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مقدمــة -1  
 أسهلها و العمليات أعقد من العالج في القرارات اتخاذ عملية•

 .عموما المهنية األعمال من جزء هو و .الوقت نفس في

  .األداء في ودقيقة سليمة قرارات مجموعة عن عبارة فهو •

 دوافعال باختالف القرار اتخاذ أساليبو تصنيفات تختلف•
 .واألهداف

 اجرائية معالم وفق نمطية طرق إلى تستند القرار صنع كيفية•
 .عليها ومتعارف محددة

 جزء هو العالجي القرار اتخاذ والنفسية، الطبية العالجات في•
  .تشخيصها و المشكلة تحديد من

 ليتم النفسي، او الجسمي المرض تشخيص على يتوقف القرار•
  .(سليم/مريض) للمفحوص العالج تقديم عدم او تقديم

 



األسس النظرية -2  

 في عليه المتعارف المفهوم ضمن هو العالجي القرار اتخاذ•
 La décision المشترك الطبي القرار” بـ الطبية األوساط

médicale partagée (DMP)”. 

 .العملية هذه نمذجة يسهل فهو •

   .العملية أهمية من التأكد على المعالج يساعد•

 C) 1990 منذ األنكلوسكسونيين أدبيات في التداول كثير•
Charles, T Whelan, A Gafni, A Coulter, 

O’Connor AM). 

 Medical ذلك في المتخصصة العلمية المجالت بين من•
Decision Making 

 



 ،1990 ايدي،)مرحلتين على يتم خيارات عدة بين من القرار اتخاذ•

Eddy ) : 

    (ظاهرية طبية معلومات)                             المعطيات تحليل *   

   خيار لكل السلبية و اإليجابية النتائج تقييم -          

 .الخيار ذلك وجود احتمالية تقدير -         

    (شخصية ذاتية معلومات)                  المفحوص تفضيالت تقييم *  

 بالقيم ترتبط التي للعواقب المفحوص يوليها التي األهمية ذلك، في بما    

 .يحملها التي

 



 العلمي، المجال نوع و المشكلة نوع حسب القرار اتخاذ في  المعتمدة النظرية األسس تختلف•

   .تداوال األكثر طرق 10 منها ونورد

 Opter pour le collectifالخيار المشترك    -1 *     

 القرار في أساسيو واضح خيار إلى التوصل بهدف ،البدائل إلىالنظر       

 .منها لكل معايير عدة سلبياتالو يجابياتإلإلوزن  يكون قد       

 Analyser les chiffres    رقاماأل تحليل -2*      
 .وضعية معلومة أو بيئةترصد بدقة عناصر الحالة في فترة محددة في  كمية عناصر إنشاء

 إلى توصللل مساعدةال الحوسبي للبرنامج يمكن ،théorie des jeux  اللعب نظرية من نشأت      
 .قرار

  Opter pour le collectif  الجماعي  اإلختيار -3*      
 .النهائيالقرار  الحل لتحديدمختصة  مجموعة مع الخيارات مناقشة

 .مركزية قضية حول ،حرة بطريقة األفكار تبادل•

  Se tourner vers un tiers  ثالث شخصإلى  لتوجها -4*      

 ،المشورة على للحصول به موثوق شخص منالطلب        

 .المهنية الشبكة في عضوا أو مماثل مستوى على هو الذي       

   Se fier à son intuitionالذاتي الحدس -5*      
 العقالنية لنظريةا حسب  )ص الخا لحدسهوفقا  ،مقبول قرار اتخاذ إلىيسعى القرار واضع

 ال ،Herbert Simon 1998  سايمون هربرت " Bounded rationality  " المحدودة
  (.سيئ أو جيد القرار كان إذا ما أبدانعرف 

 أهم أسس اتخاذ القرار -2-1 



    Agir, puis réfléchir  والتفكير العمل -6 *•

 . جدا سريع بشكل يكون القرار اتخاذ  لكن مماطلة، و  مخطط يسبقها ال "العمل" طريقة        
 .الممكنة البدائل جميع في النظر دون ،فوري حل إلى يفضي         

 
  Ne pas se décider تقرر ال  -7 * 

 طريق عن المثال سبيل على ،مجموعة أو شخص إلى القرار صنع تفويض يكون حيث       
 .خدر أو هجوم ،هروب :للعاطفة رئيسية آليات ثالث على ينطوي الصعب القرار".األغلبية

 

 Utiliser le mind mapping ذهنية خرائط رسم استخدم -8 *   

 بين العالقات على للداللة فروع استخدام و مفهوم أو للمشكلة مخطط رسم هو العقل خريطة     
  . Frédéric Le Bihan بيهان لو فريدريك ، تحليل حسب .األفكار

 

    Faire comme tout le monde    االخرين مثل الفعل   -9 *   

 .اآلخرون يفعل كما :واضحة نية مع قرار اتخاذ سبب تكون  قد المباشرة البيئة     
 

 S'en remettre au hasard  العشوائية على االعتماد -10 *   

 تكهنات وهي ،"la loi spéculative de Murphy مورفيل المضاربة لقانون وفقا     
 المنطق معايير على ابناء بعناية اإلختيار عملية من للنجاح أكبر فرصة تكمن و.دائما عشوائية
 ".والخبرة

 



 حسب .راتالقرا لصنع برمجية وسائل و رياضية نماذج عدة طورت•

 و،أ(Heuristic) استداللية اي  المبرجمة الروتينية .المشكلة نوع

  تستعمل و .ومتداخلة معقدة وهي ( Non-Heuristic ) ذلك عكس

 :ايضا

    ئية،اإلحصا بحوثال  -     

 على يعتمد نموذج)  :Decision Tree القرارات شجرة -      

 (االحتماالت

 :Simulation التماثل أو المحاكاة -     

 لمشاريع نماذج وهي  :Network analysis الشبكات تحليل -      

 .تنفيذها ومتابعة جدولتهال رىكب

 رياضية طريقة وهي  :Linear Programming الخطية البرامج -      

 .األفضل الحل إليجاد

  ،:Game Theory اللعب نظرية -     

 Expert systems الخبيرة النظم -  

 األدوات و الوسائل البرمجية في اتخاذ القرارات -2-2



اجراءات اتخاذ القرار في العالج  -3  

 مراحل اغلب في الكبرى المبادئ نفس على العملية هذه تعتمد•
 :أهمهما و العالج تقديم و تشخيص

  المشكلة تشخيص و تحديد -   •

 مريض أم سليم الشخص هل -           

 ال أم فعال العالج هل -           

 المشكلة بناء -       

 اإلحتماالت توزيع -          

 األساسية العناصر ربط  -       •

 .تشخيصها و المشكلة تحديد على يتوقف العالجي القرار اتخاذ•
 .النفسي او الجسمي المرض تشخيص على يتوقف قرار فهو إذن

   .للمفحوص العالج تقديم عدم او تقديم يتم ذلك ضوء في•

 

 



 ( التشخيص)تحديد المشكلة  -3-1

 النفسي األخصائي و الطبيب يعتمد السريري الفحص في•

 في الجسدي الفحص) اإلستقصاء و والمعاينة المالحظة على

  .(الطب

  الطبيب بينما ،اإلختبارات بأنواع النفسي األخصائي يستعين•

 جهاز و الطبية السماعة مثل للفحص بسيطة بأدوات  يستعين

 اضافة .أدوات من ذلك وغير المحرار و الدم ضغط تقدير

 مثل للتشخيص والمعقدة الحديثة الوسائل استخدام إلى

 الثانوية الفحوصات انواع و األشعة و المخبرية التحاليل

 .المختلفة



 اإلجراءات الطبية، من الشكوى إلى اتخاذ القرار



 نتيجة الطبي، المجال في عليه هو مما اعقد المجال هذا في القرار اتخاذ•
 .التشخيص قرار اتخاذ تعقيدات

 اإلحصائي التشخيصي الدليل في الواردة التشخيص معايير ثبات عدم•
DSM لألمراض العالمي التصنيف  في كذلك و ICD   

 اتخاذ و الخيارات تعدد على ساعد النفسية العالجية المقاربات تعدد لكن•
 .العالجي القرار

 المكونات تفاعل آليات لفهم المركبة الدينامية األنظمة نظريات اعتمدت•
 .العالجي و التشخيصي القرار اتخاذ عمليات ارصان أجل من

 & Shah) لذلك كإطار (Heuristics) اإلستدالل على يعتمد•
Oppenheimer, 2008)..   

 نوع الختيار أوسع مجال النفسي لألخصائي تتيح النفسي طرق تعدد•
 .تطبيقه تقنية في يتحكم و األفضل العالج

 

 

 اتخاذ القرار في العالجات النفسية  -4



 الخالصة

  ،هذينفت أجل من العالجي القرار إتخاذ•

   تنفيذه، على لتحفيزا مناخ تهيئة•

 ئجة،انت ويحقق أثرا   يحدث•

 معلوماتية برامج اعتماد ضرورة•

 .الصعوبات لتجاوز مساعدة

 

 




