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تعريف علم النفس اإلكلينيكي

• خالل يهدف علم النفس اإلكلينيكي لتعريف اإلمكانيات السلوكية والخصائص السلوكية للفرد من
مناهج القياس والتحليل والمالحظة، وإلى التكامل بين المعلومات المتجمعة من هذه المصادر 

بغيرها من المعلومات المتجمعة عن الفرد باستخدام الفحوص الطبية والتاريخ االجتماعي بحيث
يدلى باقتراحاته وتوصياته من أجل توافق ناجح للفرد

• بأنه ذلك الفرع من فروع علم النفس الذي يتناول-قاموسيًا –علم النفس اإلكلينيكي اآلن  
المعرفة والمزاوالت السيكولوجية المستخدمة في مساعدة العميل الذي لديه اضطراب سلوكي أو 

علم –عقلي ما حتى يصل إلى توافق أفضل وتعبير عن الذات أحسن، ويدخل في هذا الفرع 
. والعالج والوقايةالتدريب والمران الفعلي على التشخيص -النفس اإلكلينيكي 

•
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تعريف علم النفس اإلكلينيكي

كبير على وهو يعتمد إلى حد. أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس الحديث»تعريف سويف •
األخرى اإلستفادة من المعلومات والمهارات التي أمكن تحصيلها من جميع فروع علم النفس

لمرضى األساسية منها والتطبيقية بهدف زيادة كفاءة الخدمة الطبية النفسية المقدمة ل
«ير الوقايةالنفسيين والعقليين في مجاالت التشخيص والعالج والتوجيه والتأهيل وتداب
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تعريف علم النفس اإلكلينيكي

اإلكلينيكي  التعريف السابق تعريفًا شاماًل، فيشير إلى أن الهدف  األساسي لعلم النفس•
ى تطبيقه عليؤكد ...... هذا ال يعنى إلغاء الهدف بإجراء بحوث أساسية -هدفًا تطبيقيًا 

لنفس للنظريات والمعلومات والمهارات التي يمكن اكتسابها من  دراسة جميع فروع علم ا
ليس أنه يؤكد على أنه يتضمن كل من التشخيص والعالج والوقاية  و كما ...... الحديث 

.التشخيص فقط
•
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع املعرفة األخرى

ف بين األفراد ما هو علم الوراثة؟ هو العلم الذي يسعى إلى تفسير التشابه واالختال: عالقته بعلم الوراثة•
لمتحّكمة في التي تربط بينهم صلة قرابة، ويكون ذلك من خالل دراسة الجينات التي هي الشفرة الجزيئية ا

.  تخليق البروتينات، التي تعطي الخلية خصائصها المختلفة
.....مثل لألمراض ومنها األمراض النفسية والعقلية، إستعداداتيكون هذا الموروث قد  •
.......وهي (غير موروثة/ موروثة )قد يكون التأثير الوراثي على الفرد ناتج عما ُيسمى الطفرة الجينية  •
فصام في والواإلكتئابمن خالل شيوع بعض األمراض مثل ذهان الهوس –توصل الباحثون في علم الجينات •

إلى وجود أسباب جينية لتلك األمراض–أسر معينة أو بين التوائم المتماثلة 
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع املعرفة األخرى

مل ما ويتم االهتمام في مجال البحوث الوراثية على األمراض النفسية لمحاولة اكتشاف طبيعة اختالل ع•
از العصبي هي عبارة عن عناصر كيميائية، يتكاثف وجودها في الجه)لكل مرض نفسي، " األمينات"ُيسمى 

عبارة عن" األمينات"، ووظيفة اإلنفعاالتالذي هو مسؤول عن تنظيم ( الطرفي/ الحوفي)الليمباوي 
–" السيروتنين"-" الدوبامين:  وشمل( لتوصيل الرسائل القادمة والعائدة من األعصاب" موصالت عصبية"

النوربينيفرين
توازن الحالة المزاجية_______ توازن في العناصر األمينية •

•

•
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع املعرفة األخرى

لنفس ثم استفادة علم ا..... ما الذي تدرسه ... معنى كلمة أنثروبولوجيا: عالقته باألنثروبولوجيا•
االكلينيكي منه

شخيص والعالج باألمراض النفسية والعقلية من حيث معرفة أسبابها والتاإلهتمام: عالقته بالطب النفسي•
أحد هو ي سالنفولكن الطب ( / العيادي)بين الطب النفسي وعلم النفس اإلكلينيكي اإلتصالنقطة والوقاية

لوك غير تخصصات كلية الطب، ويتبع النموذج البيولوجي في التشخيص والعالج، الذي يماثل بين الس
بينما . كرابلينعلى يد إميل 18-17تم تأييد هذا النموذج في القرن . السوي بأعراض المرض الجسمي

ّسرةالمفعلم النفس اإلكلينيكي هو أحد تخصصات علم النفس، ويوجد به عدد من النماذج التنظيرية 
في أساليب التشخيص )النفسية والعقلية، لذا يختلف األخصائيين النفسيين اإلكلينيكيين فيما بينهملألمراض 

(  المعرفي/ االجتماعي / السلوكي / اإلنساني / السيكودينامي)النماذج التفسيرية 
.  وفق النموذج التنظيري الذي يتم تبنيه( العالج•
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع املعرفة األخرى

قل في الذي أدخل المنطق والعإليستتضح تلك العالقة من خالل النموذج المعرفي لـ : باملنطقعالقته •
لوك اإلنساني وهي تعتمد على فكرة رئيسية وهي عدم الفصل بالنسبة للس،......اإلرشاد والعالج النفسي، 

وإنفعاليد إذًا عندما يكون التفكير منطقيًا سيؤدي إلى سلوك ج. والسلوكواإلنفعالبين جوانب التفكير 
مضطربانواإلنفعالإيجابي، ولكن عندما يكون التفكير غير منطقي سيكون السلوك 
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع علم النفس األخرى

عالقته بعلم النفس العام. بار البندر اخت.... قوانين تنظيم اإلدراك البصري لفرتهيمر :1
ضًا من نظرية اإلشتراط اإلجرائي لسكنر في التعلم أي,,,,,,,, (  لوريتا بندر)جشتالت 

يما يخص الموضوعات المهمة في علم النفس العام، وقد ُأستخدمت مفاهيم هذه النظرية ف
الج بالتنفير، في العالجات النفسية السلوكية مثل الع" التدعيم"و" تحليل الموقف السلوكي"

. والعالج باإلقتصادالرمزي 
ا ُيسمى نتائج مجهودات علماء علم النفس اإلرتقائي م: عالقته بعلم النفس اإلرتقائي. 2

. ذ الميالدالتي إعتمدت في تكوينها على السلوكيات من( قائمة جيزل: مثال)بقوائم اإلرتقاء 
فاينالد للنضج "وقد تم االستفادة من هذه القوائم في مجال التشخيص ومقياس 

لذاتية وهو عملية المراقبة ا" المنعكس الدائري "اإلجتماعي،،،،،،،، تم االستفادة بما ُيسمى 
ج المسئولة عن المناغاة ومن ثم النطق لدى األطفال، وهذا المفهوم تم تطبيقه في عال

.  اللجلجة فيما ُيطلق عليه العالج باإلقتفاء
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع علم النفس األخرى

ل من اكدت دراساته على أن أداء الفرد داخل جماعة أفض: عالقته بعلم النفس اإلجتماعي. 3
راعي هذا ، لذا يُ "التيسير اإلجتماعي"وغير المقصودةأدائه منعزاًل، وهذا ما ُأطلق عليه 

نيكي األمر بالنسبة للمقاييس التشخيصية المستخدمة في مجال علم النفس اإلكلي
لعالج ،،،،،،،،، استفاد علم النفس اإلكلينيكي فيما ُيسمى ا( المصفوفات المتدرجة )

غيرة النفسي الجماعي الذي يعتمد على التفاعالت المقصودة  بين أعضاء الجماعة الص
عالقته بعلم النفس الفسيولوجي. خيص على ويعتمد علم النفس اإلكلينيكي في التش: 4

عتبر العالج القياسات الفسيولوجية، ومثااًل لذلك جهاز المنعكس السيكوجلفاني ،،،،،،، ويُ 
أفضل مثال لكيفية استفادة علم النفس  Biofeedbackبأسلوب العائد الحيوي 

اإلكلينيكي من علم النفس الفسيولوجي في مجال العالج
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع علم النفس األخرى

عالقته بالقياس النفسي. ص النفسي فاإلختبارات التي هي أحد الخطوات الهامة في الفح: 5
تم استغاللها كثيرا من مفاهيم القياس النفسي ي/ يتم تكوينها من خالل القياس النفسي 

الخاصة مثل االرتباط، الصدق والثبات وذلك في معرفة الدالالت اإلكلينيكية لإلختبارات
نت االستفادة بينما كا......... بالوظائف النفسية والعقلية في الفئات المرضية المختلفة
ُيستخدم والذي" التدريج المتصل"في مجال العالج النفسي من خالل المفهوم السيكومتري 

.  في العالج بالتسكين المنظم
عالقته بعلم النفس الصناعي. أساسا يوجد بطارية االستعدادات العامة والتي ُأنشئت:6

رعة الحركة، ألهداف صناعية، إال أنه علم النفس اإلكلينيكي يستخدم أجزاء منها لقياس س
التي كما تم االستفادة من الخبرات. المرونة اليدوية، مضاهاة األدوات للسرعة اإلدراكية

ي العالج تكّونت في مجال تحليل العمل في علم النفس الصناعي في تحليل السلوك ف
.   السلوكي
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عالقة علم النفس اإلكلينيكي بفروع علم النفس األخرى

ل العالجي يستخدم اإلرشاد النفسي الكثير من طرق التدخ: عالقته بعلم النفس اإلرشادي. 7
كيون، ومن بينها واألساليب واألدوات نفسها التي يستعين بها اإلخصائيون النفسيون اإلكليني

دريبية العالج النفسي والتقييم ،،،، ثم يتلقى معظم إخصائيي اإلرشاد النفسي دورات ت
متخصصة في التقييم النفسي والعالج الجماعي

عالقته بعلم النفس التربوي . اإلكلينيكي، من فبستفيد علم النفس التربوي من علم النفس: 8
،،،،، ،.... أن األخير يكتشف الطالب الذين يعانون من اضطرا بات نفسية متعددة مثل 
إلخ هو ..ي يعتبر التعلم العالجي والذي يهتم بعالج حاالت العجز القرائي والعجز الحساب

.  من الموضوعات الحدودية بين فرعي علم النفس التربوي واإلكلينيكي
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