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كأحد أعضاء الفريق العالجي اإلكلينيكي  النفسي  االختصاصيمدى إدراك األطباء لدور 
 مبدينة مصراتةة لألمراض املزمن

 
 أ. عادل مصطفى سلطان   

 كلية االداب - جامعة مصراتة
 :مقدمة

ن طبيعة األمراض وأسباهبا قد إ)) حيث ، األمراض بشكل عام تغًنت النظرة يف رلال
حٌن أن  ففي ،األمر يف النصف األول من ىذا القرن وخضعت لتغًنات كبًنة عما كان علي

فقد أصبحت األمراض ادلزمنة ىي األكثر  ،على األمراض ادلعدية امعظم االىتمام كان منصب  
وقت الراىن وإذا دققنا يف طبيعة األمراض ادلزمنة فإننا سنجد رلموعة من السمات المالحظة يف 

بينما  ،واجلراثيمالفًنوسات  تكون سببهااليت تتميز هبا ىذه األمراض من بينها أن األمراض ادلعدية 
 وك والعوامل االجتماعيةوبٌن منط احلياة والسل ،توجد عالقة وطيدة بٌن غالبية األمراض ادلزمنة

ويتعلق النجاح دبدى فاعلية ادلريض يف  ،، كما أن إجراءات العالج لألمراض ادلزمنة صعبةوالنفسية
 .اإلسهام يف العالج كذلك يف مساعدتو كي يتعايش مع مرضو

أن ذبعل األطباء وادلؤسسات الصحية والعالجية   كفيلة  كل ىذه السمات والعوامل
مفاىيم تقليدية للمرض عاجزة وحدىا عن  تتبىن واليت ،كافة ذات االذباىات العضوية اخلالصة

مل على اجلوانب تشلا يدفع إذل إعادة النظر يف مفهومها للمرض ليش ،مواجهة األمراض ادلزمنة
النفسي اإلكلينيكي كأحد أعضاء  ختصاصيشلا يؤكد ضرورة إشراك األطباء لال ،النفسية للمرض

سباب وراء ىذه األمراض قد تكون نفسية وما وذلك ألن األ ،الفريق العالجي لألمراض ادلزمنة
 الختصاصياألمر الذي ال ديكن ل ،رىاقات نفسية واجتماعية كبًنةإينتج عن ىذه األمراض من 

وإدراكهم ادلتزايد لضرورة  ،كما أن احتكاك األطباء اليومي مع األمراض ادلزمنة  ،هوحد وغطييُ أن 
وعدم توفر ادلعارف النفسية الالزمة لدى  ،غًنىامراعاة العوامل النفسية يف األمراض اجلسدية و 
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النفسي  االختصاصيوإذل إشراك ، احلاجة إذل ادلعارف النفسيةأدى إذل ظهور األطباء 
 .(1)(( اإلكلينيكي يف اإلشراف والعالج وإعادة التأىيل

زالت بعيدة عن مواكبة  ومن انفلة القول اإلشارة إذل أن ادلؤسسات الصحية ما
العالج وىيمنة ادلؤسسات أتثًن ادلفاىيم التقليدية السائدة حول ادلرض و  تَ زالت ربَْ  وماالتغًنات 
، على الرغم من أن الوعي ادلرض والصحة من مسؤوليتها وحدىادعائها أن قضااي الطبية اب

والسياسات  ،النفسي واالجتماعي حيمل مؤشرات تدفع ابذباه إعادة النظر يف ىذه ادلفاىيم
رىاقات النفسية واالجتماعية الكبًن يف التكاليف واإل االنفجارعة ربث ضغط الصحية ادلتب

 .اوادلؤدية إليها أيضً  امنة عمومً النامجة عن األمراض ادلز 
النفسي اإلكلينيكي  ابالختصاصيويرى الكثًن من الباحثٌن أن األدوار ادلنوطة )) 

شارات النفسية لألفراد تتمثل يف تشخيص االضطراابت النفسية وعالجها، وتقدمي االست
 .(2)(( وادلؤسسات العالجية

 مشكلة الدراسة:

اصة فيما يتعلق وخ- رلال صحة الفرد النفسية واجلسديةيتكون فريق العمل يف )) 
النفسي اإلكلينيكي،  االختصاصيمن عدد من ادلتخصصٌن أو ادلهنيٌن مثل  -ابألمراض ادلزمنة

اختصاصيٌن  وقد تتسع ىذه التخصصات لتشمل ،االجتماعي واالختصاصيوالطبيب النفسي، 
 .(3)(( التمريض وغًنىم سُلَْتّصىآخرين مثل 

                                        
 ،0987 ،، كلية الرتبيةة دمشق ضلو مسائل اخلدمة النفسية، جامعة دمشق، اذباىات أطباء مدينمطاوع بركات -0

 .4ص
دار ادلريخ  ،والعالج النفسي، الرايض، علم النفس اإلكلينيكي: مناىج التشخيص إبراىيمعبد الستار  - 2

 .07ص ،1988 ،للنشر
ع، مجعة سيد يوسف، االضطراابت السلوكية وعالجها، القاىرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزي -3

 .364، ص2111
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ولكي يؤدي ىذا الفريق عملو على أكمل وجو جيب على كل عضو أن يكون لديو فهم 
لتشابو األدوار اليت يؤديها كل من  اونظرً  ن.و صحيح للمهام واألدوار اليت يؤديها أعضاء الفريق اآلخر 

 االختصاصيفإن بعض األطباء ردبا يرون أن قيام  لنفسي اإلكلينيكي والطبيب العضوي،ا صّ دلختا
اعتداء على مهام ال ديكن  النفسي اإلكلينيكي دبمارسة التشخيص والعالج يف رلال األمراض ادلزمنة

النفسي اإلكلينيكي أبن دوره  االختصاصيأن ديارسها سوى الطبيب. وبطبيعة احلال فإن إحساس 
يتوذل رائسة الفريق العالجي، قد يولد لديو بعض ما  اغًن مفهوم من قبل الطبيب الذي غالبً 

 اإلحباطات والضغوط النفسية اليت قد تعيقو عن أداء دوره كما ينبغي.
النفسيٌن قد ال يكون  االختصاصيٌنإن معظم العاملٌن يف رلال صحة الفرد من غًن 

وقدرتو على شلارسة مهامو  ،النفسي اإلكلينيكي االختصاصياالستعداد لالعرتاف بكفاءة لديهم 
النفسي اإلكلينيكي  االختصاصياليت مت أتىيلو وتدريبو عليها. كذلك فإن األطباء يرون أن 

وتقدمي االستشارات النفسية فيما خيص  ،قدرات دلمارسة التشخيص والعالج وليست لدي
ة ألنو دل اصة فيما يتعلق ابألمراض ادلزمنخبىا عوامل نفسية و ءيت تكمن ورااألمراض اجلسدية ال

 كافيٌن يف ىذه اجملاالت. الً وأتىي ايتلق تدريبً 
مثل دراسة فهد عبد هللا  فقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات ،ومن انحية أخرى

الدور الذي يقوم ن عامة الناس يدركون أ( 2113ودراسة وائل أمٌن العلي )( 2115) الربيعة
النفسي  االختصاصيحيث أشارت ىذه الدراسات إذل أن  ،النفسي اإلكلينيكي االختصاصيبو 

اإلكلينيكي قادر على القيام بتشخيص االضطراابت النفسية وعالجها، وتقدمي االستشارات 
يص تتمثل يف تشخ ةالنفسي اإلكلينيكي أبدوار رئيس االختصاصيالنفسية، وابإلضافة إذل قيام 

 .قلية وتقدمي االستشارات النفسيةوعالج االضطراابت الع
 االختصاصيينتظر من )) عن فاحل العتييب:  الً ( يقول نق2112ن دمحم الصبوة )إف

، ويف تدريب أفراد ادلهن األخرى ادلتصلة دبجال ضرورة ادلشاركة يف شلارسة التخصصالنفسي 
االختصاصيٌن ، و النفسيٌن وادلمرضٌنطب واألطباء الالصحة النفسية،كاألطباء يف رلال 
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، وغًنىم كثًنون. تدريبهم على إصلاز مهامهم بنجاح وأبقل عدد من العمليات االجتماعيٌن
 .(1) (( واخلطوات الالزمة لإلصلاز

النفسي اإلكلينيكي من قبل عامة الناس وقلة وضوح ىذا  االختصاصيإن فهم دور 
األطباء يطرح قضية رئيسة رباول الدراسة احلالية  االدور من أعضاء الفريق العالجي وخصوصً 

وديكن ربديد  .النفسي اإلكلينيكي االختصاصيوىي معرفة مدى إدراك األطباء لدور  ،حبثها
 :اآليتمشكلة الدراسة احلالية بشكل دقيق  يف السؤال الرئيس 

النفسي اإلكلينيكي كأحد أعضاء الفريق  االختصاصيما مدى إدراك األطباء لدور 
 آلتية:رع من ىذا السؤال األسئلة اويتف العالجي لألمراض ادلزمنة؟

النفسي  االختصاصييف إدراك األطباء لدور  اإحصائي   ةىل ىناك فروق دال .0
 الطبيب؟  تعزى جلنساإلكلينيكي كأحد أعضاء الفريق العالجي 

النفسي  االختصاصييف إدراك األطباء لدور  اإحصائي   ةىل ىناك فروق دال .2
 عدد سنوات خربة الطبيب؟تعزى لاإلكلينيكي كأحد أعضاء الفريق العالجي 

 أمهية الدراسة: 
النفسي اإلكلينيكي وبقية أعضاء االختصاصي تعترب الدراسات اليت تناولت العالقة بٌن 

اصة تلك الدراسات اليت تركز على إدراك األطباء دلا يتمتع بو خبو  ،الفريق العالجي قليلة
 .وما يؤديو من مهام، النفسي اإلكلينيكي من مهاراتتصاصي االخ

احمللية حول إدراك األطباء لدور  ةبيئالوجد دراسات يف تالباحث ال  اطالعويف حدود 
 االنفسي اإلكلينيكي، كذلك أتيت أمهية الدراسة احلالية يف كوهنا تتناول موضوعً  االختصاصي

 النفسي اإلكلينيكي. االختصاصيلدور وىو الكشف عن مدى إدراك األطباء  ،احديثً 
الباحث أيمل يف أن تكون الدراسة احلالية دبثابة إضافة  جعلتن حداثة ىذا ادلوضوع إ

فإن نتائج الدراسة احلالية  اوأخًنً  ،إذل الرتاث السيكولوجي يف اجملتمع احمللي والعادل العريب

                                        
العتييب، دور األخصائي النفسي اإلكلينيكي يف ادلستشفيات احلكومية يف مدينة الرايض، جامعة  فاحل الدلبحي -0

  .8، ص: 2100انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستًن، السعودية، الرايض، 
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اوتوصياهتا   النفسي اإلكلينيكي. لالختصاصيح الدور احلقيقي يتسهم يف توض ُردبم
 أهداف الدراسة: 

 ية: آلتيف ضوء ما سبق فإن الدراسة احلالية تسعى إذل ربقيق األىداف ا
 االختصاصيلدور  (عينة الدراسة)التعرف على مدى اختالف إدراك األطباء  .0

  .دلتغًن اجلنس االنفسي اإلكلينيكي طبقً 
 االختصاصيلدور  (عينة الدراسة)التعرف على مدى اختالف إدراك األطباء  .2

 دلتغًن سنوات اخلربة. االنفسي اإلكلينيكي طبقً 
 حدود الدراسة: 

   : تتحدد الدراسة احلالية دبا أييت
اقتصرت الدراسة احلالية على عينة من أطباء مدينة مصراتة لعام  :. عينة الدراسة0

  .م2103

  : . مفاىيم الدراسة2
مؤىل يف رلال الطب يقوم بتشخيص  ولديالطبيب البشري: ىو كل شخص  –

 وعالج األمراض العضوية. 
 ختصاصيالنفسي اإلكلينيكي: يقصد ابلدور ىنا ادلهام ادلنوطة ابال االختصاصيدور  –

وادلتمثلة يف تشخيص االضطراابت النفسية وعالجها وتقدمي االستشارات  ،النفسي اإلكلينيكي
 .البحوث النفسية النفسية لألفراد وادلؤسسات العالجية وعمل

النفسي  االختصاصي (0994يعرف ىودلز )ينيكي:النفسي اإلكلاالختصاصي  –
ويكون  اإلكلينيكي، يف علم النفس ةالشخص احلاصل على درجة دكتورا)) اإلكلينيكي أبنو 
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على تشخيص  احبيث يصبح قادرً  ،ال اإلكلينيكيـي اجملـف افٍ ـعلى تدرب ك الً صـحا اًـ أيض
 .(1)(( االضطراابت النفسيةالج ـوع

يقومون بتشخيص وعالج  االختصاصيٌنالفريق العالجي: ىو رلموعة من  –
والكشف عن األسباب اليت تكمن وراء ىذه األمراض سواء  ،األمراض اليت قد يصاب هبا الفرد

  .جسدية أمأكانت ىذه األمراض نفسية 
 ري:  اإلطار النظ

 :النفسي اإلكلينيكي االختصاصي: الً أو 

نفسي حاصل على  سلتصأبنو ))  النفسي اإلكلينيكي االختصاصي ساراسون فر يع
وىو مدرب  ،ومتخصص يف السلوك غًن العادي ،ةما تكون الدكتورا ادرجة علمية عالية غالبً 

، إعلى تشخيص وعالج اضطراابت الشخصية واالضطراابت النفسية األخرى غًن عضوية ادلنش
 راسات النفسية.بعمل البحوث والد اويقوم أيضً 

 قنياتالنفسي اإلكلينيكي ىو الذي يستخدم األسس والتاالختصاصي حيث إن 
يف الفريق  الختصاصٌنوالذي يتعاون مع غًنه من ا ،والطرق واإلجراءات السيكولوجية

االجتماعي وغًنمها، كل يف حدود إعداده وتدريبو  الختصاصياإلكلينيكي مثل الطبيب وا
والتنبؤ من  وديناميات شخصية العميل )ادلريض( وتشخيص مشكالتبقصد فهم  ،وإمكاانتو

احتماالت تطور حالتو ومدى استجابتو دلختلف أساليب العالج مث العمل على الوصول ابدلريض 
 .(2)(( ذايت شلكن -إذل أقصى توافق اجتماعي 

 
 

                                        
مهنة األخصائي د ضلو ، اذباىات طالب وطالبات علم النفس جبامعة ادللك سعو فهد عبد هللا الربيعة -0

، 0996، ، أبريل21ة، اجمللة العلمية لكلية اآلداب، جامعة ادلنيا، مدراسة استطالعي – النفسي اإلكلينيكي
 .95-65ص
 .44، ص0983 ،إشكاالت ادلعاجلة النفسية، دار ادلسًنة، بًنوت فيصل عباس، -0
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      : يالنفسي اإلكلينيك االختصاصيخصائص  -
ومنها ما أوردتو  ،اإلكلينيكيالنفسي  الختصاصيهبا اىناك مسات كثًنة البد أن يتسم 

وكذلك ما  ،اللجنة اخلاصة ابلتدريس لعلم النفس اإلكلينيكي يف مجعية علم النفس األمريكي
كما   يالنفسي اإلكلينيكي وى االختصاصيأوضحتو قائمة )كارل روجرز( عن خصائص ومسات 

 :يتأي
 .ن ومعاونتهميالرغبة يف مساعدة اآلخر  .0
 .متع بقدر عال من االستبصارأن يت .2
 .أن يتمتع بصفة التسامح واحرتام وجهات نظر اآلخرين .3
 من الضبط االنفعارل والذايت.  عالٍ  ىأن يتمتع دبستو  .4
 ومستوى الئق من الذكاء االجتماعي. ،أن يكون على مستوى أكادديي عال .5
 .القدرة على ادلرونة والقيادة واإلبداع والصرب وحسن اإلصغاء وكون لديتأن  .6
  القدرة العلمية واألكادديية ادلمتازة. .7
 ادلثابرة وادلسؤولية. .8
 القدرة على ضبط النفس. .9

 .األساس الثقايف الواسع .01
  .القدرة على تكوين العالقات الطبية مع اآلخرين .00
 .احلساسية لتعقيدات الدوافع .02
 .وتقبلو لواحرتامو لكل إنسان  .03
 .القدرة على فهم السلوك اإلنساين .04
 .الروح ادلوضوعية واالذباه االنفعارل غًن ادلتحيز .05
 .(1)ن يدرك قصوره وعجزه االنفعارلأأن يعرف نفسو ودوافعو و  .06

                                        
دار الفكر للطباعة والنشر  ،عمان ،وادلرضي لألطفال والراشدين علم النفس العيادى،زينب دمحم شقًن -0

 .86ص ،2112،والتوزيع
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 :متع خبصائص ومسات شخصية من أمههاالنفسي أن يت االختصاصييتعٌن على و  
  .ومساعدهتم يف حل مشكالهتماالىتمام ابلناس والرغبة يف معاونة اآلخرين  .0
 القدرة على إقامة عالقات فعالة مع اآلخرين. .2
لدوافعو ورغباتو وحاجاتو ومشاعره إذ ؛ من االستبصار الذايت أن يتمتع بقدر عالٍ  .3

 .مارسة اإلكلينيكية على الفرد )ادلفحوص(ادلأن العوامل الذاتية ذلا أتثًن كبًن يف 
اصة خبجيب توافره و  ضروراي   ااإلكلينيكي يشكل مطلبً كما أن الضبط االنفعارل لدى  .4

 .خر بذاتية ادلمارس وانفعاالتوألن ردود فعل الفرد تتأثر بشكل أو آب ؛على مستوى ادلمارسة
كافة مهاراتو   امستخدمً  ،يف شلارستو ويف مساعدتو للمرضى اأمينً  اأن يكون سللصً  -

 .(1)ومرونتو ومعلوماتو من أجل وقاية مريضو وشفائو
 ي: النفسي اإلكلينيك االختصاصياألدوار اليت يقوم هبا  -

النفسي اإلكلينيكي تتمثل يف  الختصاصييرى الكثًن من الباحثٌن أن األدوار ادلنوطة اب
تشخيص االضطراابت النفسية وعالجها، وعمل البحوث النفسية، وتقدمي االستشارات النفسية 

 .(2)لألفراد وادلؤسسات العالجية
النفسي  االختصاصياألدوار اليت يقوم هبا  (0988ج )جولد نرب  حيددكذلك 

 : يتلينيكي فيما أياإلك
 عمل االختبارات النفسية وادلقابالت اإلكلينيكية من أجل تشخيص احلالة. .0
 اإلرشاد والعالج النفسي لألفراد واألزواج واألسر واجلماعات. .2
، وأسباب ادلرض النفسي ،ووظائفها عمل البحوث النفسية عن منو الشخصية .3

 .وطرق العالج النفسي وغًنىا
لصحةالنفسية اختبار وتدريب اجلماعات غًن ادلهنية كادلساعدين يف رلال ا .4

 .واجلماعات التطوعية

                                        
 .77، ص0994، دار الفكر اللبناين بًنوت، ،والتطبيق النظرية أضواء على ادلعاجلة النفسية بٌن، عباس فيصل -0
 .84، ص، مرجع سابقبراىيمعبد الستار إ -2
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تقدمي االستشارات النفسية للمؤسسات العالجية من أجل وضع برامج للعالج  .5
 .(1)والوقاية من االضطراابت النفسية

النفسي اإلكلينيكي يكمل  االختصاصيىذا اجملال أن يف  ٌنصّ تَ ادلخْ  كثًٌن منويرى  
 دوره وينجز مهامو عندما يكون داخل الفريق العالجي ابدلؤسسات العالجية.

النفسي فيما  االختصاصيدور   (Agresta)2114 ويف االذباه نفسو حيدد أجريستا،
 : يتأي

 عمل االختبارات النفسية. -
 الفردي واجلمعي.اإلرشاد والعالج النفسي  -
 االستشارات النفسية. -

 االختصاصييشًن إذل أن فعن عطوف ايسٌن  الً ( نق0989أما جوليان روتر )
 ية:آلتي اإلكلينيكي يقوم ابألدوار االنفس

رلرد قياس القدرة احلالية  قياس الذكاء والقدرات العامة. وىذا النشاط ال يتضمن .0
تقدير إمكاانتو، وكفاءاتو، وأثر ادلشكالت أو الظروف األخرى اليت  ابل يتضمن أيضً  ؛للفرد

 ربيط بو يف قيامو بوظائفو العقلية.
طلق يُ قياس الشخصية ووصفها وتقوديها، وما يتضمنو من تشخيص ما ديكن أن  .2

  .عليو السلوك ادلشكل أو الشاذ أو غًن التوافقي
 .(2)العالج النفسي .3

 دي:   منوذج للتعاون اجمل :قم العالجيالفريق أو الطا :ااثنيً 
مناذج سائدة إلمكاانت العمل ضمن  ةعن حامد زىران أن ىناك ثالث الً يذكر مشيت نق

، حيث جيتمع عدد من األشخاص النموذج األول ذو التخصص الواحد .فريق عالجي متكامل

                                        
واألمراض ادلهنية: دورة يف الوقاية والتشخيص والعالج. دراسات  دمحم صليب الصبوه، االختصاصي النفسي -0

 329، ص 2112، نفسية
 .97-96، ص0986دار العلم للماليٌن،  علم النفس العيادي )اإلكلينيكي (، بًنوت، ،عطوف زلمود ايسٌن -2
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اختصاصهم، مثل ادلتخصصٌن يف اجملال نفسو للتعاون على رعاية حاالت تقع ضمن نطاق 
اجتماع عدد من ادلعاجلٌن النفسيٌن لتبادل اخلربات وادلشورة حول احلاالت اليت يتناولوهنا، 

 النموذج الثاين فهو الفريق متعددأما  ،الفريق طبيعة تعليمية تدريبية اوالغالب أن ذلذ
، يف رلاالت سلتلفة االختصاصيٌنالتخصصات، وىو يتألف من رلموعة من األشخاص 

،  سبت اختصاصهم إليها بشي من الصلةتمون يف نفس الوقت بظاىرة أو حبالة زلددة ويه
 االختصاصيكاجتماع الطبيب النفسي مع طبيب األسرة وادلعاجل النفسي، ابإلضافة إذل 

يف الرتبية اخلاصة وإعادة التأىيل لتغطية جوانب سلتلفة تتعلق  االختصاصيٌناالجتماعي أو 
أما النموذج الثالث فهو فريق البٌن  ،ة الالزمة للحالة موضوع البحثبطبيعة اإلشراف والرعاي

أو ىي زبصصات فرعية  ،من زبصصات قريبة من بعضها ازبصصي وىو يف العادة يضم أشخاصً 
وطبيب التغذية، أواجتماع  ،عصابطبيب األمعالذباه زبصصي أمشل، كاجتماع الطبيب النفسي 

 .(1)ختصاصي القياس النفسيادلعاجل النفسي مع ادلرشد النفسي وا
العالجي يف األدبيات النفسية، فعلى األغلب يقصد بو ذلك عندما يذكر الفريق 

من اختصاصات متنوعة وردبا بعيدة عن  االنموذج الثاين، أي الذي يضم بٌن أفراده أشخاصً 
 ،سيبعضها البعض،كاجتماع طبيب األسرة مع الطبيب النفسي مع ادلعاجل النفسي وادلرشد النف

 اأيضً ادلتخصصٌن يف الدراسات الدينية وقد ديتد إطار الفريق ليشمل كذلك اختصاصي القانون و 
يف بعض احلاالت، مع إمكانية دخول بعض أفراد أسرة ادلريض يف إطار العاملٌن ضمن مثل ىذا 

 الطاقم.                                  
يف التفهم واالنفتاح والتقبل وتتحدد واجبات أعضاء الفريق ابلدرجة األوذل 

الختصاصات اآلخرين وخرباهتم ووجهات نظرىم، هبدف أتمٌن الرعاية ادلتكاملة ادلثلى للحاالت 
إن اندماج أعضاء الفريق يف وحدة متكاملة يؤدي يف العادة إذل ، ملهماليت تقع ضمن رلاالت ع

التقليل من احلساسيات النامجة عن موضوع تراتب السلطة بٌن أعضاء الفريق، وينعكس ىذا 
 . على مستوى اخلدمة ادلقدمة من قبلهم لألفراد اجيابيً إ

                                        
 .76، ص 0981 ،القاىرة ،حامد عبد السالم  زىران، الصحة النفسية والعالج النفسي، عادل الكتب -0
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 : اآليت ربديدىا يفأما السمات اليت ينبغي أن تتوفر يف أعضاء الفريق الفعال فيمكن 
 .معرفة كل فرد من أفراد الفريق حبدود اختصاصو وبدوره يف الفريق .0
ا بشكل ادلعرفة اجليدة ابدلسائل اليت تتطلب استقاء ادلعلومات عنها ومواجهته .2

 .، أو ما يسمي اجملاالت البينيةمشرتك من اختصاصات سلتلفة
 .لفريق وما يستطيع كل منهم تقدديواادلعرفة اجليدة بطبيعة اختصاص بقية أفراد  .3
 .يق ككلر أفراد الفريق قدراهتم على التأثًن وادلشاركة ادلتبادلة يف برامج الفر يتطو   .4

مزااي العمل ضمن الفريق العالجي، من وحي التجربة   Steen)0992)  وتتناولستٌن
الرعاية األولية، فتذكر  ىناك بفريق فيما صار يسمى اعتيادايً  ،الربيطانية اخلاصة هبذا اجملال

ونورد واحد  ، أي ادلتخصص وادلتعاجل يف آنمن طريف العملية الً اليت تفيد ك رلموعة من ادلزااي
 أمهها فيما يلي: 

اإلحاطة والشمول بتفاصيل دقيقة من خالل ذبمع ادلعلومات على مدى زمين . 0
الطبيب  ،لفرد ) طبيب األسرةومن خالل عالقات االختصاصيٌن ادلختلفة ابحمليط العام ل ،طويل

 خل (إ ... االجتماعي االختصاصي ،النفسي
الدقة يف التشخيص لبوادر ادلرض وتداركو قبل استفحالو من خالل منهج الوقاية . 2

 األولية. 
التغيًن التدرجيي الذباىات العاملٌن ضمن الفريق حيال إمكاانت بقية العاملٌن فيو . 3

 .واختصاصاهتم
دبهارات ادلقابلة ومجع يتعلق فيما  ،االختصاصٌن للعادات اجليدةاكتساب . 4

 ادلساعدة، من خالل العمل على أرض الواقع ومالحظة يبادلعلومات وبناء عالقة الثقة مع طال
 .رات ادلتخصصٌن اآلخرين يف الفريقمها

خالل ويضيف مانزي يف نفس ىذا اجملال مكاسب مهمة حيققها ادلرشد النفسي من 
 : من فريق من ىذا النوع، تتجلى يفعملو ض
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ازدايد الشعور ابلثقة والدعم لدى ادلرشدين من خالل عملهم مع اآلخرين  -
 .انيات الدعم ادلتبادل فيما بينهموإمك

   .ازدايد ادلعلومات ادليدانية ادلتعلقة ابإلحاالت وحاالت االضطراابت اجلسدية -
 .تعمق الفهم الكلي للحاالت الفردية -
حاالت االضطراابت  دة القدرة على ادلواجهة الشمولية حلاالت الضغط و زاي -

 .السيكوسوماتية
النفسيٌن واالجتماعيٌن وغًنىم ضرورة اقتضتها  االختصاصيٌنلقد أصبحت مشاركة 

طبيعة األمراض والتحول احلاصل يف طريقة فهمها وتناوذلا، والتطور احلاصل يف الوعي الصحي 
واالقتصادي على  ،لذي تنعكس آاثره على الوضع اإلنتاجي للفردا ،والنفسي واالجتماعي

 .(1)ةادلستوايت اجلماعية بصورة اجيابي
 األمراض املزمنة:: ااثلثً 

اض ال وىي أمر  ،ابألمراض غًن ادلعدية اىي رلموعة من األمراض اليت تسمى أيضً 
ة طويلة ضمن ، وأتخذ عادة إصابة الشخص هبا وتطورىا فرت تنتقل ابلعدوى من شخص آلخر

 : وتشمل أربع رلموعات رئيسية وىي ،اعملية بطيئة نسبيً 
 .لبية والدماغية وارتفاع ضغط الدمأمراض القلب مثل السكتات الق -
، مثل األزمة واالنسداد الرئوي ادلزمن ةالسرطان أبنواعو وأمراض اجلهاز التنفسي ادلزمن -

 (2).وداء السكري
 :بقةالدراسات السا

على دراسة مشاهبة بشكل قاطع  انو دل يتم العثور زلليً أبل عرضها يؤكد الباحث ق
الباحث كتفي يلذلك س – لدراسة احلالية،وىذا يعكس ندرة البحوث احمللية يف ىذا اجملالل

لصعوبة احلصول على النص الكامل  اونظرً  ،ابلدراسات األجنبية اليت سبكن من احلصول عليها

                                        
 .6-4ص، مرجع سابق ،مطاوع بركات -0

-2  http://www.shooq2.com2008. 
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معظمها مت التطرق إليها يف بعض الكتب العربية فقد مت اختيار  نم إحيث  للدراسات األجنبية،
 :البعض منها
 (:1991)(Blumenthal, S. & Lavender)  دراسة: بلومنثال والفندر .1

النفسي اإلكلينيكي كما يدركو أعضاء الفريق العالجي  االختصاصيدراسة عن دور 
االجتماعيٌن، واألطباء النفسيٌن،  صاصيٌناالختمن  افردً  (55من ) ةوذلك على عينة مكون

اد العينة على أن التشخيص وقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة إمجاع أفر  ،وادلرشدين، وادلمرضٌن
، وشلارسة أساليب العالج السلوكي ادلعريف تعترب من أىم النفسي، وتقدمي االستشارات النفسية

% من أفراد العينة أن  96ي، وقد ذكر النفسي اإلكلينيك االختصاصياألعمال اليت ديارسها 
% منهم أن تقدمي  83النفسي اإلكلينيكي، وأفاد  االختصاصيالتشخيص النفسي من مهام 

، يف حٌن أفاد النفسي اإلكلينيكي االختصاصياالستشارات النفسية مهمة أساسية من مهام 
 ة الثالثة.   % منهم أن شلارسة أساليب العالج السلوكي ادلعريف أتيت يف ادلرتب 72

 (: 1993)  (Mathhew) دراسة: قام ماثيو .2
االجتماعيٌن لدور  االختصاصيٌندراسة ىدفت إذل معرفة إدراك األطباء النفسيٌن و 

( 21و ) انفسيً  ابً ( طبي06النفسي اإلكلينيكي  وذلك على عينة مكونة من ) االختصاصي
% من  4017وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  .من والية كونيكتيكت األمريكية ايً اجتماع اسلتصً 

كلينيكي من أجل النفسي اإل االختصاصي أفراد العينة أفادوا أهنم يقومون بتحويل احلاالت إذل 
 .0617،كما أوضح التشخيص النفسي

أن التشخيص والعالج النفسي والعناية الالحقة ىي األسباب الرئيسة اليت ذبعلهم يقومون  
كما كشفت ىذه الدراسة عن وجود فروق   ،النفسي اإلكلينيكي الختصاصيابتحويل احلاالت إذل 

االجتماعيٌن يف إدراكهم لدور الختصاصٌن ذات داللة إحصائية بٌن األطباء النفسيٌن وا
االجتماعيٌن الذين يرون أن من أىم  االختصاصٌنوذلك لصاحل  ،النفسي اإلكلينيكي االختصاصي

بٌن  ا، كما أظهرت النتائج اتفاقً ينيكي قيامو بتقييم شخصية ادلريضالنفسي اإلكل االختصاصيمهام 
على أن العالج النفسي وشلارسة مهام علم النفس  ٌناالجتماعي االختصاصٌناألطباء النفسيٌن و 
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، وأن التصريح للمرضى النفسي اإلكلينيكي االختصاصيعمال اذلامة اليت يزاوذلا األالشرعي من 
من األمور اليت ال يستطيع ىي ة وعالج االضطراابت العقلية الشديدة بدخول ادلستشفات النفسي

 . النفسي اإلكلينيكي التعامل معها بكفاءة اتمة االختصاصي
 (: 2001) (Bremer  eta)  هئدراسة: برمير وزمال  .3

النفسي اإلكلينيكي  االختصاصيدراسة ىدفت إذل معرفة آراء الناس حول كفاءة 
تراوحت أعمارىم  ا( فردً 032وقـد تـكونت عينة الدراسـة من )  ،دوره ادلهـينوقدرتو على القيام ب

النفسي اإلكلينيكي  االختصاصيوتوصلت ىذه الدراسة إذل أن  ،( سنة68 -08بٌن ) 
اابت العقلية مثل والطبيب النفسي كاان أقدر أعضاء الفريق العالجي على عالج االضطر 

 . االكتئاب احلاد

 : (2001) (Pryor  &Nowles) ونويلزدراسة: بريور  .4
النفسي  االختصاصيالدراسـة إذل معرفة اذباىات األطباء العموميٌن ضلو  ىذة ىدفت

وقد   ،( سنة69 – 26( تراوحت أعمارىم بٌن )015عينة قوامها ) من خاللاإلكلينيكي 
لينيكي  النفسي اإلك االختصاصيكشفت ىذه الدراسة عن أن اذباىات األطباء بشكل عام ضلو 

النفسي  الختصاصيات حيولن ادلرضى إذل ابأن الطبي إذل كما أشارت النتائج  ،كانت مقبولة
 االختصاصيجيايب ضلو وىذا اإلجراء ردبا يعكس اذباىهن اإل ،بنسبة أكرب شلا يقوم بو األطباء
ة كذلك أوضحت النتائجأن غالبي  ،ا لديو من مهارات وقدراتدبالنفسي اإلكلينيكي وثقتهن بو و 
بفعالية يف برامج العناية النفسي قادر على ادلشاركة  االختصاصياألطباء والطبيبات يعتقدون أن 

 .الطبية
 (:2011دراسة: فاحل العتييب )  .5

النفسي اإلكلينيكي من وجهة نظر العاملٌن   الختصاصيإذل معرفة دور ا دراستو ىدفت
( من األطباء وادلمرضٌن 080وذلك على عينة مكونة من ) ،يف ادلستشفيات  يف مدينة الرايض

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون  ،واألطباء النفسيٌن االختصاصٌنو 
النفسي اإلكلينيكي اليت أتتى يف ادلقام األول ىي قياس  الختصاصيغالبا على أن أىم أدوار ا
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على موافقون غالبا ىم لك لذعلى التاريخ ادلرضي للمريض و مث التعرف  ،والقدرات العامة ،الذكاء
 ىي أتتى يف ادلقام األول، اليت النفسي اإلكلينيكي االختصاصيأن من أىم ادلهارات اليت جييدىا 

مث ادلهارة يف إقامة عالقة قوية مع ادلرضى  ،التعرف على دور األسرة يف حدوث ادلرض النفسي
( فأقل يف 1110ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اوقً وأوضحت الدراسة إذل أن ىناك فر 

النفسيٌن  االختصاصٌن، واذباىات أفراد رلتمع الدراسة ىات أفراد رلتمع الدراسة األطباءاذبا
 .النفسيٌن( االختصاصٌنحول ) دور ومهام 

 مناقشة الدراسات السابقة:
من حيث  اتفقتأغلب الدراسات ،اتضح أنم لدراسات السابقةامن خالل عرض 

وفاحل العتييب  (0993( قام مايثو )0997مثل دراسة بلومنتال والفندر )ناهتا فها ونوع عياىدأ
 االختصاصٌنر ـالنفسي من وجهة نظ االختصاصيحيث ىدفت إذل معرفة دور  (2100)

راء آ( معرفة 2110دف دراسة برديو)ـبينما كان ى ،االجتماعيٌن واألطباء النفسيٌن وادلمرضٌن
بريور ونويلر  يتأما دراس .ادلهين هالنفسي على القيام بدور  االختصاصيالناس حول كفاءة 

النفسي االختصاصي ( فقد كان ىدفها معرفة اذباىات األطباء العموميٌن ضلو 2110)
 .إلكلينيكيا

أن إذل ( 0997واختلفت نتائج ىذه الدراسات حيث توصلت دراسة بلومتيالوفندر )
مهام من ادلعريف السلوكي والتشخيص والعالج وتقدمي االستشارات النفسية ىي  أساليب العالج

 
ُ
بٌن األطباء  اىناك فروقً  إذل أن( فقد توصلت 0993و )ثيأما دراسة قام ما النفسي، ْخَتصّ ادل

 
ُ
وذلك لصاحل  ،النفسي االختصاصياالجتماعيٌن يف إدراكهم لدور  ْخَتّصٌنْ النفسيٌن وادل

(إذل أن 2110و )ئتوصلت دراسة بردير وزمالبشكل عام اعيٌن،بينما االجتماالختصاصٌن 
أما دراسة فاحل العتييب .النفسي كانت مقبولة االختصاصياذباىات األطباء بشكل عام ضلو 

النفسي ىي قياس الذكاء والتعرف على  االختصاصيتوصلت إذل أن أىم أدوار فقد ( 2100)
 .دور األسرة يف حدوث ادلرض النفسيلى وكذلك التعرف ع ،التاريخ ادلرضي للمرضى
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دراسة يف ليبيا تتناول  يمةُ دل ذبر أ ،الباحثمعرفة ويف ضوء الدراسات السابقة ويف حدود 
 .  يق العالجيكأحد أعضاء الفر   اإلكلينيكيالنفسي  االختصاصيإدراك األطباء لدور 

 إجراءات الدراسة:  

 منهج الدراسة: 

ألىدافو اليت تتمثل يف التعرف على مدى إدراك  ا، وربقيقً لطبيعة موضوع الدراسة انظرً 
النفسي اإلكلينيكي ضمن الفريق العالجي فقد مت استخدام ادلنهج  االختصاصياألطباء لدور 

 .صفيالو 
 جمتمع الدراسة: 

التابعة لوزارة يتكون رلتمع الدراسة احلالية من مجيع األطباء ابدلستشفيات العامة 
 .م2103 - 2102مصراتة للعام دينة دبالصحة 

 عينة الدراسة:

مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من األطباء دبستشفيات مدينة مصراتة التابعة 
 .من اجلنسٌن اطبيبً  (47لوزارة الصحة حيث بلغ عددىم )

 أداة الدراسة: 

 للخطوات التالية:  اقام الباحث بتصميم أداة الدراسة احلالية طبقً 

، لم النفس جبامعيت مصراتة وطرابلسوجيو سؤال مفتوح إذل أساتذة من قسم عمت ت.0
النفسي اإلكلينيكي يف  االختصاصيوقد تضمن ىذا السؤال توضيح أىم ادلهام اليت يقوم هبا 

وقد أمجع معظم ىؤالء األساتذة على أن  ،ص والعالج لألمراض وخاصة ادلزمنةعملية التشخي
النفسي اإلكلينيكي تنحصر يف التشخيص والعالج  االختصاصيهبا ادلهام الرئيسة اليت يقوم 

 .واالستشارات النفسية

 .العالقة دبوضوع الدراسة يقام الباحث دبراجعة الرتاث السيكولوجي ذ .2
نت يف صورهتا األولية من ، وقد تكو (االستبانة )قام الباحث بصياغة بنود أداة الدراسة  .3

لم النفس جبامعيت مصراتة رلموعة من أعضاء ىيئة التدريس بقسمي ع، ومت عرضها على فقرة 31
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 ،مة فقرات األداة ألىداف الدراسة احلاليةءمدى وضوح ومال لىوقد أبدوا مالحظاهتم ع ،وطرابلس
ادلفحوص إجابتو  الفرد حيث حيدد ،وقد قام الباحث بتصميم ىذه األداة طبقَا لطريقة  )ليكارت(

غًن موافق  -غًن موافق  -  اموافق جدً  -بٌن )موافق  0- 4اس متدرج من على كل عبارة وفقا دلقي
 : ية ذلذه األداةتأكد من اخلصائص السيكومرت ل، وقد قام الباحث اب(بشدة

 :الصدق .1
لتحقق من صدق األداة ادلستخدمة فـي الدراسـة احلالية مت عـرض فقرات األداة يف ل

( فقرة على رلموعة من أعضاء ىيئة التدريس بقسمي علم النفس 31صورهتا األوليـة وعددىـا )
 ،% 85فقرات حيث كانت نسبة اتفاقهم  8وقد أمجعوا على حذف  ،جامعة مصراتة وطرابلس

 .( فقرة فقط22النهائية تتكون من )ورهتا لذا أصبحت األداة يف ص
 :باتثال .2
على أداة الدراسة احلالية   ا( مفحوصً 21مت حساب معامل ألفا كرونباخ لبياانت ) 
 بات.ثن األداة على درجة عالية من الأ( وىذه القيم تشًن إذل 1181قيمة ألفا ) وقد جاءتْ 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بٌن األطباء يف إدراكهم نتائج التساؤل األول: ى

  دلتغًن اجلنس؟ اريق العالجي وفقً النفسي اإلكلينيكي كأحد أعضاء الف االختصاصيلدور 
ىذا التساؤل قام الباحث حبساب ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية وقيمة  عنولإلجابة 

 .( يوضح ذلك0اة الدراسة واجلدول )على أد واإلانث)ت( للفروق بٌن استجابة الذكور 
 مستوى الداللة قيمة " ت " املتوسط االحنراف املعياري 

 21.31 2184 األطباء
215       1114  22103 2197 الطبيبات            

يف درجاهتم على أداة  واإلانثبٌن الذكور  ان ىناك فروقً أيتضح من اجلدول السابق 
على متوسطات أعلى شلا يشًن إذل  نحيت حصل اإلانث،وكانت ىذه الفروق لصاحل  ،الدراسة

وىذه النتيجة ، النفسي كأحد أعضاء الفريق العالجي االختصاصيأكثر إدراكا لدور  اإلانثأن 
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حيت توصلت ىذه الدراسة إذل أن الطبيبات  ،(2110تتفق مع نتائج دراسة بريور ونويلز )
وىذا يعكس اذباىهن  ،كرب شلا يقوم بو األطباءأالنفسي بنسبة صاصي االختحيولن ادلرضي إذل 

ا لديو من مهارات وقدرات. دبوثقتهن بو و  اإلكلينيكي،النفسي  االختصاصيجيايب ضلو اإل
لة ثالث سنوات بكلية الطب عند تدريسو دلادة علم النفس الطيب طي ،وكذلك الحظ الباحث

ميول  أكثر من تدراسة مادة علم النفس الطيب كان ميول اإلانث ورغبتهن يف نم أ ،البشري
 .الذكو

نتائج التساؤل الثاين: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف إدراك األطباء والطبيبات  
 ؟دلتغًن عدد سنوات اخلربة اي وفقً النفسي اإلكلينيكي كأحد أعضاء الفريق العالج ْخَتصّ لدور ادل

باحث حبساب ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية ولإلجابة على ىذا التساؤل قام ال 
 5لفئتٌن )قليلي اخلربة( أقل من  اوقيمة )ت( للفروق بٌن استجابة األطباء على أداة الدراسة وفقً 

 : ( يوضح ذلك2سنوات فأكثر واجلدول ) 5سنوات و)كثًني اخلربة( من 
 مستوى الداللة قيمة "ت" املتوسط االحنراف املعياري 

 06153 0198 اخلربة ويللق
 دال 3131

 04174 0171 اخلربة وكثًن 

بٌن األطباء قليلي اخلربة واألطباء كثًني  اىناك فروقً  نم أيتضح من اجلدول السابق  
ن إِ حيت  ،وكانت ىذه الفروق لصاحل األطباء كثًني اخلربة ،اخلربة يف درجاهتم على أداة الدراسة

، وقد يعزى ذلك على من فئة األطباء قليلي اخلربةعلى متوسط أاألطباء كثًني اخلربة قد ربصلوا 
وأصبح  ،النفسي اإلكلينيكي االختصاصيأن كثًني اخلربة أصبح لديهم إدراك اتم لقدرات إذل 

ىناك لديهم فهم كبًن للمهام اليت يقوم هبا وكذلك دلعرفتهم أبن وراء األمراض العضوية قد تكون 
 اإال ضمن فريق متكامل يضم أيضً  انشخيص والعالج التتمالت عملييتوأن  ،أسباب نفسية
ذوي اخلربة الكثًنة وصلوا إذل درجة كما يدل ذلك على أنم و  ،النفسي اإلكلينيكي االختصاصي

النفسي اإلكلينيكي ليس  االختصاصيجعلهم يثقون أبن  األمر الذي ،عالية من الثقة ابلنفس
لذلك أدركوا كفاءتو ودوره يف تشخيص  ،تهمابلشخص الذي ديكن أن يهددىم أو يهدد مهن

ذوي صحاب اأما ً  ،باب النفسية والعضوية يف أعراضهاوعالج األمراض اليت تشرتك فيها األس
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النفسي اإلكلينيكي إذل ضعف من  االختصاصييرجع عدم إدراكهم لدور  فقداخلربة القليلة 
يف األمراض ادلزمنة قد تكون انذبة يف أن األعراض العضوية وخصوصا  ،خلفيتهم العلمية والعملية

 .عن أسباب نفسية أكثر منها عضوية
 توصيات الدراسة:

 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث دبا يلي: 

نشر الثقافة النفسية لدى األطباء بتخصصاهتم ادلختلفة حول أمهية العوامل النفسية   .0
 .ذلك سبل عالجهاككأحد األسباب اليت تؤدي إذل األمراض اجلسدية  

وذلك  ،ادلقررات الدراسية بكليات الطب ِضمنَ إدخال مادة علم النفس الطيب  .2
 .عامل مع اجلوانب النفسية لألمراضلتأىيلهم النفسي لت

 إعداد دورات متخصصة عن مهام الفريق العالجي ادلتكامل وتكون ىذه الدورات .3
يفهم كل منهم دور اآلخر صصاهتم ادلختلفة حى على اختالف زبسلصصة لكل األطباء إلزامية 

 .دبوضوعية
النفسياإلكلينيكي ضمن الكادر  االختصاصياعرتاف وزارة الصحة بوظيفة  .4

 الوظيفي للمهن الطبية ابدلؤسسات العالجية.
 مقرتحات الدراسة:

 النفسي اإلكلينيكي كمااالختصاصي إجراء ادلزيد من الدراسات اليت تتناول معرفة  .0
 .اضيالطبيب النفسي، الق ،االجتماعياالختصاصي  ،يدركو عامة الناس

النفسي داخل ادلؤسسات التعليمية  االختصاصيإجراء دراسات تتناول تقييم أداء  .2
 واالجتماعية ادلتواجد هبا.
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 املراجع املصادر و
 ب للطباعة، دار غريسف، االضطراابت السلوكية وعالجها، القاىرةمجعة سيد يو  -0

 .2111 ،والنشر والتوزيع

 -، عادل الكتب زىران، الصحة النفسية والعالج النفسيحامد عبد السالم  -2
 . 0981 ،القاىرة

حسن مصطفى عبد ادلعطي، علم النفس اإلكلينيكي، القاىرة، دار قبا للطباعة  -3
 .0995، والنشر

، دار ن، عمانوادلرضي لألطفال والراشدي علم النفس العيادى، زينب دمحم شقًن -4
 .2112، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

: مناىج التشخيص والعالج النفسي، عبد الستار إبراىيم، علم النفس اإلكلينيكي -5
 .0988، دار ادلريخ للنشر الرايض:

العلم ، بًنوت: دار علم النفس العيادي )اإلكلينيكي ( ،عطوف زلمود ايسٌن -6
 .0986، للماليٌن

تشفيات ، دور األخصائي النفسي اإلكلينيكي يف ادلسالدلبحي العتييبفاحل  -7
معة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، رسالة ، جااحلكومية يف مدينة الرايض

 . 2100، ماجستًن، السعودية، الرايض

ود ، اذباىات طالب وطالبات علم النفس جبامعة ادللك سعفهد عبد هللا الربيعة -8
، سي اإلكلينيكي ـ دراسة استطالعية، اجمللة العلمية لكلية اآلدابضلو مهنة األخصائي النف

 . 0996، 95  – 65 ،، أبريل21ادلنيا، م جامعة

، رللة العلوم رة علم النفس لدى الشباب العماين، صو ؤاد أبو حطب وآخرونف -9
 .0989، ، الكويتيةاالجتماع

 .0983 ،ة النفسية، دار ادلسًنة، بًنوتإشكاالت ادلعاجل ،فيصل عباس -01
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ة النفسية بٌن النظرية والتطبيق، بًنوت، دار أضواء على ادلعاجل ،فيصل عباس -00
    .0994، الفكر اللبناين
: دورة يف الوقاية ختصاصي النفسي واألمراض ادلهنيةاال ة،دمحم صليب الصبو  -02

 .2112 ،دراسات نفسية ،والتشخيص والعالج
ة دمشق ضلو مسائل اخلدمة النفسية، جامعة ، اذباىات أطباء مدينمطاوع بركات -03

 .0987، ، كلية الرتبيةدمشق
، الفروق يف الوعي ابألدوار ادلهنية للخدمة النفسية لدى وائل أمٌن العلي -04

 .2113 ،لٌن يف القطاع الصحي دبنطقة تبوك، جامعة النبأ، كلية الرتبيةالعام
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