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  لمقرر علم النفس اإلكلینیكي بنك أسئلة
  . محتوى المقرر الدراسي المراد قیاسه  -1

   علم النفس اإلكلینیكي :هو  هالمقرر الدراسي المراد قیاس

درس للفرقة  ُ   معة دمنهورجا -كلیة التربیة   -  ببرنامج علم النفس .................: والذي ی

 :األساسیة  تحلیل المقرر الدراسي الي عناصره -2

  علم النفس اإلكلینیكي:    حیث یحتوى مقرر 

  :على الموضوعات التالیة 

             ماهیة علم النفس اإلكلینیكي: لموضوع األول ا   
 :وعناصره األساسیة هي  

 .علم النفس اإلكلینیكي مفهوم  -1

 .علم النفس اإلكلینیكي مجاالت الدراسة في  -2

 .علم النفس اإلكلینیكي مجاالت الدراسة في العلوم المرتبطة ب -3

 .علم النفس اإلكلینیكي أهمیة دراسة  -4

النماذج النظریة المفسرة لإلضطرابات النفسیة والسلوكیة من منظور علم الـنفس : الموضوع الثاني 
  اإلكلینیكي 

 :وعناصره األساسیة هي  

 .النموذج الطبي  -1

 . النموذج السیكودینامي  -2

 .النموذج اإلنساني   –3

 .النموذج السلوكي  -4
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 .النموذج  المعرفي السلوكي  -5

 اإلضطرابات النفسیة والسلوكیة وتطور وعالج من منظور نماذج نشأة السواء والالسواء النفسي  -6

  قیاس وتشخیص اإلضطرابات النفسیة والسلوكیة لدى األطفال :الموضوع الثالث 
 :وعناصره األساسیة هي  

 علم النفس اإلكلینیكيالعالقة بین القیاس والتشخیص في  -1

 تعریف التشخیص اإلكلینیكي والتشخیص الفارق  -2

 أهمیة التشخیص والتشخیص الفارق  -3

 التشخیص اإلكلینیكيأهداف  -4

  . التشخیص اإلكلینیكي معاییر -5
 التشخیص  خطوات ومراحل عملیة -6

  النفسیة والسلوكیة  نظم تصنیف اإلضطرابات -7
  .التشخیص التصنیفي ما له وما علیه  -8
  .لعناصر المقرر الدراسي  جرائیةتحدید األهداف اإل -3

یة یـــتم صـــیاغة  األهـــداف الــي عناصـــره األساســـ علـــم الـــنفس اإلكلینیكـــي: بعــد تحلیـــل محتـــوى مقـــرر 
الفهـم والتطبیـق والتحلیـل والتركیـب التـذكر و ( والتي تغطي مستویات النشاط العقلـي المختلفـة  اإلجرائیة 
  :ما یلي وذلك ك) والتقویم 

  علم النفس اإلكلینیكي :یة الخاصة بمحتوى مقرر ئاألهداف االجرا

  علم النفس اإلكلینیكي :من المتوقع بعد االنتهاء من تدریس موضوعات مقرر 

  :أن یصبح الطالب قادرًا على 

  

  

  Knowledge and  Understanding    المعرفة والفھم
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  . أن یفهم المتعلم طبیعة علم النفس اإلكلینیكي -1

  . یتتبع المتعلم نشأة وتطور االهتمام بعلم النفس اإلكلینیكي -2 

  . أن یحدد المتعلم اإلطار المفاهیمي العام لمیدان لعلم النفس اإلكلینیكي -3 

  . لسلوكیة لدى البشرأن یشرح المتعلم العوامل المؤدیة إلى المشكالت النفسیة وا -4 

  . أن یعرف المتعلم أدوات قیاس وتشخیص االضطرابات النفسیة والسلوكیة – 5 

  . أن یصف المتعلم المجاالت األعراض والمحكات التشخیصیة لالضطرابات النفسیة والسلوكیة -6 

 . أن یناقش المتعلم مصادر المشكالت النفسیة والسلوكیة لدى البشر.-7 

  Intellectual/practical skills لذھنیةالمھارات ا

  . أن یحلل المتعلم طبیعة المشكالت النفسیة والسلوكیة - 1

  . أن یستخلص المتعلم العالقة بین مظاهر الخلل النفسي وعالقته بالسلوك االجتماعي للمتعلمین - 2

  . أن یقیم المتعلم  أسالیب التدخل اإلرشادي المطبقة في المدارس - 3

  Professional Attributes  ت العملیةالمھارا

  . أن یوظف المتعلم معارفه ومهاراته في وقایة المتعلمین من المشكالت النفسیة والسلوكیة- 1

أن یستخدم المتعلم الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في تخطیط تنفیذ وأنشطة اإلرشاد النفسي في مجال -2 
  . علمینالعمل مع المشكالت النفسیة والسلوكیة للمت

أن یطبق محكات التشخیص الفارق في وصف وتصنیف المشكالت النفسیة والسلوكیة في مرحلة  - 3
 . المراهقة

  : General & Transferable المهارات العامة والمنقولة
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ا على فهمه لمعنى السواء النفسي - 1 ً   . إدارة التفاعل الصفي تأسیس

  . فهم الذات وفهم اآلخرین - 2

  . ل اإلجتماعي اإلیجابي مع اآلخرینالتواص - 3

  . مساعدة اآلخرین على فهم ذواتهم - 4

  . مساعدة المتعلمین على اكتشاف قدراتهم وطموحاتهم - 5

  . دفع المتعلمین للتعبیر عن ذاتهم بصورة واقعیة - 6

  . یوظف أسالیب التفاعل الصفي بما یتسق مع الفروق الفردیة بین المتعلمین -7

   .  كیرًا ناقدایفكر تف - 8

  .یتناول المشكالت باسلوب علمى -9

    .یقیم عالقات اجتماعیة إیجابیة مع اآلخرین -10

   :وتتضمن : بناء مفردات بنك األسئلة ) ب

  .صیاغة المفردات التي تقیس األهداف السلوكیة  -

  : أكمل ما یأتي بما تراه مناسبا مكان النقط: أوًال 

ــــــــــــــروععلــــــــــــــم الــــــــــــــنفس اإلكلینیكــــــــــــــي  .1 ـــــــــــــــ  هــــــــــــــو أحــــــــــــــد ف ــــــــــــــذي یهــــــــــــــتم ب علــــــــــــــم الــــــــــــــنفس ال
........................................................................................ 

ــــــــــــــنفس اإلكلینیكــــــــــــــيمــــــــــــــن مجــــــــــــــاالت الدراســــــــــــــة فــــــــــــــي  .2 ــــــــــــــم ال ، ....................... عل
..................... ،............................. 

 ...............................................................نفس الفردي یقصد بعلم ال .3
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حیـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــدفاع النفســـــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــــو یشـــــــــــــــــــــیر إلـــــــــــــــــــــى  یعـــــــــــــــــــــد الكبـــــــــــــــــــــت إحـــــــــــــــــــــدى .4
........................................................................................ 

 یعــــــــــــــــــــد النكــــــــــــــــــــوص إحــــــــــــــــــــدى حیــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدفاع النفســــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــو یشــــــــــــــــــــیر إلــــــــــــــــــــى .5
........................................................................................ 

، ..............................فــــــــيإلجــــــــراءات القیــــــــاس والتقیــــــــیم النفســــــــي أهمیــــــــة خاصــــــــة  .6
....................................... ،............................................... 

 ..............................................یقصد بثبات أداة القیاس  .7

 ...............................................یقصد بصدق أداة القیاس  .8

، ..................... ، .............................مـــن طـــرق حســـاب ثبـــات أداة القیـــاس  .9
.................................................................................. 

بالقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى یهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف الثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبط بالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمین  .10
........................................................................................ 

یقصــــــــــــــــــــــــــد بثبــــــــــــــــــــــــــات أداة القیــــــــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــــــــن طریــــــــــــــــــــــــــق إعــــــــــــــــــــــــــادة التطبیـــــــــــــــــــــــــــق  .11
...................................................................................... 

.......................... ،..................... مـــــن طـــــرق حســـــاب صـــــدق أداة القیـــــاس  .12
، .......................... ،...................................... 

 .................................................................یقصد بصدق المفهوم  .13

 ..................................................................یقصد بصدق المحك  .14

...................................... یــتم تشـــخیص األمــراض النفســـیة علــى مـــرحلتین همـــا .15
 ،............................................. 
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ـــــى شـــــكلین همـــــا  لتشـــــخیصتقســـــم أشـــــكال ا .16 ، ...............................اإلكلینیكـــــي إل
......................................... 

.................... یهــدف التشــخیص اإلكلینیكــي إلــى التنبــؤ بســیر اإلضــطراب النفســي و  .17
 .....................................و 

 ..........................................................یقصد بالتشخیص اإلكلینیكي  .18

 .............................................................یقصد بالتشخیص الفارق  .19

 ..............................................................یقصد بالتفییم اإلكلینیكي  .20

 .............................................................یقصد بالتشخیص السببي  .21

ــــــــــــــق هــــــــــــــدفین رئیســــــــــــــین همــــــــــــــا  .22 ــــــــــــــى تحقی ــــــــــــــیم النفســــــــــــــي واإلكلینیكــــــــــــــي إل یهــــــــــــــدف التقی
 ............................... ،................................................ 

أمــام العبــارات الخطــأ فیمــا یلــي مــع ) x(ارات الصــحیحة، وعالمــة أمــام العبــ) √(ضــع عالمــة : ثانیــًا 
  : تعلیل الخطأ

 (    ) .یهدف علم النفس اإلكلینكي إلى تطبیق الطریقة اإلكلینكیة لتشخیص المرض النفسي فقط .1

 .                              (    ) علم النفس اإلرشادي هو أحد الفروع التطبیقیة لعلم النفس  .2

 لم النفس العصبي بدراسة األسس التشریحیة والفسیولوجیة التي تحدد سلوك یهتم ع .3

 (    )                                                                            الكائن الحي     

 ) .                                               (   تعتبر حیل الدفاع النفسي عملیة شعوریة  .4

 (    )   . غیر المقبولةحیل الدفاع النفسي لحمایة الشخص من القلق المصاحب للغرائز  تستخدم .5

 (    )                       .یعد اإلسقاط واإلنكار من حیل الدفاع النفسي وفقًا لتصور فروید  .6
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 (    )        . یعد القیاس والتقییم النفسي ذو أهمیة خاصة في تفسیر أسباب المشكالت النفسیة  .7

 .                            (    )یلزم القیاس والتقییم النفسي للتخطیط لبرامج العالج والتدخل  .8

 .                         (    )ال نحتاج للقیاس والتقویم النفسي في تصنیف المشكالت النفسیة  .9

 .                      (    )جي توجد معاییر ومحكات محددة ودقیقة للقیاس والتقییم السیكولو  .10

 ینظر الكثیرون من المعالجین النفسیین إلى عملیة الفحص والتشخیص والعالج كعملیات .11

 .                                                                              (    )منفصلة       

 .    (    )تقدمه وبالنتائج المحتملة له یهدف التشخیص إلى التنبؤ بسیر اإلضطراب النفسي وب .12

 .                             (    )تعد عملیة التشخیص عملیة غیر ضروریة للعالج النفسي  .13

 مكانه سطحیة في دراسة اإلضطرابات النفسیة یحتل التقییم والتشخیص اإلكلینیكي  .14

 (    )                                      .                                       والسلوكیة       

 .                       (    )اإلكلینكي تلعب العوامل الذاتیة دور رئیسي في عملیة التشخیص  .15

 .                              (    )علم النفس اإلرشادي هو أحد الفروع التطبیقیة لعلم النفس  .16

 .                (    )وعالج المشكالت السلوكیة العمیقة  یهتم علم النفس اإلرشادي بتشخیص .17

 .     (    )یهتم علم النفس العصبي بدراسة األسس التشریحیة والفسیولوجیة التي تحدد السلوك  .18

 . (    )یهدف علم النفس الطبي إلى دراسة أثار العقاقیر المختلفة على الجوانب المختلفة للسلوك  .19

 كفاءة الخدمات النفسیة والوقائیة التي تقدم لألفرادینكي إلى زیادة یهدف علم النفس اإلكل .20

 (    )                                                              .                األسویاء        

 یهتم علم النفس اإلكلینكي بزیادة الفهم والوعي باألمراض النفسیة وأعراضها النفسیة .21



8 
 

 (    )                                        .                                      سمیة والج      

 (    ) .المعلومات في المخ البشريال یهتم علم النفس اإلكلینكي بالوعي بعملیات معالجة وتجهیز  .22

  :تكلم بإیجاز في الموضوعات األتیة : ثالثًا 

ــ .1 روع التطبیقیــة لعلــم الــنفس الــذي یهــتم بمشــكالت توافــق یمثــل علــم الــنفس اإلكلینكــي أحــد الف
 .الشخصیة وتعدیلها ، وضح ذلك مبرزًا أهمیة دراسته 

قـارن بــین النمـوذج الطبــي والنمـوذج الســیكودینامي والنمـوذج اإلنســاني ، مـن حیــث األســباب  .2
 .والعالج وأهداف العملیة العالجیة 

مــــن حیــــث األســــباب والعــــالج وأهــــداف قـــارن بــــین النمــــوذج الســــلوكي والنمــــوذج المعرفـــي ،  .3
 .العملیة العالجیة 

 .تكلم بإختصار عن حیل الدفاع النفسي وفقًا لتصور فروید  .4

لقــد أدت تصــورات فرویــد ومتابعیــة إلــى تفهمنــا للعدیــد مــن اإلضــطرابات النفســیة والســلوكیة،  .5
منهـــا أو وعلــى الـــرغم مــن ذلـــك فـــإن العدیــد مـــن أفكــار النمـــوذج الســـیكودینامي یتعــذر التحقـــق 

 .اختبارها عملیًا وتجریبیًا ، فسر ذلك موضحًا إیجابیات وسلبیات هذا النموذج 

ــــك موضــــحًا أهــــم  .6 ــــم الــــنفس اإلكلینكــــي فســــر ذل ــــة خاصــــة فــــي عل للقیــــاس والتشــــخیص أهمی
 .المحكات الواجب توافرها في أدوات القیاس 

 .قارن بین صدق وثبات أدوات القیاس  .7

 .ظاهري قارن بین صدق المحتوى والصدق ال .8

 . إذكر أهداف التشخیص اإلكلینكي  .9

 .إذكر أهمیة التشخیص والتشخیص الفارق  .10
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ینظر الكثیرون من المعالجین النفسیین إلى عملیة الفحـص والتشـخیص والعـالج كعملیـات  .11
 .فسر هذه العبارة موضحًا رأیك . متصلة 

ــــى مــــنهج التشــــخیص التصــــنیفي  .12 ضــــات إذكــــر هــــذه اإلعترا. توجــــد إعتراضــــات كثیــــرة عل
 .موضحًا رأیك فیها 

فسـر ذلـك . تتباین رؤى مدارس العـالج واإلرشـاد النفسـي للعالقـة بـین التشـخیص والعـالج  .13
. 

 .تكلم عن معاییر التشخیص فى علم النفس اإلكلینكي  .14

( اذكـــر هـــذه الخطـــوات مـــع التوضـــیح بمثـــال . وخطـــوات عملیـــة التشـــخیص تتعـــد مراحـــل  .15
 )دراسة حالة 

 .والتصنیف المسند إلى األبعاد المسند إلى الفئات قارن بین مدخل التصنیف  .16

وضــح ذلــك . تشــخیص وعــالج األطفــال وتشــخیص وعــالج الكبــار یوجــد فــرق كبیــر بــین  .17
 .مدلًال على كالمك بمثال 

تشــخیص الــدقیق الــذي یمكـــن أن یتفــادى بعــض جوانــب القصــور وضـــوح مــن متطلبــات ال .18
 .فسر ذلك . وتحدید محكات التشخیص 

فسـر ذلـك .خیص اإلضـطرابات النفسـیه والسـلوكیه العدیـد مـن الصـعوبات تواجه عملیة تشـ .19
. 

وضــح . فــي العدیــد مــن المجــاالت  یــدرس علــم الــنفس اإلكلینكــي العدیــد مــن الموضــوعات .20
   .ذلك مبرزًا بعض هذه المجاالت 
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اذكر إحدى اإلضطرابات السلوكیة التـي صـادفتها أثنـاء ممارسـتك للتربیـة العملیـة موضـحًا  .21
وات التــــي قمــــت بهــــا فــــي التشــــخیص ، وكــــذلك تقیمــــك ألفضــــل أســــلوب یمكــــن أهــــم الخطــــ

 .استخدامه في العالج 

التواصـل اإلجتمـاعي اإلیجـابي من خالل مبادئ علم النفس اإلكلینكي وضح كیف أمكنـك  .22
 .أثناء ممارستك للتربیة العملیة التالمیذ مع 

شــكالت والتنبــؤ عــن یهــتم علــم الــنفس اإلكلینكــي بفهــم دینامیــات الشخصــیة وتشــخیص الم .23
احتمـــاالت تطـــور الحالـــة ومـــدى االســـتجابه لمختلـــف طـــرق العـــالج ثـــم الوصـــول بـــالفرد إلـــى 

مـــع التوضـــیح  ذلــكفســـر مـــن خــالل دراســـتك لعلــم الـــنفس اإلكلینكــي . أقصــى توافـــق نفســي 
  .بدراسة حالة 

  .صیاغة التعلیمات 

  :یتم وضع التعلیمات بحیث توضح 

  .تحدید زمن االختبار  -

  .قة استخدام ورقة االجابة ووضع عالمة معینة فقط  أمام كل سؤال طری -

  .تسجیل االجابات في ورقة االجابة فقط دون كراسة األسئلة  -

  .الحرص على عدم كتابة أي عالمة أو اشارة في كراسة األسئلة  -

عة كراســة األســئلة وذلــك مــن أجــل ضــمان ســهولة وســر  یــتم اعــداد ورقــة االجابــة بشــكل منفصــل عــن -
    .وغیرها من التعلیمات الممیزة لمفردات البنك  . تصحیح االختبار


