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األدوار التي تؤول إىل األخصائي النفسي 
اإلكلينيكي 

:يمكن النظر إليها من خالل ثالث زوايا هي
مواقع النشاط المهني اإلكلينيكي )( (مجال العمل)1
يوجد في داخل كل مجال من المجاالت السابقة عددا من األنشطة أو : النشاطات2)(

إجمالها فيما الممارسات التي يجب أن يقوم بها األخصائي النفسي اإلكلينيكي والتي يمكن
-3/ المعالج ....-2/ المساهمة في تشخيص األمراض النفسية والعقلية -1: يلي

تقديم االستشارة -4..... / القيام ببحوث علمية أساسية ذات طابع إكلينيكي بهدف
بة يلعب األخصائي النفسي دورًا أكثر فعالية بالنس-5... /اإلكلينيكية والتي قد تهدف

.....بالتوجيه الطبي للمجتمع-6... / بمستوياتها الثالثةللوقاية 
األخصائي النفسي اإلكلينيكي( أنشطة)طبيعة المستفيدون من خدمات 3)(
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تدريب األخصائي النفسي اإلكلينيكي
: .....  إحاطته بكافة فروع علم النفسإعداد النظري يتطلب 

على تدريب التدريب الميداني تحت إشراف متخصصين، مع التركيز: إعداد التطبيقيويتطلب 
ص والعالج لكي ُيصبح أخصائي نفسي إكلينيكي على الممارسة في مجاالت التشخي)الطالب 

أن أسلوب التدريب 1973في المؤسسات اإلكلينيكية، وقد أكدت هيئة الصحة العالمية 
ي علم المهني السليم ُيقدم في شكل مقررات دراسية عليا الحقة للدرجة الجامعية األولى ف
.  النفس، ثم التدريب الميداني في المؤسسات العالجية لمدة تترواح بين عام وعامين
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خصائص األخصائي النفسي اإلكلينيكي
مستوى الذكاء . تخاذ القرارات . 2.....  1 .....الكفاءة الشخصية وا 
نسانية جيدة بالعمالء .  3 المرضى/ القدرة على إنشاء عالقة مهنية وا 
......  إدراك األخصائي النفسي اإلكلينيكي لسلوكيات العميل . 4
يات، مستشف..... )يجب أن يتدّرب األخصائي النفسي اإلكلينيكي على التعامل المثمر مع .5

(.  إلخ... مدارس، مصانع 
أيًا كان إهتمام األخصائي النفسي اإلكلينيكي مركزا على البحث العلمي أم العالج أو ا. إلشراف 6

المهنية، إلخ، يجب عليه أن يحترم ذاته ويتفهمها، وذلك من خالل تطوير إمكانياته... اإلداري 
حكم في والوعي بحدود العالقة المهنية مع العمالء، ومدى تأثر العمل بمشكالته الحياتية، والت

ذلك
د فعله تجاه القدرة على المراقبة الدقيقة لسلوك العميل، وطرح األسئلة، واإلقناع، التحكم في ردو . 7

العميل 
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

وف من يوجد إشارات فى فكر القدماء المصريون، حيث كان الصرع هو النوع المعر = 
ر أنه األمراض العقلية، وكان يطلق عليه اسم المرض المقدس إال أن أبقراط  إستبص

أبو )أمحوتبوقد تحول معبد . ككل األمراض ينشأ من سبب طبيعي وليس مقدساً 
إلى مدرسة " منف"في مدينة .( م. ق2850الطب فى مصر وقد عاش حوالي عام 

وكان اءإليحللطب ومستشفى يعالج بها المرض العقلي بما يشبه اآلن ما يسمى ا
......، "النوم المعبدي"يطلق عليه 
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

الفكر الفلسفي اليوناني 
.( .....م. ق375-460)هيبوقراط= 
.( .....م.ق322-384)أرسطوقرر = 
ى وحتى تولى رجال الدين في أوروبا عالج األمراض النفسية والعقلية في العصور الوسط= 

ناس أواخر القرن الثامن عشر، وقد أرجعوا المرض إلى األرواح الشريرة التي تدخل أجساد ال
وعالجها يكون بإخراج هذه األرواح والذي كان يتم باستخدام طرق وحشية
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

الفكر اإلسالمي
:  ......الكندي= 
: ......أبو بكر الرازي= 
الغزالي أكد على إتباع طريقة التدريج في عالج الُخلق  = 
الوون ق( أي مستشفى" ) بيمارستان"كان يوجد في مصر بالقرن الرابع عشر ما ُيسمى = 

ن التاسع وفي أوائل القر. بحي النحاسين بالقاهرة، وكانت تتضمن قسمًا لألمراض العقلية
إلى إحدى السراي 1880عشر بدأت تدهور أحوال تلك المستشفى إلى أن نقل مرضاها عام 

(  الموقع الحالي)بالعباسية 
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

احملاور الفعالة يف جمال علم النفس عامة والتي أسهمت يف تكوين علم النفس عرض 
-:وهي كما يلياإلكلينيكي 

على  American Psychological Associationتم إنشاء جمعية علم النفس األمريكية .1
.  1892عام ...... يد 

سولي كما تبدأ المقدمات األولى لعلم النفس اإلكلينيكي بالدراسة النفسية للطفل وتأسيس. 2
Sully " ونشر دراسات الطفولة" الجمعية البريطانية لدراسات الطفل..... .

1896عام Witmerثم بدأ االهتمام بمظاهر سوء التوافق لدى األطفال ومن ّثم أسس ويتمر . 3
 The" العيادة النفسية"أسس مجلة متخصصة باسم ...... أول عيادة نفسية 

Psychological Clinic  س علم النف"ويعتبر ويتمر هو أول ّمن استخدم مفهوم . 1912عام
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

،  وأيضا 1903من خالل عمله بمستشفى ماكلين عام  Franzكانت لبحوث أيثوري فرانز.4
عن العالقة بين وظائف المخ والعادات الحسية الحركية 1907بمستشفى واشنطن عام 

لها تأثير في تكوين جسم علم 1912وأيضًا تصميمه آلداه مقننة للفحص اإلكلينيكي عام 
.النفس اإلكلينيكي 

، 1908، 1905، 1904، 1903، 1886ومراجعاته أعوام )يعتبر ظهور مقياس بينيه .5
.  له أهمية بالغة في تطور علم النفس اإلكلينيكي( 1937، 1916، 1911

شخصية ثم كان للحرب العالمية األولى أثرًا في ظهور مقاييس خاصة باختالل وتوافق ال.6
Prof. Elham Khalil       2013(.1985سويف، ..... )مثل 

9



التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

لمجالت كما ظهر االهتمام بعلم النفس اإلكلينيكي على مستوى الجمعيات المتخصصة وا.7
....العلمية، 

كأول مجلة في علم   Journal of Consulting Psychologyتم إصدار مجلة.8
عام  Journal of Clinical Psychologyتلتها مجلة 1937النفس اإلكلينيكي عام 

1945 .
مجلس للممتحنين األمريكي في علم النفس المهني للسماح 1947أنشئ في عام .9

اللجنة المشتركة 1955كما أنشئت في عام . لمختصي علم النفس بالممارسة اإلكلينيكية
Prof. Elham Khalil       2013(.1988إبراهيم، . )للصحة النفسية
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

تاريخ علم النفس اإلكلينيكي كعلم مستقل يف مصر 
......1934إنشاء أول عيادة نفسية على يد بعض التربويين عام .1
.1947إنشاء عيادة نفسية مماثلة في معهد التربية للمعلمات عام .2
جمعييية علييم اليينفس "، وفييي نفييس الوقييت  وتكييوين 1945تأسيييس مجليية علييم اليينفس عييام .3

" .....التكاملي
اليدكتوراه، زيادة أعداد المتخصصين في علم النفس المؤهلين إليى مسيتوي الماجسيتير و .4

األدوار وسيييعيهم نحيييو تحدييييد بعيييض األدوار المهنيييية لألخصيييائيين النفسييييين، ومييين أهيييم هيييذه
.األخصائي النفسي الصناعي واألخصائي النفسي اإلكلينيكي
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

، أي تعني باالضطرابات النفسية عامة وليس 1948إنشاء أول عيادة نفسية عامة عام .5
.......فقط المتعلقة باألمور التربوية، 

ى والذي ينظم مهنة العالج النفسي، وُيقصرها عل1956لسنة 198صدور القانون رقم .6
ّمن يكون مرخصا له مزاولة المهنة من ِقبل وزارة الصحة، ويجب أن يكون المتقدم

دى دبلوم األمراض العصبية والعقلية من إح"للحصول على هذا التصريح حاصال على 
أو من الحاصلين على مؤهل جامعي في علم النفس من إحدى " الجامعات المصرية

ص في ويعتبر هذا القانون اعترافا بحق المتخص. الجامعات أو المعاهد في مصر أو الخارج
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

محاضرة في الجمعية المصرية للصحة 1958ألقى األستاذ الدكتور مصطفى سويف عام . 7
قي، يلزم عليه النفسية، أوضح فيها مفهوم دور األخصائي النفسي اإلكلينيكي كعالم تطبي

.  إجراء البحوث العلمية
إنشاء دبلوم علم النفس التطبيقي بكلية اآلداب جامعة القاهرة في العام الجامعي.8

لينيكي لتدريس تطبيقات علم النفس في مجالي الصناعة وعلم النفس اإلك1959/1960
البلوم عام وقد زادت جرعة علم النفسي اإلكلينيكي في هذا(. التشخيص والعالج النفسي)

1965 /1966 .
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التطورات التارخيية التي أدت إىل علم النفس 
اإلكلينيكي

اهتمت وزارة الصحة بتنظيم مهنة الخدمة النفسية اإلكلينيكية في1967في عام .9
......مستشفياتها وعياداتها على مستوى الجمهورية 

لقيام بدوري االهتمام بتعيين األخصائيين النفسيين في المدارس وبالتالي تدريبهم ل.10
خصائي ، واإل(حيث تقديم المساعدة مباشرة في حاالت التوجيه واإلرشاد)اإلرشاد النفسي 

(.  تحويل الطالب إلى العيادات النفسية)النفسي اإلكلينيكي 
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