فيبكي ،ك يح

حب  ك حاجاتو كمخاكفو ك نكاحي القمؽ. اطوكا 

ك يالحظ أنو قد  ،نفعالية بما يتيح لممعالج فيمياكقد يستخدـ المعالج طريقة الشرح كتكضيح الحاالت اال

ك القمؽ مما يضطر األنا إلى الشعكر بالذنب  مثل:يعيؽ عممية التنفيس االنفعالي تداخؿ انفعاالت مؤلمة 

 زىران0) ،ة مثؿ اإلنكار ك التككيف العكسيضد ىذه االنفعاالت المؤلم المجكء إلى حيؿ الدفاع النفسي

1997 :193.) 

أف يييئ مناخ مناسب لو حتى يستطيع المريض فيو أف يعبر عف نفسو بحرية مما كليذا فعمى المعالج 

 يييئ لو نقطة البداية لمتبصر في نفسو.
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 خالصة انفصم

تعجمة التي تستكجب النسبة لمحاالت النفسانية المسإف لمعالج النفسي أىمية كبيرة ب        

كفقا إلمكانياتيـ  فيي تيدؼ جميعيا إلى تقديـ المساعدة لتحسيف ظركفيـ ،تدخالت عالجية

 .فؽ الذاتيمساعدة عمى التكاالـ نفسي ك يدعالت مف خالؿ التشجيع ك ك قدراتيـ

لمقياـ  األخصائي النفسيبالخاصة  العالجات النفسيةمف مختمؼ باإلضافة إلى ما ذكرنو  

 النفسية.ك راحتو   ،استرجاع المريض المسعؼ تكازنو كجو كعمى أحسف  بميمتو
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 تمييد:
 

فيو  لمكاف الذم يتكاجد ك ا ،الح االستشفائيةتعتبر مصمحة االستعجاالت الطبية مف أكثر المص           

دكف ب  مف المرضى ك الذيف يعانكف مف حاالت استعجالية خطيرة سكاءا نفسية أك عضكية  كما ىائال

تتظاىر باضطراب شديد في السمكؾ تستقبؿ بأخص الحاالت النفسانية الحادة التي ليال كنيارا  انقطاع

 .ف طرؼ األخصائي النفسي اإلكمينيكيتشخيصا متدخالت عالجية استعجالية ك التي تتطمب  ،زاجالمك 

يمجأ األخصائي في مصمحة االستعجاالت لمتعامؿ مع مريضو بأسمكب يتناسب مع حالة المريض 

 النفسية.

تطرقت مف خالؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى ماىية عمـ النفس االستعجالي ك التعريؼ بمصمحة 

 مينيكي في مصمحة االستعجاالت.ك دكر األخصائي النفسي اإلك ،خصائصياىـ االستعجاالت ك أ
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 :االستعجاالتتعريف مصمحة  -3

ية ككنيا أكؿ مف ستشفائاإلالكاجية الرئيسية لكؿ المؤسسة  ستشفائيةإلاتعتبر مصمحة االستعجاالت 

 عتناءاال حيث يتكلى الفريؽ الطبي ك األخصائييف بيذه المصمحة ،ساعة 24المرضى عمى مدار  يستقبؿ

  .بالحاالت المستعجمة

    تعريف االستعجاالت:

 اإلصابةالذيف يتكجيكف لممستشفى بسبب   ني بتقديـ العالج األكلي لممرضىعتفي المستشفى قسـ  ىكك 

ك يتـ تشخيص  ،لمحاالت المستعجمةأعراض  تتطمب تقديـ العالج الفكرم  ،ب ظيكربمرض معيف أك بسب

األخصائي النفسي  أك ،مف طرؼ الطبيبلحالة المريض ك يككف ذلؾ   المريض بشكؿ أكلي كفقا

 .(84: 0محمد فرج اهلل)  اإلكمينيكي

 االستعجال الطبي : -4

 ك في كقت قصير. محدد،نفسي طبي أك إف االستعجاؿ الطبي ىك كضعية تستدعي حركة أك عالج 

 مبرمج غير أف االستعجاؿ ىك كمجكء ( Debrts  H.Gulgnery،2002 :74غكينرم دبريس  )ك يرل

  02012ر وىيبةبن ناص) ،ذات طابع مفاجئ معاينةطمب تكفؿ دكف تأخر لكضعية  ك لمؤسسة صحية

:94). 

 التدخل: -

التدخؿ لغكيا استنادا لمغة الالتينية عمى أنو   O.AMLGUET&C.JULIEعرؼ كؿ مف "أميغي ك جكلي 

 بكؿ طاقة لمنع تطكر ضرر ذلؾ الدخكؿ أك االنجاز تطكعا في فعؿ لتغيير مجرل الحدث ك التحرؾ 

يجاد ك   الحؿ.ا 

 



 
50 

       مصهحة االستعجاالت  انطبية                  انفصم انرابع                                                       

 ساعة 42مف األعداد اليائمة مف المرضى عمى مدار تكافدىناؾ ك يضيفاف في شأف التدخؿ عمى أف 

اتحاد  ك يككف الجك مفاجئ في مصمحة االستعجاالت يتطمب ،الصحية ك النفسية اختالؼ كضعيتيـك 

شخيص ك ممرض ( مف أجؿ التدخؿ لتأدية ميمة الت ،طبيب أخصائي نفسي،) لجيكد الفريؽ الطبي 

 .(2012بن ناصر وىيبة 0 ) ،ككضع خطة عالجية حسب الحاالت المرضية المستعجمة

 التدخل العالجي االستعجالي: -5

ك يعتمد عمى استخداـ أساليب  ىك مف األساليب العالجية المستخدمة في التعامؿ مع الحاالت النفسية،

معين  سواعد0محمد يوسف  )ريع العالج المختمفة لتنمية ك تحسيف ميارات المريض النفسي بشكؿ س

 .(175:  02013حاج يحي

ك التدخؿ  ،ظاىر الضعؼ لدل الحالة المستعجمةك التدخؿ يدعـ جكانب القكل لدل الفرد ك ينمي م

سريع  ك أساليب مختمفة مع الحاالت المستعجمة لمكصكؿ لحؿ ،إجراءات العالجي االستعجالي ىي

 لكضعية نفسية لمحاالت المستعجمة. 

 :لنســــق الطبــــي االستعجالـــــــيا -6

ك اتصاؿ ديناميكي مستمر يحدد  الممرضيف ك األخصائييف في تفاعؿ  ،ىك عبارة عف فريؽ مف األطباء

ك المياـ يجمعيـ ىدؼ أساسي ك الذم يتمثؿ في التدخؿ  ،طبيعة العالقات بيف العناصر ك تكزيع األدكار

 .(25: 2014)عمي عبد الرحيم صالح 0 ،المشكؿ الذم يعتمد عمى حؿالعالجي االستعجالي 

  :التنسيق الطبي االستعجالي  - 

 .ىك تفاعؿ أخصائي النفسي اإلكمينيكي مع الفريؽ الطبي في مصمحة االستعجاالت
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 : محة االستعجاالتخصائص مص -7

 سرعة التدخؿ الطبي ك شمكليتو .-

استفادة المريض مف الفحكصات الشبو الطبية المكممة لمفحص الطبي كالتحاليؿ بصفة عامة ك األشعة -
 ك غيرىا.

المختصة سكاء يتعمؽ األمر بكضعية طبية أك نفسية بعد التكفؿ تكجيو المريض إلى المصمحة  -

 .بالتشخيص ك العالج األكلي

  كثيرة،اختصاصات عديدة بمصمحة االستعجاالت ترادؼ عند المتكافديف إلييا كجكد قدرات كجكد -

 مختمفة، ك باإلضافة إلى التعامؿ اليكمي مع الحاالت الخطيرة لتكفر كفاءات قادرة عمى التكفؿ ك العالجك 

 اف.الطبي ك النفسي مما يزرع فييـ اإلحساس بالطمأنينة ك الراحة النفسية ك األم

 تعتبر مصمحة االستعجاالت المكاف المناسب لحؿ األزمات الصحية مما يجعؿ الحاالت المتأزمة نفسيا-

تتكافد إلييا بشكؿ كبير لمتعبير عف معاناتيا النفسية التي غالبا ال تأخذ بعيف االعتبار في المحيط العائمي 

 عاـ.ك االجتماعي بشكؿ 

 األكلية.إلسعافات التعامؿ مع الحاالت الحرجة ك تقييـ ا -

 تمـز الحالة.تكصيؿ الخدمات الطبية األساسية ك المعاكنة التي  -

 تقديـ تدخالت عالجية استعجالية لمحالة ك تشخيصيا ككضع خطة عالجية حسب حالة المريض . -

 بيانات المرضى ك عمؿ سجالت طبية ك التقارير. اإلشراؼ عمى تسجيؿ -

 التابعة لممستشفى. متخصصة،اـ اإلشراؼ عمى نقؿ المرضى إلى أقس-

 لفحص ك العالج.ا-

 التنسيؽ بيف الفريؽ الطبي . -

 المستعجمة.كجكد كسائؿ النقؿ كسيارة اإلسعاؼ األكثر تجييزا لنقؿ الحاالت  -
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ك ىذا  ،أك طبية مف خالؿ مطالبيـ، رتيب الحاجات المفاجئة لممرضى ذات أزمة نفسيةتحديد ك ت -

حسب الطرؽ ك خبرة مكيفة لظركؼ العمؿ الطبي في كضع قياسات ك اختبارات تشخيصية ك عالجية 

ك تقديـ شبكات العالج األكثر تكيفا لمحاالت المستعجمة ك تكجيييـ إلى مصالح أخرل ، األكلى لممرضى

 ة .متخصص

ضماف المراقبة ك الرعاية ك المالحظة الضركرية لتكجيو المرضى أك الجرحى إلى المصالح االستشفائية  -
 صحية أخرل.

 .(2012:104ناصر وىيبة0 بن)، الطبيةترقية ك تطكير البحث في مصمحة االستعجاالت  -

  السمكؾ،راب شديد في تستقبؿ مصمحة االستعجاالت الحاالت النفسانية الحادة التي تتظاىر باالضط -

 ك التفكير التي تتطمب تشخيصا ك عالجا ك تدابير عاجمة إما دفعا لخطكرة الحالة عمى المريض، المزاجأك 

  :مثالأك عمى اآلخريف 

  .مكت ك حكادث مركر ،، صدمات نفسيةرمحاكلة االنتحا ،الثكراف، تخميط الكعي -

تعجاالت لمتعامؿ مع مريضو بأسمكب يتناسب مع يمجأ األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االس

  .حالة المريض النفسية

 * يعتمد الفحص النفساني في المصمحة عمى:

 ،محتكل كالمو ،مشاعره، الإلراديةالمالحظة االستعجالية  لتقييـ تصرفات المريض ك حركاتو اإلرادية ك  -

 مثال : و  النفسيةكتقديـ عالج يتناسب مع الحالة لتخفيؼ حاالت، ك ترابط أفكاره

ك تطبيؽ التنفيس االنفعالي عمى الحاالت  لنفسي،العمؿ عمى طمأنة الحالة ك تقديـ ليا الدعـ -

 المستعجمة.

 



 
53 

 مصهحة االستعجاالت  انطبية   انفصم انرابع                                                        

 الطبية:أنواع االستعجاالت  -8

عمى أف االستعجاالت تشمؿ كؿ ، D.Labayle    &Tenalton(2001)يكف ك  د. اليابؿ  يرل  أ. تكنا

، ك ىناؾ مرضى اآلخريف في كضعية أقؿ خطكرة لكف عالجيـ ال تياالحاالت الطارئة ميما تكف خطكرا

الية يحتمؿ االنتظار باإلضافة إلى الحاالت في الحاجة إلى تكفؿ نفسي اجتماعي ك كؿ حاالت إستعج

 ك لقد قسمت االستعجاالت إلى أربعة أقساـ :، عي تدخؿ عالجي استعجاليتستد

 الحيوية:االستعجاالت -1

 أك نتيجة مرض خطير الذم ،حكادث طبيعية تكنكلكجية أك غيرىاىي غالبا ناتجة عف صدمة مف إجراء 

 الصدمات ، ك تشمؿ ىذه المجمكعة عمى الحاالت المتعددةو التنبأ الحيكم صعبا ك غير كاضحيككف في

 (.صدمات دماغية  ،الجسدية ) جمطة قمبية، حكادث

 الوظيفية:االستعجاالت -2

 ىي تمؾ االستعجاالت التي تحدث جراء صدمة ك مرض خطير الذم يرتبط التنبأ الكظيفي بدرجة أك مدة

 ، تعرقؿ ىذه اإلصابة الجسمية الكظيفية كظائؼ التي تصيب العضك فتتمؼ كظيفتو ك تؤثر عمىاإلصابة

 ك التي قد تعرض الفرد إلى الخطر. ك لألعضاء المجاكرة ،مجمكعة مف الكظائؼ العضك المصاب

 المحسوسة:االستعجاالت -3

يقدـ أعراضا بسيطة يمكف تجاكزىا ك بكؿ سيكلة في  خطر،ليس في حالة  في ىذه الحالة المريض 

  :ك مف بيف ىذه األعراضلمنزلية اع بعض التدابير الصحية ك بإتبا الخدمات، الصحية المتعددة المراكز
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 لكف ىذه األمراض قد تفسر  ، اإلسياؿاإلحساس بالفشؿ، الدكراف بعد تعب كبي، الزكاـ، ألـ الرأس- 

 ك الذيف ال يركف مخرجا لخكفيـ إال بالمجكء إلى مصمحة  ،ضعيات صعبة خاصة عند محيط المريضك 

 .االستعجاالت

  :االجتماعيةاالستعجاالت  -4

، كذلؾ المادمك انعداـ االستقرار يجعؿ أفراد منعدمك الدخؿ  ،إف سكء الظركؼ االجتماعية، االقتصادية 

طمبا  مصمحة االستعجاالتكف إلى ؤ الحاالت االجتماعية المتدنية يمجليس ليـ مأكل ك إلى غيرىا مف 

مف  ةعالئقيالستثمار كؿ شبكة مستخدمي ىذه المصمحة خاصة الفريؽ الطبي  ا، إذ يحاكلك لممساعدة

 ىذا حسب نكعية االحتياجات .ك  ،ك الجمعيات بمختمؼ خصائصيا ك الصحية، ،المؤسسات االجتماعية

 إلى ىؤالء األفراد ،ك الذيف يشكمكف كؿ ىذه االتصاالت تتـ بغض النظر عف الرعاية الصحية التي تقدـك 

  . (A.TENALLON ,2001 51: )، االتنسبة كبيرة مف مرضى مصمحة االستعج

 :  دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت -9

 إذا أردنا أف نتحدث عف دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي فال بد أف نمر باختصار عمى مراحؿ 

 ك أىـ التدخالت العالجية االستعجالية التي تتمقاىا  ،لمتخصص في العممية العالجيةىذا ا اشتراؾ

 حيث  ،الحاالت االستعجاليةالحاالت االستعجالية  بالتنسيؽ مع الفريؽ الطبي لكضع خطة عالجية حكؿ 

 تعتبر مصمحة االستعجاالت الكاجية الرئيسية لكؿ مؤسسة صحية ككنيا أكؿ مف يستقبؿ الحاالت 

االعتناء ك المستعجمة الحادة ، حيث يتكلى الفريؽ الطبي األخصائي النفسي  اإلكمينيكي بالمساعدة  لنفسيةا
 بالمرضى.

 ر، االنيياإف الحاالت المستعجمة ىي الحالة التي إذا تأخرنا عمى إسعافيا فإنيا قد تؤدم في األخير إلى 

 دخؿ العالجي الستعجالي مع الحاالت الطارئةحيث يككف األخصائي النفسي دائما لديو استعداد ذاتي لمت

 بتقييـ تصرفات ك سمكؾ المريض .
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 ئي مف أىـ األدكار الخاصة باألخصا المريض، كباإلضافة إلى تقديـ عالج استعجالي يتناسب مع حالة 

 يمي:النفسي اإلكمينيكي ىي كما 

 استقباؿ األخصائي النفسي المريض في المصمحة .-

 المستعجمة.مالحظة السمكؾ ك التصرفات المرضية لمحالة  -

يقكـ األخصائي النفسي لمتدخؿ العالج االستعجالي ك ىنا يقكـ ىذا األخير باستخداـ أساليب العالج  -

 مريض النفسي بشكؿ سريع .المختمفة لتنمية ك تحسيف حالة ال

المساىمة في التشخيص مع باقي الفريؽ الطبي مف خالؿ المعمكمات المتكفرة لديو عف الحالة ك مف -

 سريع.أساليب العالج المختمفة لتنمية ك تحسيف حالة المريض النفسي بشكؿ ، المقابمة ك المالحظةخالؿ 

ؿ المعمكمات المتكفرة لديو عف الحالة ك مف المساىمة في التشخيص مع باقي الفريؽ الطبي مف خال -

 المقابمة ك المالحظة. خالؿ

 :النفسيتقديم الخدمات اإلرشاد  -

باألفراد الذيف لـ يصمكا إلى التي أدت بو إلى سكء التكافؽ ك مساعدتيا في حميا، فاإلرشاد النفسي ييتـ 

 لمرض نتيجة ضغكطات نفسية.اىي مساعدة الفرد عمى فيـ ك تحميؿ مشكالتو االنفعالية ك مرحمة 

  النفسي:تقديم العالج -

  مثال:ىي مف المياـ األساسية لألخصائي النفسي اإلكمينيكي الذم يقكـ بفيـ السبب األعراض المرضية 

كضع خطة عالجية التي تتناسب مع حالة المريض بيدؼ  ك ،الصدمة، القمؽ، اضطرابات نفسية

 الداخمي.لتحقيؽ التكافؽ مساعدتو لمتعامؿ مع األعراض المرضية 

مساعدة األخصائي المريض عمى التعبير االنفعالي مف خالؿ المقابمة االستعجالية ك ذلؾ  بتطبيؽ -

 التنفيس االنفعالي ك تقديـ الدعـ النفسي ك طمأنة الحالة.
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 :المتابعة النفسيةمف مياـ األخصائي أيضا تطبيؽ االختبارات النفسية عمى الحاالت التي تستكجب  -

 ة العالجية:عبالمتا-

المريض المسعؼ يقكـ األخصائي النفسي اإلكمينيكي بمتابعة الحالة ك معرفة مدل تحسف ك تطكر حالة 

  .القياـ بتدخالت لضماف استمرارية التحسفك 

  :ضور االجتماعات مع الفريق الطبيح-

ادؿ تبادؿ االستشارات ك تقييـ األخصائي مع الفريؽ الطبي العالجي لمحاالت المستعجمة ك كذا تب

ك كضع خطة عالجية  ،تشخيص الحاالت المرضية النفسانيةك االيجابية  ل ،المعمكمات ك الجكانب السمبية

  .خصائي مع الفريؽ الطبيتتناسب مع حالة المريض ك ذلؾ  باالشتراؾ األ

  :كتابة تقرير نفسي-

لنفسي ك نتائج يقكـ األخصائي النفسي بكتابة تقرير نفسي حكؿ الحالة المرضية لممريض المتعمقة بالتقييـ ا

ك باإلضافة نرل بعض األخصائييف  ،ك كضع مقترحات حكؿ الحالة المستعجمة ،التدخالت العالجية

ىناؾ بعض األخصائييف النفسانييف يشتككف في المستشفيات الصحية يقكمكف بمياـ غير مياميـ ك أف 

مقاييس ك التدريب ك عدـ تكفر ال مف مشكمة عدـ فيـ لكضعيـ المينيباألخص مصمحة االستعجاالت 

 .  الحاالت باإلضافة إلى افتقارىـ لألماكف المخصصة لدراسة ، لمزاكلة مينتيـ
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 خالصة انفصم

ستشفائية نشاطا حيث تتميز جاالت الطبية مف أكثر المصالح اإلصمحة االستعتعتبر م            

  .ك خصائص سرعة التدخالت النفسية ك الطبية  بالفكضى

يمجأ إلييا عدد ىائؿ مف المرضى ذات حالة عضكية ك نفسية ليال ك نيارا ك يككف كال مف األخصائي 

إف  ،النفسي حسب الحالةلمتدخؿ العالجي ك التكفؿ النفسي اإلكمينيكي ك الفريؽ العالجي استعداد ذاتي  

  .كاقع المريض يستدعي تدخال طبيا ك نفسيا سريعا

خطة يقـك األخصائي بالتنسيؽ مع الفريؽ العالجي لجمع المعمكمات لتشخيص استعجالي ك كضع 

تدخؿ يعتمد تتناسب مع كضعية الحالة ك ىذه األخيرة إف األخصائي النفسي اإلكمينيكي أثناء ال عالجية

 قصد التشخيص ك العالج عمى منيجية عمـ النفس االستعجالي الذم ييتـ بالحاالت النفسية الطارقة 

  .تدخال نفسيا طارئا التي تتطمبك 

 ك تنقسـ مصمحة االستعجاالت إلى أنكاع مختمفة :

 حاالت ذات أما االستعجاالت المحسكسة تمثؿ ،خطيرة ك كظيفية كالىما تضـ حاالت ،استعجاالت حيكية

 الصحية.أعراض بسيطة التي ترتبط كضعيتيا الصحية بالظركؼ 

، ك بالتالي تـ عرض دكر دخال عالجيا استعجالي حسب الحالةكؿ ىذه االستعجاالت تفرض تك 

  .األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت
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 ػدػػػػػػػييػتم

 منيجية البحث

  االستطالعية الدراسة أوال: 

 الدراسة االستطالعية  إجراءكات  خط

 ةاسة االستطالعيالمجاؿ المكاني لمدر  -1

 ةاسة االستطالعيلمدر  مانيالمجاؿ الز  -2        

 العينػػػػػػػة ك مكاصفاتيا حجػػػـ - 3

 اليدؼ مف الدراسة االستطالعية

 األساسيةالدراسة  :ثانيا

 المكاني لمدراسة األساسية المجاؿ  -1

 الزماني لمدراسة األساسيةلمجاؿ ا -2

 مكصفاتيا حجـ العينة ك  -3

 البحث فػػػي أداة مستخدمػة  ثالثا:

 منيج الدراسػة :رابعا

 طريقة المعاينة :خامسا

 :خصائص السيككميترية لألداةسادسا

Iالصدؽ / 

IIالثبات / 

 ائية: أساليب اإلحص سابعا
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 :تمهيــد

     

لقبكؿ أك رفض جراءات المنيجية المتعبة في إجراء ك تنفيذ الدراسة يتناكؿ ىذا الفصؿ مجمكع اإل         

تقنية المالحظة بالمشاركة لتييئة المجاؿ  المنيج الكصفي ك ك لقد اعتمدت في الدراسة عمى ،الفرضيات

ر األخصائي النفسي الخاصة بدك ك اعتمدت أيضا عمى أداة ك ىي االستمارة  ،األساسية التجريبي لمدراسة

 .مصمحة االستعجاالتكي في اإلكميني

تتمثؿ ىذه باإلضافة إلى أساليب المعالجة اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ بيانات الدراسة ك 

  معامؿ برسكف ك معامؿ ألفا كركنباخ.، التكرار، النسب المئكية  اإلجراءات في
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 البحث:منيجية  -1

 الدراسة االستطالعية: 1-1

كاف ال بد مف  ميمة،قبؿ القياـ بالدراسة األساسية قمت بالدراسة االستطالعية التي تضمنت عدة نقاط 

يف عبارة االستمارة ب جانب التطبيقي ك معرفة مدل تناسؽ المكجكديتسنى لي القياـ بال إلييا حتى التطرؽ

 ة.مكضكع الدراسك 

لى المسؤكؿ تقديـ طمب إلى المدير أوال: مدة اليدؼ منو ك   ،داغكجي، حيث تـ شرح مكضكع البحثيالب كا 

  .االستطالعيةـ البدء في الدراسة تجرائو ك بعد المكافقة عمى الطمب إ

 الدراسة اإلستطالعية:*خطوات إجراء 

  :المجال المكاني  أ -1-1

 .بمستغانـ  خيرة ةبمستشفى األمكمة ك الطفكلة اللتـ إجراء الدراسة بمصمحة االستعجاالت الطبية لقد 

 تعريف المؤسسة االستشفائية األمومة والطفولة اللة خيرة:

 262كىي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم،ك تضـ  تعتبر إحدل المؤسسات االستشفائية الكطنية،

 62مكظؼ إدارم، 24شبو طبي،  148ممارس طب عاـ، 15ي، أخصائي نفسان 14مكظؼ كالتالي: 

 مكظؼ دعـ، المتكاجدة بكسط مدينة مستغانـ ، بشارع بمكداف عبد القادر ) المسماة اللة خيرة(.

 تعريف مصمحة االستعجاالت بمستشفى األمومة و الطفولة:

ضي، في الجناح األيمف، تعتبر قاعدة تقنية طبية في مستشفى األمكمة كالطفكلة، تقع في الطابؽ األر 

سا مف طرؼ القابمة ك غرفة 24سا/24تتككف مف مختبر البيكلكجيا الطبية، غرفة معاينة لتكليد متكفرة 

 سا مف طرؼ طبيب أمراض النساء.24سا/ 24معاينة طبية مجيزة لممكجات فكؽ الصكتية متكفرة 
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 ميام المؤسسة االستشفائية االمومة و الطفولة:*

 طبي ك االستشفاء.تنفيذ نشاطات الكقاية ك التشخيص ك العالج ك إعادة التكييؼ ال-

 تطبيؽ برامج الكطنية ك المحمية لمصحة.-

 .تقديـ الخدمات ك األنشطة العالجية-

  :ب  المجال الزماني -2-

 .2019مام 10مارس إلى  20أجريت الدراسة التطبيقية ما بيف 

   :ج مواصفات العينة- 1-3

الطبية المذككرة  أخصائييف نفسانييف إكمينيكييف مف تمؾ المصالح االستعجالية10تتككف عينة البحث مف 
  .أعاله

  :اليدف من الدراسة االستطالعية*

 العينة.تحديد أدكار  -

 االستعجاالت.)استبياف ( دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة  تصميـ االستمارة -

 سية:ثانيا: الدراسة األسا

حكؿ مكضكع المصاغة إلى حؿ اإلشكالية ك اإلجابة عمييا مف خالؿ الفرضيات  ساسيةتيدؼ الدراسة األ

 التالية:كذلؾ بإتباع خطكات  ،بحثنا

عمي، سيدم سيدم  التالية: العمكميةالصحة  ستشفياتتمت الدراسة األساسية في م المكاني:المجال -

  .ك مركز اإلدماف بمستغانـ )تجديد( كمستشفى اللة خيرة ،لخضر

 مام . 29 - أفريؿ 28فترتيا  امتدت :المجال الزماني-

 أخصائيا نفسيا إكمينيكيا. 30تتمثؿ أفراد عينة البحث  العينة:-
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 ثالثا: أدوات البحث:

تعتبر أدكاة البحث مف أىـ الكسائؿ التي يقكـ عمييا البحث العممي، ك تتعدد ىذه الكسائؿ بتعدد نكعية 
 ."ت"دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاال نامكضكع بحث المكاضيع، كباعتبار

ك االستطالعية "اعتمدت عمى تقنية المالحظة بالمشاركة ك االستمارة التي ىي أداة الدراسة األساسية 

، الجزء األكؿ يتعمؽ بالمتغيرات جزئيفحيث تتككف االستمارة مف  ،ككاف إعدادىا مع األستاذ المشرؼ

ماعية، الحالة االجت العمر، ،المتعمقة بالخصائص الشخصية ك الكظيفية لعينة الدراسة ممثمة في ) الجنس

كالطريقة المستخدمة في   سنكات الخبرة ،الدكرات التككينية، المستشفى التي يعمؿ فييا، ،مستكل الجامعي

 التدخالت العالجية(.

)مكافؽ تماما، مكافؽ نكعا التالية:ك يتـ اإلجابة عنيا بالعبارات  ،سؤاؿ 38الجزء الثاني يحتكم عمى  أما

ك تـ إعطاء كؿ عبارة بدرجات لتتـ معالجتيا  ،كافؽ بدرجة كبيرة جدا (ؽ بدرجة كبيرة، ك ممكافؽ مكاف ،ما

  :إحصائيا عمى النحك اآلتي

 (.4، ك مكافؽ بدرجة كبيرة جدا )(3) مكافؽ بدرجة كبيرة ،(2)مكافؽ(، 1)(، مكافؽ نكعا ما0)مكافؽ تماما

 كاآلتي:ك يتككف االستبياف مف ثالثة أبعاد ىي 

 ألول:االبعد 

 عبارة. 12بناء عالقة الدعـ النفسي،ك يشمؿ 

 الثاني:البعد -

 عبارة . 11التدخؿ العالجي االستعجالي ك يشمؿ 

 الثالث:البعد 

 عبارة. 10دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في التنسيؽ مع الفريؽ الطبي ك يشمؿ 

 اإلجراءات انمنهجية نهدراسة                                                         انجانب انتطبيقي
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 منيج المستخدم:

 المنيج الوصفي:رابعا:

ي كالباحث في استخدامو لممنيج الكصف ىي،ىك منيج يستند إلى كصؼ ظاىرة طبيعية أك اجتماعية كما 

أمامو  كاختيارية  فيك يختار مف الكاقعما يقكـ بكصفو بطريقة انتقائية  إن الذم يقكـ بكصؼ الكاقع كما ىك

 ك ينتقي ما يخدـ غرضو في الدراسة.

 اعتمدت عمى المنيج الكصفي حيث قمت بتحميؿ ككصؼ النتائج التي تكصمت إلييا.*

 طريقة المعاينـة: خامسا:

  :كانت منيجيتيا في الدراسة كالتالي

 تكزيع االستمارة عمى األخصائييف النفسييف اإلكمينيكييف. -

 ر الغامضة .قراءتيا عمييـ ك تبياف األمك  -

 إعطائيـ الحرية في كضع العالمة المناسبة أما اإلجابة المناسبة. -

 شكرىـ عمى استجكاب معي . -

 .جمع االستمارة ك مغادرة المصمحة بالمستشفى -

 خصائص  سيكومترية لألداة ) االستمارة(:ا: سادس

I الدراسة/ الصدق ألداة: 

 . درجة الكمية لممقياساالتساؽ الداخمي لألبعاد ك ال :1الجدول رقم 

 مستوى الداللة ر ألبعــــادا

 0، 01دالة عند  0، 875** بناء عالقة الدعـ النفسي

 0، 01دالة عند  0، 894** التدخؿ النفسي االستعجالي

 0، 05دالة عند  0، 806* التنسيؽ مع الفريؽ الطبي

 معامؿ ارتباط برسكف       ر 

 اإلجراءات انمنهجية نهدراسة                                                        انجانب انتطبيقي
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 الجدول:تحميل نتائج *

كمدل انتمائيا ألبعاد  لمفقرات،لمتأكد مف مدل مالئمة استمارة لقياس ما كضع ألجمو ك السالمة المغكية 

 ضمنيا.التي تقع 

 :كاآلتيد ظيرت النتائج ك ق ،كأصبحت استمارة في شكمياتـ إجراء تعديالت مناسبة *

 ك البعد الثاني التدخؿ ،الدعـ النفسيلمبعد األكؿ بناء عالقة  "ضح مف الجدكؿ أعاله أف قيمة " ريت

البعد الثالث التنسيؽ مع الفريؽ ، 0، 01العالجي االستعجالي دالة إحصائيا عند المستكل  العالجي 

القكؿ  عاد ،إذا يمكفثالث أب عمىتتكفر االستمارة  ، مما يدؿ أف0، 05الطبي دالة إحصائيا عند المستكل  

 االستمارة صادقة.ف بأ
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 .فسي(النبناء عالقة الدعـ ) االتساؽ الداخمي بيف الفقرة ك البعد األكؿ :2الجدول رقم 

 مستوى الداللة ر تالفقر 

 0، 01دالة عند  0، 630** 1ؼ

 0، 01دالة عند  0، 572** 2ؼ

 0، 05دالة عند  0، 379* 3ؼ

 0، 01دالة عند  0، 629** 4ؼ

 0، 01دالة عند  0، 689** 5ؼ

 0، 05دالة عند  0، 373* 6ؼ

 0، 01دالة عند  0، 633** 7ؼ

 0، 01دالة عند  0، 638** 8ؼ

9ؼ  0، 01دالة عند  0، 747** 

10ؼ  0، 01دالة عند  0، 567** 

11ؼ  0، 01دالة عند  0، 643** 

12ؼ  0، 01دالة عند  0، 597** 

 

 الجدول:تحميل نتائج *

 6 ك3، ما عدا الفقرات 0، 01المستكل إحصائيا عند  يتضح مف الجدكؿ أعاله أف جميع الفقرات دالة

 .0، 05المستكل دالة إحصائيا عند 
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 .(التدخؿ العالجي االستعجالي ) االتساؽ الداخمي بيف الفقرة ك البعد األكؿ :3الجدول رقم 

 مستوى الداللة ر الفقرات

 0، 01دالة عند  0، 520** 13ؼ

 ة إحصائياغير دال 0، 190 14ؼ

 0، 01دالة عند  0 ،500** 15ؼ

 0، 01دالة عند  0، 644** 16ؼ

 0، 05دالة عند  0، 352* 17ؼ

 0، 01دالة عند  0، 660** 18ؼ

 0، 05دالة عند  0، 409* 19ؼ

 0، 01دالة عند  0، 695** 20ؼ

21ؼ 0، 01دالة عند  0، 626**   

22ؼ  0، 01دالة عند  0، 718** 

23ؼ  0، 01لة عند دا 0، 629** 

 

 الجدول:تحميل نتائج *

دالة إحصائيا عند  23ك 22، 21 ،20 ،18 ،16 ،15 ،13يتضح مف الجدكؿ أعاله أف جميع الفقرات 
غير دالة  14أما الفقرة .0، 05دالة إحصائيا عند المستكل  19ك 17ما عدا الفقرات  0، 01المستكل 
 .إحصائيا
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 .االتساؽ الداخمي بيف الفقرة ك البعد الثالث التنسيؽ مع الفريؽ الطبي :4الجدول رقم 

 مستوى الداللة ر الفقرات

 0، 01دالة عند  0، 688** 24ؼ

25ؼ  0، 01دالة عند  0، 781** 

26ؼ  0، 01دالة عند  0، 783** 

27ؼ  0، 05دالة عند  0، 354* 

 0، 05دالة عند  0، 346* 28ؼ

29ؼ  0، 05دالة عند  0، 425* 

30ؼ  0، 05دالة عند  0، 319* 

31ؼ  دالةغير  0، 211 

32ؼ 0، 05دالة عند  0، 375*   

33ؼ  0، 05دالة عند  0، 466* 

34ؼ  غير دالة 0، 112 

35ؼ  0، 05دالة عند  0، 316* 

36ؼ  0، 05عند  دالة 0، 436* 

37ؼ  غير دالة 0، 155 

دالة إحصائيا عند  ،26، 25، 24فقرات  ثالث يتضح مف الجدكؿ أعاله أفالجدول:تحميل نتائج *

دالة إحصائيا عند  36ك 35، 33، 32، 30، 29، 28، 27الثمانية  ما الفقراتأ 0، 01المستكل

 غير دالة إحصائيا. 37ك 34 ،31، ما عدا الفقرة0، 05المستكل
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II/  : الثبات ألداة الدراسة 

 يعتبر معامؿ ألفا كركنباخ مف أىـ المقاييس االتساؽ الداخمي حيث يرتبط ثبات االختبار لبنكده.

ستمارة لدكر األخصائي النفساني اإلكمينيكي في مصمحة معامؿ ألفا كركنباخ لثبات اال :5الجدول رقم 

 االستعجاالت.

 الثبات الكمي معامل ألفا كرونباخ األبعــــاد

 0، 746 البعد األكؿ

 0، 728 البعد الثاني 0، 848

 0، 759 البعد الثالث

 

 الجدول:*تحميل نتائج 

، 80ك 0، 73ك0، 75مارة تتراكح ما بيف يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف معامؿ الثبات ألبعاد االست

 يدؿ عمى أف االستمارة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات. كىذا ما 0، 85بينما بمغ معامؿ الثبات الكمي  0

  :اإلحصائيةاألساليب  سابع:

 لقد تـ عرض ك تحميؿ المحاكر الفرعية لالستمارة كمعالجة البيانات باعتماد عمى برنامج 

 ( كذلؾ إليجاد التحميالت اإلحصائية التالية :spssلمعمـك اجتماعية ) الحزمة اإلحصائية

 استخراج التكرارات ك النسب المئكية لكصؼ خصائص العينة . -

 معامؿ ارتباط  برسكف لحساب الصدؽ . -

 معامؿ ألفا كركنباخ لحساب الثبات . -
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 : عرض و تفسير النتائج-1

 :ة األولىعرض و تفسير نتائج الفرضي-1-1

لتفريغ نتائج ىذه ، ي مصمحة االستعجاالت بدعـ النفسييتمثؿ دكر األخصائي النفساني اإلكمينيكي ف 

 :في الجدكؿ التاليالدراسة قامت الباحثة باستخداـ تكرارات كالنسب المئكية كما ىك مكضح 

 يبيف نتائج الدعـ النفسي. :06الجدول رقم 

 النسب المئوية التكرار المستويات

 %70 7 متكسط

 %30 3 مرتفع

كمكف بالدعـ النفسي بدرجة يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف معظـ المختصيف النفسييف اإلكمينيكييف يق

 .%70، حيث بمغت نسبتيـ متكسطة

 عرض و تفسير نتائج الفرضية الثانية : -1-2

 العالجي االستعجالي. يتمثؿ دكر األخصائي النفساني اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت بالتدخؿ

لتفريغ نتائج ىذه الدراسة قامت الباحثة باستخداـ تكرارات كالنسب المئكية كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 التالي:

 .االستعجالي نتائج التدخؿ العالجي يبيف :07الجدول رقم 

 النسب المئوية التكرار المستويات

 %20 2 منخفض

 %40 4 متكسط

 %40 4 مرتفع
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يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف معظـ المختصيف النفسييف اإلكمينيكييف يقكمكف بالتدخؿ العالجي 

 .%40،كمرتفعة حيث بمغت نسبتيـ %40، حيث بمغت نسبتيـ االستعجالي  بدرجة متكسطة

 :عرض و تفسير نتائج الفرضية الثالثة-1-3

 الطبي.يتمثؿ دكر األخصائي النفساني اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت بالتنسيؽ مع الفريؽ 

لتفريغ نتائج ىذه الدراسة قامت الباحثة باستخداـ تكرارات كالنسب المئكية كما ىك مكضح في الجدكؿ 
 التالي:

 ألخصائي النفسي اإلكمينيكي مع الفريؽ الطبي.يبيف نتائج تنسيؽ ا :08الجدول رقم 

 النسب المئوية التكرار المستويات

 %50 5 متكسط

 %50 5 مرتفع

 

مع الفريؽ  نسيؽيتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف معظـ المختصيف النفسييف اإلكمينيكييف يقكمكف بالت

 .%50يـ حيث بمغت نسبت ، كمرتفعة%50حيث بمغت نسبتيـ  متكسطة، الطبي بدرجة

  :عرض و تفسير نتائج اإلشكالية العامة -1-4

 :يتمثؿ دكر األخصائي النفساني اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت

 لتفريغ نتائج ىذه الدراسةك التنسيؽ مع الفريؽ الطبي. ،فسي ك التدخؿ العالجي االستعجاليبالدعـ الن 

 ك مكضح في الجدكؿ التالي :قامت الباحثة باستخداـ تكرارات كالنسب المئكية كما ى
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 دكر األخصائي النفساني اإلكمينيكي في مصمحة االستعجاالت: يبيف نتائج :09الجدول رقم 

 التنسيؽ مع الفريؽ الطبي. ك ،فسي ك التدخؿ العالجي االستعجاليبالدعـ الن 

 

 

     

 

صمحة يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف معظـ المختصيف النفسييف اإلكمينيكييف يقكمكف بالدكر في م 

 متكسطة،الطبي بدرجة ك التدخؿ العالجي االستعجالي ك التنسيؽ مع الفريؽ االستعجاالت بالدعـ النفسي 

 .%40حيث بمغت  ، كمرتفعة%60حيث بمغت نسبتيـ 

 الفرضيات:مناقشة نتائج  -2

المتحصؿ عمييا مف التجربة تحميؿ النتائج كبعد  الفرضيات المطركحة ى أىداؼ البحث كبناءا عم

 األساسية يمكف مناقشة الفرضيات عمى النحك التالي:

يتمثؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة   :لقائمةامناقشة نتائج الفرضية األولى  2-1

  .االستعجاالت بالدعـ النفسي

مف خالؿ التركيز عمى محتكل فقرات االستمارة حيث تبيف أف جميع فقرات البعد  يمكف تحميؿ النتائج

بقياـ حيث يتضح أف ىناؾ تكافؽ أخصائي النفسي  0، 05ك   0، 01األكؿ دالة إحصائيا عند المستكل 

 االستعجاالت.دكره مف خالؿ تقديـ الدعـ النفسي لمحاالت المستعجمة في مصمحة 

 

 

 النسب المئوية التكرار المستويات

 %60 6 متكسط

 %40 4 مرتفع
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، %30 رتفعة بمغتم عمى تقديـ الدعـ النفسي لإلجابة يةنسبة المئك الأف خالؿ الجدكؿ أعاله  يتضح مف

كفي كمتا الحالتيف أف  %70 متكسط بمغتتقديـ الدعـ النفسي بمستكل يقكمكف ب األخصائييفبعض  أما

 .لإلجابةا اتجاه كاحد مكمي مرتفع أك متكسطسكاء  اإلجابةاه اتج

عة بدرجة مرتف 30%نسبة ب أجابكا األخصائييف النفسييف فسير النتائج المكضحة في الجدكؿ أعاله أف تك  

كىي تمثؿ نسبة األخصائييف النفسانييف الذيف ينظركف لدكرىـ المتمثؿ في جمع الدعـ النفسي  بالنسبة الى

، ك إبداء تطمينات  نفسية لمحالة المستعجمة، لة ك العمؿ لمتخفيؼ مف حدة القمؽالمعمكمات عف الحا

يبدأ بمرحمة تقديـ إجراءات  كتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف عمؿ األخصائي النفسي اإلكمينيكي  الذم

  ىذه المرحمة. الدعـ النفسي لمحالة لتقبؿ كضعيا المعاش كمساعدتيا عمى تجاكز

يستعممكف مع الحاالت المستعجمة إستراتيجية تغيير األفكار السمبية  األخصائييف الذيفكىناؾ بعض 

عطاء فكرة إيجابية مؤثرة، لذلؾ نجده يقكـ بدكر ميـ فيما يتعمؽ باست خداـ الدعـ النفسي لتخفيؼ مف حدة كا 

 القمؽ كالعمؿ عمى طمأنة بعض الحاالت المستعجمة.

أف المساندة تساعد الفرد عمى التخمص مف قمقو كىمكمو كركز في ، (2010عكدة، حيث يؤكد لدراستو ) 

هكتا أف الدعـ النفسي يساعد الحاالت عمى تخفيؼ الضغط عف طريؽ حؿ  ،( 63:  2006دياب، ) ب

 لممشكالت النفسية. مباشر

أف المساندة المادية كالمعنكية تعمالف عمى تخفيؼ (، calvete،2006كالفت )كىذه النتيجة ِتأكد ما قالو 

الضغكط التي يتعرض ليا الفرد مف خالؿ زيادة جيكد المقاكمة، كدكرىا تقمؿ الشعكر بالتكتر كتحفز 

المرضية  لنفسية الناتجة عف االضطراباتا في  مكاجية المعاناةاالعتماد عمى ذاتيا عمى الحالة 

  اإلكمينيكية.
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 %70بنسبة  النفسانييف األخصائييفمستكل الدعـ النفسي المقدـ مف  أفكمف خالؿ نتائج الجدكؿ أعاله 

استقباؿ المريض كقت دخكلو لمصمحة المتمثؿ في في مصمحة االستعجاالت  بدرجة متكسطة

االستعجاالت، مساعدة المريض عمى التغيير االنفعالي كذلؾ مف خالؿ المقابمة، إظيار األخصائي 

إف األخصائي  لة باالعتماد عمى ذاتيا،مشاعر االرتياح حتى لك لـ تتغير حالة المريض كتحفيز الحا

ينيكي دائما يسعى عمى مساعدة المرضى لحؿ المشكؿ ذات تدخؿ استعجالي، كاستخداـ النفساني اإلكم

فنية تغيير طريقة تفكيره كسمككو كمفيكمو عف ذاتو حتى يصؿ إلى التحكـ في انفعاالتو كسمككا تو 

ا الباحثة  تتماشى مك النتيجة التي تكصمت إلييا  كنالحظ ذلؾ مف خالؿ التعبيرات التي تصدر عف الحالة

في دراستيا التي تحمؿ عنكاف دكر (، 2011،بف صنياب الدلبحي القيسيفالح  )تكصؿ الباحث

أف أفراد عينة الدراسة مف كجية نظر العامميف في المستشفيات في الرياض  اإلكمينيكيالنفسي  األخصائي

نذي ٌتمثم اندور انذي ٌقوو به أألخصائً اننفسانً أإلكهٍنٍكً بانمستشفٍات ا مكافقكف أحيانا عمى

 . (5من  7.13 فً استقبال انمزٌض وقت دخونه انمستشفى بمتوسط )

تعطي  التييركز عمى مرحمة استقباؿ لممرضى األخصائي النفساني أف الباحثة بة الطال كمما سبؽ تستنتج

ـ كتؤكد الدعـ النفسي المقد مع األخصائيايجابي التي تظير في ردكد تفاعؿ لممريض راحة النفسية كالثقة 

 .  ليـ

كفي األخير إف األخصائي النفسي  اإلكمينيكي يركز عمى مرحمتيف: مرحمة االستقباؿ الفعاؿ كمرحمة 

  .إجراءات الدعـ النفسي  لمحاالت المستعجمة في مصمحة االستعجاالت

يتمثؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في مصمحة  :قكؿ أف الفرضية األكلى القائمةنكعميو 

 ت بالدعـ النفسي قد تحققت.االستعجاال
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 االستعجاالتفي مصمحة  اإلكمينيكييتمثؿ دكر األخصائي النفساني مناقشة الفرضية الثانية:  2-2

 . ستعجالياالبتدخؿ العالجي 

تائج مف خالؿ التركيز عمى محتكل فقرات االستمارة حيث تبيف أف جميع الفقرات البعد يمكف تحميؿ الن

ألف مف خالؿ  ،غير دالة إحصائية 14ماعدا الفقرة  0505ك 01، 0المستكل الثاني دالة إحصائيا عند 

تبيف أنيـ ال يقكمكف بتشخيص الحالة  عمى االستمارة  النفسانييفخصائييف ب بعض األاستجكإ

 عجمة.المست

بدرجة  االستعجاليكما يتضح أيضا مف النتائج أعاله أف معظـ المختصيف يقكمكف بالتدخؿ العالجي 

استعدا ذاتي  دائما لديو اإلكمينيكيالنفسي  األخصائي، حيث يككف %40متكسطة حيث بمغت نسبتيـ 

، كتحضيرىا لمتعبير عف المشكؿ المعاشيستطيع التعامؿ مع الحالة كترؾ المجاؿ لو  لمتدخؿ حتى

الباحثة ىذه النتيجة بأف عمؿ األخصائي النفسي  رسلبناء عالقة ثقة مع الحالة، تف إلجراءات أكلية

، يتـ ذلؾ مف خالؿ تحضير الحالة اإلستعجالية مع الحاالت المستعجمةاإلكمينيكي يرتكز عمى التدخالت 

 طراباتيا.مشاكميا المعاشة أك اض إلجراءات أكلية لتحضير المناخ لمتعبير عف

 النفسي ككف لألخصائيفي دراستو أف ي (20110 ،فالح بف صنياب الدلبحي القيسي)أظيرت نتائج دراسة 

 (.5مف3.47إستعداد لمتعامؿ مع المرضى النفسييف عمى اختالؼ أمراضيـ بدرجة متكسطة )

 ستعجاليااتضح مف خالؿ إجابات األخصائي أف مف أىـ الطرؽ المستعممة في التدخؿ العالجي كما 

 .دبر يفيفاالسترخاء، التنفيس االنفعالي، الدعـ النفسي، المساندة، تغيير األفكار، التكعية،  ىي: 

لعالجات النفسية تختمؼ أنكاعيا أف ا،  (Norkoss.al ،2005نكركركس ك زمالئو .) أظيرت دراسة 

 ىي نشاط أكثر شيكعا لدل األخصائييف النفسانييف.ك 
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( أف التشخيص ك العالج 16.7أف )( إلى نتائج الدراسة mahheu ،1993ماثيك )تكصؿ الباحث 

الرئيسية التي تجعميـ يقكمكف بتحكيؿ الحاالت إلى األخصائي النفسي ك العناية الالحقة ىي األسباب 

 اني.النفس

كىي تمثؿ نسبة األخصائييف الذيف يتصكركف ألف تككنيـ   %20 أما أدنى نسبة مئكية في ىذا الجدكؿ 

ىذا راجع إلى نقص الدكرات التككينية مف شأنيا  ستعجالية كافي لقياـ بالتدخالت العالجية االغير ك

كفر ليـ اإلمكانيات الالزمة، كبأف المؤسسة ال تتساعد عمى القياـ بالتدخالت العالجية لمحالة الطارئة، 

تربصات ميدانية  ينية ككد األخصائي أنو مازاؿ يحتاج إلى دكرات تكك فإذا قارنا ىذه النسبة باإلجابة يؤ 

غريب العربي، سميمة )يؤكد ، حيث االستعجاالتأداء عممو أثناء التدخؿ لمحالة في مصمحة  تساعده عمى

إلى التدريب ك التككيف مف طرؼ المؤسسة سكاء ما  أف األخصائي النفساني يفتقر ،(2010 ،سايحي

 يتعمؽ بالتربص في بداية المسار الميني أك بالتككيف أثناء الخدمة النفسية.

ستعجالية لمحالة كفي األخير أف األخصائي النفساني يركز أثناء التدخؿ عمى أىـ الطرؽ العالجية  اال

 بعض األخصائييف النفسانييف اإلكمينيكييف. عند صالتشخي كغياب االستعجاالتمحة المسعفة في مص

 ر األخصائي النفسي اإلكمينيكي فيكعميو يمكف لمطالبة الباحثة القكؿ أف الفرضية الثانية القائمة يتمثؿ دك 

 .مصمحة االستعجاالت بالتدخؿ العالجي االستعجالي قد تحققت
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 مناقشة الفرضية الثالثة:  2-3

 مرتفعة  خالؿ نتائج أعاله تبيف لنا أف معظـ المختصيف لدييـ تنسيؽ مع الفريؽ الطبي بدرجة من  

و ك ىي تمثؿ األخصائييف النفسانييف اإلكمينيكييف الذيف ينظركف لدكرىـ بأنو لدي% 50حيث بمغت نسبتيـ 

أىمية بالنسبة لممرضى ك الطاقـ الطبي في مصمحة االستعجاالت كاشتراؾ مع أطباء المصمحة بحيث 

 مة مف الجانب الجسمي يكجو الطبييككف الكشؼ األكلي لمحالة مف طرؼ الطبيب، ك في حالة السال

 الطبي. حيثديناميكي مستمر مع الفريؽ المستعجمة، كفي األخير نستنتج بأف ىناؾ مناخ اتصاؿ  حالةمل

بأنيـ يقكمكف بتحكيؿ  أفادكا( مف أفراد العينة 41.7إف ) ،(mahhe، 1993ماثيك )  أكضحت دراسة

كيرل أف أطباء النفسانييف  النفسي اإلكمينيكي مف أجؿ التشخيص النفسي،الحاالت إلى األخصائي 

ألخصائي النفسي قيامو كاألخصائييف االجتماعيف في دراستيـ لدكر األخصائي النفسي أف مف أىـ مياـ ا

المسؤكلية المينية لألخصائي بعنكاف " 0(1917 ،معتؽ )في دراستو  يرللتقيـ شخصية المريض.

اختالؼ في كجية نظرىـ فيـ يركف أف  نسبة أك أف ليس ىناؾ فرؽ  "مف كجية المجنة الطبية اإلكمينيكي

ضركرة كأىمية دكر  %100ضركرة مشاركة األخصائي في المجنة النفسية كيركف  أف نسبة 9253%

 األخصائي في عممية التشخيص .

يمكف تحقيؽ التكامؿ بيف الطبيب كاألخصائى النفسي المجنة الطبية أف يعرؼ كؿ منيما الكصؼ الكظيفي 

 الحالة  كالتنسيؽ فيما بينيـ.لألخر كاالتفاؽ عمى تشخيص  

تنسيؽ مع الفريؽ الطبي درجة  لدييـالنفسانييف كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله بأف معظـ المختصيف 

يف عند ، تفسير الباحثة ىذه النتيجة بأف بعض األخصائييف النفساني%50متكسطة حيث بمغت نسبتيـ 

ك  عدـ التنسيؽ الفريؽ الطبي مع األخصائي النفساني،ك بات مع الطاقـ الطبيالقياـ بدكرىـ يكاجيكف صعك 

 ،كعدـ إيجاد مناخ لمعمؿ مع الحالة ريضتدخؿ بعض أعضاء الفريؽ الطبي حكؿ حالة الم
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 الطبي.ليس لدييـ تشخيص مع بعض الفريؽ  ف بعض األخصائييفكىذا ما نستنتجو أ

 في دراستيا  (20100 ،فاطمة)  صمت إلييا  الباحثةك النتيجة التي تكصمت إلييا الباحثة  تتماشى ما تك  

 بكجكد تدخؿ بعض الفريؽ العمؿ حكؿ "مصادر الضغط النفسي ك أثره عمى مينة األخصائي النفسي" 

 ك ذلؾ راجع تكفر الميارات كنقص  خصكبة ىذه المينة، حتراـإفي طريقة العالج األخصائي ك عدـ 

 الخبرة.

ىناؾ عدـ تعاكف زمالء العمؿ مع أف  (،ربيع جعفر زىرة األسكد،) في دراستيـ كىذه النتيجة ِتأكد ما قالكا 

خصائى النفسي اعتراؼ المسئكليف بأىمية عمؿ األ الميني،كعدـ خصائى النفسي كعدـ إقناعيـ بدكرهإلا

ة رسة النفسية كعدـ تقبؿ الحاللممماكذلؾ نقص التككيف الميداني مف حيث التدريب العممي  مينياكتيميشو 

 أثناء تقديـ حال سريعا لممشكالت.خصائى لإل

أف ىناؾ  :في مؤتمر حكؿ األخصائي النفسي مع الفريؽ العالجي(، 1998 ،السربيني )كقد أشار الدكتكر

  ،ة األخصائيكثير مف الصعكبات ك العكامؿ في التخصص كمينة ك كذلؾ مف حيث مسألة تحديد لمين

بيذا الدكر كتكاجد أعداد مف  ضع األخصائي أنو رغـ الكعيأضاؼ مف خالؿ الدراسات التي اىتمت بك ك 

عدـ اشتراؾ بيف إال أف عدـ الفيـ ليذا الدكر ك  ،الطبي األخصائييف النفسييف في المؤسسات مع الطاقـ

ك ذلؾ راجع لبعض أخصائييف ال يعرفكف دكرىـ في المستشفيات الصحة  أخصائي كغير مف العامميف،

فيـ لكصفيـ الميني، كأف البعض تككؿ ليـ مياـ غير مياميـ ك عدـ تكفر الالعمكمية مف مشكمة عدـ 

 ألمكف المخصصة لدراسة الحاالت. فتقارإدريب لمزاكلة عمميـ، ك بذلؾ تال
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مع الفريؽ الطبي  االتصاؿلدييـ مشاكؿ عمى مستكل  األخصائييفا أف بعض لن بيفمف خالؿ التربص ت

كتفاعؿ مع الفريؽ لدييـ تنسيؽ  األخرأثناء التدخؿ العالجي مما يعطي ليـ صعكبة الدكر كالبعض 

 سامية خمؼ)  تكصمت الباحثةحيث ت المستعجمة في مصمحة االستعجاالت الطبي في التدخؿ لمحاال

بأف  راستيا حكؿ "الصعكبات التي يكاجييا األخصائي النفسي أثناء التكفؿ النفسي"، في د(2016 ،اهلل

عمى التككيف الذاتي في  اعتمدرغـ الصعكبات المينية المتعمقة بشخصية األخصائي فإننا نالحظ أنو 

، تطكير معارفو، كممارسة عممو كالقياـ بأدكاره، فإنو ال يجد صعكبة في تصميـ برامج عالجية لمحاالت

األخصائي  اشتراؾكيجد صعكبة أثناء التكفؿ النفسي كذلؾ راجع لعدـ تكفر دكرات تككينية كافية ك عدـ 

 مع الفريؽ العالجي.

مما تعطي فعالية الدكر  ضركرة العمؿ األخصائي متناسؽ مع الفريؽ الطبي ألنو ضامف لمكثير مف 

قارنة البسيطة التي استنتجنيا مف فريؽ كقد الحظنا مف خالؿ الم التدخالت سكاء الطبية أك النفسية،

فريؽ غير متناسؽ مع األخصائي النفساني، كفي األخير اتضحت لنا أىمية التنسيؽ  متناسؽ ك

 في مصمحة االستعجاالت.  األخصائي مع فريؽ العالجي 

د عممية يحد ستعجالياالالنسؽ الطبي  بف ناصر كىيبة" التي بينت أف تتفؽ ىذه النتائج مع نتيجة دراسة "

 التدخؿ االستعجالي في مصمحة االستعجاالت.

يتمثؿ دكر األخصائي النفسي اإلكمينيكي في  الثالثة القائمةكعميو يمكف لمطالبة الباحثة القكؿ أف الفرضية 

 مصمحة االستعجاالت بالتنسيؽ مع الفريؽ الطبي قد تحققت.
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   استنتاج عام: *

تكصمت الباحثة مف خالؿ ىذا البحث إلى مجمكعة مف نتائج، تـ عرضيا كتحميميا كتفسيرىا في ضكء 

 ر النظرية المتاحة كىي فيما يمي:األط

 يخضع لمسار إجرائي ستعجاالتاالفي مصمحة  األخصائي النفساني  اإلكمينيكي عمؿ تبيف لنا أف -

 .يرتكز عمى مرحمة االستقباؿ الفعاؿ كمرحمة إجراءات الدعـ النفسي  لمحاالت المستعجمة 

تدخؿ عمى أىـ الطرؽ العالجية  كز أثناء التير  يخضع لمسار إجرائي ستعجاالتاالفي مصمحة تبيف لنا -

الت نظرا لنقص في مجاؿ استعجلمحالة المسعفة في مصمحة اال خصائياألالتي يتحكـ فييا ستعجالية اال

 ستعجالي.الالتشخيص ا

 الدكرليـ صعكبة تبيف لنا أف تنسيؽ األخصائييف النفسانييف اإلكمينيكييف مع الفريؽ الطبي يشكؿ  -

في مصمحة  كالبعض األخر لدييـ تنسيؽ كتفاعؿ مع الفريؽ الطبي في التدخؿ لمحاالت المستعجمة

 ر.ستعجاالت مما تعطي فعالية الدك اال

، ألف عمؿ اتضحت لنا أىمية التنسيؽ األخصائي مع فريؽ العالجي  في مصمحة االستعجاالت -

ك يضمف تدخالت سريعة تمكف مف ، الجماعي يضمف التشاكر ك التحكـ في التشخيص اإلستعجالي

 . تجاكز مرحمة الخطر سكاء في الجانب العضكم أك النفسي 
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 كاجيتنا في دراسة بحثنا مجمكعة مف الصعكبات تمثمت في: صعوبات البحث:

 استمارة. األخصائييف لممئرفض بعض  -

 راسات السابقة الخاصة بمصمحة االستعجالت.قمة الد -

ا نمة مما أدل إلى صغر العينة التي قخؿ المؤسسات اإلستشفائيالنفسانييف العيادييف دا خصائييفقمة األ -
 بدراستيا .

 ك عدـ تكفير جك مناسب في مصمحة االستعجاالت. تيميش أخصائي النفساني ك عدـ التعرؼ بدكره، -

 لتي ليا أىمية في البحث.نقص بعض المراجع ك المصادر ا -
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 خاتمة:

الدكر كاإلمكانيات ما  خالؿ عجاالت تحتاج إلى أخصائي عيادم ليـ مفنت الدراسة أف مصمحة االستبي  

ركرة العمؿ النسقي بيف األطباء المستعجمة، ك التي تحتاج فعال إلى ضالعالجية لتدخالت ا في يساعدىـ

 ، ك كضع برامج كقائية.المختص النفسي مف أجؿ مساعدة المريض لتخفيؼ مف حدة القمؽ ك االضطرابك 

 .ائي العمؿ باستمرارية في متابعة الحالة بعد خركجيا مف مصمحة االستعجاالتكعمى األخص -

 .التككيف الخاصة  بالتدخالت االستعجالية دكرات ك ضركرة -

ك التركيز عمى الدكر كإخصائي نفساني في المصمحة دكف المساس ، تقنيات التشخيص ك التحكـ في -

 .لمكانتو كأخصائي إكمينيكي

لنفساني في مصمحة االستعجاالت يكاجو العديد مف الصعكبات كنقص في الدكرات إف دكر األخصائي ا

 التي شكمت لو عائقا في القياـ بدكره. ك التيميش مف بعض الفريؽ الطبي  التككينية كالخبرة المينية

 كتقديـالفعاؿ بدكره ك القياـ النفسي أف يجد لنفسو مكانة ىامة  كرغـ صعكبات ذلؾ استطاع األخصائي

ك أف يدعـ كجكد فكرة األخصائي النفسي في لدعـ النفسي ك المساندة النفسية ك المقابمة العالجية، ا

 مصمحة االستعجاالت.
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 توصيــــات:

قمنا بكضع  مف خالؿ نتائج الدراسة التي تحصمنا عمييا مف خالؿ بحثنا بجانبيو النظرم ك التطبيقي،

ليقكـ بميامو عمى أحسف  شفائياإلستاإلكمينيكي في القطاع لنفساني بعض االقتراحات حكؿ األخصائي ا

 كجو، مف بيف ىذه االقتراحات نذكر ما يمي:

فس العيادم مف الجانبيف النظرم ضركرة التككيف ك التدريب الجيد لمطالب في تخصص عمـ الن -

 التطبيقي .ك 

خؿ أكلي الذم يبرز الدكر الميني القياـ بدكرات تككينية الخاصة بالعالج أالستعجالي ألنو أىـ عالج لتد-

 داخؿ المصمحة.

 تكفير مناخ مناسب لمعمؿ حتى يستطيع األخصائي أف يحقؽ النجاح. -

 القياـ بدكرات في المستشفى لمتكعية الطاقـ الطبي بمياـ األخصائي. -

 تنسيؽ األخصائي النفسي مع الطاقـ العالجي حكؿ الحاالت المستعجمة. -
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 ادر و انمراجع:*قائمة انمص

 

دراسة ميدانية في المستشفى ة نسقيو لتدخؿ الطبي االستعجالي (، قراء2011بف ناصر كىيبة، ) -

 لدراسة الجماعات كالمؤسسات. يسترالماجمذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  بكىراف،

 .إلسكندريةا المؤسسة الجامعية، (، الصحة النفسية،2002) عبد المنعـ الميالدم، -

(،  دكر األخصائي النفساني اإلكمينيكي مف كجية نظر 2011) صنياب الدلبحي العتبي،فالح بف  -

العامميف بالمستشفيات الحككمية في مدينة الرياض، رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصكؿ غمى شيادة 

 الرياض، سعكدية . في العمـك االجتماعية،قسـ العمـك الكمية،الدراسات العميا ، يسترالماج

مذكرة  النفساني في تحقيؽ مف حدة القمؽ لدل الحامؿ مف الفيركس، األخصائي(،دكر 2008) فتيحة، -

 تخرج لنيؿ شيادة لميسانس في عمـ النفس العيادم. 

(، مساىمة في دراسة محاكلة االنتحار عند المراىؽ بعد تعرضو لصدمة 2009ككركغمي محمد لميف، ) -

ي، دراسة ميدانية لثالث حاالت بالمركز أالستشفائي الجامعي فشؿ،أسباب كاستراتيجيات تكفؿ النفس

 ساعدنا محمد عبد النكر، سطيؼ، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجيستر في عمـ النفس العيادم. 

 السعكدية،(، عمـ النفس اإلكمينيكي مناىج التشخيص كالعالج النفسي، 1988، )إبراىيـ عبد الستار-
 الرياض، دار المريخ لمنشر.

 القاىرة، دار الشركؽ. (، عمـ النفس اإلكمينيكي،ترجمة عطية حمكد،1984)ر، ركتجكلياف -

 التنبؤ في االضطرابات النفسية كالعقمية. ك  عمـ النفس اإلكمينيكي التشخيص (،2004) رأفت عسكرم،-

 عالـ الكتب. القاىرة، (، الصحة النفسية كالعالج النفسي،1987) زىراف عبد الحميد السالـ،-

 ، دار الراتب الجامعية.1(، أخصائي النفسي، ط2004عبد الرحمف العيسكم، )-

 (، منيج البحث اإلكمينيكي، دار الفناء القاىرة.1996عبد المعطي، حسف مصطفى، )-
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 المعجـ العربي لتحديد المصطمحات النفسية، عماف. (،2014) صالح،عمي الرحيـ -

النفسية بيف النظرية كالتطبيؽ، بيركت، دار الفكر (، أضكاء عمى المعالجة 1994) فيصؿ عباس،-
 المبناني.

 الممارسة (، العالج النفسي كالطريقة الفركيدية النظرية التقنية،2005) فيصؿ عباس،-

 دار الفكر العربي. القاىرة، اإلرشاد كالعالج النفسي األسرم، ،الديفعالء  فيكفا-

ػمكتبة المصرية  ،1في مجاؿ الخدمة النفسية، ط(، دليؿ التدريب لمعمؿ 2007) غانـ،محمد حسف -
 .لمطباعة كالنشر إسكندرية

، 1العالج ( ط–التشخيص –)التقييـ  (، مقدمة في عمـ اإلكمينيكي2007) غانـ،محمد حسف -
  المصرية.اإلسكندرية، المكتبة 

 .األردف، عماف 1ط (، عمـ النفس العيادم كتطبيقاتو اإلرشادية،2015محمد عبد الحميد الشيخ حمكد، )-

المالحظة  النفساني في(، المرشد إلى الفحص النفساني)يعتمد الفحص 2006) محمد فضؿ الغاني،-

 بيركت لبناف. كالتقييـ(،

عماف  (، المعجـ العربي لتحديد المصطمحات النفسية،2013) معيف لحاج يحي، محمد يكسؼ سكاعد،-

 األردف.

دار غريب لمطباعة كالنشر  القاىرة، مككية كعالجيا،ضطرابات السا (،2000، )يكسؼ سيد الجمعة-

 كالتكزيع. 

 

-ELémore pardo ,(2007) , la clinque du sujet au sein de services d urgence 
gérante recherches psychanalyse. 

-Temaillon Alain Lapayle Denis,(2001), le live de l interne les urgences 3eme 
édition Flammarion franse. 
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 ارةــــــــاإلستم
 التعميمـــــــة:

كمينيكي دكر األخصائي  النفسي اإل أتقدـ إليكـ بيذه االستمارة التي أريد مف خالليا قياس مكضكع "      

( أماـ الجكاب  Xذلؾ بكضع عالمة )اء منكـ أف تجيبكا عمى كؿ فقرة ك الرجك في مصمحة االستعجاالت " 

مع العمـ أف ىذه المعمكمات ىدفيا  ،الذم تركنو ينطبؽ عمى الحالة التي تعدكنيا في ميامكـ االستشفائية

 لي.لجزيؿ عمى تعاكنكـ ك مساعدتكـ كأخيرا أشكركـ الشكر ا عممي محضى،

 المعمومات األوليــة:-

 :                        أنثػػىالجنػس : ذكػر                    

 العمػػر : .............. سنػػة 

 : الحالة االجتماعيػػة 

 :                 متزكج:                  مطمؽ:              أرمؿ:أعزب

 المستػكل الجامعػػي:

 ليسانس:  كالسيؾ               ػر:   ماست                LMOليسانس:  

 المستشفى التي تعمؿ فييا :

 سنة ......... الخبرة الكظيفية بالمستشفى 

 الدكرات التككينية:

 : خارج الكطف  داخؿ الكطف:          داخؿ الكالية :                   ػػددىا:عػ

 :العالجية الطريقة المستخدمة في التدخالت
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 بنــــاء عالقـــة الدعـــــم النفســي ــد األول :ـــــــــــــالبعــ

غير موافق  العبارات ـ
 تماما

موافق 
 نوعا ما

موافق درجة  موافق
 كبيرة

موافق درجة 
 كبيرة جدا

1 
استقبال المريض في مصمحة االستعجاالت من 
طرف األخصائي النفسي اإلكمينيكي لو أىمية كبيرة 

 في التدخل النفسي 

     

2 
فعالية استقبال أخصائي النفسي اإلكمينيكي وقت 
دخول المريض لمصمحة االستعجاالت تظير ردود 

 فعل المريض 

     

من ميام أخصائي النفسي اإلكمينيكي تقديم  3
 تطمينات  نفسية  أولية  لمحاالت المستعجمة

     

التدخل يعتبر التخفيف من حدة القمق أولوية في  4
 االستعجالي  

     

تقوم المساعدة و الدعم النفسي االستماع الفعال  5
 لمحالة و التعاطف الوجداني

     

6 
من بين أىداف تدخل األخصائي النفسي  اإلكمينيكي 

 التعرف عمى سبب القمق 0 الصدمة واالضطراب 
     

الحصول عمى المعمومات كافية لمعرفة لماذا ىذه  7
 مت القمق بالنسبة لمحالة المستعجمةالوضعية شك

     

حتى لو  إظيار مشاعر االرتياح و االىتمام لممريض 8
 لم تتغير حالتو

     

مساعدة المريض عمى التغيير االنفعالي من خالل  9
 المقابمة ذات ىدف عالجي

     

العمل عمى طمأنة الحالة المستعجمة و عدم التسرع  11
 وكاتفي تأويل األفكار و السم

     

محاولة مساعدة الحالة و معالجتيا من خالل الحوار  11
 الفعال و بناء عالقة ثقة

     

العمل عمى التركيز في تحفيز الحالة باالعتماد عمى  12
 ذاتيا
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 التدخل العالجي االستعجالي البعــد الثانــــــــــــــي :

 م
غير موافق  العبارات

 تماما
موافق 
 نوعا ما

موافق درجة  فقموا
 كبيرة

موافق درجة 
 كبيرة جدا

      والحالة بناء عالقة ثقة بين األخصائي النفسي  1

أولية لمتدخل العالجي تحضيرالحالة لإلجراءات  2
 االستعجالي

     

االستعداد الذاتي لمتدخل لدى األخصائي النفسي  3
 اإلكمينيكي لمتعامل مع الحاالت المستعجمة     

     

عريض المريض طريقة االسترخاء في البداية ت 4
 لمتخفيف من حدة التوتر

     

تطبيق التنفيس االنفعالي العميق عمى الحاالت  5
 المستعجمة

     

      ترك المجال  لمحالة لمتعبير عن المشكل المعاش 6

      العمل مع الحالة لتقييم التدخل العالجي النفسي 7

ة لتتغمب الحالة عمى افقبناء إستراتيجية مر  8
 التي تواجييا في المستقبلالصعوبات 

     

      التركيز عمى اإلصغاء و االنتباه والتفيم لمحالة 9

10 
التكوين في العالجات االستعجالية المتمثمة في 

لو أىمية في التدخالت  يبريفينداسترخاء و 
 االستعجالية

     

      ةاليبتكوين في التدخالت االستعج لقد قمت 11
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 دور األخصائي النفسي اإلكمينيكي في التنسيق مع الفريق الطبي د الثالــــــــــث :البعـ

 م
 غير موافق العبارات

 تماما
موافق 
 نوعا ما

موافق  موافق
درجة 
 كبيرة

موافق 
درجة 

 كبيرة جدا

ينسق األخصائي النفسي اإلكمينيكي مع الفريق  1
 الطبي 

     

سي اإلكمينيكي محل تقدير من لألخصائي النف 2
 الفريق الطبي في مصمحة االستعجاالت

     

ىناك مناخ االتصال الديناميكي مستمر مع  3
 الفريق الطبي

     

االشتراك مع الفريق الطبي لوضع خطة عالجية  4
 لممريض

     

تبادل االستشارات مع الفريق الطبي حول الحالة  5
 المستعجمة

     

لنفسي اإلكمينيكي تفاعل مع الطاقم لألخصائي ا 6
 الطبي في إطار التدخل االستعجالي  

     

العمل مع الفريق الطبي لضمان الوقاية من  7
 تطور الحالة المرضية لمحاالت المستعجمة

     

8 
تطور األخصائي النفسي اإلكمينيكي ثقافة 
مينية مع الفريق الطبي حول الحاالت 

 المستعجمة

     

9 
ئي النفسي اإلكمينيكي صعوبة عند لألخصا

القيام بدورة في مصمحة االستعجاالت ضمن 
 الفريق الطبي

     

10 
تدخل بعض أعضاء الفريق الطبي في عمل 
األخصائي النفسي اإلكمينيكي يشكل لو صعوبة 

 في أداء ميامو
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