سبتمب 2018
ر

رابطة تطوير العلوم النفسية وتطبيقها )(CAAPS

ر
سبتمب من هذا العام مؤتمر قمة متعدد التخصصات ر
حضه 40
عقدت رابطة تطوير العلوم النفسية وتطبيقها  CAAPSيف
ر
ً
ممثال لما يزيد عن  24منظمة:
ر
اهقي American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
النفس لألطفال والمر
· األكاديمية األمريكية للطب
ي
· األكاديمية األمريكية ألطباء األرسة American Academy of Family Physicians
العائل American Association of Marriage and Family Therapy
· الرابطة األمريكية لمستشاري الزواج والعالج
ي
النفس American Counseling Association
· الرابطة األمريكية لإلرشاد
ي
ر
· الجمعية األمريكية لألطباء النفسيي American Psychiatric Association
ر
النفس American Psychiatric Nurses Association
لممرض العالج
· الرابطة األمريكية
ي
ي
(الت عرضت بناءها بسخاء ألغراض القمة)
· جمعية
علم النفس األمريكية  American Psychological Associationي
ر
كيس Annie E. Casey Foundation
آن
· مؤسسة ي
ي
ر
· جمعية القلق واالكتئاب يف أمريكا Anxiety & Depression Association of America
ر
والمعرف Association for Behavioral & Cognitive Therapies
السلوك
· جمعية العالج
ي
ي
· أكاديمية اضطرابات األكل Academy for Eating Disorders
· رابطة تطوير وتطبيق العلوم النفسية )CAAPS( Coalition for the Advancement and Application of
Psychological Science
ر
· مجلس أقسام الدراسات العليا يف علم النفس Council of Graduate Departments of Psychology
اإلكلينيك Council of University Directors of Clinical Psychology
· مجلس مديري الجامعات لعلم النفس
ي
· مؤسسة الصحة النفسية بأمريكا Mental Health America
ر
الوطت لألمراض العقلية National Alliance on Mental Illness
· التحالف
ي
المدرس National Association of School Psychologists
النفس
اء
لعلم
الوطنية
ابطة
ر
ال
· جمعية
ي
ر
ر
الجمعية القومية األمريكية لألخصائيي االجتماعيي National Association of Social Workers
·
ِ
ر
الوطت للصحة العقلية National Institute of Mental Health
· المعهد
ي
· الرابطة الوطنية الالتينية لعلم النفس National Latino/a Psychological Association
اإلكلينيك Psychological Clinical Science Accreditation System
· نظام االعتماد لعلم النفس
ي
· مؤسسة راند لألبحاث والتطوير RAND Corporation
ر
اهقي Society of Clinical Child & Adolescent Psychology
اإلكلينيك لألطفال والمر
· جمعية علم النفس
ي
(الشعبة  53من جمعية علم النفس األمريكية)
اإلكلينيك Society for a Science of Clinical Psychology
· جمعية علم النفس
ي
· دائرة الصحة العقلية وإساءة استخدام العقاقب Substance Abuse and Mental Health Services Administration
ر
المحاربي القداىم األمريكية US Department of Veterans Affairs
· وزارة شؤون

ر
قام ممثلو المنظمات رف القمة عل مدار ر
أكب من يوم ونصف بصياغة بيان إجماع حول عمليات اتخاذ القرار المستندة إىل األدلة يف
ي
باتفاق ملحوظ ما ر
بي جميع الحضور .ويجري اآلن مناقشة البيان ضمن مجالس إدارة كل جمعية،
أدناه)
(أنظر
المعالجة النفسية
ٍ
حيث أضاف العديد منهم بالفعل موافقة جمعيتهم عل هذه الوثيقة التوافقية .كما تم وضع خطط عمل تتعلق بالحاجة إىل تعزيز
ُ
ر ر
ارسي يف مجال الصحة
الت تستند إليها نهج عالج الصحة النفسية ،وتطوير اسباتيجيات التواصل مع الجمهور والمم
قاعدة األدلة ي
ر
ً
ات شمولية تكون حساسة ثقافي ا يف مجال الصحة النفسية والمعالجة المبنية عل األدلة .القت
النفسيةً ،وزيادة ر
الخبة وفق منظور ٍ
قبوال وردود فعل جيدة للغاية ،وطلب ر
أكب من  % 95من المشار ر
كي عقد قمة متابعة بعد عام ،وهو ما نخطط له اآلن.
القمة

التوافق:
البيان
ي
عمليات اتخاذ القرار المستندة إىل األدلة يف المعالجة النفسية يف مجال الرعاية الصحية النفسية والسلوكية
تمثل المعالجة المستندة إىل أدلة للرعاية الصحية النفسية والسلوكية ً
ً
ً
مستمرا التخاذ القرارات المتعلقة
تعاوني ا
نهج ا
بالخدمات ،يشمل المكونات التالية:
ر
 ) 1تبدأ المعالجة المستندة إىل أدلة بالنظر يف أفضل األدلة البحثية التجريبية األساسية والتطبيقية المتوفرة
عند اتخاذ القرارات بشأن الخدمات الصحية النفسية والسلوكية.
ر
ر
كما يتم أخذ محددات األدلة التجريبية المتوفرة
بعي االعتبار ،ال سيما يف ضوء العوامل السياقية مثل المستوى
ّ
الت تقدم ضمنها الخدمات ،والمعوقات أمام تقديم
واألوضاع
النمان  ،واالحتياجات المجتمعية/الثقافية،
ي
ي
الخدمات ،ونقاط القوة والموجودات لدى األفراد والمجتمعات .ومع ذلك ،فإن محددات قاعدة األدلة ال تعيق
ً
الت تبق ذات صلة وقابلة للتطبيق حت بعد
االحتفاظ بالمبادئ والتقنيات أو تعديلها استقاء من األدلة التجريبية ي
أخذ المحددات ر
بعي االعتبار.
ّ
المستمر ْين ألثر الخدمات المقدمة ،وكذلك إجراء
 ) 2تتضمن المعالجة المستندة إىل أدلة القياس والتقييم
تعديالت ر يف الخدمات مستندة إىل النتائج إذا لزم األمر ،بما يهدف إىل زيادة فع اليتها.
ٍ
ر ر
 ) 3ويعمل مقدمو الخدمات بصفتهم الجهة اإلرشادية لصنع القرار
التعاون يف المعالجة المستندة إىل أدلة ،
ي
وذلك بدمج مصادر مختلفة للمعلومات ،بما يشمل قيم وتفضيالت المستفيدين من الخدمات ،باإلضافة إىل
خدمات فعالة.
كفاءة مقدم الخدمة وقدرة المؤسسة عل تقديم
ٍ
ملاحظة :يأخذ القياس يف الاعتبار تعدد الوسائل ااممنهجه لتقدير فعالية الخدمات المقدمة و لايعتمد
.ﻓﻘط ﻋﻠﻲ طرق اﻟﺗﺻﻧﯾف

