
 محاور كتابة التقرير النفسي:

 فيما يمى المحاور األساسية التي ترتكز عمييا كتابة التقرير النفسي، وىى:

 
 :البيانات الشخصية -1

 ………………………………………………………أسم المفحوص: •

 …………………………………………………………...تاريخ الميالد:  •

 ………………………………………………………….......العنوان:  •

 …………………………………………………………....رقم الياتف:  •

 ………………………………………………………الحالة االجتماعية:  •

 ………………………………………………………….اسم الفاحص:  •

 …………………………………………………………تاريخ الفحص:  •

 …………………………………………………………...جية اإلحالة:  •

 
 سبب اإلحـــــالة: - 2

عادًة يتضمن طمب اإلحالة وصف مختصر لحالة المفحوص بما في ذلك وصف المشكمة الراىنة 
 والسبب أو األسباب العامة لطمب تقييم المفحوص. 

؛ -فضفاضة  -وبعض طمبات اإلحالة إلى األخصائي النفسي تكون طمبات مبالغ في عموميتيا 
 د، مثل العبارة التالية: يحال إلى األخصائي النفسي لمتقييم النفسي.حيث تفتقد إلى الدقة والتحدي

 ومن أمثمة اإلحالة الدقيقة التالي:

 :-الذكاء  -تقييم القدرات العقمية  •

 تقييم روتيني. -

 الشك في تدنى مستوى قدراتو المعرفية، أو تفوقيا. -

 التشخيص التمييزي أو التفريقي:• 

 ذا كان العجز عائد إلى أسباب نفسية أو أسباب عضوية.مثال لمتفريق بين ما إ - 

 لتقييم طبيعة ومدى تمف المخ. - 

 لتقييم مالئمة المفحوص لمعالج النفسي، والصعوبات المحتمل مواجيتيا معو. - 
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 لتقييم مدى مالئمة المفحوص لمينة معينة. - 

كما ورد في نموذج جية  - كتابة سبب اإلحالة -وعمى ىذا فإن عمى الفاحص عند كتابو التقرير 
طمب اإلحالة، عمى أن يركز في تقريره النفسي عمى إجابة الطمب باختصار مع التنبو إلى أن 

 تكون التوصيات ذات عالقة بمشكمة أو معاناة المريض.

 المعمومات األوليـــة: - 3

 بإيجاز. -التاريخ المرضى  -

 .-إن وجدت  -محاوالت االنتحار  -

 .حالة االنتباه -

الفحوصات الطبية والعصبية، التي -عالج العقاقير الذي يتناولو المفحوص وآثاره الجانبية. -
 بإيجاز. -خضع ليا المفحوص ونتائجيا 

يتم عرض الشكوى الرئيسية بشكل مختصر، في حدود عبارة إلى ثالث  -الشكوى الرئيسية  -
 عبارات.

 المقــــــابمــة: - 4

المريض أو المفحوص نفسو، وفي بعض األحيان يتم االستعانة بأحد  عادًة ما تكون المقابمة مع
أو بعض أفراد أسرتو. وفي جميع األحوال فإن المقابمة، يجب أن تكون واضحة األىداف ومحددة 

 األبعاد، وتعتمد بدرجة كبيرة عمى فنيات مينية، أي أنيا ليست استجوابيو بل استقصائية.

 التركيز عمييا أثناء المقابمة في النقاط التالية:ويمكن تمخيص األبعاد التي يتم 

 :المظير والسموك- 1

 اليندام. -

 نظافة المالبس. -

 المباقة. -الميارة االجتماعية  -

 مصطنعة. -االبتسامة: تمقائية  -

 مسترخي. -وضع الجموس: متحفز  -

 الحركات الالإرادية لألصابع واليدين. -

 االكتئاب.المؤشرات السموكية لمقمق أو  -

 متناقض التعبير. -جامد  -المغة التعبيرية لموجو: غير معبر  -
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 فيم المحادثة. -عسر التمفظ  -طريقة الكالم: عدم الطالقة  -

حسب  -الخ … متجمد في المعقد  -الحركة أثناء المقابمة وجمسة القياس: كثير الحركة  -
 مالحظة الفاحص.

 :االىتداء - 2

 معرفة الزمان. -

 فة المكان.معر  -

 الوعي باألحداث االجتماعية الراىنة، وىذا يعتمد عمى سؤال الفاحص. -

 تاريخ المشكمة أو المشكالت الراىنة: - 3

 بدايتيا. -

 حدتيا. -

 االجتماعية. -األسرية  -تأثيرىا عمى حياة المفحوص: العممية  -

 أساليب عالجيا. -

 فعالية عالجيا. -

 حسب سرد المفحوص. -… مضاعفاتيا: محاولة انتحار  -

 المشكالت المعرفية: - 4

 نسيان محتوى المحادثات. -

 استخدام المذكرات بشكل مستمر لمتذكير بالمواعيد. -

 االعتماد عمى األسرة واألصدقاء في التذكير واالنتباه. -

 .-ضعف االنتباه  -عدم القدرة عمى التركيز في مشاىدة مسمسل تميفزيوني أو فيمم  -

 .-ضعف الذاكرة  -الخ … المواعيد، مثل نسيان أين وضع المفاتيح أو الكتاب  نسيان -

، من وجية نظر -ضعف الفيم  -مشاكل االستيعاب والتعبير المفظي عن النفس والمفاىيم  -
 المفحوص.

 الحالة المزاجية الراىنة: - 5

 المخاوف.  -

 الروح المعنوية. -

 نوبات اليمع أو الفزع. -
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 االستيقاظ. النوم، وقت  -

 األفكار االنتحارية والنية. -

 متقطع. -االكتئاب: مستمر  -

 حسب رأى المفحوص. -مفقودة،  -جيدة  -الشيية: شراىة  -

 القمق أو التوتر: ىل ىو حالة أم سمة؟، كذلك طرق التغمب عميو أو التكيف أو التعامل معو.  -

 محتوى التفكير واإلدراك: - 6

 دائًما لو أو بعض األحيان؟.ىل تسبب إزعاج  -

 حسب رأى المفحوص؟ -ىل يدرك أنيا أفكار مضخمو  -

ىل يوجد مؤشرات لوجود أفكار أو أعراض وسواسيو قيرية أو اضطراب نفسي أو عقمي  من  -
 وجية نظر الفاحص.

عديم  -اعتقاد أو أفكار المفحوص عن نفسو أثناء فترة المعاناة من االضطراب النفسي: قبيح  -
 الخ.… غبي  -ممل  -لفائدة ا

 التاريخ الطب نفسي السابق: - 7

 يعتمد فيو عمى التقرير الطب نفسي المرفق عادًة مع نموذج اإلحالة. -

 يتم استقصاء بعض المعمومات عن الحالة النفسية والعقمية لممفحوص، مثل:  -

 بداية االضطراب.•    

 سبب أو أسباب حدوثو.•    

 ما نتج عنو.•    

 األحداث المرتبطة بو.•    

والنتائج اإليجابية  -مراجعة عادات خارجية، تنويم  -المحاوالت العالجية السابقة: عددىا •    
مثاًل: األعراض الجانبية لمعقاقير  -اآلثار السمبية  -مثاًل التحسن ومدتو  -لتمك المحاوالت 

 ، حسب سرد المفحوص.-النفسية أو الصدمات الكيربائية 

 :تاريخ الجنائيال- 8

 سجنو؟. -إيقافو  -ىل سبق: تحذيره  -

حسب معمومات -إذا كان ذلك بسبب اضطرابو، أو أن اضطرابو كان نتيجة لتمك الخبرة  -
 المفحوص.
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 الجوانب األسرية والشخصية: - 9

ىل عانى أو يعانى أحد والديو من مرض عضوي مزمن، أو أزمات قمبية، أو اضطراب نفسي  -
 لخ؟.ا… أو عقمي 

 الزوج، الزوجة.  -األبناء  -األخوات  -اإلخوان  -الحالة الصحية الراىنة لـ: الوالدين  -

 وىل حدث خالليا أمراض؟. -تعيسة  -فترة الطفولة: سعيدة  -

 سيئة، ومع َمن ِمن أفرادىا؟. -نوع العالقة األسرية: جيدة  -

 مع من يسكن؟. -

 حسب معمومات المفحوص. -الطموحات  -

 العادات الضارة: - 11

 التدخين: عدد السجائر التي يدخنيا يومًيا. -

 أحياًنا. -أسبوعًيا  -الكحول: يومًيا  -

 ، طريقة وعدد مرات االستخدام.LSDعقار ىموسة  -ىيروين  -المخدرات، نوعيا: حشيش  -

 التعميم: - 11

 السن عند الحصول عمى كل شيادة تعميمية.  -

 الخ.… اإلعدادية  -في كل مرحمة دراسية االبتدائية مستوى التحصيل الدراسي  -

تأثير االضطراب أو المرض عمى المستوى الدراسي أو عمى االستمرار أو االنقطاع عن  -
 الدراسة.

 المينة:- 12

 الوظيفة الراىنة. -

 مدة سنوات الخبرة في كل وظيفة.  -

 مدى تأثير االضطراب عمى أدائو الوظيفي.  -

 تمبيتو لمتطمبات المفحوص الحياتية.الدخل ومدى  -

 
 االختبارات النفسية أو القدرات العقمية:- 4

عادًة يتم تطبيق أكثر من مقياس أو اختبار، ويعتمد عددىا ونوعيا عمى سبب اإلحالة  
وحالة المفحوص، ويضاف إلييا ما توفر لدى الفاحص من مقاييس واختبارات مناسبة لكل 
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 ، إلى:مفحوص، وتنقسم االختبارات

 :االختبارات المقننة- 1

 يجب مراعاة النقاط التالية عند تطبيق االختبارات المقننة، وىى:

التي  -عرض نتائج كل مقياس أو اختبار كُل عمى حده، معتمًدا عمى الدرجات المعيارية  -
 وليس الدرجات الخام. -يعتمد عمييا في تفسير النتائج

 س أو االختبار:إعطاء فكرة موجزة عن نوعية المقيا -

 ىل ىو اختبار لفظي أم أدائي؟.•   

 الخ.… ىل ىو اختبار ذكاء أم اختبار ذاكرة أم شخصية •   

مثاًل: الدرجة التي حصل عمييا كصنف  -يتم تصنيف الدرجة التي حصل عمييا المفحوص  -
عميمي مقارنًة بمن ىم في مثل سنو ومستواه الت… الخ … ضمن فئة المتوسط أو فوق المتوسط 

 وجنسو.

 االختبارات غير المقننة:- 2

 -التي تعتمد عمى ميارة الفاحص -عادًة ما يتم تطبيق مثل ىذا النوع من االختبارات  
 عمى المفحوصين المحولين لمتقييم النفس عصبي.

التعرف  -األيمن، األيسر  -التوجو أو اإلدراك  -وتتضمن ىذه االختبارات: التناسق أو التآزر 
 المجال البصري. -التعرف باإلصبع  -بالممس 

 التعميق عمى األداء في االختبارات:- 5

 : مستوى الذكاء العام -5/1

الحديث بإيجاز عن مستوى ذكاء المفحوص بناًء عمى أداءه في اختبارات الذكاء، وما  
إذا كان ىناك تدىور في قدراتو العقمية من خالل حساب معامل التدىور العقمي في مقياس 
وكسمر لذكاء الراشدين مثاًل، وما إذا كان يوجد مؤشرات عمى وجود اضطراب نفسي أو عقمي من 

 خالل حساب معامالت التشتت، مع محاولة الربط بين نسبة ذكائو ومستواه التعميمي.

 الشخصية:- 5/2

التطرق لنتائج اختبارات الشخصية، وما إذا كان يوجد مؤشرات عمى وجود اضطراب  
… مثاًل، أو مقياس بك لالكتئاب  MMPIمي من خالل الصفحة النفسية لمقياس نفسي أو عق

 الخ.
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  الذاكرة والتعمم:- 5/3

التطرق لمستوى ذاكرة المفحوص مع التمييز بين أداءه عمى االختبارات التى تقيس  
طرق كما يتم الت-المرجعية  -الذاكرة قصيرة المدى واالختبارات التي تقيس الذاكرة بعيدة المدى 

 لمتعمم المفظي وأثر النسيان.

 .الوظائف البصرية- 5/4

 .الصورة الجسمية- 5/5

 : من خالل متابعة أداء المفحوص عمى المقاييس.الوظائف النفس حركية- 5/6

 .المغة التعبيرية واالستقبالية- 5/7

 
 االستنتـــاج النهائي: -6

الفاحص إلى بعض بناًء عمى الربط بين الشواىد المستخمصة مما سبق يخمص  
المؤشرات التي تفترض وجود اضطراب محدد من عدمو، أو قصور في وظيفة معرفية أو قدرة 
عقمية من عدمو، مع اقتراح بعض التوصيات المتعمقة بما يمكن أن يقدم لو من خدمات تعميمية 

 أو عالجية أو تأىيمية.

 الشامل. وتبنى تمك المقترحات عمى تفسير النتائج المتوفرة من التقييم

كما قد يقترح الفاحص طمب إعادة التقييم النفسي بعد فترة زمنية معينة خصوًصا إذا كان األمر 
يتعمق بإلحاق المفحوص بمينة معينة أو برنامج دراسي أو تدريبي، أو عندما يترتب عميو قرار 

 من جية أمنية أو ىيئة قضائية.
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