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تاريخية علم النفس المرضي 

 فرع من علم النفسي يهتم بطرق البحث السيكولوجي التي
ض وتحديد تستخدم الدراسة اإلكلينيكية بهدف تقييم شخصية المري

اعية نوع االضطراب الذي يعاني منه وكذلك نوعية الميكانيزمات الدف
.  النفسية التي يستعملها

 فهو العلم الذي يبحث في انحرافات السلوك والخبرات العقلية
ويحاول فهم معوقات النفس البشرية في كل أبعادها النفسية
.  ويموالبيولوجية واالجتماعية، ليتمكن من وضع أسس السلوك الق

 ف العلم الذي يص: "كثيرة هي تعاريف علم النفس المرضي منها
األمراض ذات الصلة بالحالة النفسية أو العقلية أو كالهما على 

".  السواء محددا األعراض وكذلك النتائج

منذ بداية اإلنسانية والمحاوالت تتوالى لفهم وتفسير األمراض
العقلية والنفسية وهذا ما ظهر جليا في النظريات المفسرة 

.  لألمراض



PINAL:المرضىحررإذ.العقليللطبحديثاتجاهظهورفيلهيعودالفضلكان

وليسعاديينمرضىاعتبرهمإذ،1795سنةقيودهممنبدساتمستشفى
.للحيوانيةممثلينأومجرمين

Anti-psychatriqueالمستشفياتخارجيوجدمنأناعتبارحدإلىذهباتجاه

لهضعوتللعلمتنظرأنحاولتخطواتعدةتلتهثم.الحقيقيينالمرضىهمالعقلية
.القواعد

األبحاثلأللمانتركواالفرنسيينالنفسعلماءأن":فرنسا20ق:بينيهالفريد
فياتخصصووالمقارنالنفسعلمدراسةولإلنجليز(العيناتقياس)الفيزيقية

:يعتبرإذ"المرضيالنفسعلمدراسة



RIBOT(1859-1916)درسثمبباريسالعلياالمدرسةدخلاإلدارة،فيعملالذي

وراهدكتناقشثمالتجريبي،النفسعلممختبرفيهامامنصباوشغلالفلسفة
زأبرمن.المرضيالنفسعلمدراسةفيانطلقثمالوراثيةالسيكولوجية":في

نفسعلممشاكل-1900اإلبداعيالتخيلأمراض"-1881الذاكرةأمراض":أعماله
.-1950العواطف

CHARKO(1825-1885)معروفوهو.العصبيةلألمراضعيادةيسيركانالذي
الجسدية،واألعراضالنفسيةالجذورذاتالهستيرياحولبأعماله



Pierre janet(1859-1974):مدرسةإلىوانتمىالطبدرسCHARKO،حيث

مناس،الوسوالنفسي،العياءالعصابات،للهستريين،العقليةالحالة1892فينشر
.االنشراحإلىالقلق

1926:للشخصيةالنفسيالنمو1929النفسيالنمومراحل.

Simon + Binet–الموضوعيةالمحاوالتأهممن–وقياسهالذكاءحولأعمال
.العقليالتخلفلدراسة



J.DUMASذيوالالسوربونبجامعةالمرضيالنفسلعلملمختبرمديرأولكانالذي

قليةالعالقدرات:كتبعدةنشرثم.السواءلمعرفةكوسيلةالمرضيةالظاهرةاعتبر

.الحربوذهانعصاباالنفعاالت،تعبيرالسوداوية،في

Henri Wallon:انتقلثمحركي،-الحسالنموواضطراباتالعقلي،التخلفدرس

الطفل":أطروحةضمنمتكاملةوحدةفيالطفلنفسلعلمالتنظيرإلى

."المشاغب



S.FREUD:فيودورهاالالشعوريةالظواهردرس
ثالثوفقوالنفسيةالعقليةاالضطراباتظهور

.ديناميةبنيوية،اقتصادية،:أطروحات

األحالم،الحر،التداعيطريقعنالعالجوكذلك
K.K.YOUNGتالمذتهرفقة.المغناطيسيالتنويم

.(النقصعقدة)A.ADLERو(الجمعيالالشعور)

النفسيالمرضعنالتحدثالممكنغيرمنبات
.النفسيالتحليلإلىالرجوعدون

FICHNER(1888-1964):العالقاتفيبحثالذي
عملهخاللوالجسميةالنفسيةالخصائصبين

ينبعالقةربطإلىأبحاثهوقادته.عقليكطبيب
.الجسميوالنمطالنفسيالنمط



 :مقدمة علم النفس المرضي•

ت إن االضطرابات السلوكية أو األمراض النفسية والعقلية ليس•

دلة وإنما توجد كثير من األ. وليدة العصر الحديث بحضارته المعقدة

ية منذ التاريخية على معاناة البشرية من األمراض النفسية والعقل

.العصور األولى التاريخ

غير أن نظرة الناس إلى هذه األمراض وتفسيرهم لها، وطرق •

.صورعالجهم للمصابين بها قد تناولها كثير من التغير على مر الع

ن لقد كان الناس في العصور األولى من تاريخ البشرية يفسرو•

األمراض النفسية والعقلية على أساس وجود أرواح شريرة تدخل

ذلك ول. الجسم وتسبب اضطرابات في وظائفه النفسية والعقلية

كان المصابون يودعون في العادة في غياهب السجون، وينظر 

جون ويعال. إليهم باعتبارهم سحرة، ويتعرضون لالضطهاد والتعذيب

على أيدي رجال الدين بالصلوات واألدعية وتناول المشروبات 

.السحرية، ويحكم عليهم في كثير من األحيان بالموت حرقا



ق م النموذج الطبيعي في 4إلى جانب النموذج الشيطاني في تفسير األمراض النفسية والعقلية، بدأ يظهر منذ ق 

ومن بعده Hippocrateتفسيرها بفضل  Gallien الذين اعتبرا أن األمراض النفسية والعقلية مثلها مثل سائر

األمراض البدنية األخرى، إنما تنشأ  عن علل طبيعية في الجسم، وال تنشأ عن أرواح شريرة كما كان يظن غالبية 

.الناس في ذلك الوقت

قوي الذي أن النموذج الطبيعي لم يستطع التغلب على النموذج السحري بفضل غلبة نفوذ الكنيسة الغير

.ينتصر للتفسير الشيطاني للمرض النفسي والعقلي

ان م بعض األصوات احتجاجا على النظرية الشيطانية وعلى المعاملة القاسية التي ك16ثم بدأت تظهر في 

.يتعرض لها المصابون باألمراض ن و ع

وكانت آراؤه المعارضة للنظرية . الطبيب األلماني من أقوى هذه األصواتJohan Weyerوكان 

وظهور الشيطانية ومحاولته تفسير أسباب األمراض ن و ع علميا بداية انطالقة جديدة للنظرية الطبيعية

.حركات اإلصالح الطبية واالجتماعية

الطبيب الفرنسي بفك المرض العقليين من نزالءPhilipe Pinelقام 19وبداية ق 18ففي أواخر ق 

وكان لذلك . ونادى بمعامالتهم معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم. من األغاللSal Petrièreمستشفى 

.أثره الطيب في تحسين حالة المرضى



النظرية النفسيةالنظرية العضوية

الشاذالسلوكترد

عضويةأسبابإلى

أمرينفيانحصرت

فيتلفهما

اختاللأواألنسجة

.المخفيكيميائي

هذانيحدثوقد

لعيبنتيجةاألمران

فياختاللأووراثي

الصماءالغددوظائف

الشاذالسلوكترد

،المنحرفالتعلمإلى

أنماطتعلمأي

السلوكمنمنحرفة

االجالبيئةأنأي

للشخصوالسلوكية

إمكانياتلهتوفر

منحرفةتعلمية

فيللسقوطتدفعه

.النفسيالمرض

النظرية النفسيةالنظرية العضوية

الشاذالسلوكترد

عضويةأسبابإلى

أمرينفيانحصرت

فيتلفهما

اختاللأواألنسجة

.المخفيكيميائي

هذانيحدثوقد

لعيبنتيجةاألمران

فياختاللأووراثي

الصماءالغددوظائف

الشاذالسلوكترد

،المنحرفالتعلمإلى

أنماطتعلمأي

السلوكمنمنحرفة

االجالبيئةأنأي

للشخصوالسلوكية

إمكانياتلهتوفر

منحرفةتعلمية

فيللسقوطتدفعه

.النفسيالمرض



في تفسير كل من 19أخذت هاتان النظريتان تتصارعان في كل من ألمانيا وفرنسا خالل ق 

.الفصام والهستيريا، مما زودنا بمعلومات هامة كان لها أثر كبير في تقدم الطب العقلي

 Emil Kraepelinكانت المدرسة العقلية تؤيد النظرية العضوية، وكان من أشهر شخصياتها 

الذي وضع أول تصنيف شامل دقيق لألمراض العقلية ال يزال يرجع إليه األطباء العقليون 

. وعلماء النفس في عصرنا الحالي

يعارض المنحى العضوي 20الطبيب السويسري، ابتداء من ق  Eigen Bleulerثم أخذ 

ه لكرابلين ، وقد وضع تقسيما سيكولوجيا للفصام على خالف التفسير العضوي الذي قال ب

.، وبذلك مهد لظهور المدرسة النفسية في تفسير المرض العقلي"كرابلين

مؤيد النظرية العضوية، وكان يرى أن الهستيريا مرض  Charcotأما في فرنسا فكان 

Bernheimبيولوجي عصبي، بينما كان  على العكس، يؤيد النظرية القابلية لإليحاء، وقد 

.انتهى هذا الصراع الفكري بين العالمين إلى انتصار وتفوق النظرية السيكولوجية



وكان من بين من تأثروا بدراسات شاركوا وبرنهايم في مرض ا لهستيريا الطبيب النمساوي

Freud .مؤسس مدرسة التحليل النفسي

Joseph Breuerأخد فرويد بالتعاون مع زميله  يعالج المرضى الهستيريين باستخدام التنويم 

الذي يعتبر بداية لظهور مدرسة التحليل" المغناطيسي وألفا معا كتاب دراسات في الهستيريا

.النفسي في عالج السلوك الشاذ

غير أن فرويد استمر في أبحاثه . ولكن سرعان ما اختلف فرويد وبروير مما أدى إلى انفصالهما

ودراساته التي ترى أن األساس في السلوك الشاذ هو نتيجة تعرض الطفل لخبرات وتوترات 

.وقطائع  في تاريخه النفسي

وفي نفس الوقت الذي كان يجري فيه فرويد أبحاثه ودراساته في عالج  األمراض النفسية 

باستخدام أساليب التحليل النفسي، كان Ivan Pavlov الطبيب الروسي يجري تجاربه على

.اإلشراط، مما بين أهمية التعلم في تعديل السلوك

وقد نتج عن دراسات كل من فرويد، مؤسس مدرسة ونظرية التحليل النفسي وبافلوف مؤسس 

لوك النظرية والمدرسة السلوكية، تفوق المدرسة النفسية على المدرسة العضوية في تفسير الس

.20الشاذ وذلك ابتداء من ق 



بينما كانت المدرسة النفسية الداخلية ترجع األمراض النفسية والعقلية إلى 

الصراعات الداخلية في أعماق اإلنسان وترى في األعراض مظاهر سطحية تدل 

. على اختالل عميق في الشخصية

كانت المدرسة السلوكية ترد األمراض ن وع إلى عادات سلوكية غير توافقية 

تعلمها اإلنسان نتيجة لظروف معينة ساعدت على تدعيم هذه العادات السلوكية 

.غير التوافقية



علم النفس المرضي

مدخل:

حثيبالنظرية،النفسعلمميادينأحدهوالمرضيالنفسعلم
أداءعلىالقدرةفيالعجزنواحيأوالمضطربالسلوكفي

والعقليةالنفسيةاالضطراباتيدرسكما.السويالسلوك
.المرضيالسلوكهذاعنهميصدرالذينواألشخاص

االنحرافاتأيالخلق،اضطراباتبدراسةأيضاالعلمهذاويهتم
عليهويطلق.المجتمعضدالموجهةالألخالقيةأوالسلوكية

.الشواذالنفسعلماسمأحيانا

أيالمرضيةالظاهرة:المرضيالنفسعلمموضوع
.الالسواء

ليستولكنهامعاصرة،خطيرةمشكلةالعقليالمرضيعتبر
برعببطءالعقليةالمشاكلنحواالتجاهاتتغيرتفلقدجديدة
.القرون



لألساستدريجياانتقلثم.وللجنلألشرارمملوكالمريضبأناالعتقادبدأإذ
حتىمتغيرةالعقليةاألمراضحولالمفاهيمومازالت.كمريضيعاملوأصبحالعقلي،

وليسالتوافقسوءعاداتأوالحياةلمشاكلانعكاسأنهالبعضيعتقدإذاآلن،
.كمرض

واألعراضالدرجةفيالعقليةاالضطراباتوتختلف.

الذهان"هوشدةفاألكثرPsychose"االنفصام"هوشيوعاواألكثرSchizophrénie

تمسبباتعرفولم.االجتماعيواالنسحابالعميقالتفكيراضطراباتfيتصلالذي

المحددات..العواملمنمجموعةتضافرهناكولكناآلنلحدبالتحديد،الفصام،
لكيميائياالعالجأدىولقد.االجتماعيةوالعواملالصالحةغيراألسريةالبيئةالجينية،

طبيقتأنكماالمستشفىفيالمريضيقضيهالذيالوقتفيملحوظتقليلإلى
أما.المريضسلوكفيتعديالتإلىأدىعنابرها،فيالفعالالتكيفمبادئ

.الواقعبصلتهالمريضيفقدأندونشديد،عاطفيبقلقفيتميز"Névroseالعصاب"
.سهبنفالعالجيطلبماغالباالذينفسهالمريضطريقعناالضطراباتهذهوتعرف



الهستيريا"،"الحركيةالحسيةالوظائففقدان"،"الرهابالفوبيا،":مثالHysterie"،
S.O.Cالقهريةالوساوس" T.O.C"،"االكتئابDépression"...

"الشخصيةاضطرابات:Troubles de la personnalité"

عانييلكنه.بالواقعاالتصاليفقدأندوناألعراض،منمجموعةالمريضيعانيحيث
Le".ايضالآلخرينويسببهانفسيةآالممنداخليا malade souffre et fait

souffrir son entourage".

أمثلة:

الفصاميةالشخصيةالوسواسية،الشخصيةSchozoïde،،البارانوية،النرجسية
.السيكوباتية



الحديةالشخصيةاضطراب"Les Etats limites"

صلتهديفقفالوالعصاب،الذهانبينالفاصلةالحدودعندالمريضفيهيقفاضطراب
األبيضبالذهانسميتفقد.آمنداخليبسالمينعموالقاطع،بشكلبالواقع

"Psychose blanche".فيمصنفهووالبعقالنيةالتصرفعلىقادرالمريضفال
.والنفسيةالعقليةاألهليةفاقديعداد

الداخليالعاطفيبالفراغ"الشعورهواالضطرابهذاسماتأهمvideالالذي
...عملينجاحأوعاطفياستثمارأييملؤه

جاهاتالعدوانيةالسلوكاتوبعض...وللخمورللمخدراتالتعاطيإلىالمريضفيلجأ
....السيكوباتيةالشخصيةسلوكاتوبعضللقوانين،خروقاتالغير،أوالذات



عالج؟منهل

الذهانفيخاصةاألولى،بالدرجةكيميائيعالج–واألدويةالعقاقير.

أوالعصبيةاألعراضعلىالقضاءفيفاعلةشرطيةإجراءات:سلوكيعالج
.المتكيفةغيرالسلوكات

للمحللإيجابيدور.العالجفيالمريضمشاركة:المريضحولمتمركزعالج.

تحقيقتعزيزإلىتهدفالتيوالمصادمةالحساسيةمجموعات:جماعيعالج
.لإلحساسالمفتوحالتعبيرعلىبالحثالمساهمينبينالذات

ثحياألولية،الطفوليةالصراعاتإظهار...طويلمركز،عميق،:نفسيتحليلعالج
...اتهمقاوموتفسيرالتبصروتحقيقانفعاالته،إظهارعلىالمريضالمحلليساعد

.األمراضعنالمسؤولةالالشعوريةالدوافعداخل



مظاهر السواء والالسواء والحدود 
.الفاصلة بينهما

وهفمنوالالسواءالسواءمظاهرتحديدفيالمؤثرةالعواملمنالكثيرهناك
المريض؟أساسهعلىنقيسأننتمكنحتىالسوي

لغةالسواء:

وسطه:يعنيالشيءوسواء.العدل:بينهامنمعانعدةيحتملالسواء
منمشتقةوهيباالنجليزية"Normalكلمةتقابلوهيالفريقين،بين

تبعاوضعأي:"لقاعدةوفقاصنع":تعنيالتيوNormalisالالتينياللفظ
أوارالمعيمعاالتساقيعنيالسواءأصبحذلكبعدمحكأومقياسأولقانون

.ومنتظموطبيعيعاديهوماوفقوالعملالشائعالنوعمعالتطابق

اصطالحاالسواء:

"منوالتحرربعيدحدإلىالنفسيةالصحةيرادفعاممصطلحالسواء
.النفسيوالطبالنفسعلم."الصراعات

"المركزمنالقريبأوالمتوسطأوالعاديتمثلمعياريةقيمةالسواء".
.اإلحصاء

"ليهاعالمتعارفاالجتماعيةوالمعاييرالقيممعالمتماشيالمألوفالسلوك
.االجتماععلم."الفردبيئةفي





النفسعلمفيالسواءتعريف:

السويالشخصسمات:

الضغوطعلىوالتغلبالمشكالتحلنحوفاعلسلوكعنهيصدر.

لجهودهتبديدغيرمنطاقاتهيستخدم.

ةمناسبمعلوماتعلىتقوموأحكامهللواقع،مالئمةوتصرفاتومشاعرأفكارلديه.

المواقفمنكثيرفيوالمرونةالتكيفعلىقادر.

السابقةوالتجاربالمواقفمنيتعلم.

بالفاعليةاالجتماعيةعالقاتهوتتميزحدأقصىإلىوإيجابيمشارك.

تفريطأوإفراطدونقيمتهاويدركإيجابياذاتهبتقديريتصف.



النفسعلمفيالالسواءتعريف.

فردانايشذوذا،شذ،الفعلمنأتتوالتيالشذوذكلمةيقابل:اللغةفيالالسواء
.عنهموشذالجمهورعن

الفرنسيةاللغةفيأماAnormalاالنجليزيةوفيAbnormalغيرأوالشاذتعني
.السوي

-اصطالحاالالسواء:

"القاعدةوعنالعاديعنالمختلفأوسويايعدعماانحرافبهيقصدالالسواء
....."التكيفوعدمالمرضيرادففالشاذالعامة،

"اإلحصاء."المعتادغيرأوالمتوسطعنانحرافالالسواء.

"أفرادمجموعةأوفردقبلمناجتماعياالمرسومةالقواعدمنالخروجالالسواء
.االجتماععلم"الجماعةنفسإلىينتمون



الالسواءوالسواءبينالفرق:

السويمنالشاذالسلوكتقييمفيمحددةوأبعاداعتباراتتدخل:

6)المدةفياالختالفmois- Dépression).

الشدةفياالختالف.

والتكرارالنمطفياالختالف.

الشخصيةمناألخرىالنواحيباقيعلىالتأثيرفياالختالف.

ضالمروأعراضناحيةمنواتجاهاتكسماتالشخصيةخصائصبينالتفريقيمكنكما
:التاليةالثالثةالمحكاتعلىاعتماداوذلكأخرىناحيةمنوعالماته

لدىإالتوجدالوالعالماتاألعراضبينمافردكللدىتوجدواالتجاهاتالسماتإن
.النفسي–العقليالمريض

مؤلمةوالعالماتاألعراضبينمااألنا،معنسبيامنسجمةاالتجاهاتوالسماتإن
.منهالمقربينوذويهألصدقائهأوذاتهللمريضإماوموجعة

نسبياباقيةثابتة،:واالتجاهاتالسماتإن.

نسبيا،عابرةزائلة،والعالماتاألعراضبينما

واالجتماعيةالشخصيةالمعاييرمعالسلوكاتفاقمدىنحدد.

الشاذأو-العاديبالسلوكللتظاهرالفرديلجأمعينة،ألسباب.



آلخرمرضمناألعراضتختلف"Symptômes".

معيناضطرابعلىذلكيدلشخصفيتجتمععندما.

التناذر"الزملة"مجتمعةتسمى"Syndrôme".

النفسيةالصحةاختاللعلىمؤشرالزملةوجود.

والسلوكيةوالعقليةالنفسيةاالضطراباتتعريف:

الضعفأوالخللأوالفساد:لغةاالضطراب.

الالتاالختمختلفعلىللداللةالنفسيالطبوفيالمرضيالنفسعلمفييستخدم
أوالالسواءحالةفيالشخصويدخلالشخصيةمنالمختلفةالجوانبتصيبالتي

أواإلنفعاليةاالضطراباتالشخصية،اضطراباتاإلدراك،اضطرابات:مثال.الشذوذ
...السلوكية

النفسيالتوافقسوءتعكسالتياألعراضمنمجموعةاالضطراب.

النفسيةلالضطراباتالتنظيميالدليلتشخيص،)معاييرعليهتنطبقخللأياالضطراب
(DSM V).

المغربفيوالسلوكيةوالعقليةالنفسيةاالضطراباتانتشار.



.معايير الحكم على السلوك السوي والسلوك الالسوي

تعريفCritère:أنينبغيالذيالمقياسهو:المعيار

اخاللهمننصدرالتيالقاعدةوهوالشيء،عليهيكون
.عليهحكمنا

األشياءعلىالحكممقياسهوإذنالمعيارإن.

المثاليالمعيار:

هوالمثاليمنهما،يقربماأووالكمالالمثاليةهيالسوية
المثلعناالنحرافهووالالسواءوالخطأ،النقصمنالخالي

.(الكاملةاإلبصارقوة).والكمالالعليا

والصراعالنقصمنيخلوإنسانيوجدفالواقعي،غيرمعيار
فيإطالقايوجدالوقدإحصائيا،نادرعددالضعف،وجوانب

يةالخلقاألحكاممنأصولهيستمدألنهنسبيمعيار.المجتمع
.الواقعمنوليسوالقيم



الذاتيلمعيارا:

خاللمنعليهاوالحكموتصرفاتهم،وظروفهمالناسمالحظةأساسعلىيقوم
.السابقةوخبراتناالذاتيةوأرائناأفكارنامعانسجامها

سوية"عليهانقولفإنناأفكارنامعاآلخرينسلوكياتتنسجمحينما".

سوية"غير"بأنهاعليهانحكمفإننااألفكارهذهمعتختلفحينمالكن".

ردللفالمرجعياإلطارألنذاتيهرغمالموضوعيةمنمهماجزءايتضمنالذاتيالمحك
.للجماعةالعامالمرجعياإلطارمعيتشابه

-األحكامنطلقأنوواحد،شخصرأيحسبعلىالناسجميعتسييريمكنال
.خرينباآلوعالقاتهواتجاهاتهالفرددوافعبحكمتصدرألنهاالذاتي،لرأيناووفقاجزافا

.دقيقاعلميامعياراباعتبارهإليهالركونيمكنال



االجتماعيالمعيار:

ويالسللسلوككمحدداتالمجتمعفيالسائدةالسلوكيةالمعاييرعلىيعتمد
.وتتطورتنمووهيوالجماعاتالثقافاتباختالفتختلفالتي

-الثوابجزاؤهويكونوتعززهالجماعةتباركهالذيالسلوكهوالسويفالسلوك
.االجتماعيالعقابجزاؤهيكونالمغايرالسلوكبينمااالجتماعي،

-غيرهادوناالجتماعيةالقيممنمجموعةإلىالمجتمعيتميزأنيمكن.

-هيوالسائدةوالثقافيةاالجتماعيةالقيممجاراةعلىاالجتماعيالمعياريعتمد
.آلخرزمانمنمتغيرةقيم

-ماسلوكبشذوذمجتمعاتتحكم.والثقافاتالعقائدالختالفنظرا.

-طبقاتهمحسبوذلكالالسويالسلوكعلىالواحدالمجتمعأبناءيختلفقد
.االقتصاديةوأوضاعهماالجتماعية

-علىتعميمهايصعبوالمجتمعاتبعضفيإالتوجدالالشذوذمنأشكالهناك
.المجتمعاتكافة



نفسي–الطبالمعيار:

أوغدديأوعضويخللفيهايوجدالالتيالسويةالشخصية
.المرضهووالشذوذالصحةهوفالسواءنفسياضطراب

النفسيالمرضأعراضمنالفردخلوهيالنفسيةفالصحة–

.العقلي

عالجهطريقوبالتالينفسياالمضطربيناألفرادتجانسيفترض
صحةبالالفردتمتعقطيعنيالالنفسيالمرضمنفالخلوواحدة

.النفسية

مادهاعتوعدمدقته،لعدمنظراالنفسيالتشخيصثباتانخفاض
.الموثوقةاإلحصائيةالتجريبيةالدراساتعلى



اإلحصائيالمعيار:

ومفيدااتابثويكون.الطبيعيالتوزيععلىاإلحصائيالمحكيعتمد
الفئاتالطول،الوزن،الذكاء،درجات)مجردةأرقاممعيتعاملعندما

السماتمعنتعاملحينماصعبايكونلكنه(...العمرية
.السيكولوجية

(ثالمالمتفوقين)=أسوياءغيرالمتوسطعنالبعيدينيعتبر.

أسبابهعنالنظربغضالظاهريالسلوكعلىويركز.

شاذا؟يعتبرنادرسلوككلفهل



اإلكلينيكيالمعيار:

علىيعتمدوهو–اإلكلينيكياعتمادثماإلحصائيالمعياروضيقلمحدوديةنظرا
السويفالشخص..الفرديةالحاالتودراسةالنفسيوالتحليلالعالجيةالممارسة

:ماسلوابراهامحسبالصحيح

باألمنكافشعور.

االستبصارمنمعقولةدرجة.

الحياةفيواقعيةأهداف.

مناسبةتلقائية.

معقولةانفعالية.

بالواقعفعالاتصال.

الشخصيةفيوثباتتكامل.

الخبرةمنالتعلمعلىالقدرة.

ومشبعةمناسبةجسميةرغبات.

الجماعةحاجاتإشباععلىالقدرة.

وتعميمهااعتمادهاالصعبمن(فرديةفروق).ونادرةخاصةصفاتلهمعيناتالمرضى.

الدقيقالموضوعيالنفسيوالتقديرللقياسالمعيارهذاإخضاعصعوبة.



الموضوعيالمعيار:

منهاالسلوكعلىللحكمنعتمدهاإجراءاتهناك:

المعيارعلىالجانبينأحدعلىتطرفهالسلوك،هذاندرة
.اإلحصائي

القريبةالجماعةلسلوكمخالفتهمدى.

ذلكويتمطبيعتهعنللكشفوفحصهالمخالفالسلوكتحليل
:خاللمن

(لهنفسيةاختباراتوإجراءمقابلته)الفردمالحظة.

الدراسات)العلميةالحقائقمععليهحصلنامامقارنة
.(التشخصيةوالتصنيفات


