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نظرة عامة عىل عمليات التقييم واالختبارات النفسية

Overview of the Assessment and Testing Process

عملية االختبار مامثلة للبحث العلمي يف علم النفس:

The Testing Process Analogous To Scientific Research In Psychology

البحث  تنفيذ  اتباعها يف  يتم  التي  الخطوات  النفيس بشكل ملحوظ مع  االختبار  تتشابه عمليات 

العلمي يف علم النفس، فاألخري يبدأ بتطوير سؤال أو أسئلة بحثية قابلة لالختبار، وينتهي بإيضاح الصلة 

 Graziano بني النتائج عن طريق التقديم أو العرض الشفوي أو التقارير الشكلية املحررة. )انظر جرازيانو

ورولني Raulin، 2010(، وبشكل مقارن، فإن عملية االختبار النفيس تبدأ بسؤال تحوييل قابل لالختبار 

أو عدد من األسئلة ويكتمل من خالل تقديم الصلة واالرتباط بني النتائج يف تقرير محّرر كتابيا، وأحيانا: 

بشكل شفوي، ويف الشكل)1.1( تقديم معلومات للخطوات املتتابعة يف عملية التقييم النفيس، وعمليات 

االختبار املختلفة، وتحتوي كل خطوة عىل أفعال معينة مطلوبة، جنبًا إىل جنب مع األشكال أو االستامرات 

ها مؤلف هذا الكتاب، كام هي موضحة بالتفصيل يف الشكل )1.1(، وكام  والنامذج ذات الصلة التي أعدَّ

هو موجود أدناه: 

موجز التقييم النفيس وعملية االختبار: 

Outline Of The Psychological Assessment And Testing Process

:Referral for Testing التحويل إلجراء االختبارات النفسية

التحويل املبديئ بداية لعملية إجراء االختبار النفيس، وميكن تصنيف مصادر التحويل، إما خارجية 

أو محلية أو داخلية خارجية من قبل )أطباء األطفال، املدارس، فرد من أفراد األرسة، أو املريض نفسه(، 

أو داخليًا، ويف الحالة األخرية، فإن مصدر التحويل غالبًا ما يتكون من معالج إكلينييك وزميل ممن ال 

يقّدمون خدمة االختبار النفسية )انظر املقدمة(، واملعلومات الرضورية من الخطوة الخاصة بالتحويل 

املبديئ اآليت: 

 )أ(  تشخيص محدد بوضوح وما يتصل به من أسئلة موجودة يف استامرة التحويل.

)ب( أسباب يف املتناول عن أهمية ورضورة إجراء هذه االختبارات، ولقد أعددت استامرة صفحة 

واحدة لهذا الغرض )انظر الفصل الثاين(.

1
الفصل
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:Initial Psychological Report التقرير املبديئ للتقييم النفيس

الهدف األول للخطوة الحالية هو اكتامل أو إخراج التقرير املبديئ للتقييم النفيس باستخدام املقابلة 

اإلكلينيكية، مبا يف ذلك اختبار الحالة العقلية واملالحظات السلوكية. وبناًء عىل ذلك، فإن الطريقة اإلكلينيكية 

يتم توظيفها لتضييق بؤرة التشخيص الفارقي )Differential Diagnosis(، باالسرتشاد بالتشخيص املوجود 

يف استامرة التحويل واألسئلة املوجودة فيها، مام يؤدي إىل تسهيل اختيار بطارية االختبارات ذات الصلة 

وطلب عدد من الساعات املناسبة لالختبار من أجل الحصول عىل أقىص درجة للكفاءة والفاعلية، ولقد 

الثاين( والتي قد يتم تطبيقها  الفصل  للتقرير املبديئ لكل من األطفال والراشدين )انظر  أعددت مناذج 

خالل املقابلة الشخصية، وقد تم تعميم هذه النامذج شبه املقننة مع التأكيد برضورة تسجيل املعلومات 

الحّساسة ذات األهمية واكتشافها وجمعها.

واملخترصات،  األسامء،  تسجيل  فيها  يتم  قامئة  عبارة عن  واحدة  اختباًرا من صفحة  أعددت  ولقد 

واملدى العمري )بالسنة والشهر( لكل اختبار يف البطارية التي اخرتتها )انظر الفصل الثاين(، ولقد تم تنظيم 

تنظيم  إطار  أساس  أو عىل  السيكولوجي  أو  النفيس  البناء  أساس  إّما عىل  لالختبارات  كتالوجات  وعمل 

االختبار بالنسق الخاص به )Format( الذي تم اختياره مام يجعلها أكرث تحديًدا، وباإلضافة لذلك، فإن 

املرىض وعوائلهم من ذوي الصلة يجب أن يتعرضوا لالختبار الذي يحتوي عىل تعليامت مكتوبة بحيث 

يكون لديهم علم خالل املراحل التالية من عملية االختبار النفيس، ولقد أعددت مجموعة من تعليامت 

االختبار يف استامرة خاصة بهذا الغرض. )انظر الفصل الثاين(، وأخريًا، فقد أعددت استامرة مصممة خصيًصا 

ملساعدة االختصايص النفيس يف تتبع مدى تقّدم الحالة )انظر الفصل الثاين(.

الشكل)1.1( خريطة سير املعلومات اخلاصة بعمليات التقييم واالختبارات النفسية.

التحويل

 إلجراء االختبار

:)Actions( ٭ العمل

 التشخيص املوجود يف التحويل وما يرتبط به من األسئلة. −

 مصدر خارجي: وكالة، اختصايص إكلينييك رعاية صحيّة – الشخص  −

نفسه، أو عائلته.

 مصدر داخيل: اختصايص إكلينييك، صّحة نفسية وعقلية أو زميل. −

 :)Forms( ٭ االستامرات

 استامرة التحويل لالختبارات النفسية. −
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التقرير املبديئ للتقييم 
النفيس

 :)Actions( ٭ العمل

−  Clinical( تقييم نفيس مبديئ كامل باستخدام الطريقة اإلكلينيكية 

 .)Method

 استخدام تشخيصات دليل التشخيص الرابع )DSMIV( وكذلك، أسئلة  −

التحويل.

 اختيار بطارية االختبارات وتحديد عدد من ساعات االختبار. −

 مراجعة البيانات األولية والخطط التي سيتم استخدامها مع املرىض. −

٭ مناذج االستامرات والتقارير:

 التقرير املبديئ للتقييم النفيس – أطفال، وراشدون. −

 استامرة تدوين قامئة االختبار النفيس. −

 استامرة التعليامت املوجهة للمريض. −

 طلب االختبار النفيس واستامرة التسجيل. −

جداول مواعيد تطبيق 
االختبارات

 :))Actions ٭ العمل

 تقديم تقرير التقييم النفيس املبديئ لرشكة التأمني. −

 مالحظة عدد ساعات االختبار التي تم التصديق عليها.  −

 البداية تكون مخترصة ومخططة جيدا، أواًل  يكون هناك اختبار أو قرار  −

استئناف.

 عمل جداول املواعيد، تطبيق االختبارات. −

التقرير النهايئ للتقييم 
النفيس

 :)Actions( ٭ العمل

 تطبيق االختبارات. −

 تصحيح الدرجات، ويرفع من قدر استخدام برامج الحاسوب الخاصة  −

بذلك.

 التفسري املتزامن وكتابة التقارير. −

 تحديد ساعات االختبار. −

٭ مناذج التقارير والجداول:

 التقييم وبطاريات االختبار. −

 جداول النتائج وتفسريها لكل اختبار. −

 التوصيات العالجية لكل من األطفال والراشدين. −
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الربط بني النتائج

 :)Actions( ٭ العمل

 تغذية راجعة )Feedback( للمرىض وأفراد العائلة من ذوي الصلة. −

 إرسال تقرير التقييم النفيس النهايئ إىل مصدر التحويل، وما يتصل به  −

من طرف ثالث. 

:Scheduling Test Administration Appointments جداول مواعيد تطبيق االختبارات

 الخطوة املنطقية التالية هي الحصول عىل موافقة التأمينات عىل الس��اعات املطلوبة بغرض جدولة 

مواعي��د تطبيق االختبارات، وهذا يتم تس��هيله عن طريق التقّدم الف��وري بالتقرير املبديئ الكامل، 

وباف��رتاض أن الطلب مل يتخَط أكرث من )3-5( س��اعات، مع اس��تثناء بطاري��ات االختبارات العصبية 

النفسية الدقيقة )انظر الفصل السادس(، فإن الطرف الثالث يصادق عىل معظم هذه الساعات، ويف 

هذه الحاالت؛ فإن تقديم بطارية االختبارات بشكل مخطط يعترب أمرًا حيويًا.

االكتامل كام هو  تعقيًدا، مبا يف ذلك  أكرث  استثارة قرار  اثنتني  أو  التصديق بساعة واحدة  ويواجه 

مخطط له، واختصار عدد االختبارات الفرعية املستخدمة يف البطارية، وعدم اكتامل عملية االختبار، أو 

اتخاذ القرار. وأخريًا، فإن عدد ومدى مواعيد تطبيق االختبارات يجب جدولته، فإذا كان اإلجراء مع بطارية 

اختبارات مقننة أو مخططة، فإن هذه املعلومات تكون قد تم تقريرها وتكون ذات صلة باملريض وأفراد 

عائلته من ذوي الصلة. وببساطة، فإن جدولة هذه املواعيد هو كل املطلوب.

:Final Psychological Evaluation Report التقرير النهايئ للتقييم النفيس

تشبه هذه الخطوة التجربة النفسية )Psychological Experiment( يف التصميم، حيث التحليل 

اإلحصايئ للنتائج، وأخريًا، إعداد هذا النص للنرش )انظر جرازيانو ورولني، 2010(، ومرّة أخرى، باستثناء 

تطبيق اختبارات عصبية نفسية أكرث عمقا )انظر الفصل السادس(، فإن تطبيق االختبارات ميكن أن يكتمل 

عادة يف غضون جلسات تستمر ساعتني فقط، ومن أجل تعظيم الكفاءة والحّد من األخطاء أو ما يسمى 

بتباين الخطأ )Error Variability( بسبب حدوث أخطاء يف تصحيح درجات االختبار، فإن استخدام برامج 

خاصة عىل الحاسوب يعترب أمرًا رضوريًا.

وتزداد رسعة عملية االختبار بشكل أكرب باستخدام طريقة وضعها مؤلف الكتاب، باستخدام التفسري 

املتزامن وكتابة التقارير، أوال- عمل تعديالت طفيفة عىل التقرير املبديئ مبا يف ذلك عنوان جديد للتقرير 

النهايئ، مع إرفاق منوذج يحتوي عىل قامئة بإجراءات التقييم واالختبارات الفرعية املستخدمة ضمن بطارية 
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االختبار، مع تسجيل تواريخ اكتامل الفحص يف كل منها )انظر الفصل الثالث(. ويتم إعداد هذا النموذج 

بالنسبة لحاالت األطفال، ومنوذج آخر خاص بحاالت الراشدين أو الكبار.

والشكل الخاص بالتقرير النهايئ يتضمن الدرجات الخاصة بجميع االختبارات املستخدمة وتفسري 

نتائجها، ومن أجل اكتامل هذا القسم الحيوي، فقد أعّد املؤلف مناذج جدولية خاصة لكل اختبار من 

اختبارات البطارية املستخدمة، وبصفة عامة، فإنها تتضمن هذه املكونات: 

)أ( عمود لتسجيل القامئة املستخدمة من أجهزة ومقاييس واختبارات فرعية، واملتغريات التي يتم 

قياسها.

.)Standard Scores( مجموعة من األعمدة املتوالية تتضمن الدرجات املعيارية )ب(

)ج( عمود خاص بالنتائج.

 Cluster( العمود األخري ويتضمن الجوانب النفسية التي تم قياسها أو تجميع وتصنيف األعراض )د(

of Symptoms(: وتجد أن معظم الجداول تتضمن مالحظات عىل الدرجات املعيارية وما تعنيه، 

الخاصة  الرضورية  واملعلومات   )Base Rates( القاعدية  والتقديرات  املعيارية،  واالنحرافات 

بكل متغرّي عىل حدة، وقد تم تصميم هذه الجداول عىل أساس الهيكل املأخوذ به يف جمعية 

علم النفس األمريكية )APA( )جمعية علم النفس األمريكية، 2010(، وتم عرضها ومناقشتها 

النفيس،  الكتاب، وهناك ملخصات تفسريية وضعها االختصايص  الثاين من  القسم  بالتفصيل يف 

وتم إدخالها بشكل متزامن بني الجداول من أجل زيادة الكفاءة وكذلك اختصار الزمن املطلوب 

للكتابة.

وأخريًا، أعّد املؤلف منوذجني يحتويان عىل قامئة بأكرث التوصيات العالجية املستخدمة بالنسبة لحاالت 

كّل من األطفال والراشدين. )انظر الفصل الثالث(، وهذا القسم أو الجزء تم إلحاقه أو إدخاله يف آخر 

التقرير النهايئ.

وتحديد ساعات االختبار واإلعالن عنها يف هذه الخطوة ما قبل األخرية، ويجب أن يتم إنجاز إصدار 

الدرجات عىل االختبار، وتفسري النتائج، وكتابة التقرير فورا بعد االنتهاء من تطبيق آخر اختبار يف البطارية، 

وكام متت اإلشارة إليه من قبل، ففي معظم الحاالت ستكون الحاجة إىل جلسة واحدة لتطبيق االختبارات، 

وهذا يسمح بتحديد ساعات االختبار لكل االختبارات املستخدمة معا والتي تتم يف يوم واحد وبطريقة 

)وجها – لوجه(، وكنوع من املزايا اإلضافية، تكون املعلومات الخاصة بالحالة حارضة بشكل حيوي يف ذاكرة 

االختصايص النفيس ومن ثم يكون مستعدا الستحضارها أو استدعائها، وهكذا، سيكون هناك القليل من 

الوقت املطلوب ملراجعة البيانات ذات الصلة بالحالة.
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:Communication of the Results االتصال أو الرتابط بني النتائج

إن عمل جداول منظّمة لنتائج االختبارات املختلفة عن طريق تحديد مواعيد ملقابلة الحالة وأفراد 

األرسة من ذوى الصلة يعترب أمرًا حيويًا، عىل الرغم من أنه ليس إجباريًا، فهذا يسمح، خالل عرض النتائج 

من خالل سياق عالجي )Therapeutic Context( والذي يتم تسهيله من خالل اإلشارة املبارشة إىل التقرير 

النهايئ، ويجب إرسال صورة عن التقرير النهايئ إىل مصدر التحويل )Referral Source( مبجرد االنتهاء منه 

وذلك لرسعة اتخاذ إجراءات التدّخل العالجية، وأي نسخة لهذا الغرض يجب أن تخضع ألحكام ولقوانني 

التأمني الصّحي الصادرة يف )1996، 2000(، وتعترب حالة الفحص كاملة مبجرد حدوث االتصال ويتم تدوينها 

يف سّجل التقّدم العالجي للحالة.

:Summary ملخص

يقّدم الفصل األول نظرة عامة عىل عملية االختبار أو القياس النفيس من البداية وحتى النهاية، وقد 

تم استخدامه كمقدمة أو استهالل لكل من الفصلني الثاين والثالث واللذين يفرّسان معا الخطوات السابق 

ذكرها بتفصيل أكرث، مبا يف ذلك اإلشارات املبارشة ألشكال معينة ومناذج التقارير، ويف الفصل الثاين تغطية 

الثالث  الفصل  املبديئ إىل جدولة مواعيد االختبارات، ويغطي  التحليل  الثالثة األوىل من أول  للخطوات 

عملية تطبيق االختبارات من خالل الربط بني النتائج.

:References املراجع
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The Process of Psychological Assessment and Standardized Testing

Billing the test hours concludes this penultimate step. Test scoring, interpretation, and 
report writing should ideally all occur immediately subsequent to the fi nal test admin-
istration session. As indicated prior, in most cases only one test administration session 
will be needed. This permits the billing of all utilized testing hours on this single date of 
face-to-face service. As an additional advantage, the case data will be fresh in the testing 
psychologist’s memory and thus readily available. In consequence, less time will be needed 
for reviewing pertinent information.

Communication of the Results

Scheduling a test feedback appointment with the patient and pertinent family members 
is advisable, although not mandatory. This permits a thorough presentation of the results 
within a therapeutic context, which is facilitated by immediate reference to the fi nal writ-
ten report. A copy of the fi nal report should be released to the referral source(s) once 
it is completed to expedite treatment intervention. Any release form used for this pur-
pose should be HIPPA compliant (Health Insurance Portability and Accountability Act 
of 1996, 2000; Missouri Bar, 2006). The testing case may be considered complete once 
communication has been achieved and noted on the case progress form.

SUMMARY

Chapter 1 presented an overview of the psychological testing process from initiation to 
conclusion. It was intended as a prelude to Chapters 2 and 3, which together explicate the 
aforementioned steps in signifi cantly more detail, including direct references to the par-
ticular forms and report templates alluded to here. Chapter 2 covers the fi rst three steps, 
from the initial referral to the scheduling of testing appointment(s). Chapter 3 covers test 
administration through communication of the results.
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التحويل إىل االختبار النفيس، التقرير املبديئ للتقييم 

النفيس، وجداول مواعيد تطبيق االختبارات

Referral for Testing, Initial Psychological Assessment Report, and 

Scheduling Test Administration Appointments

ذلك  يف  مبا   )1.1( رقم  الشكل  يف  املحددة  األوىل  الثالثة  الخطوات  بالتفصيل  يغطّي  الفصل  هذا 

الخطوات الخاصة بعمل تقرير مبديئ )Initial Report( وعمل جداول مواعيد االختبارات، وتبدأ العملية 

باإلعداد الجيّد ملا جاء يف تقرير التحويل لعملية االختبار.

:Referral For Testing التحويل لالختبار النفيس

إذا كنت تعمل ضمن مجموعة مامرسة، فإن مصادر التحويل ميكن تصنيفها عىل أنها خارجية أو 

داخلية، ومصادر التحويل الخارجية بصفة عامة تتضمن أيًا من الوالدين، أو املعاهد التعليمية والعاملني 

اإلكلينيكيني  واملعالجني  األرسة،  خدمات  ومراكز  األعصاب،  وأطباء  األطفال،  وأطباء  األرسة  وأطباء  فيها، 

العاملني يف مجال الصحة النفسية والعقلية ومن الذين ال يقّدمون خدمات التقييم واالختبار النفيس. 

خدمات  يقدمون  ال  الذين  املختصني  العاملني  كبرية  بدرجة  تتضمن  الداخيل  التحويل  ومصادر 

االختبارات النفسية مبا فيهم األطباء النفسيون، واالختصاصيون االجتامعيون املؤهلون يف مجال خدمات 

االختبارات  تطبيق  عملية  مع  يتعاملون  ال  الذين  النفسيون  واالختصاصيون  والعقلية،  النفسية  الصّحة 

النفسية، وبالطبع، فإن اختصايص القياس النفيس من خالل املامرسات الفردية يعتمدون بشكل شامل عىل 

مصادر تحويل خارجية.

ويف هذه املرحلة األّولية من عملية االختبار، يكون الهدف الرئيس التحديد الذي ال يحتمل االلتباس 

التحويل،  يف  املوجودة  األسئلة  من  بذلك  يرتبط  وما  التحويل  مصادر  أو  مصدر  يف  املوجود  للتشخيص 

وهذه املعلومات تركّز وتعمل عىل توجيه عملية إنجاز التقرير املبديئ )Initial Report(، وأكرث من ذلك، 

فإن التشخيص وأسئلة التحويل ذات الصلة يجب أن تكون قابلة للتحقق منها بشكل واقعي باستخدام 

االختبارات النفسية.

ولقد أعددت وثيقة باسم "استامرة التحويل لالختبار النفيس" )استامرة 2. 1( والتي تؤدي إىل تسهيل 

تعبئة  تتم  املمكنة وذلك حتى  التحويل  االستامرة مع كل مصادر  وأنصح مبراجعة هذه  العملية،  هذه 

االستامرة بشكل كامل وصحيح، وميكن إرسال نسخ من هذه االستامرات إليك عن طريق املريض أو أحد 

من أفراد عائلته، خالل الفاكس، أو الربيد، وبعد ذلك، يتم مراجعة العنارص الرئيسة هذه االستامرة.

2
الفصل
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:Psychological Test Referral Form استامرة التحويل لالختبار النفيس

أسئلتهم  تنظيم  كيفية  إلرشاد  التحويل  ملصادر  املحكم  كاملرشد  لتكون  االستامرة  تعميم هذه  تم 

التشخيصية فيام يتعلق بحالة معينة ومن أجل استبعاد التحويالت غري الدقيقة أو غري املوثّقة، وأعتقد 

أن جميع املامرسني يف املجال الصّحي هذا لديهم وقت محدود، حتى أن التقارير املطّولة غري املحددة 

لن تشّجعهم عىل عملية التحويل، وبناًء عىل ذلك، فإن هذه االستامرة عبارة عن محاولة لتحقيق توازن 

ملحوظ بني الحصول عىل معلومات تحويل رضورية واختصار املّدة الزمنية الالزمة لتعبئة االستامرة. 

وأول جزء من االستامرة مخصص للحصول عىل املعلومات الرضورية عن املريض ومصدر أو مصادر 

التحويل، وتاريخ امليالد هنا رضوري من أجل تصنيف الحالة لطفل )أقل من 18 سنة( أو راشد )18 سنة 

فأكرث(، واملعلومات اإلكلينيكية املوجودة يف التحويل مطلوبة للتواصل مع النتائج، مبا يف ذلك وجود سّجل 

لرقم ملف الحالة يستخدم ألغراض التواصل )مثل وضعه عىل الخطاب املرسل الخاص بالتقرير النهايئ(.

ويف القسم أو الجزء األوسط من الكتاب تقديم مفاتيح لالختيار من بني إطار قامئة منظمة للفحص، 

وهي تسمح ألطباء التحويل بالتحديد الفوري لآليت: 

 )أ( االختبار النفيس العام أو االختبارات العصبية النفسية األكرث تخصصا هي املطلوبة.

)ب( األسباب ذات الصلة بالتحويل لالختبار.

ويتضمن االختيار األخري عالمات وجماًل لغوية وعبارات تكون مقبولة للطرف الثالث )التأمينات( 

استخدم  فقد  واضحا،  سيبدو  االختبار، كام  ساعات  بإجراء  السامح  أو  التفويض  لغرض  وتوضع محددة 

التقييم  وتاريخ  والراشدين.  األطفال  لحاالت  املبدئية  بالتقارير  الخاصة  النامذج  نفسها يف  اللغة  املؤلف 

السلويك الصّحي إعالن عدد الساعات )الكود /الرقم الرمزي 1. 8. 9( مطلوب أساًسا للتحويالت الداخلية 

من اإلطفاء أو الجهات املختصة بعملية التحويل، وكثرٌي من رشكات التأمني سوف تقلل أو تحد من عدد 

السنة،  يف  واحدة  مرّة  بجعلها  وذلك  واحد  عالجي  مكان  من  تخرج  التي  السلوكية  الصّحية  التقييامت 

واملنطق وراء ذلك أن التحويل لالختبار النفيس مستمر من خالل نفس خطة العالج نفسها، وبناًء عىل ذلك، 

فإنه يف حاالت التحويل الداخيل، إذا كان هناك تقييم داخيل للصحة النفسية أو السلوك مكتمل بالفعل 

خالل سنة واحدة من جلسة التقييم النفيس، فسوف يتم تحديده عىل أنه جلسة فردية )الكود /الرقم 

الرمزي 6. 8. 9( ويعترب متّصال بنفس الخطة العالجية من خالل نفس مجموعة القامئني بالعالج أو أماكن 

العالج بنفسها، وهذا يثري موضوع تضمني هذه األكواد/ األرقام الرمزية أو التصنيفات التي تحتاج إىل املزيد 

من الوصف والتفصيل.

تظل  القياس،  مجال  يف  النفيس  االختصايص  يقدمها  التي  الخدمات  أن  الحيوية،  األمور  ومن 

مرتبطة بتحديد عدد ساعات االختبار، ومن القواعد املتفق عليها جيدا، أن عمليات التقييم والتدخل 

العالجي تتداخل بشكل ال مفر منه )انظر "كوراي Corey، 2013، سبايجلر  Spiegler وجوفرميونت 



41
الفصل الثاين: التحويل إىل االختبار النفيس، التقرير املبديئ للتقييم النفيس 
Referral for Testing, Initial Psychological Assessment Report

Guvremont، 2010(، عىل سبيل املثال، التدّخل يف حاالت التعاطف مع املفحوص )Empathy(، وانعكاس 

بالعالقة  يسمى  ما  تأسيس  أجل  من  العالج  جلسات  يف  توظيفها  يتم  ما  كثريًا  ومضمونها -  األحاسيس 

 ،Evans الرضورية إلجراء الفحوصات وإجراء التشخيص والبدء يف عمليات تعديل السلوك. )انظر إيفانز

هرين Hearn، أوهليامن Uhlemann وإيفي Ivey، 2008(، وبناًءعىل ذلك، عند استخدام كود ساعات 

الرضوري وضع  فمن  التشخييص،  النفيس  االختبار  لبدء عملية   )9 .8  .6( الفردية  الجلسات  االختبار يف 

التوثيق الكايف للتدخالت العالجية، املستخدمة يف شكل متّصل )Continues( لعالج هذا املريض وذلك 

يف املالحظات الخاصة بالتقدم يف الصحة النفسية أو العقلية يف هذه الجلسة، وهناك بعض األمثلة ولكنها 

بالطبع ليست كلّها كاآليت:

)أ( خطوات تشغيل الجوانب ذات االهتامم.

)ب( إظهار التعاطف والدعم.

)ج( إعادة تشكيل أطر إيجابية للجوانب املعرفية السلبية.

)د( التزويد بالتعليم النفيس.

)ه( إعادة أو تصحيح مسار الوجهة. 

فهذه هي التدخالت األصلية والتي تساهم أيًضا يف تسهيل عملية التقييم، والتوثيق بالتفاصيل لهذه 

التدخالت، إىل جانب استجابات املريض من خالل املالحظات املسجلة الخاصة بعملية التقّدم يف العالج 

ذات الصلة بهذا الرقم الخاص بتحديد ساعات االختيار، من شأنها إنجاز ما يأيت:

)أ(  يؤسس لوجود اتفاقية بني الخدمات الفعلية للصحة العقلية التي تم تقدميها وبني الكود /الرقم 

الرمزي الخاص بتحديد ساعات االختبار )90806( الفردي.

)ب( مضاعفة إمكانية املوافقة والتصديق من جانب التأمني.

بالصحة  الخاص  املبديئ  النوع  تقييم  عىل  تصادق  التأمني  بعض رشكات  آلخر،  آن  من  ذلك،  ومع 

النفسية للمامرس نفسه ويف نفس السنة، وبناًء عىل ذلك، فإنه ال يزال هناك طريق للحصول عىل مثل هذه 

املوافقات أو التصديقات، والتحويالت الخارجية ال متثّل مثل هذه املوضوعات، ألن التقييم النفيس املبديئ 

سيكون عبارة عن جلسة واحدة يسمح بها ملثل هذا الفرق، ومن ثم يحتمل أن يوضع طبًقا ألحكام الكود 

/الرقم الرمزي )90801(.

والجزءان املتصالن من استامرة التحويل يوضعان يف شكل بيانات يتم إكاملها كتابة، ويتم فيها السؤال 

عن االنطباع التشخييص الحايل للمعالج اإلكلينييك أو ما يسّمى بالتشخيص املوجود، متبوعة بالتشخيصات 

أو  والشكل  منها(،  التحقق  املطلوب  )التشخيصات  لها  املطلوب  االختبار  ونوع  املعالج  فيها  يشك  التي 

االستامرة ذات النهاية املفتوحة تسمح بوجود مرونة وقد يتم ذكرها بإيجاز. 




