
علُم النَّفِس السريري

الديناميكيالنفسيُ العالجُ 

اإلنسانيالنفسيُ العالجُ 

المعرفيالسلوكيُ العالجُ 

األسريالعالجُ 



ُالن ُعلمُ  السريريفس 

،ديناميكيةالالرؤية ُاإلكلينيكيُ المنهجُ يتبنى•

لمتواترة ُاالحالة ُالمتحركة،النفسية ُالحالة ُأي

لتصادمُ واوالتفاعلُ الصراع ُمفهومُ المستمرة،

.بالواقع



ِ يجُب على اال ِ ا تخصاصيِّ  :كلينيكِّ النفسِّ 

.المشكالتحل ُ فيممتازةُ مهاراتُ امتالكُ •

.ممتازةواتصالُ استماع ُمهاراتُ لديهُ •

.تحفيزيةمهاراتُ امتالكُ •

.والتعاطفبالصبرُ التحليُ •

.الثقةإلهامُ علىقادًرايكونُ •

ُالمعقدةُ المشكالتُ شرح ُعلىقادرُ • .لسطحيةاالمعرفةُ يوذلألشخاص 

.المنتفعلهيقوماوتحليلُ الجسدُ لغةُ تفسيرُ علىوقادرُ متيق  ظُ •

.وموجزةواضحةُ تقاريرُ إنتاج ُعلىقادرُ •



محتويات

ينيكياإلكلالنفسعلمُ فيالرئيسية ُالنظرية ُالنماذجُ 

ُالتشنماذجُ ,واالختباراتالمقابالتُ :التحقيقأدواتُ  خيص 

.الرئيسية

المراهقةُ ىإلالطفولةُ مناإلكلينيكيالنفسعلمُ خصوصية ُ

.النمويلبجالسلوكيةُ واالضطراباتُ التكي فُ مشاكلُ أهمُ 



تعريُف علِم النفِس العيصدي

ةاليونانيالكلمة ُّمنالسريريالمصطلحُُّيُشتق ُّ•

سرير=•

ُّعلمُُّكانلذلك• األصلفيمهتًمااإلكلينيكيالعيادي ُّالنفس 

خاللمنيُدرسُُّالذيالنظام ُّيمثلُُّحاليًا،.والمعاناةبالمرض

التكيفيير ُّوغالتكيفي ُّاألداء ُّوأساليب ُّفرضيات ُّ,نظريات ُّ

ه ُّفيللفرد ُّ .العالئقيعالم 



"السريرية"معنى يفة 

ُسريرُ إلىالعالجيةُ المالحظةُ توجيه ُيتمُ • فقطالمريض 

• Molière



مص هو علم النفس العيصدي

:إلىالسريريُ المصطلحُ ي شيرُ 

طريقة

ُإلى فيسيةًُأسامكانةًُيحتلُ تطبيقي ُتخصص 

العقليةالصحةُ مجالُ 
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الطريقة السريرية

للمعرفةكأداةُ الشخصيةُ العالقةُ استخدامُ •

ُعلىصارمةًُموضوعيةًُيمتلكُ ال• جريبيةالتالطريقةُ عكس 

ظُ • جملُ فيالفردُ ي الح  سلوكهم 

يحصلُ ولكن ه ُة،التجريبيللطريقةُ العلميةُ الطبيعةُ إلىيصلُ ال•

رىاألخبالطرقُ عليهاالحصولُ يستحيلُ معلوماتُ على



الطريقة السريرية

ُّعلى• جميع ُّدُُّيوح  ُّما)اإلحصائيةالطريقة ُّعكس 
(النوعأعضاء ُّ

واحد ُّفرد ُّعلىتحقيقات هاتُجريالسريريةُُّالطريقةُُّ•
واحدةمجموعة ُّأو

ُّبمشكلة ُّيتعلقُُّفيما• انقسام ُّهناك،والتحقق ُّالقياس 
تحقيقُهابُُّيجأهدافًايعتبرون همالذينأولئك ُّبين

لون ُّالذينوأولئك عائقًايُشك  
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انضبصط ٌ وتطبيقٌ -هو علٌم يمكُن تطبيقه 

ُإن هُقطاع ُمنُعلمُالنفسُالتطبيقي

ُالمبادئُالتوجيهيةُالرئيسيةُل ـُُإن هُيستفيد ُمنُمعرفة 

ُالنفسُالعام علم 

ُالنفسُاالجتماعي علم 

ُالنفسُالنم وي علم 

ُالنفسُالديناميكي علم 

،ُوالطبيعة ُالمستويات  ُالمشاكل،ُمنُمختلف  ُمعالجة  والتيُمنُأجل 

ُعلىُرفاهيته ُوتؤثر  ُالفرد  .تنطويُعلىُشخصية 
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؟"عيصدة"إلى مصذا يشير ماطلح 

:المريضُ ع ادُ •

ه ُ• ديقًاصعادُ ‘’للعالج ُأووالمواساةُ للسؤالُ زار 

''مريًضا

ريضُ ت ماث لُ • نُْاْلم  هُ م  ض  ر  :م 

بُ • فاءُ قار  .الش  

ْطل سُ • همنالمريضُ ت ه  :مرض 

ئُ • علمُّالنفسُّالعيادي.ب ر  11



؟"عيصدة"إلى مصذا يشير ماطلح 

يضُ ن تُ • ر  نُ اْلم  ُم  ض  ر  :اْلم 

•، عُ أ ن  ج  .ت و 

يضُ ن ف ضُ • ر  نُْاْلم  هُ م  ض  ر  :م 

ْنه ُش ف يُ • .م 

ُعلمُ إلى• الحالةُ إلىكعودةُ العالج ُإلىوبالتالياألمراض 

.الطبيعية



هنصك اتجصهصن يعبران عن هذا المجصل الصخااِّ

:الدعمُ أحد هما

ُعلمُ اختصاصيُ أنُ علىينصُ  اإلكلينيكيالنفس 

،والدعمُ المعلوماتُ يوفرُ  اللُ خمنالمعرفي 

ُأدواتُ  ُالتشخيص  ظفيلموالنفسي،والقياس 

ينوالموظفوالمعلمين،الطبيب،)منالمؤسساتُ 

(الشركاتفياإلداريين
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:تدخلُ والثاني•

يهدفُ (سينفعالجُ )عالجيتدخلُ أي  ُإلىيشيرُ •

ا مسبقًادةُ المحدالمواقفُ معالفردُ تكييفإلىإم 

لُ صيرورةُ فيمرافقت هُ أو .نمووالالتحو 

علمُّالنفسُّالعيادي
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هنصك اتجصهصن يعبران عن هذا المجصل الصخااِّ



الوظصئف الرئيسية لعلم النفس العيصدي

تشخيص1.

نفسيعالج2.

بحث3.

تدريب4.

إشراف5.

وقاية6.
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تشخيص. 1

مفيدةُ علوماتُ معلىبالحصولُ لكُ يسمحُ الذيهوالسريريُ التقييمُ •

ُمشكلةُ طبيعةُ عن .وأسباب هاومداه االمريض 

.لحل  هاالالزمةُ الوسائلُ تحديدُ هووالهدفُ •

ُعلىالتقييمُ طريقةُ اختيارُ يعتمدُ • أوالوصفيُ )ييمالتقمنالغرض 

-اكتشاف هادُ ت ريالتيالفردُ جوانبُ من:عالج ُألي  ُ(الوظيفيُ 

.لالختصاصيالنظري  ُالتوجهُ من-المالحظةطريقة ُ



تشخيص. 1

:للتقييمرئيسيتانطريقتانهناك•

ارنةُ مقمعيتعاملُ إن ه.السيكومتريالنهجُ .1•

جيًدا،محددةُ وسماتُ خصائصُ علىبناءًُاألفراد،

أوة ُموضوعياختباراتُ )موحدةُ إجراءاتُ خاللُ من

ُجوانبُ استنتاج ُأجلُ من(إسقاطيةُْ الشخص 

.باالضطرابالمرتبطةُ 



ُعلمُ )الديناميكيُ النفسيُ المنهجُ .2 النفس 

وعيةً،موضأقلُ إجراءاتُ يستخدمُ .(الديناميكي

دينامياتبالمرتبطة ُألن هاتحديًداأكثرلكن ها

منوع ُنأنسبُ تحديدُ أجلمنللفرد،النفسيةُ 

.العالج
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تشخيص. 1



العالج-2

هذهإلىالنظريةُ التوجهاتُ لمختلفُ العالجيةُ النماذج ُجميعُ تنتمي•

.الوظيفة

التيالوسائلُ فيوالنفسية،للصحةُ المغاي رُ بالمفهومُ النماذجُ هذهتختلفُ •

قترحةاألهدافُ لتحقيقُ ضروريةًُت عتبرُ  .الم 

النموذج ُاللُ خمنالمشكلة،طبيعةُ إلىباإلضافةُ النموذج ،اختيارُ يتمُ •

:النفسيلالختصاصيالنظري

اإلنساني،الوجوديالنفسيالعالجُ السلوكي،العالجُ النفسي،التحليلُ •

.الجشطالتعالجُ الجماعي،النفسيالعالجُ األسري،العالجُ 
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البحث-3

المقارنةُ لُ خالمن(العالج)النتائج ُمنوالتحققُ العالج ُعمليةُ دراسة ُ*

.عالجالف ع اليةبتقييمُ ت سمحُ التيالمراقبةُ مجموعاتُ مع

بعلمُ التحقيقُ والجديدة،السريريةُ التدخالتُ بتصميمُ البحثُ يتعلقُ *

ُ ُعلمُ )الصلةذاتُ التخصصاتُ معوالعملُ األمراض  النفسية،األمراض 

.(النفسيوالطبُ 
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تدريُب الكوادِر الاحية-4

ةُ األساسيالنفسيةُ المعرفةُ إعطاءُ هوالغرضُ •

قة والمتعم 

اعييناالجتموللعمالُ النفسيينُ لالختصاصيينُ •

.(العالجيةالطرقُ معرفة ُ)وللمربين
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االسصشصرات-5

اتُ في• ُوالمراكزُ المصح  ُوااألطفالُ ورياض  لمدارس 

سةُ بالمدرالمتعلقة ُالمشاكلُ :والمحاكموالسجونُ 

.واالنحرافالتوافقُ وسوءُ والزواج ُواألسرةُ 

لُ تصحيحُ هوذلكُ منوالغرضُ • ؛المُ ت د خ  ل  ليكونُ ش غ  

.ت ْنشأالتيالمشاكلُ بطبيعةُ علمُ على



الوقصية-6

ض ُالسلوكياتُ ظهورُ بمنع ُتسمحُ • ر  ،الم  مثلُ ْية 

.والكحولالمخدراتُ تعاطي

ق اي ةُ طرقُ تنفيذ ُيتمُ • إكسابُ خاللُ منالو 

.(الوقاية)العلميوالنشرُ المعلوماتُ 



سنبذٌة عن علِم النَّف  



:المراحُل األسصسية

الن ْفسعلمُ والدة ُ-فوندت-1875•

ُالن فُْعلمُ مختبرُ أولُ -بينية-1889• فيس 

باريس

الماألحتفسيرُ كتابُ نشرُ -1900-فرويد•

اتُ أولُ –1904• اإيطاليفيعقليةُ مصح 

السلوكيواتسونبيانُ -1913•



لهوامنتتكونُ المولودُ نفسية ُفإنُ لفرويدبالنسبةُ 

،القوىمجموعة ُ) تكونُ أنإلىتميلُ التيالدوافع ،الغريزية 
الواقعُ قيودُ والدوافع ُبينالصدامُ يؤد  ي(قيودبدونُ راضيةًُ
األناتكوينُ إلى

حركيةالوالمهاراتُ والذاكرةُ اإلدراكُ مثلُ الوظائفُ منمجموعة ُ)
.العالممعبالتكي فُ للفردُ تسمحُ التي(...

غيرُ عاتاالندفالمنع ُالدفاع؛آلياتُ خاللُ منمهمة،لهأيًضااألنا

بينجيدُ الالتوازنُ يشكلُ .بالضررالتسببُ منالمنضبطةُ 
أوكفايةُ عدمُ أنُ حينفيطبيعية،حالةًُوالدفاعاتُ الدوافع ُ

راباتُ االضطمنمختلفةًُأشكاالًُيول  دُ الدفاعاتُ زيادةُ 
ُ المرضيالنفسعلم-النفسيةواألمراض 

ُالنفسي للتحليل  المفاهيم ُاألساسيةُ 



آليصُت الدفصعِ الرئيسية

ُإلىي نسبُ :اإلسقاط• النزعة ُة ،واقعيغيرُ بطريقةُ آخر،شخص 
.بهة ُخاصأن هاعلىبهااالعترافُ منبدالًُللفردُ البغيضة ُ

ُومواقفُ وقيمُ أدوارُ وتبن  يتول  ي:التماهي• أو/واألشخاص 
صُ كانتلوكماأحداث هممعُ والتفاعلُ المجموعات، مُْت خ  .ه 

تحدثُ .ولةالمقبغيرُ للنبضاتُ ناجح ُوغيرُ مؤقتُ قمعُ :االزاحة•
.مناسبغيرُ كائنُ اتجاهُ فيعموًماالحركة ُ



آليصت الدفصع الرئيسية

الوتة ُالمكبالمادة ُ.واألفكارالمشاعرُ تماًمايمنعُ :(القمعأو)القمع•

.الماألحفيالمثال،سبيلعلىرمزي،بشكلُ إالنفس هاتكشفُ 

بمرحلةُ يتعلقُ فيمافيةُ كاغيرُ ولكن هاالمكتسبةُ السلوكيةُ النماذج ُاستمرارُ :التثبيت•

.الحاليةالتطورُ 

منالطلباتُ أوليةُ المسؤولتجن بُ للعمرُ مناسبُ غيرُ سلوكُ إلىاللجوءُ :النكوص•
ُموقفُ وإلتاحةُ اآلخرين، .الذاتياالنغماس 

المشاعرُ عنارُ األفكبعضُ يفصلُ أوعاطفيًاالمرتبطة ُاألفكارُ يفصلُ :التفكك•
.المناسبة



آليصت الدفصع الرئيسية

مُ :التبرير• الدافع ُطبيعةُ اءُ إخفأجلُ منمعينُ لسلوكُ ظاهرًيامعقوالًُتفسيًرايقد  

.األساسي

.المؤلمةالمشاعرُ أواألفكارُ معالتعاملُ رفضُ :اإلنكار•

ُسلوكُ تطويرُ :الفعلردتشكيلالتفاعليالتدريب• .المانعللسلوكُ معاكس 

ُاجتماعيًاالبغيضةُ األهدافُ استبدالُ :التسامي• أو/واجتماعًياةُ مفيدوأنشطةُ بأغراض 

.مقبولة



(1-0)الفممرحلة ُ

(4-2)الشرجيةالمرحلة ُ

والكتراأوديبعقدة ُ(7-4)الفاليةالمرحلة

القواعدُ والمشاعرُ مقرُ العليا،األناوتشكيلُ 
.األخالقية

(11-7)الكمونمرحلة

(....11)التناسليةاألعضاءمرحلة

ُ ْسب  ُح  ُالجنسي  ُالن فسي  يدفروالتطور 



علُ الفوأنماطُ األنانيةُ :(سنة2-0)الحركيةُ الحسيةُ المرحلةُ •

متعمدة ُبأفعالُ يقوم ُالكائنُ فكرةُ معواإلدراك؛الفطريةُ 

.حلةالمرنهايةُ فيالرمزيةُ الوظيفةُ تظهرُ .ويقل  دُ 

الطفلُ يشكلُ :(سنوات6/7-2)العمالنيةقبلمامرحلة•

ه ُ .الذاتحولُ وًرام تمحيزالُ الولكن هُ للعالمُ الخاصُ تصور 

.اعيةواالصطنوالروحانيةُ بالنهائيةُ المفاهيم ُتتميزُ 

.ع كس هامكنيوالتنسيق هايتم ُالالتيالعقليةُ اإلجراءاتُ 

.والتسلسالتالتصنيفاتُ عملُ فيفشلُ 

ُ بياجيهمراحل ُالتطورُالفكريُفيُنظرية 



ُلالنعكاقابالًُالتفكيرُ يصبحُ :(سنة11/12-7/8)الملموسةُ التشغيلُ مرحلةُ • س 

اكتسبُ ألن هتسلسالتالوتشغيلُ تصنيفُ علىقادرُ إن ه ُ.األنانيةعلىالتدريجيوالتغلب ُ

فيياتُ العملهذهاستخدامُ علىقادرُ غيرُ فهوذلك،ومع.الكميةعلىالحفاظُ فكرةُ 

.ملموسدعمُ إلىبحاجةُ فهو:اللفظيةالمهامُ 

لُ والتسلسالتصنيفُ :(فصاعًداسنة11/12من)الرسميةُ التشغيلُ مرحلةُ •

ياغةُ صيمكن ه ُمنطقيًا؛االقتراحاتُ ربطُ .المجردةالكياناتعلىأيًضا

تقديرُ فيبالغةُ الممعاألنانية،منجديدُ شكلُ .التناقضاتواكتشافُ الفرضياتُ 

.الفكرقوةُ 

مراحلُالتطورُالفكريُفيُنظريةُبياجيه



لفيجوتسكيالنمو وفقا 

الطفلُ تمتعُ يبموجب هوالتيالمحتملُ التطورُ مفهومُ فيجوتسكييشرحُ 

هتمُ إذا,لعمرهمتوقعُ هومماأكثرُ تعلمُ بفرصةُ  منكافُ كلُ بشتحفيز 

لكلُ حددةُ ممهاراتُ تعيينُ بياجيه،فعلكماالممكن،منليسُ لذلكُ الخارج،

ألن هاللطفلكريُ الفالتطورُ ينقلُ كعنصرُ لل غةُ كبيرة ُأهمية ُت عط ى.عمر

ينتقلُ .جديدةكريةُ فمحتوياتُ وتوفرُ الدماغ ،فيجديدةُ روابطُ إنشاءُ تفضلُ 

رج،الخامعاالجتماعيةُ التنشئةُ وظيفةُ منللغةُ التطوريالمسارُ 

منالتيالستيعابُ اوظيفةُ إلى,األساسيةالبقاءُ احتياجاتُ لتلبيةُ الضرورية ُ

الفكريةُ المهاراتُ تطويرُ علىيساعد هوهذانفسه،معالطفلُ يتحاورُ أجلها

االجتماعيةشئةُ للتنفعالةُ وظيفةُ إلىاللغة ُتعودُ أنبعدفقط:والتفكيرية

بعد,جتماعياالبالتواصلُ بنشاطُ المشاركةُ علىقادًراالطفلُ يكونُ عندما

رُ أن .واالجتماعيةالمعرفيةُ والمهاراتُ الفكرُ محتوياتُ طو 



عالئقي عاطفي لغوي فكري عمر

ُاإلشاراتُ انبعاث 

ُ ،ُالبكاءُ )االجتماعية 

،ُاالبتسامة ُ النطق 

ُالن( الذاتية هجُسلوك 

(.المص،ُالتشبث)

المزاجية ،ُوالمشاعرُ 

،ُالجوهرية ،ُاالهتمامُ 

ُ، والحزن 

واالسترخاء ،ُ

.والفرح

بكاء ُيستط يعُالطفلُ  إدراك 

الساطع ُوالمتحركُ 

ُاأللوان .وبعض 

ُ ُاستكشاف  لديه 

ُانتقائي .بصري 

ع ُحساسيةُ  نُلديه 

ُ، ُاللمس  طريق 

ي ُ ُالشم   التمييز 

.والذوقي

ُعلىُا قادر  ُإن هُ  لتعلم 

ُ ُالربط  عنُطريق 

دُْ .  الشرطيُوالتعو 

ُ أنماط ُاالنعكاس 

ُالذاتيُ والتركيز 

.المطلق

الوالدة
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التفضيل ُللوجهُ 

ُالبشري ،ُوالصوت 

ُاالرت ُبناء ُرباط  باط 

الحقيقيُابتداءُمن

. أشهر7حواليُ

ُالمح ُاالهتمام ُغير  دد 

باألقران،ُحتىُ
االنتقائيةُ 

واستمراريةُ 

ُمعُاألقر انُالعالقات 

(شهًرا16-22)

ُ ُبالخوف  يشعر 

ُوالغضب ُوينشأ ُ قلق 

ُإن ه ُ. االنفصال قادر 

ُ علىُالشعور 

ُالعالمي بالتعاطف 

ُوالتلعثمُ  النطق 

ُالكاذبة ُ والحوارات 

ُواللغة ُ والجمل 

المرجعية

يتعلم ُالتفاعالتُ 

ُ ُوتظهر  الدائرية 

الوظيفة ُالرمزية

طفولة
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عُالعالقةُالمتبادلةُم

.  ارقامُالتعلق

ةُالصداقاتُالثنائي

والعالقاتُالجماعية

الخوفُمنُاألخطارُ

الخيالية،ُمشاعرُ

المواجهةُبينُاألداء

والقواعدُأوُ

التعاطف. المعايير

3-2)الذاتيُ

التعاطفُ( سنوات

معُمشاعرُاآلخرينُ

(سنوات3-7)

.  طانتظامُمفر. برقية

معُمرورُالوقتُ

األشكالُالنحويةُ

المعقدةُوالجملُ

األفكارُ. الثانوية

األولىُفيُالقراءةُ

.والكتابة

.  المفاهيمُاألولى

.  األنانيةُالفكرية

التفكيرُماُقبلُ

.  العمالني

استراتيجياتُ

الذاكرةُالملموسة،ُ

ومدىُالذاكرةُ

.الفوريُالمحدود

سنُماُقبلُالمدرسة
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توطيدُالصداقات يمُالعواطفُمعُالتقي

/ األمنُ: الذاتي

-انعدامُاألمنُ

.  الكبرياء/ الدونيةُ

التعاطفُمعُحالةُ

اآلخرين

اكتسابُاللغةُ

المكتوبة

استراتيجياتُ

الذاكرةُالجديدةُ

رُالتفكي(. التكرار)

المنطوقُ

.الملموس

سنُماُقبلُ

المدرسة
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مركزيةُمجموعةُ

الثقةُ. األقران

والحميميةُبينُ

تكوينُ. األصدقاء

.الشركات

يظهرُالتنافرُ

التعاطفُ. واليأس

معُالفئاتُ

االجتماعية

اكتسابُاللغةُ

المكتوبة

استراتيجياتُ

.  الذاكرةُالمعقدة

التفكيرُالمنطقي

الرسميُوالتفكير

االستنتاجيُ

االفتراضي

مرحلةُالمراهقة
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