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 جامعة باتنة. يوسف عدوان/ د        في الجزائر العالج النفسيآفاق التكوين في 

علم النفس و  .علم النفس اإلكلينيكييعتبر العالج النفسي واحدا من أهّم مجاالت الممارسة المهنية المنبثقة عن       
هو ذلك العلم الذي يدمج بين العلوم والنظريات والمعرفة اإلكلينيكية بهدف فهم طبيعة القلق والضغوط اإلكلينيكي 

ه يهدف ب عليها، كما أنّ تها والتغلّ الناتج عنها ومحاولة التخفيف من حدّ واالضطرابات النفسية أو الخلل الوظيفي 
ز بصورة ه يركّ وعالوًة على ذلك، فإنّ . م على المستوى الشخصيا يحقق له التقدّ تعزيز السعادة الذاتية لدى الفرد ممّ  إلى

النفسيين  األخصائيينى الرغم من أن من التقييم النفسي والعالج النفسي في الممارسة العملية، وذلك عل أساسية على كلّ 
اإلكلينيكيين يقومون أيًضا بأدوار مهمة في مجاالت أخرى منها البحث العلمي والتدريس في الجامعات وتقديم االستشارات 

دارتها في كثير  و. النفسية والمشاركة في تقارير وشهادات الطب الشرعي ووضع برامج جلسات العالج النفسي وتطويرها وا 
لدول، يعتبر علم النفس اإلكلينيكي من المهن الطبية المعنية بالصحة النفسية والتي يحكمها عدد من القواعد من ا

على الرغم من أّن علم النفس اإلكلينيكي، من ناحية أخرى، يدرس نفس موضوعات علم النفس المرضي إال و . والقوانين
فروع األخرى من حيث هو يختّص بتطبيق المعرفة و الممارسة أّنه فرع من علم النفس التطبيقي؛ و يتمّيز عن سائر ال

النفسية في مساعدة كّل مصاب باضطراب ما في السلوك أو العقل حتى يستطيع التوافق مع الذات و مع اآلخرين و 
ة إلى و هو يشمل التدريب و الممارسة الفعلية في التشخيص والعالج والوقاية، باإلضاف. التعبير عن الذات بصورة أفضل

و لعّل من أشمل تعاريف علم النفس اإلكلينيكي ذلك الذي (. 5: 9)إجراء البحوث من أجل زيادة المعرفة السيكولوجية
و هو أّنه أحد ميادين علم النفس الذي يهتّم بفهم السلوك غير المتكّيف ( Shanmugam.T. E()1991()شان ماجام)قّدمه

أّن ( Martin. B()1991()ب. مارتن)و يعتبر. منه أو منعه من الحدوثو قياسه، أو تقويمه و معالجته و الوقاية 
المختّص في علم النفس اإلكلينيكي هو الشخص الذي يحصل على درجة الدكتوراه في علم النفس اإلكلينيكي مع التدريب 

تعريفه على أّن  في( English()1959()أنجلش)و يرّكز. على القياس والتقويم و العالج والبحث العلمي في هذا الحقل
: 5)علم النفس اإلكلينيكي يشير في بعض جوانبه إلى منهج من مناهج الدراسة للفرد ككّل أو بصورة كّلية و كشخص فريد

11.) 
 ،و يقوم المنهج العيادي على ثالث دعائم أساسية  تفضي كل واحدة إلى التي تليها وتتمّثل في تخطيط الميدان        

و تعتبر عملية تحديد طريقة التشخيص فّعالة و (. 797،791،915: 1)واختيار طريقة العالج ،تحديد منهج التشخيص
 و تتحّكم في هذه. ثير من الباحثين، حسب ك(العميل)حاسمة في اختيار منهج العالج الذي يتناسب مع طبيعة الحالة

و تعتمد جامعات العالم المتطّور في . الجالعملية مجموعة قواعد صارمة يجب مراعاتها حتى تتحّقق األهداف المسّطرة للع
نموذج : إعداد المختّص في علم النفس العيادي على مجموعة من نماذج التدريب لعّل أهّمها اآلن خمسة نماذج و هي

والممارسة و هو مازال أكثر مّثل نموذج المزاوجة بين العلم و هو ي( The scientist practitioner)العالم الممارس
و نموذج درجة (. 111: 2)لتدريبية شيوعا في علم النفس اإلكلينيكي في الواليات المتحدة األمريكية إلى يومنا هذاالنماذج ا



و الخصائص الممّيزة لهذا النموذج تتمّثل ( The doctor of psychology: Psy.D degree )الدكتوراه في علم النفس
ل نسبيا من أهمية الكفاءة في مجال البحث وهي تختلف في برامجها في تركيزه على تطوير المهارات اإلكلينيكية والتقلي

ثّم نموذج المعاهد (. 111: 2)، و لكّنها قد أحرزت تقّدما متزايدا في هذه المهنة((Ph.dعن برامج دكتوراه فلسفة
بحث بالمعنى و ترّكز معظم هذه المعاهد على الوظائف اإلكلينيكية وال تّتجه لل( professional  Schools)المهنية
و هو باختصار نموذج ( Clinical scientist model)بعد ذلك، نموذج العالم اإلكلينيكييأتي  و (. 115: 2)التقليدي

يعمل على دمج المبادئ العلمية في األعمال اإلكلينيكية، و هو يعتبر أّن علم النفس اإلكلينيكي الراهن ال يستند إلى 
و (. 111: 2)ته، و أصحابه هم المتخّصصون العياديون ذوو التوجه التجريبيأساس علمي في كل أساليبه و تقنيا

 Combined professional- scientific)النموذج األخير، هو نموذج برامج التدريب المهني العلمي المشتركة

programs ) و لقد (. 121: 2)و هو نموذج يتضّمن دمج كّل من علم النفس اإلرشادي و اإلكلينيكي و المدرسي معا
، فأصبحت تضّم العالج النفسي و التشخيص  و التقييم و التدريس و في اآلونة األخيرةاتسعت مجاالت الممارسة العيادية 

و على هذا فإّن علم النفس العيادي (. 11: 2)اإلشراف اإلكلينيكي و البحث و التأليف و تقديم االستشارات و اإلدارة
أّن الحاجة إلى تطوير برامج تكوينية، و تضمينها أساليب التشخيص  لذلك يعتقد الباحثو . واسعا جداأصبح ميدانا مهنيا 

ان في هرم الوظائف على اعتبار أّن التشخيص و العالج يأتي)و أساليب بناء خطط عالجية تستند إلى المعارف الحديثة
نها في ظل الظروف الراهنة في تعّد ضرورة ال غنى ع  -و على أن يكون المنطلق من منظور شمولي -(اإلكلينيكية

خصوصا -واقعنا المحّلي على األقل، بل إّن هذا هو ما ينبغي أن نتوّجه إليه في تكوين و تدريب طلبة علم النفس العيادي
و الخالصة، فإّن ما سبق عرضه،  يعّد دافعا قويا لنا حتى نفّكر في صياغة . حتى في ظّل غياب مثل تلك البرامج -

إّن تجاوز . ستجيب لتطّلعات الواقع االجتماعي الذي نعيش فيه تماشيا مع أصول جودة الممارسة النفسيةنموذج تكويني ي
النماذج التي تلك برامج التكوين الحالية يعتبر ضرورة و ليس خيارا، و ذلك ألّنها ال تستند إلى أّي نموذج تدريبي من مثل 

ظم مضامينها تقّدم للطلبة تاريخا و معارف عفا عنها التطّور سبق عرضها، بل قد أصبحت من الناحية الواقعية في مع
و من جهة أخرى، إّنه في ظّل البرامج الراهنة ال يمكن أن نتحّدث عن تشخيص أو عالج . العلمي منذ عّدة عقود

و أحيانا تباينها  اآلفاق المهنية التي انفتح عليها علم النفس العيادي في بالدنا و تنّوعها،: العتبارات أساسية عديدة منها
الكبير، و منها أّنها برامج تخلو من القواعد األساسية التي تقوم عليها عمليات التدريب على التشخيص و العالج من 

و نحن في هذه المداخلة نحاول توضيح بعض الحقائق و الصعوبات التي تتعّلق . جميع النواحي النظرية و العملية
طلبة علم النفس لفائدة تدريب اللتكوين و ا من ذلك نستشّف مالمح برنامجعيادي و بقضايا التكوين في علم النفس ال

  .العيادي في ضوء ما تقتضيه معايير جودة الممارسة النفسية
 مهنية علم النفس االكلينيكي

لقد واصل علم النفس اإلكلينيكي منذ فترة السبعينيات من القرن العشرين مسيرة تقدمه وتطوره إلى أن أصبح              
النفسيين اإلكلينيكيين الممارسين ال  لألخصائيينوعلى الرغم من أن العدد الفعلي . مهنة قوية ومجااًل للدراسة األكاديمية

ارتفع مثال عددهم في الواليات المتحدة األمريكية  شير إلى أنّ تإال أّن التقديرات يزال غير معروف بالتحديد، 
استمر  و لقد. (4772)و (4791)نفسي إكلينيكي وذلك في الفترة ما بين أخصائي (000222)إلى (020222)من

 أنّ ذلك على الرغم من  النفسيون اإلكلينيكيون في عملهم باعتبارهم خبراء في مجال التقييم والعالج النفسي و األخصائيون
لتشمل معالجة قضايا الشيخوخة والرياضة ونظام العدالة الجنائية، وهذا على سبيل المثال ال توّسعت دائرة اهتمامهم 

تطوًرا الذي يحظى باهتمام  يعد علم نفس الصحة أحد المجاالت المهمة، حيث أصبح المجال األسرع تقدًما و و. الحصر



وهناك تغييرات رئيسية أخرى في مجال علم النفس اإلكلينيكي . ينالماضي ينالعقد منذكلينيكيين النفسيين اإل األخصائيين
تشمل تأثير الرعاية الموجهة على رعاية الصحة النفسية وزيادة إدراك الفرد ألهمية المعرفة المرتبطة بتنوع السكان وتعدد 

 .نفسيةالثقافات وظهور االمتيازات الخاصة بالنسبة لوصف األدوية ال
نتاج و جهود العلماء يتشابك و يتجّمع في فروع علم النفس الحديث ليتشّكل من لحمتها و سداها و هكذا أخذ          

و إّن تقّدم علم النفس . و مهنة ،تقانيا ،نسيج يقيم صرح علم النفس اإلكلينيكي و يسّجل هوّيته بوصفه علما تطبيقيا
 . ى لعلم النفساإلكلينيكي رهن بتقّدم الفروع األخر 

فأّما من حيث كونه فرعا تطبيقيا من فروع علم النفس التطبيقية فهو يستفيد في تحديد هدفه و تحقيق هذا الهدف           
في  من كّل فروع علم النفس الحديث؛ فمن خالل علم النفس العام تحّقق قيام نظرية العالج السلوكي و العالج الجشطالتي

و في ضوء مبادئ علم النفس االجتماعي قامت دراسات المحاكاة بالنموذج في المجال اإلكلينيكي، و . المجال اإلكلينيكي
و كان لبعض الجوانب . تحديد اتجاهات الفرد و استخدام المحّك االجتماعي للعجز عن التكّيف الذاتي و االجتماعي

ميات الجماعة مردود إيجابي حيث أمكن االستفادة من ذلك في أسلوب التطبيقية في علم النفس االجتماعي مثل دينا
أّما علم النفس الفسيولوجي فقد مّكن من فهم السلوك البشري و تطّوره . العالج الجمعي و في الدراسات الحضارية المقارنة

من وراء األمراض النفسية من مجّرد مجموعة من األفعال المنعكسة إلى أن يصبح سلوكا معّقدا، كما مّكن من فهم ما يك
العضوية من عوامل فسيولوجية ذات دور محسوس فيها، و مّكن أيضا من فهم تأّثر السلوك بالعقاقير المثّبطة و 
المنّشطة، عالوة على فهم األعراض الجسمية للقلق على تنّوعها وتفاوتها، و فهم آليات تأثير العالج بالصدمة 

و أّما علم  .الجراحي و هذه قضايا ال تحتاج إلى تأكيد لدورها في المجال اإلكلينيكي و العالج النفسي( ECT)الكهربائية
النفس االرتقائي الذي يدرس سلوك الفرد و تشكيله من خالل توالي المراحل العمرية فقد أسهمت الدراسات التي قامت في 

إال نتاج خبرة  -في الواقع –مختلفة إن هي  إثراء المعرفة اإلكلينيكية من خالل الكشف عن أّن هناك اضطراباتفي كنفه 
و هكذا األمر بالنسبة للقياس النفسي الذي يستهدف وضع القواعد و األسس التي  .معينة في مرحلة ما من مراحل الطفولة

ية و يقوم عليها تكوين أدوات القياس النفسي بشتى أشكالها و لمختلف الوظائف النفسية و العقلية و الوجدانية و االنفعال
القدرات و االستعدادات و الميول و مكّونات بناء الشخصية و ضرورة توافر صدقها و ثباتها و قدرتها على التمييز مّما 
يتيح للباحث أن يستخدمها بثقة و أن يحّول ما يقيسه إلى درجة كّمية، عالوة على توفير اختبارات تقيس وظائف محّددة 

كفرع تطبيقي بأبعاده المختلفة مثل المواءمة ( الصناعي)و حتى علم النفس المهني  .كالذاكرة القريبة و الذاكرة البعيدة
المهنية و الهندسة البشرية و العالقات اإلنسانية و التأهيل المهني للمعوقين، إضافة إلى ما قام في كنفه من دراسات 

ية للعامل واإلنتاجية و األمراض تناولت االستهداف و الضوضاء و اإلعياء و البيئة الفيزيقية و الصّحة النفس
السيكوسوماتية في الصناعة، و تحليل العمل و تحليل الفرد، كان قد وجد تطبيقات له في المجال اإلكلينيكي و ساعد فيه 

و أخيرا وليس آخرا، فإّن علم النفس التربوي الذي يوّظف  .كما ساعد في العالج بالعمل في ضوء معرفة قدرات المريض
نظريات و المعلومات المستمّدة من فروع علم النفس المختلفة في تكوين نظريات التعّلم والتحصيل الدراسي و تطبيقات ال

مقّوماته و العوامل المحّفزة له و اإلدراك الكّلي عند الطفل، و مبادئ التعّلم الجّيد يفيد بكّل ذلك في المجال اإلكلينيكي كما 
و هنا يطرح تساؤل أساسي مفاده هل مضامين . مثال (remedical learning()9 :7-9 )في حالة التعّلم العالجي

تدريس تخّصص علم النفس العيادي في الجامعة الجزائرية تتماشى و تلك الحقائق التي ال بّد منها من أجل ضمان تكوين 
 جّيد و بالتالي ضمان ممارسة ذات جودة على المستوى العملي؟



النفس اإلكلينيكي فهو كونه تقنية تكنولوجية، وبهذا المعنى فهو يعمل من أجل الوصول  و أّما الجانب اآلخر لعلم       
الى طرق للتشخيص تمّكنه من التنّبؤ الدقيق بالسلوك و من ثّم ضبطه و تعديله أو تغييره؛ فهو يّتجه صوب القياس 

ز، كما يّتجه صوب تلك المقاييس التي النفسي ليستخدم وسائل القياس المّتسمة بالصدق و الثبات و القدرة على التميي
و من هذا المنطلق فهو يساعد في المجال المهني و . تقيس وظائف نفسية محّددة و جوانب سيكوفيزيولوجية مختلفة

التعليمي و في الصّحة العقلية و اإلدارة و في المجال العسكري و في مجال الفضاء حيث تطّورت أجهزة القياس النفسي 
ختبارات الورقية مرورا باالختبارات األدائية للرسم في المرآة و المتاهة و مهارة األصابع و التآزر الحركي ابتداء من اال

و انتهاء باألجهزة الحديثة المستخدمة في تدريب رّواد  ،البصري و قياس العتبات و جهاز كشف الكذب و ما على شاكلته
و هنا أيضا جانب كبير من اإلشكال يطرح و (. 9: 9)تقّدم و التعقيدالفضاء و التي تقيس جوانب سيكوفيزيولوجية شديدة ال

 هو هل يمكن الحديث عن جودة الممارسة في ظّل جهل المتخّصص العيادي شبه الكامل بالجانب التقاني في تخّصصه؟
ن يريد أن يعتبر و أّما الجانب األخير من جوانب علم النفس العيادي فهو كونه مهنة، و هذا يعني أّنه على م         

نفسه أخصائيا نفسيا إكلينيكيا أن يمارس هذا العمل و يّتخذ منه مهنة يتعّيش منها و أن يّتخذ السبل العلمية الكفيلة بتحقيق 
هذا، و التي تتجّلى في التدريب قبل الممارسة؛ حيث ينبغي التفريق بين من يدّرس علم النفس أو يقوم بالبحوث النفسية و 

نفسي اإلكلينيكي، فهم و إن كانوا جميعا يحتفظون بوالئهم لعلم النفس الذي تلّقوا إعدادهم فيه و يلتزمون بقيمه األخّصائي ال
األساسية و منها القيم المرتبطة بالبحث العلمي إال أن التخّصص في علم النفس اإلكلينيكي يتطّلب التدريب العملي 

و لهذا فإّن هيئة الصحة العالمية  ...لم النفس اإلكلينيكي علم و مهنةالضروري في المواقف اإلكلينيكية، و بهذا فإّن ع
تقّرر أّن مقّررات الدراسات العليا للتخّصص في مجال علم النفس اإلكلينيكي ينبغي أن تتضّمن تدريبا لمّدة تتراوح ما بين 

ت النفسية و المستشفيات المتخّصصة عام أو عامين على األقّل للتدريب على الممارسة في المجال اإلكلينيكي في العيادا
و على ذلك فإّن هناك فرقا بين الممارسة اإلكلينيكية و بين تدريس العلوم النفسية األساسية، و (. 9: 9)في الصحة العقلية

ية إن كان الذي يرّكز على البحث و التدريس و الذي يمارس العمل اإلكلينيكي كّل منهم إّنما ينتمي إلى ميدان المهن النفس
التشخيص و العالج : و التدريب عملية تتكامل من خالل عناصرها الثالثة. و ينبغي أن يثبتوا جدارتهم في البحث العلمي

و ذلك ألّن . و النقص في أّي من هذه العناصر ينعكس سلبا على أداء األخصائي النفسي اإلكلينيكي الوظيفي. و البحث
ل مع وظائف الفريق اإلكلينيكي الذي يتكّون أساسا من األخّصائي النفسي وظيفة األخّصائي النفسي اإلكلينيكي تتكام

اإلكلينيكي و الطبيب النفسي و األخّصائي االجتماعي و هيئة التمريض و يضاف أحيانا عند الضرورة أخّصائي رسم 
كما و قد يضّم إلى الفريق  ،و أخّصائي جراحة المّخ واألعصاب (Biochemistry)المخ و أخّصائي الكيمياء الحيوية

و مع هذا فإّن عمل األخّصائي النفسي اإلكلينيكي يظّل محوريا و ذو . أمراض الشيخوخة اءطبّ أطبيب أطفال و جهود 
طبيعة خاّصة في فهم ديناميات شخصية المفحوص و تشخيص حالته بأدوات القياس المالئمة و التنّبؤ بتطّور الحالة و 

و معنى هذا أّن لقب أخّصائي نفسي . لعالج حتى يحّقق للمريض أقصى قدر من التوافقمدى استجابتها لصنوف ا
و (. 11-9: 9)مجال الصّحة العقلية فيإكلينيكي لقب مهني ال يطلق إال على السيكولوجي الممارس للعمل الفعلي 

ن تؤّديها يأتي التساؤل العريض مجموعة من األدوار التي يجب عليها أ انطالقا من أّن سائر األلقاب المهنية تناط بها
الذي تشّكل اإلجابة عنه توضيح األساس السليم إلعداد مهني جّيد للمختّص اإلكلينيكي من أجل ضمان جودة الممارسة 

ما هي شروط اإلعداد المهني الجّيد للمتخّصص في علم : في اآلفاق المهنية الواسعة المفتوحة أمام هذا التخّصص و هو
 التي تؤّهله لممارسة مهنية منتجة و ناجعة؟النفس العيادي 

 : إعداد األخصائي اإلكلينيكياذج نم



 :تدريب األخّصائيين العيادييننموذج جامعة القاهرة ل -1
يعتبر دبلوم علم النفس التطبيقي بكلية اآلداب جامعة القاهرة البرنامج األوحد المتكامل في مصر الذي صّمم عن         

 و( 1911-1959)و يعود إنشاء هذا الدبلوم إلى العام الدراسي. وعي لتدريب االخصائيين النفسانيين كأخصائيين عياديين
ماثلة للهيكل األساسي لدبلوم علم النفس االكلينيكي القائم في معهد الطّب العقلي ساسية أن تكون مكان التخطيط لبنيته األ

و مع مرور االعوام أدخلت . بجامعة لندن و لكن في الحدود التي يسمح بها المناخ االجتماعي للعمل االكاديمي في مصر
احية و بين عديد من التغييرات الطارئة عليه سلسلة من التعديالت المحدودة بهدف تحقيق المزيد من المالئمة بينه من ن

مثال ذلك ما جرى من تعديالت كان هدفها تعّهد العالقة التعاونية المتنامية بين الجامعة و وزارة  .محّليا من ناحية أخرى
 .الصحة باعتبار الوزارة هي المستهلك الرئيسي لما يقّدمه برنامج الدبلوم

 :الخطوط العاّمة لبرنامج الدبلوم
التقّدم للدراسة في الدبلوم متاح لكّل حاصل على ليسانس في علم النفس من أحد أقسام علم النفس في جامعات         

جمهورية مصر، و تقضي الالئحة المنّظمة لهذه الدراسة بأّن المتقّدمين يلزمهم أوال أن يجتازوا امتحانا للقبول، فإذا اجتازوا 
م في الدراسة، و هذه تستغرق عاما دراسيا كامال، ثّم يتقّدمون المتحان نهاية العام هذا االمتحان بنجاح يحّق لهم االنتظا

و يعتبر الدبلوم حسب معايير جامعة القاهرة دراسة مكثّفة تزخر . للحصول على الدبلوم الذي يمنح باسم جامعة القاهرة
جدير بالذكر في هذا الموضع أن وضع الدبلوم و لكن . بالمحاضرات و التدريبات العلمية االكلينيكية و الواجبات البحثية

و تبدو اآلثار . و القسم بطبيعة الحال داخل إطار كّلية االداب يفرض عليه عددا من القيود يتعّذر التغّلب عليها أحيانا
التي المحبطة لهذه القيود واضحة بصورة خاّصة بالنسبة لمقتضيات األداء في البرنامج ذات الطابع العملي االكلينيكي 

و فيما يلي االجزاء الرئيسة لبرنامج الدبلوم كما هو قائم اآلن و هذه . تستدعي بطبيعتها وجود روابط مستقّرة مع كيان طّبي
 .و البحث ،و التدريبات العلمية االكلينيكية ،المحاضرات: االجزاء ثالثة هي

 :المحاضرات -1
 . ة لكّل ماّدة من مواّد الدراسة على امتداد العام الدراسي الجامعيفيما يلي جدول بعدد الساعات الدراسية المتاح         

 عدد الساعات المواّد الدراسية
 (.حاالت بالفيديو+ محاضرات( )عالج)علم النفس االكلينيكي

 (.عملي)فحوص اكلينيكية
 مناهج البحث في علم النفس االكلينيكي  

 علم النفس االجتماعي االكلينيكي 
 علم النفس الطبي  
 ألطفالطب نفس ا 

       العقلي الضعف
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أحدها  ؛و المالحظ في الجدول أّن مجمل الوقت المخّصص لعلم النفس االكلينيكي موّزع بين ثالثة أجزاء         

مخّصص لمحاضرات في العالج السلوكي باعتباره أكثر جبهات العالج النفسي تشّبعا بالروح العلمي التطبيقي، و الجزء 
الثاني مخّصص لتقديم جولة شمولية إلحاطة الطالب علما بعدد من المقاربات العالجية التقليدية و بوجه خاّص التحليل 



 ،المعروفة باسم المقاربة المرّكزة حول المريض أو العميل، و أخيرا الجزء الثالث( زكارل روجر )و مقاربة ،النفسي الفرويدي
 .و هو مخّصص لقاعات البحث و الندوات االكلينيكية التي تتناول جميع أنواع العالج النفسي

 :التدريبات العملية االكلينيكية -2
كلينيكية تشمل تطبيق عدد من مقاييس الوظائف النفسية على يتلّقى طاّلب الدبلوم جرعة من التدريبات العملية اال         
و كتابة التقارير االكلينيكية و مناقشتها و حضور عدد من الندوات االكلينيكية التي تعرض فيها حاالت  الذهانيينالمرضى 

ك في إطار التعاون بين مرضية عرضا متكامال يجمع بين التناول الطّبي و التناول النفسي و التناول االجتماعي، و يتّم ذل
قسم على النفس بجامعة القاهرة و قسم الطّب النفسي العصبي بكّلية طّب جامعة عين شمس و مستشفى العّباسية 

و قد بدأت أخيرا محاوالت إلدخال عرض الحاالت المسّجلة ألغراض تعليمية على شرائط . لألمراض النفسية و العصبية
و كذلك يتلّقى الطاّلب دروسهم  في مناهج البحث في علم النفس . العملي للطالبالفيديو كجزء من برنامج التدريب 

االكلينيكي بصورة تجمع بين المحاضرات من ناحية و التدّرب العملي على تقديم بحث محدود الحجم حول موضوع 
 .اكلينيكي يختاره الطالب

جدول السابق البّد من اإللمام بجوانب مهّمة في سياق و لكي يدرك الباحث حقيقة القيمة التعليمية لما ورد في ال       
 :التنشئة التعليمية التي يقّدمها القسم هناك، و فيما يلي عدد من النقاط التي يجب أن تؤخذ في االعتبار في هذا الصدد

و ()ليسانس)ابعةال يأتي من فراغ و لكّنه يكون مسبوقا في السنة الر ( عالج)يالحظ أّن برنامج علم النفس االكلينيكي -أ
علم »: ببرنامجين يعتبران معا المقّدمة التعليمية المنطقية للكالم في العالج و هما( هي السنة السابقة على الدبلوم مباشرة

و « االرشاد النفسي»ساعة على امتداد العام الدراسي،  و( 151)و قد خّصص له« القياس التشخيصي: النفس االكلينيكي
و تتمّثل أهّمية هذه الملحوظة في كون القياس التشخيصي ال غنى عنه للمعالج في محاولته  .ساعة( 51)قد خّصص له

تكوين صياغة اكلينيكية واضحة للمريض النفسي عندما يتقّدم لعالجه خاّصة في حالة تطبيق أنواع العالج الحديثة 
على فهم حقيقة الفرق بين شخص سوّي يعاني كما أّن االرشاد النفسي يعين المعالج النفسي . كالعالج السلوكي و المعرفي

من بعض مشكالت نفسية أو نفسية اجتماعية عابرة، و شخص مريض يعاني من اضطرابات أكثر تعقيدا و أشّد وطأة في 
 .تأثيرها على مجريات حياته بصورة شاملة

لألطفال يكون مسبوقا ببرنامج في الطّب النفسي  (Psychiatrie()أو الطّب العقلي)يالحظ أّن برنامج الطّب النفسي -بـ
 .ساعة على مدار السنة( 51)للراشدين يتلّقاه الطاّلب في السنة الرابعة بمعّدل

كذلك يالحظ أّن الطاّلب يتلّقون على امتداد سنوات الليسانس قدرا كبيرا من التعليم و التدريب في علم االحصاء  -جـ
هو ما يمّكن الطالب الذي يلتحق بالدبلوم من أن يكون مزّودا باألساس الالزم الستيعاب  بشّقيه الوصفي و االستنباطي، و

دروس مناهج البحث في علم النفس االكلينيكي كما يتلّقاها في سنة الدبلوم، كما يمّكنه من إدراك الفوارق العلمية الدقيقة 
بيا و اآلخر مستحدثا أو كان كّل من العالجين ال لمشكلة المفاضلة بين عالج و عالج آخر سواء كان أحدهما قديما نس

و تعتبر المقارنات . ذلك أّن أحد المحّكات الرئيسية للمفاضلة هو حساب الجدوى لكّل منهما ؛يزال فاعال إلى جوار اآلخر
مقارنة العلمية االحصائية في هذه الحالة بين نسبة الشفاء أو التحّسن الملحوظ نتيجة لتطبيق كّل منهما من أهّم أساليب ال

 .المنضبطة
فيجب أن يؤخذ في االعتبار حركة ترجمة أو تعريب أو تكوين المقاييس النفسية التي أسهم فيها  ،و أخيرا و ليس آخرا -د

كثير من النفسيين المصريين منذ الخمسينيات؛ فقد وّفرت هذه الحركة عددا كبيرا من األدوات التي أمكن أن تخدم أغراضا 
منيسوتا متعّدد األوجه )و من هذه المقاييس على سبيل التمثيل مقياس. إجراء بحوث و فحوص اكلينيكية: متعّددة منها



و هناك مقاييس أقّل . للشخصية و عدد من مقاييس الذكاء(  آيزنك)و مقياس( جليفورد)و مقياس  الشخصية لـ( للشخصية
للتصّلب و ( نجنويتسكى)مقياس  للقلق و( تيلور)اسذيوعا من تلك التي ذكرناها ترجمت كذلك، و من هذا القبيل مقي

و قد قام بعض الباحثين هناك بإعادة تقنين . لالستعدادات االبداعية( جليفورد)للهواجس، و بعض اختبارات( ولوبى)مقياس
مال و باإلضافة إلى هذه األدوات جميعا، و هي أدوات شائعة االستع. عدد من هذه األدوات للوصول إلى معايير مصرية

في عديد من فروع علم النفس فقد أمكن توفير بعض االختبارات المصّممة أساسا للتطبيق في الفحوص العيادية، و من 
و زيادة . للتوصيل بين الدوائر( رايتان)للحافظة البصرية و اختبار( بنتن)و اختبار( بندر جشطلت)هذا القبيل اختبارات

 (.12-27: 1)اختبار االستجابات المتطرفة: ات مصرية أساسا مثلعلى ذلك كّله فقد توّفرت للدارسين اختبار 
 :نموذج العالم الممارس -2

( بولدر)أو نموذج العالم الممارس عن المؤتمر الهاّم الذي عقد في مدينة( Boulder()بولدر)تمّخض ظهور نموذج      
و يمّثل هذا النموذج محاولة . اإلكلينيكي حول برامج الدراسات العليا في علم النفس( 1919)عام( كولورادو)في والية

العلم و الممارسة اإلكلينيكية، و هو ما زال أكثر النماذج التدريبية شيوعا في علم النفس اإلكلينيكي حتى يومنا " لمزاوجة"
 .هذا

و ذلك في " العلمي"و من المفيد أن نتذّكر بأّن علم النفس اإلكلينيكي قد بدأ في الجامعات كفرع نظري لعلم النفس        
إطار كّليات اآلداب و العلوم حيث كان التدريس و البحث و غيرهما من الجهود األكاديمية هي األنشطة التي تكافأ، أّما 

و هو أمر لم يكن يؤخذ بصورة , االهتمامات المتعّلقة بالممارسة فقد كان ينظر إليها على أّنها مقحمة على هذا الكيان
 .اف المهنيين لم تكن تنسجم دوما مع أهداف عمداء كّلياتهم أو حتى مع أهداف زمالئهمإيجابية، كما أّن أهد

و غالبا  )إال أّن نّقادهم. و في وجه صراع كهذا قام بعض أساتذة علم النفس اإلكلينيكي بإجراء البحوث و نشرها        
كانوا يشّكون دوما من أّن الكثير من هذه األبحاث ( ما كانوا من طلبة الدراسات العليا أو اإلكلينيكيين العاملين في الميدان

و األخطر من ذلك أّنه بدا . أو أّنها مجّرد أعمال غايتها الوحيدة الحصول على المكافآت و الترقيات, تافهة أو غير عملّية
و بعض الطلبة كانوا . أبحاثهم تؤّثر سلبا على تدريبهم للطلبة اإلكلينيكيين أو تعليمهم مهارات المهنة لبعض األساتذة أنّ 

, يشكون من أّنهم يتلّقون فيضا من التعليم في مجاالت تحليل التباين و نظريات اإلشراط و مبادئ علم النفس الفسيولوجي
 .سي و االختبارات التشخيصيةمقابل نقص ملموس في التعليم في مجاالت العالج النف

إلى مهنة ( بولدر)و بالتالي، فقد تطّلع نموذج. تلك هي األحداث و المواقف التي قادت إلى المطالبة بالتغيير           
و الهدف من ذلك إيجاد مهنة . تضّم ممارسين بارعين قادرين على تقديم أبحاثهم الخاّصة و اإلفادة من أبحاث اآلخرين

سبقها من المهن، مهنة يمارس فيها األخّصائي اإلكلينيكي عمله بمهارة و حساسية، لكّنه في الوقت نفسه  تختلف عّما
يساهم في تشكيل البناء المعرفي اإلكلينيكي من خالل معرفته بكيفية تحويل الخبرات إلى فرضيات قابلة لالختبار و كيفية 

ذلك أّن انفصال األخّصائي . ة اإلكلينيكية و لإلمبريقية المنطقية للعلمإال توحيد منّظم للمهار ( بولدر)و ما رؤية. اختبارها
" الباعة"التقنيات من" يشتري"الممارس عن مصدر المعرفة يحيله إلى شخص يستهلك المعلومات بصورة سلبية، أو

 .النفسيين، ال أكثر
فلم يكن القصد أن . للفرد، بقدر ما هو حالة ذهنيةو نموذج العالم الممارس ليس تصنيفا كّميا للنشاطات اليومية           

فمنهم بالتأكيد من . منه لألبحاث الرسمية(  %51)من وقتهم للممارسة اإلكلينيكية و( %51)يقوم اإلكلينيكيون بتكريس
ومون و بالرغم من أّن اإلكلينيكيين الممارسين ال يق. سيكون باحثا بشكل أساسي، و منهم من سيكون إكلينيكيا ممارسا



بإجراء الكثير في مجال األبحاث حّقا، إال أّن ذلك قد يعود إلى أّن طبيعة عملهم ال تسمح لهم بذلك، ال أّنهم ال يرغبون 
 .به

. و يمكن تطبيق نموذج العالم الممارس على األخّصائيين اإلكلينيكيين الباحثين و الممارسين على حّد سواء         
ث رصينة و ذات داللة إذا ما أبقوا حساسيتهم و مهاراتهم اإلكلينيكية مشحوذة، و ذلك من فالباحثون يمكنهم إنتاج أبحا

و مثلما أّن على الممارسين أال يتخلوا عن تدريبهم و اهتماماتهم في مجال . خالل استمرارهم في التعامل مع المرضى
 (.111-111: 2)البحث، فال ينبغي على الباحثين أن يتجاهلوا قاعدتهم اإلكلينيكية

 (.51: 2()وفق نموذج العالم الممارس)مثال عن برنامج دراسي للدكتوراه
 ( 1)السنة

 
 
 
 

 (1)السنة
 
 
 
 
 
 

 (2)السنة
 
 
 
 

 (2)السنة

 الخريف
 (.تحليل التباين)اإلحصاء -
 .أنظمة العالج النفسي -
 .علم النفس االجتماعي: متطّلب تخّصص -
 .مدخل إلى تحليل البيانات -

 الشتاء
 (.االنحدار) اإلحصاء  -

 (.بناء االختبارات)القياس النفسي 
 (.اختبار تقييم األطفال أو الراشدين)التقييم -
 .مدخل إلى تحليل البيانات -
 .رسالة الماجستير -
 .التدريب العملي اإلكلينيكي -

 الخريف
 .قضايا أخالقية و مهنية -
 .علم األمراض النفسية -
 .رسالة الماجستير -
 .يب العملي اإلكلينيكيالتدر  -

 الشتاء
 :متطّلب تخّصص -

 .العلوم العصبية الوظيفية
 :متطّلب اختياري -

 .العمليات األسرية و الجماعية
 .رسالة الماجستير -
 .التدريب العملي اإلكلينيكي -

 (3)السنة
 
 
 
 
 

 (3)السنة
 
 
 
 
 
 

 ( 4)السنة
 
 
 
 

 (4)السنة
 
 

 (5)السنة
 

 الخريف
 :متطّلب تخّصص -

 .المجال المعرفيفي 
 .علم األمراض النفسية التجريبي -
 .أطروحة الدكتوراه -
 .التدريب العملي اإلكلينيكي -

 الشتاء
 (.معادلة المتغّيرات الكامنة و النمذجة األساسية)اإلحصاء -
 :متطّلب تخّصص -

 .في المجال النمائي
 .أطروحة الدكتوراه -
 .التدريب العملي اإلكلينيكي -

 الخريف
 :متطّلب خارجي -
 .األنثروبولوجيا النفسية -
 .أطروحة الدكتوراه -
 .تاريخ علم النفس و أنظمته -

 الشتاء
 :متطّلب خارجي -

 .العنف في األسرة
 الخريف و الشتاء

 .االمتياز اإلكلينيكي -

 .أهيلأن يتّموا امتحان الت( في الفصل الشتوي عادة ) يتوّقع من الطاّلب في السنة الثالثة: مالحظة

 (: Richards()ريتشاردز)نموذج العالم
أنواع الدراسات التي يحتاجها األخصائي اإلكلينيكي في ثالثة أنواع أساسية ( Richards()ريتشاردز)حّدد العالم          

و التطبيقات اإلكلينيكية كما هو موّضح في  ،الدراسات  األساسية العاّمة، الدراسات الفّنية أو التقنية للمهارات: هي
 (:92-99: 11)الجداول التالية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخصائي  -المستوى األول أنواع الدراسات
 القياس

األخصائي  -المستوى الثاني
 اإلكلينيكي

 
 
 
 

 الدراسات األساسية

 البيولوجيا العامة -
 الكيمياء -
 علم االجتماع -
 سيكولوجية النمو -
 علم النفس التربوي -
 علم النفس المرضي -
 مبادئ التكامل والتفاضل -
التراجم والتراجم الذاتية  -

 والقصص

 الفيزيولوجيا -
 اإلعاقة الجسمية -
 األمراض الجسمية -
 علم الوراثة -
 علم األعصاب -
 االنثروبولوجيا -
 البيئة النفسية -
 مبادئ السلوك -
 علم النفس المهني والصناعي -
 الطّب العقلي -

أخصائي القياس )المستوى األول  نوع الدراسات
 (النفسي

األخصائي ) المستوى الثاني 
 (اإلكلينيكي

 
 
 

 الدراسات
 الفنية التكنيكية

علم النفس )التجريب في علم النفس  -
 (التجريبي

بناء المقاييس )المقاييس واالختبارات  -
 (واالختبارات

 (مستوى االرتباطات)اإلحصاء  -
 المقاييس الفردية للشخصية -
 ...اختبار القدرات والميول وغيرها -

 
 
 

 نفس الدراسات على مستوى أعمق

 (اإلكلينيكي)المستوى الثاني  (القياسي النفسي)المستوى األول  نوع الدراسات



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذا (. 99: 11)و لقد شّدد بعض العلماء على الخبرة العيادية و التي قد تصل في بعض األحيان إلى سنتين         
متخّصصين هو عملية هامة في إعداد األخصائي  بأّن التدريب الميداني تحت إشراف أطّباء و عياديين( ريتشاردز)ويشير

ويتخذ العمل غالبا فكرة الفريق العيادي المؤّلف عادة من األخصائي اإلكلينيكي و الطبيب و الممّرضة و . اإلكلينيكي
 (.92: 11)األخّصائي االجتماعي و المرشد المهني و كّل من يساهم في عمليات التشخيص و العالج

 :الخالصة
و على الرغم من . تستخدم كلمة مهنى في هذه األيام بصورة واسعة لإلشارة الى أّي شخص صادق و موثوق فيه         

ذلك فهناك فروق واضحة من حيث الخبرة و السلطة و األهّمية االجتماعية و االستقاللية و ذاتية اإلدارة و االلتزام و 
: ام على أّن االعتراف بالمهن ينبع أساسا من النماذج الثالثةو هناك اتفاق ع. المكافأة تحّدد من هو المهنى الحقيقي

و تقتفي المهن التالية عليها عمليات اكتساب التخّصص ذاتها، من خالل تطوير مهارات . الطّب و القانون و األكليريوس
عّين أن تكون على الرغم من ذلك فإّن ضمان وضع مهني معّين يتطّلب خطوات إضافية جوهرية؛ إذ يت. فّنية و خبرات

الخبرة فريدة من نوعها بالنسبة للمهنة، و أن يكون هناك تدريب نظامي، و أن تكون هناك معايير واضحة للسلوك تحمي 
اّصة بها، و المعرفة الخ: ّن المهنة تعّرف باآلتيإ: للتبسيط يمكننا القول (Dyer()داير)و اقتباسا من. الجمهور العام

أّن التدريب هو الوسيلة التي تتطّور بها الخبرة و ( داير)و يعتبر. ا و معاييرها األخالقيةأو قيمه األساليب، و الخبرات
و قد . ر مسلتزمات المهن المختلفةو هكذا تأخذ الدول المختلفة بمتطّلبات تطوّ . و ليس باعتباره عامال منفصال ،المعايير

ّلب العمل الذي تّم لتعديل االختبارات الخاّصة بدرجة سارت مثال في هذا المنوال جمعية علم النفس البريطانية حين تط
الدبلوم في علم النفس االكلينيكي مراجعة و تصنيف منهج الدراسة الخاّص بالقضايا المهنية، و قد حّددت ثالث مجاالت 

رة المهنية، و المهنة و سياقها، األفراد و الخب: رئيسية لتصنيف الموضوعات المعّينة، التي سيتضّمنها هذا المنهج و هي
و على النقيض من التعريف المبّكر للمهنة، كان من الواضح عند التفكير فيما تتضّمنه القضايا . القضايا االخالقية

المهنية في التسعينيات و ما بعدها، أّنه ال يمكن استبعاد السياق التنظيمي، الذي يعمل األخّصائيون النفسيون اإلكلينيكيون 
الخّصائي النفسي الكفء لفهم دور و وظيفة خدمات الصّحة الوطنية، و الخدمات االجتماعية، و في إطاره؛ إذ يحتاج ا

بعد ذلك، يبدو أّننا نحتاج و (. 911-915: 7)الخ...دور الوكاالت الخاّصة و الهيئات التطّوعية، و القطاع القانوني
للرابطة االمريكية لعلم النفس أّن علم النفس االكلينيكي  لتعريف محّدد لعلم النفس اإلكلينيكي، و هنا ترى الوحدة االكلينيكية

. إّنما يستهدف تحديد اإلمكانات السيكولوجية و الخصائص السلوكية للفرد من خالل وسائل القياس و التحليل و المالحظة

 
 

 الدراسات
 اإلكلينيكية

 مشكالت القدرة العقلية -

 التوجيه التربوي -

 العالقات بين األب واالبن -

 التوجيه المهني -

 أمراض الكالم -

 العجز عن القراءة -

 المشكالت السلوكية -

 .مشكالت المعوقين جسميا -

مشكالت )سوء التوافق الشديد  -
 (.سيكاترية

 .اإلجرام -الذهان -الضعف العقلي -
 .العصابية والفرديةزملة األمراض  -

 .المشكالت السيكوسوماتية -



ياق التاريخي و في ضوء تكامل بيانات هذه الوسائل مع البيانات المستمّدة من االختبارات و الفحوص الجسمية و الس
أّن علم النفس ( جارفيلد)و يرى .لحياة المفحوص، فإّنه يقّدم االقتراحات و التوصيات من أجل التوافق المالئم للفرد

و على هذا فإّن األخّصائي . اإلكلينيكي هو ذلك الفرع من علم النفس الذي يهتّم بمشكالت توافق الشخصية و تعديلها
و  ،شيء عالم نفس يحتفظ بوالئه لعلم النفس الذي تلّقى إعداده فيه، و يلتزم بقيمه األساسيةالنفسي اإلكلينيكي هو قبل كّل 

و هناك من يرى  .إن تخّصص في علم النفس اإلكلينيكي فإّنه يتلّقى التدريبات العملية الضرورية في المواقف اإلكلينيكية
عداد الطرق الستخدام هذه المعرفة نسانية و إلالهو طريق الكتساب المعرفة بالشخصية ا علم النفس اإلكلينيكيأّن 

 (. 11-12: 9)لتحسين الحالة العقلية للفرد
النفسيون اإلكلينيكيون بدراسة أحد البرامج العامة في علم  األخصائيونيقوم و في ضوء ما سبق من مفاهيم،         

وعالوًة على ذلك، تتفاوت . أو الممارسة العملية اإلكلينيكية واإلشراف/النفس باإلضافة إلى تدريب طالب الدراسات العليا و
ممارسة العملية التي يتم من في جميع أنحاء العالم، حيث تتراوح من أربع سنوات باإلضافة إلى ال مدة فترة التدريب العملي

خاللها اإلشراف على الحاصلين على شهادة البكالوريوس إلى أن يتم الحصول على شهادة الدكتوراه التي تستغرق من 
وفي الواليات المتحدة األمريكية، يتم تدريب ما يقرب من . ثالث إلى ست سنوات وتتضمن الممارسة العملية اإلكلينيكية

النموذج الذي  -اسات العليا الدارسين لعلم النفس اإلكلينيكي من خالل برامج دكتوراه الفلسفة نصف جميع طالب الدر 
بينما يتم تدريب النصف اآلخر منهم من خالل برامج دكتوراه علم النفس النموذج الذي يركز  -يركز على البحث العلمي 

وقد تم اعتماد (. صصة والممنوحة في الطب والقانونوذلك على غرار الدرجات المتخ)بدرجة كبيرة على الممارسة العملية 
هذين النموذجين إلقرار العمل بهما من ِقَبل جمعية علم النفس األمريكية وغيرها من جمعيات علم النفس في الدول الناطقة 

 . باإلنجليزية

ونتيجًة لذلك يتم منح درجة هناك عدد قليل من الكليات التي تقدم برامج معتمدة في علم النفس اإلكلينيكي، و         
سنوات بالنسبة للطالب الحاصلين على شهادة  (0)الماجستير والتي عادة ما تستغرق مدة تتراوح من سنتين إلى

النفسيون اإلكلينيكيون الشروع في منح درجة الدكتوراه في  األخصائيونبدأ فقد ا في المملكة المتحدة، أمّ و  .البكالوريوس
ي؛ وتلك هي درجة الدكتوراه التي يحصل عليها الممارس المهتم بالبحث العلمي والتدريب العملي علم النفس اإلكلينيك

يتم تنفيذ هذا البرنامج الممتد لفترة ثالث سنوات وبدوام كامل األجر تحت رعاية هيئة الخدمات الصحية  و. واإلكلينيكي
ويتم التنافس بدرجة كبيرة على االلتحاق بمثل هذه البرامج،  .الوطنية البريطانية، كما أنه يتم تنظيمه داخلها وفي الجامعات

عالوًة على أن هذا االلتحاق يتطلب أن يكون الطالب قد أمضى ثالث سنوات على األقل من تعليمه الجامعي في دراسة 
في هذه الهيئة علم النفس باإلضافة إلى تمتعه بدرجة من الخبرة في المجال نفسه وغالًبا ما تكون من خالل قضائه فترة 

مي طلبات من الطبيعي بالنسبة لمقدّ  و. نفسي مساعد أو من خالل دراسته األكاديمية بوصفه مساعد باحث كأخصائي
قبول ما يقرب من ُخْمس  ه يتمّ رة، حيث إنّ قبولهم في الدورة التدريبية المقرّ  ات قبل أن يتمّ االلتحاق تقديم أوراقهم عدة مرّ 
 . المتقدمين في كل عام فحسب

منح درجات الدكتوراه في علم النفس  (HPC)لقد أقرت جمعية علم النفس البريطانية ومجلس المهن الصحية          
ممارسين النفسيين ال األخصائيينمجلس المهن الصحية البريطاني بمثابة الهيئة الشرعية للرقابة على  يعدّ و . اإلكلينيكي

لين لتقديم أما هؤالء الذين حصلوا بنجاح على درجة الدكتوراه في علم النفس اإلكلينيكي، فيكونون مؤهّ . في المملكة المتحدة
جدير بالذكر أن الممارسة العملية في علم  و .نفسيين إكلينيكيين أخصائيينأوراقهم للتسجيل في هذا المجلس بوصفهم 



والعديد  ،والمملكة المتحدة ،وكندا ،ار تصريح بذلك في كل من الواليات المتحدة األمريكيةب إصدالنفس اإلكلينيكي تتطلّ 
 .من الدول األخرى

الذي يطبع ردود الفعل السلبية في هذه الورقة العلمية و الذي جاء استجابة للتوّجه العام  المدرج التصّورإّن              
في الجزائر اتجاه طبيعة التكوين الجامعي الذي يتلّقونه و الذي ال يرقى إطالقا إلى  لدى كثير من الممارسين العياديين

من جهة، و مراعاة للوضع الراهن للتدريب و التكوين في في علم النفس العيادي في مستوى ما هو منتظر منهم كمهنيين 
جامعات الوطن بما كّل نفس العيادي في على ضرورة تجديد التكوين في علم ال مختلف جامعات العالم، هو محاولة للحثّ 

يتماشى و الواقع الراهن لمضامين المعرفة في هذا التخّصص، و من ثّم ضمان أن يكون األخّصائيون العياديون أكفاء 
أّن كل ذلك شرط أساسي في تحقيق جودة الممارسة؛ إذ مّما ال يقبل  و في تقدير الباحثقدر اإلمكان من حيث الممارسة، 

 .ّن جودة الممارسة من جودة التكوينالجدل أ
 :المراجع

الطبعة الثالثة، ترجمة، مختار حمزة و آخرون،  ،مناهج البحث في علم النفس(: 1991)و آخرون( ج.ت)أندروز -1
 .ع. م. جالجـزء الثاني، دار المعارف، القاهرة، 

شاكر طعيمة داود و حنان لطفي زين  الطبعة األولى، ترجمة، علم النفس اإلكلينيكي،(: 2117()ج.تيموثي)ترول -2
 .الدين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 .ع. م. الطبعة األولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ج علم النفس العيادي،(: 2111()مصطفى)سويف -1
األولى، مكتبة الدار العربية الطبعة  مشكالت منهجية في بحوث علم النفس العيادي،(: 2115()مصطفى)سويف -1

 .ع.م. ج.للكتاب، القاهرة
 .لبنان. الدار الجامعية، بيروت علم النفس اإلكلينيكي،(: 1992()عبد الرحمن محمد)عيسوي -5
ترجمة، عطية محمود هنا، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  علم النفس اإلكلينيكي،(: بدون تاريخ( )ب. جوليان)روتر -1

 .ئرعكنون، الجزا
ترجمة، صفوت فرج، مكتبة األنجلو  مرجع في علم النفس اإلكلينيكي للراشدين،(: 2111()ج)و بول( س)ليندزاي -7

 .ع. م. المصرية، القاهرة، ج
ترجمة، عباس محمود عوض، دار المعرفة  ،(النظرية والعالج)علم النفس اإلكلينيكي(: 2111()دوجال)ماكاي -9

 .ع. م. الجامعية، اإلسكندرية، ج
 .الطبعة األولى، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان علم النفس اإلكلينيكي،(: 2111()حلمي)المليجي -9

الطبعة األولى، مطبعة فيكتور كرلس، ، 2،ج1ج علم النفس اإلكلينيكي،(: 1997()لويس كامل)مليكه -11
 .ع.م.القاهرة،ج

 .عة األولى، دارالعلم للماليين، بيروت، لبنانالطب علم النفس العيادي،(: 1991()عطوف محمود)ياسين -11

12- Marty(François)(2008): Les grands concepts de la psychologie clinique, DUNOD, Paris. 

13- Plante (Thomas.G) (2005): Contemporary clinical psychology, 2
nd

 edition, John Wiley 

and sons inc, New jersey, U.S.A. 

11- Weiner (Irving. B.)œ Coll(2003): Handbook of psychology, volume8, clinical psychology, 
John Wiley œ Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. U.S.A. 


