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وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب المداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية 

 القانونية عنها
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 المؤتمر الدولي العلمي برنامج 

ن إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  علم النفس بي 
ة بواسطة المؤتمر  اقامة  م  2022  /   05  /    08 –  07 ايام حاضن  تقنيَّ

َّ
ي  الت

  Zoomتطبيق عب   المرئ 

 من تنظيم:  

ي  • ،  المركز الديمقراطي العرب  ن  ألمانيا ، برلي 
 الجزائر-1مخب  اللهجات ومعالجة الكالم، جامعة وهران •

 

فية الرئاسة  :الشر

- 1وهران   جامعة   الكالم،  ومعالجة  اللهجات  مخب    مديرة – بسناسي   سعاد   أ.د  •
 لجزائرا

عان عمار  . ذ  • ي  – شر ن  –ألمانيا   –رئيس المركز الديمقراطي العرب   برلي 

 المؤتمر:  رئيس

ي  الديمقراطي   المركز  –  العلمي  المدير  صابر  بحري د.  ن -ألمانيا  – العرب   برلي 

 العلمية:  اللجنة رئيسة

بوية للدراسات الدولية المجلة تحرير  رئيس –  منن  خرموش  د.   والنفسية  البر

ية:  اللجنة رئيس   التحضب 

 والقانون السياسية العلوم مجلة تحرير  رئيس – هللا  عبد  سليمان ناجية د. 

   العام:  المنسق

 يةاالقتصاد  للدراسات الدولية المجلة تحرير  رئيس –  بوهكو  احمد  د. 

 التنظيمية:  اللجنة رئيس

ي  الديمقراطي   المركز  –  دارياال   المدير   – عايش كريم  . ذ  ن  – ألمانيا  –  العرب   برلي 
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 العلمية:  اللجنة أعضاء
 

 الجزائر  ،2 سطيف جامعة بديعة،  مجب    ايت أ.د 
،   أم  جامعة  الدين،  زين  أحمد   بوعامر   أ.د  ي

  البواقر
 الجزائر 

  1955  أوت   20  جامعة  سفيان،  بوعطيط  أ.د 
 الجزائر  سكيكدة،

 الجزائر  عنابة، جامعة مراد، بومنقار  أ.د 
ي   أ.د 

 الجزائر  بريكة،  الجامعي   المركز   الحليم،  عبد   خلفن
، أم جامعة إبريعم، سامعية أ.د  ي

 الجزائر  البواقر
 األردن بيقية،التط البلقاء جامعة الخرابشة، عمر  أ.د 
 العراق الموصل، جامعة  إبراهيم، خليل فاضل أ.د 
، لعريط أ.د   الجزائر  عنابة، جامعة البشب 
، لوكيا  أ.د   الجزائر  ،02 قسنطينة جامعة الهاشمي
س  برزان أ.د.   العراق الموصل، جامعة الحــــامد،  ُميَّ
 .الجزائر بسكرة، جامعة يوسف، جوادي  أ.د. 
بوية،  الكلية  الحسناوي،  عبد   موس   حاكم  أ.د.    البر

 العراق
 الجزائر  عنابة، جامعة  الدين، عز  لرقم  أ.د. 
ي  أ.د. 

 الجزائر  بسكرة،  جامعة إلهام،  قش 
 الجزائر   الوادي، جامعة  جلول، أحمد  د. 
 الجزائر  الوادي، جامعة  فارس، إسعادي د. 
  اإلمارات   اإلبداعية،  العلوم   معةجا  البدو،  أمل  د. 

 المتحدة  العربية
 الجزائر  بوعريرج،  برج جامعة األزهري،  بلقاسم د. 
، دريدي بن د.   الجزائر  أهراس، سوق  جامعة منب 
 الجزائر  قالمة، جامعة  ليليا، صويلح بن د. 
 الجزائر  بلعباس، سيدي جامعة هناء، بوحارة  د. 
 الجزائر  الوادي، جامعة  الصالح، بوعزة د. 
  1955  أوت  20  جامعة  الدين،   جالل  وعطيط ب  د. 

 الجزائر  سكيكدة،

 الجزائر  المسيلة، جامعة  الطيب، تومي  د. 
 الجزائر  ،2  سطيف جامعة سارة،  خلفة د. 
 الجزائر  المسيلة، جامعة قويدر،  دوباخ د. 
  الملك   جامعة  عامر،  محمد   الرؤوف  عبد   ربيع   د. 

 .السعودية العربية المملكة خالد،
 الجزائر  ،2سطيف جامعة السعيد، رشيدي د. 
،  محمد   جاسم  رسمد   د.  ي   تكريت،   جامعة  الخزرج 

 العراق
 الجزائر  جيجل، جامعة صيفور، سليم  د. 
ي  د. 

 الجزائر  بريكة،  الجامعي  المركز  حاتم،  سمابر
ي   د.  ،   شالب    سكيكدة،   1955  أوت  20  جامعة  زهب 

 الجزائر 
 .مرص الفيوم،  جامعة هاشم،  صالح د. 
 القبة،  لألساتذة  العليا   المدرسة  فارس،  علي   د. 

 الجزائر 
 الجزائر  معسكر، جامعة مليكة، عقون د. 
 لجزائر   بريكة، الجامعي  المركز  الشيخ، بن عياش د. 
 الجزائر  ،2سطيف جامعة فلة، عيساوي د. 
 الجزائر  ،2سطيف  جامعة كريمة،  فالجي  د. 
يف محمد  د.  يبط، الس   الجزائر  عنابة، جامعة رس 
  المملكة   طيبة،  جامعة  الشياب،  محمد   قاسم  معن  د. 

 السعودية العربية
 الجزائر  مليانة،  خميس جامعة  رابح، هوادف  د. 
، لفقب   د.   الجزائر  بوعريريــــج، برج جامعة  علي
  البليدة  علي   لونشي   جامعة  الرؤوف  عبد   بلعقاب  د. 
 الجزائر  2
 تونس  – قرطاج جامعة رجب الستار  عبد  د. 
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 :مالحظات مهمة

 

االستعداد  ن  المتدخلي  وعل  غرينيتش  بتوقيت  مجة  مب  الجلسات 
 ومعرفة التوقيت وفق المنطقة الزمنية الوطانهم. 

د( لعرض مداخلته، عل أن    10دقائق )   عس  يمنح المتدخل )ة( مدة  
ي حدود خمسة عس  دقيقة )

د( كحد    15تتم المناقشة عند نهاية كل جلسة قن
 اقىص. 

المركز  أنشطة  لحضور  العامة  التوجيهات  ام  باحبر المشاركون  م  ن يلبر
ي 
قن النظر  وإعادة  االستبعاد  طائلة  تحت  زووم  عب   ي  العرب  الديمقراطي 

لمشاركة من طرف فريق عمل البث المبارس   مشاركتهم واستحقاقهم شهادة ا 
 واللجنة العلمية. 

أسماؤهم ضمن  الواردة  المؤتمر  وأعضاء  ن  للمشاركي  تمنح  الشهادات 
ي وال تمنح شهادات لتسجيل  اح المركز الديمقراطي العرب  اللجان وأيضا باقبر
الحضور لمن يتابع األنشطة عل الزووم والفيسبوك من غب  ماسبق ذكره  

. من المشارك ن ن والمنظمي   ي 

 عل سبيل المثال: 

ي عل حسابه عل الزووم  -
 كتابة اسمه بالحرف الالتينن

وعنوان   - االنتماء  وهيئة  الكامل  باالسم  بالتعريف  المشاركة  استهالل 
 المداخلة، 

تأكيد  - المؤتمر من  اللجنة ورئيس  يتمكن رئيس  ا حنر  الكامب  تشغيل 
) قد يتم عدم منح شهادات المشاركة للمشاركات   حضور المشارك،

 الصوتية(
 الحضور طيلة اطوار الجلسة، -
  ارسال البحث مصحح للنس  بكتاب المؤتمر.  -
 .......الخ  -
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 2022/ 04/ 09يوم السبت  

 ش بتوقيت غرينتتاسعة صباحا الالساعة 

 الجلسة االفتتاحية 

 د. ناجية سليمانبرئاسة 

ف المنسق العام للمؤتمر   مديرة مجلة العلوم السياسية والقانون، المشر
 

اكلمة   • المدير  بحري صابر  ي    –لعلمي  د.  العرب  الديمقراطي  - ألمانيا  –المركز 

ن ب    -رلي 

ن رئيسكلمة  • عان برلي  ي ال األستاذ عمار رس    -ألمانيا– مركز الديمقراطي العرب 

بسناسي  كلمة   • سعاد  ومعالجة    –أ.د  اللهجات  مخب   جامعة الكالممديرة   ،

 الجزائر -1وهران 
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   2022/ 05/ 07وم السبت  ي
 الجلسة العلمية األول  

 ُسـليمان عبد الواحـد يوُسـف  د.  برئاسة
10.30  – 12.00 

 عنوان المداخلة  المتدخل

الحاج لخضر باتنة  د. عتيقة سعيدي، جامعة 
 الجزائر  - 1

   واالجتماعيةمخبر الدراسات النفسية 

واقع الممارسة النفسية أثناء عملية التكفل  
النفسي في الوسط المدرسي بين الواقع 

 والتطلعات. 

جامعة سيدي محمد ابن    ،د. الجابري فاطمة
 المغرب -عبد هللا فاس  

التكوين الجامعي لألخصائي النفسي وواقع 
 بالممارسة النفسية بالمغر 

 .عالوي محمد، جامعة سعيدة، الجزائر د. 
،  2ناصري زواوي، جامعة الجزائر د.

 الجزائر

  واقع تكوين األخصائي
  في الجامعةالنفساني 
 الجزائرية 

بوحفص طارق، جامعة الدكتور   أ.د.
 الجزائر  -سعيدة -موالي الطاهر

ازرارن جهيدة، جامعة عبد الرحمان   أ.
 الجزائر  -بجاية  -ميرة

النفسية في المؤسسات التربوية  واقع الخدمة 
 الجزائرية 

أبو   02 الجزائرد. بعزيز نورة، جامعة 
 الجزائر  -القاسم سعد هللا 

الرغبة في دراسة تخصص علم النفس  
دراسة )الجامعة  كما يدركها طلبة  المدرسي

 ( 02استكشافية على طلبة جامعة الجزائر 

عمر سباغ، مخبر القياس والدراسات   د.
 الجزائر- 2النفسية، جامعة البليدة

سعداوي مريم، جامعة باجي مختار   أ.
 الجزائر  -عنابة

واقع الممارسة النفسية العيادية في  
 المؤسسات العمومية 

قناة ، جامعة عبد الواحد يوُسف ُسليمان د.
 مصر   -السويس

  -قناة السويس، جامعة أمل محمد غنايم  د.
 مصر 

مصر: تأريخ   فيتاريخ صعوبات التعلم 
 المجال بين التأسيس العلمي والبقاء والهجرة 

 مناقشة عامة 
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 2022/ 05/ 07يوم السبت  
 الجلسة العلمية الثانية 

  علي فارس د.  برئاسة
12 .00  – 13 .50 

 المداخلة  عنوان المتدخل
 الجزائر  -تبسة -، جامعة العربي التبسيط.د نحال سناء

  -تبسة - ، جامعة العربي التبسيط.د حسناوى رجاء
 الجزائر

واقع األخصائي النفسي داخل المراكز النفسية البيداغوجية بين  
التكوين الجامعي والممارسة التطبيقية في الجزائر" )دراسة  

ن النفسانيين بالمراكز  استطالعية على عينة من األخصائيي
 البيداغوجية(" 

Dr Ghezal Lilia, Abou El Kacem Saâd 
allah- Université d’Alger2- , Algérie  

Statut de l’orthophoniste de santé publique 
en Algérie  
اإلطار المهني للمختص األرطوفوني للصحة العمومية في  
 الجزائر

 الرشيد سليمة أحمد على  د.
 دكتوراه علم النفس اإلكلينيكي جامعة سبها 

الثقة بالنفس وعالقتها بمستوى الطموح لدى عينة من طالب 
 ا كلية الطب البشري جامعة سبه

 الجزائر  -   02برقاس فتيحة، جامعة الجزائر  د.
 الجزائر  -   02د. زرقاق سعيدة، جامعة الجزائر 

 

أهمية التحضير النفسي من وجهة نظر رياضيي الفرق الوطنية  
 أكابر )ذكور/إناث( 

 في ظل غياب التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي. 

  - جامعة محمد بوضياف المسيلة  لعجال،د. عفيفة 
 الجزائر  

مشكالت النجاح النسبي لألساليب العالجية بين الممارسة  
 واقع الضغوط المحيطة و

-  01هدار يوسف، جامعة الحاج لخضر باتنة  ط.د. 
 لجزائرا

  -  01بعزي سمية، جامعة الحاج لخضر باتنة  د.
 الجزائر

بعض نقائص وايجابيات برامج التكوين الجامعي وبرامج  
النفسية واإلرشادية   التكوين أثناء الخدمة المؤثرة على الممارسة 

ة نظر  المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجه
ي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وأهم  مستشار

دراسة ميدانية بثانويات ومتوسطات -لتطويرها.  مقترحاتهم 
 - والية باتنة 

 الجزائر -القبة-د. علي فارس، المدرسة العليا لألساتذة 
ط.د محمد إسالم عماري، جامعة يحي فارس، المدية،  

 الجزائر

العليا لألساتذة نحو مقياس علم النفس  اتجاهات طلبة المدارس 
 التربوي 

 في ضوء بعض المتغيرات: دراسة ميدانية  

 سهام خراط، جامعة سكيكدة، الجزائر أ.

 الجزائر - سمية رحاحلية، مديرية التربية سوق أهراس أ.
 واقع الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية بالجزائر 

  20ط.د سناني لبنى، د. بوعطيط جالل الدين، جامعة 
 سكيكدة، الجزائر-1955أوت 

معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات التنشئة االجتماعية  
 والتنظيمية 

 الجزائر  -د.بحري صابر، المركز الجامعي بريكة 
  -2جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،د.خرموش منى

 الجزائر

 الجامعي في ظل مستقبل الجامعة الجزائرية معيقات التكوين 

 الجزائر  - د.هوادف رابح، جامعة خميس مليانة
  - 2ط.د طوبان بالل، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 الجزائر

 األخصائي النفساني المدرسي بين الواقع والمأمول في الجزائر

 مناقشة عامة 



 

9 
 

9 

2022/    50/  08و    07  واألحدالسبت    

 2022/ 05/ 07يوم السبت 
 لثة الجلسة العلمية الثا 

 بلخب  رشيد  د. برئاسة 
13.50  – 14.20 

 عنوان المداخلة  المتدخل
  02، جامعة محمد لمين دباغين سطيف ذيب فريدة .د .ط
 الجزائر  -
 الجزائر  – 01عزوز إسمهان، جامعة باتنة  .د 

األخصائي النفساني العيادي في القطاع الصحي أمام  
 صعوبات الفحص النفسي 

  – ط.د. بدوي زينب جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي 
 الجزائر

  - د. دبار حنان جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي 
 الجزائر

واقع اإلرشاد النفسي بين التكوين والممارسة العملية لدى  
دراسة  )والمهني  مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي 

ميدانية على عينة من مستشاري التوجيه واإلرشاد  
 سي والمهني لوالية توقرت(المدر

- 2سارة خلفة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف د.
 لجزائرا

- 2د. عيساوي فلة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
 لجزائر  ا

العمل والتنظيم في البيئة    النفسية ألخصائيالممارسة 
 المهنية بين الحاجة والمعيقات 

- 02عاصف وسام،جامعة محمد بن احمد وهران ط.د. 
 لجزائرا

جامعة محمد بن احمد   نباتي الشرقي أم الخير، ط.د. 
 الجزائر -02وهران

تأثير جائحة كرونا على التكفل االرطفوني بمختلف  
االضطرابات اللغوية عند المعاقين سمعيا في الوسط  

 الجزائري 

- 2د.عسلي سمرة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
 لجزائرا

الصعوبات التي يواجهها االخصائي النفسي أثناء  
 الممارسة النفسية 

دراسة ميدانية بالمستشفيات والمراكز الصحية بمدينة  
 عنابة. 

 د.بوفارس عبد الرحمان 
 الجزائر  -ط.د صفية تباني، جامعة أحمد دراية أدرار

درجة تصور األساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في  
 الجامعية المؤسسات 

  – بلخير رشيد، جامعة مولود معمري تيزي وزو  .د 
 الجزائر

ماهية علم النفس االجتماعي وأهميته في العصر الذي  
 نعيش فيه 

ط د.بوشارب  مريم، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  
 الجزائر  -   02

د. حافري زهية غنية، جامعة محمد لمين دباغين  
 الجزائر  -  02سطيف 

واقع الممارسة النفسية في المدرسة الدامجة لفئة ذوي  
 االحتياجات الخاصة 

  - عنابةط.د عاشوري صونيا، جامعة باجي مختار  
 الجزائر

 

 الذاتية   والكفاءة الممارسة المهنية  
 )دراسة ميدانية على مجموعة من العياديين ( 

 الجزائر  -ركاب توفيق، المركز الجامعي بريكة  د.

  -2الزيتوني، جامعة محمد لمين دباغين سطيف عيبود  د.
 الجزائر

 تكوين األخصائي النفساني ودوره في التربية المدرسية 

 مناقشة عامة 
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 2022/ 05/ 07يوم السبت  
 رابعةالجلسة العلمية ال

 فاطمة الزهراء مراد  ةدبرئاسة 
14.20  – 17.00 

 عنوان المداخلة  المتدخل
 د. رزاقي حمزة، ط.و    د. عبابسة يوسفط.

 الجزائر  -  02جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
:  دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى الطلبة  

)دراسة ميدانية أجريت بقسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية  
 (2والرياضية بجامعة سطيف  

 ط.د قعيرة وردة 
 الجزائر -2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 دور األخصائي النفسي في عملية التنشئة االجتماعية 

شيحي سلمى، جامعة محمد لمين دباغين   د.
 الجزائر -2سطيف

-  التكوينية الجامعية في ظل متطلبات سوق العملالبرامج 
 - خريج تخصص األرطفونيا نموذجا

 د  بوربيع فتحي . ط  و    د عيساني مصعب  ط.
 الجزائر  -  02جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

الممارسات النفسية في رياض األطفال من وجهة نظر   واقع
 المربيات؟ 

 د.معارشة دليلة 
 .سالم هدى د 
 الجزائر  -  02جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

التدريس  المهنية ألعضاء هيئة  والتنمية   التكوين البيداغوجي
 الجامعي

 ط.د ميرة شاوشي 
 ضيلة حمودي ف

 الجزائر  -جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

سي  فعالية برنامج إرشادي جماعي لرفع مستوى التوافق النف
االجتماعي لدى تالميذ السنة األولى متوسط: دراسة ميدانية  

بمتوسطة الشهيد إسماعيل بن سلطان إسماعيل بمدينة خميس  
 (. 2019مليانة خالل سنة )

 فاطمة الزهراء مراد  د.
 . كريمة فنطازي د 

 الجزائر   - جامعة باجي مختار البوني عنابة

 مناهج علم النفس العيادي الجزائرية بين التكوين والممارسة   
 

المدرسة العليا  سهالوي فاطمة الزهراء،  د.
 الجزائر - االغواط -لالساتذة 

التي تواجه المختص النفسي في فحص المشكالت  الصعوبات 
  السلوكية واالنفعالية 

 د.عبوين سمية،
 . بن العيفاوي حليمة د 

 الجزائر  -جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

من وجهة نظر     LMDتقييم نوعية التكوين الجامعي لنظام
 طلبة علم النفس العيادي 

 

 أ.د واكلي بديعة، 
 منال، ط.د بوعمامة 

 الجزائر  -2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 قراءة تحليلية لواقع التكوين الجامعي لألخصائي النفساني. 

المركز الجامعي مرسلي عبد  ، د.عليلي عبد الوهاب 
 هللا تيبازة  

   جامعة محمد خيضر بسكرة.  يحي: أ. منصوري   

مشكلة تدريس مادة القياس النفسي والتربوي لطالب العلوم  
 االجتماعية 

إبراهـــــيم رايب، جامعة بونعامة خميس  ط.د 
 الجزائر  -مليانة 

 

  :الجامعةالفعالية الذاتية وعالقتها بمستوى الطموح لدى طلبة 
 دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة خميس مليانة 

 مناقشة عامة 



 

11 
 

11 

2022/    50/  08و    07  واألحدالسبت    

 2022/ 05/ 08  حد يوم اال 
 رابعةالجلسة العلمية ال

12.00 – 13.00 
 الختاميةالجلسة 

 تالوة البيان الختامي والتوصيات •
 رئيس المؤتمر   كلمة •
 كلمة رئيس اللجنة العلمية •
 المؤتمر  اإلعالن الرسمي عن إختتام أشغال •
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 رابط التسجيل للتوصل برابط دخول قاعة المؤتمر الدولي 
 

Register in advance for this meeting: 
 

https://t.ly/iVdi 
 
After registering, you will receive a confirmation email 
containing information about joining the meeting. 



رســـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــال  
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 التنشئة االجتماعيةدور األخصائي النفسي في عملية  1

 قعيرة وردة

بين التكوين الجامعي  واقع األخصائي النفسي داخل المراكز النفسية البيداغوجية 16

والممارسة التطبيقية في الجزائر")دراسة استطالعية على عينة من األخصائيين 

 النفسانيين بالمراكز البيداغوجية("

 رجاء، نحال سناء حسناوي

  التكوين الجامعي لألخصائي النفسي وواقع الممارسة النفسية بالمغرب 36

 الجابري فاطمة

برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين أثناء الخدمة بعض نقائص وايجابيات  55

النفسية واإلرشادية المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية  المؤثرة على الممارسة

من وجهة نظر مستشار ي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وأهم مقترحاتهم 

 -دراسة ميدانية بثانويات ومتوسطات والية باتنة-لتطويرها

 هدار يوسف، بعزي سمية

 مناهج علم النفس العيادي الجزائرية بين التكوين والممارسة   100

 فاطمة الزهراء مراد، كريمة فنطازي

 واقع التكوين الجامعي لألخصائي النفساني في ضوء إصالح المنظومة الجامعية 113

 قيرواني صباح, نعمون عبد السالم

 العمل و التنظيم في البيئة المهنية بين الحاجة و المعيقاتالممارسة النفسية ألخصائي  126

 فلة ، عيساويخلفة سارة

 من وجهة نظر طلبة علم النفس العيادي   LMDتقييم نوعية التكوين الجامعي لنظام 136

 بن العيفاوي حليمة عبوين سمية،

)دراسة ميدانية أجريت  دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى الطلبة 153

 (2بقسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف 

 عبابسة يوسف، رزاقي حمزة

 أهمية التحضير النفسي من وجهة نظر رياضيي الفرق الوطنية أكابر )ذكور/إناث( 170

 في ظل غياب التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي.

 برقاس فتيحة، زرقاق سعيدة

 واقع الممارسة النفسية في المدرسة الدامجة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة 189

 بوشارب  مريم، حافري زهية غنية

 واقع الممارسات النفسية في رياض األطفال من وجهة نظر المربيات؟ 208

 بوربيع فتحي عيساني مصعب،

 



 واقع الضغوط المحيطةمشكالت النجاح النسبي لألساليب العالجية بين الممارسة و  223

 عفيفة  لعجال

 التكوين البيداغوجي و التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس  الجامعي. 243

 سالم هدىمعارشة دليلة،  

واقع الممارسة النفسية أثناء عملية التكفل النفسي في الوسط المدرسي بين الواقع  270

 والتطلعات.

 عتيقة سعيدي 

 النفسية في مؤسسات التنشئة االجتماعية والتنظيميةمعوقات الممارسة  280

 بوعطيط جالل الدينسناني لبنى،  

 واقع الخدمة النفسية في المؤسسات التربوية الجزائرية 294

 ازرارن جهيدة بوحفص طارق، 

 األخصائي النفساني العيادي في القطاع الصحي أمام صعوبات الفحص النفسي 304

 ، عزوز إسمهانذيب فريدة

تأثير جائحة كرونا على التكفل االرطفوني بمختلف االضطرابات اللغوية عند  316

 المعاقين سمعيا في الوسط الجزائري

 نباتي الشرقي أم الخير عاصف وسام،

فعالية برنامج إرشادي جماعي لرفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ  323

وسطة الشهيد إسماعيل بن سلطان إسماعيل السنة األولى متوسط: دراسة ميدانية بمت

 (.2019بمدينة خميس مليانة خالل سنة )

 فضيلة حمودي ميرة شاوشي،

واقع اإلرشاد النفسي بين التكوين والممارسة العملية لدى مستشار التوجيه واإلرشاد  361

المدرسي والمهني)دراسة ميدانية على عينة من مستشاري التوجيه واإلرشاد 

 المدرسي والمهني لوالية توقرت(

 دبار حنان  بدوي زينب،

 مصر: تأريخ المجال بين التأسيس العلمي والبقاء والهجرة تاريخ صعوبات التعلم فى 379
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خصائي النفسي في عملية التنشئة الجتماعية

أ
 دور ال

 قعيرة وردة
 الجزائر-2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 
 

 مقدمة:  
تولي الجزائر وكغيرها من الدول اهتماما كبيرا بتطوير الممارسة النفسية وتحسين مختلف 

ة، بهدف الحفاظ الخدمات النفسية المقدمة وذلك في مختلف المؤسسات العمومية و االجتماعي
على سالمة الصحة النفسية واالجتماعية للفرد وحمايته من مختلف االضطرابات وكذا مساعدته 
على التكيف واالستقاللية والتوازن داخل هذه المؤسسات من جهة وداخل المجتمع ككل  من 

خرى.
 
 جهة ا

سرة والمدرسة وجماعة
 
الرفاق، ووسائل  فمؤسسات التنشئة االجتماعية ك ثيرة ومتنوعة منها اال

شكالها ودور العبادة والثقافة وكذا العمل بحيث تسعى  كل هذه المؤسسات 
 
اإلعالم بمختلف ا

كل حسب طريقتها وظروفها وإمكانياتها إلى تنمية شخصية الفرد وزرع قيم وعادات المجتمع، 
تعانة والحفاظ على هويته المتزنة والمتكيفة وذلك عن طريق برمجة الخدمة النفسية واالس

 بالمختص النفسي في مثل هذه المؤسسات حتى تصل مثل هذه المؤسسات إلى هدفها المنشود .
شكالية الدراسة:  لقد باتت الخدمة النفسية المقدمة في مختلف المؤسسات المجتمعية ركنا ا 

ي فرد ممارسة الحياة االجتماعية 
 
ساسيا في عملية التكيف والتنشئة االجتماعية حتى يتسنى ال

 
ا
قدم العمليات في ال

 
يا كان مكان تواجده، فالتنشئة االجتماعية من ا

 
صحيحة مهما كان عمره وا

سرة 
 
المجتمع البشري، وهي عملية مستمرة ال تقتصر على مرحلة عمرية محددة، تنطلق من اال

ولى والتي يتعلم فيها الفرد لغته وعاداته وتقاليده وقيمه، وعن طريق 
 
التي تعتبر الجماعة اال

حضان 
 
و شخصية ا

 
 عملية التنشئة االجتماعية وهنا إما ان تخلق شخصية متكاملة ا

 
م تبدا

 
اال

خرى تربوية تعليمية تساعد في تطوره وتقدمه 
 
مهتزة،  ينتقل بها الفرد الى مؤسسة اجتماعية ا

خالقيا وهي المدرسة
 
وهناك يكون الفرد مجموعة من الرفاق الذين يؤثرون في معايير ، فكريا وا

ماعية وينمون فيه شخصية الجماعة، بعدها تنمو شخصية الفرد وتتطور ويطلع على الفرد االجت
مختلف الوسائل اإلعالمية التي تسعى بدورها إلى تقوية الروابط االجتماعية وتعمق الصالت 
بينهم باإلضافة إلى دور العبادة واك تساب الفرد لمختلف الثقافات، وكذا ميدان العمل الذي 
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د
 
هم اال

 
وار االجتماعية التي يقوم بها الفرد في حياته، لكن رغم الدور الذي تلعبه هذه يعتبر من ا

ثارا نفسية تنعكس سلبا على 
 
ن لها ا

 
المؤسسات في عملية التنشئة والتوجيه والتربية والتوعية إال ا

خصائي نفسي 
 
حياة الفرد وتصرفاته وتضطرب شخصيته لذا تحرص هذه المؤسسات على وجود ا

 االنحرافات ويعالجها،يتابع مثل هذه  
بناء عن   

 
خصائي النفسي تتضاعف مع واقعنا المعاصر والذي يبحث فيه اال

 
ن رسالة اال

 
وال يخفى ا

خالقية ، من يوجههم إلى الطريق السوي
 
إلى من ينقذهم من اإلغراق في المعاصي واالنحرافات اال

ذنا صاغية إلى من ينمي مهاراتهم  إلى من يكو، والسلوكية إلى من يحل مشكالتهم
 
ن ا

 ( 05لهم) حمدي عبد هللا عبد العظيم، دس،ص
خصائي النفسي في عملية التنشئة االجتماعية بمختلف 

 
وعليه اتجهت دراستنا هذه لمعرفة دور اال

 المؤسسات االجتماعية؟  وينطلق البحث من عدة تساؤالت هي:
      ما المقصود بالممارسة النفسية؟

خصائي النفسي؟
 
      من هو اال

      ما معنى التنشئة االجتماعية وما هي مؤسساتها؟
خصائي النفسي داخل مؤسسات التنشئة االجتماعية المخلفة؟

 
      ماهو دور اال

       ماهو دور مختلف المؤسسات االجتماعية في عملية التنشئة االجتماعية؟
هداف الدراسة

أ
 ا

خالقيا.     معرفة مختلف مؤسسات التنشئة االجتماعية ودورها في  
 
 تقويم الفرد سلوكيا وا

شكالها.
 
خصائي النفسي داخل مؤسسات التنشئة بمختلف ا

 
      معرفة دور اال

     اإلطالع على دور الذي تلعبه مختلف مؤسسات التنشئة االجتماعية في عملية التنشئة   
 االجتماعية.

همية الدراسة
أ
 ا

همية التنشئة االجتماعية في حي
 
همية الدراسة من ا

 
اة الفرد والمجتمع على حد سواء، ودور تنبع ا

مؤسسات التنشئة وما توفره من خدمات نفسية مختلفة تساعد الفرد حتى تتشكل معاييره 
 ومهاراته ودوافعه واتجاهاته وسلوكه وتتوافق وتتفق مع المجتمع الذي ينتمي إليه

 مصطلحات الدراسة:
خصائي النفسي مع هي مهنة إنسانية قبل كل شيء، من خالالممارسة النفسية: 

 
لها يتعامل اال

المفحوص في بعديه الذاتي والموضوعي بناءا على تاريخه الشخصي الذي يتشابك فيه ماضيه 
وحاضره مع تطلعاته المستقبلية، وهي تنقسم كما اعتبرها حوليان روتر إلى ثالثة مجاالت، مجال 
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ووصفها وتقويمها،مجال  المهارات في قياس الذكاء والقدرات، مجال يتعلق بقياس الشخصية
فراد)زهار جمال،ترزولت عمروني 

 
ساليب لزيادة توافق اال

 
يخص العالج وما يتضمنه من ا

 (103، ص2015حورية،
نشطة التي يمارسها المختصون النفسانيون في مختلف الخدمة النفسية: 

 
هي مجموعة اال

جناسه
 
عمارهم وا

 
فراد باختالف ا

 
ك ثر قدرة المؤسسات االجتماعية بهدف مساعدة اال

 
م، ليصبحوا ا

فراد والجماعات  وتقوية العالقات بينهم 
 
نفسهم، وهي تساهم في مساعدة اال

 
على االعتماد على ا

 وكذا استعادة قدراتهم والتكيف معها والقيام بوظائ فهم االجتماعية بصورة سليمة
خصائي النفسي: 

أ
ه العلمية، هو عالم مطلع على حقائق علم النفس ونظرياته وطرائ قه وتطبيقاتال

قسام علم النفس 
 
حد ا

 
ولى والثانية من ا

 
وهو الشخص الذي حصل على الدرجة العلمية اال

 (144، ص2010بالجامعة في التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي)غريب العربي، سليمة سايحي،
نها "عملية تعلم وتعليم التنشئة الجتماعية : 

 
يعرف حامد زهران التنشئة االجتماعية على ا

وتهدف إلى إكساب الفرد )طفال فمراهقا فراشدا ، بية مستمرة، تقوم على التفاعل االجتماعيوتر
دوار اجتماعية معينة،تمكنه من مسايرة جماعته 

 
فشيخا ( سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة ال

في الحياة  وتيسر له االندماج، وتكسبه الطابع االجتماعي، والتوافق االجتماعي معها
 (02،ص2020حمود يحي  ى سعد،عاطف نمر خليفة،االجتماعية)م

سرة مؤسسات التنشئة الجتماعية:  
 
وهي ك ثيرة ومتنوعة وتتمثل في دراستنا هذه في اال

 دور العبادة والعمل.، والمدرسة، جماعة الرفاق، وسائل اإلعالم المختلفة، الثقافة
طار النظري للدراسة:  ال 

 ـ الممارسة النفسية   1  
ذلك النوع من الممارسات المهنية المرتبط بالطب النفسي وتقدم رسة النفسية : ــــ تعريف المما

هدافها دراسة وعالج االضطرابات النفسية 
 
في إطار برنامج المؤسسات العمومية التي تكون ا

و بشكل جماعي، 
 
ن تقدم بشكل فردي ا

 
والعقلية منها وهي خدمة متعددة الجوانب يمكن ا

 (104، ص2015هار جمال، ترزولت عمروني حورية،وتمارس ضمن مؤسسات مختلفة)ز 
خصائي النفسي

أ
نه الباحث بين المهنيين والمهني بين محمود الزيادي " يعرفه  ــــ تعريف ال

 
با

ربع سنوات  
 
كاديمية لمدة ا

 
قسام علم النفس اال

 
حد ا

 
ساسا في ا

 
نه يتلقى تعليمه ا

 
الباحثين، وا

خرى في الدراسا
 
ربع ا

 
ت العليا حتى مستوى الدك توراه، وبصفة تحت مستوى البكالوريوس وا

ساسي على 
 
خصائي النفسي اإلكلينيكي يتلقى خالل هذه السنوات الثمانية تعليمه اال

 
عامة فإن اال

سس الفسيولوجية واالنفعالية واالجتماعية للسلوك اإلنساني، وهو يقوم بمهمة القياس النفسي 
 
اال
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كل مريض) عالج فردي( والمشاركة للمساعدة على التشخيص الدقيق وتحديد خطة خاصة ب
وحضور ، والمساعدة لقائد الجماعة العالجية والمشاركة في القرارات العالجية اإلكلينيكية

حمد،
 
نسب الخطط العالجية)جمال شفيق ا

 
      15،ص2016اجتماعات الفريق العالجي لوضع ا

16) 
 ــــ خصائص ومميزات الخدمة النفسية : 

نها تسعى إلى تحقيق 
 
هداف الصحة النفسية والعقلية.       ا

 
 ا

مراض النفسية والعقلية من خالل برامجها المختصة
 
داة لتحقيق الهدف الوقائي من اال

 
نها ا

 
      ا

نها خدمة مؤسساتية تقدم داخل مؤسسات الصحة العمومية ولها مكانها في الهيكل التنظيمي 
 
  ا

 لخدماتها المختلفة.
نها تتطلب مهارات خاصة وممارس

 
مراض النفسية وعالجها بطرق       ا

 
تم تدريبه للتعامل مع اال

طر نظرية 
 
خالقية والمهنية، لها بناء علمي ومعرفي متميز يتضمن ا

 
فنية تراعي فيه االعتبارات اال

ساليب عالجية خصيصا للتعامل مع مختلف مظاهر المعاناة 
 
محددة وتقنيات تشخيصية وا

 النفسية.
نها خدمة تتسم بالمرونة حيث

 
 تتفاعل مع كل الحاجيات النفسية التي يبديها المريض.      ا

نشطتها متنوعة ومصممة بشكل خدمات فردية وجماعية.
 
       ا

      تساعد الشخص الذي يطلب المساعدة النفسية على االستقاللية والتكيف والتوازن النفسي
خصائي النفساني االلتزام بها

 
)زهار جمال، ترزولت        للممارسة النفسية قواعد يجب على اال

 (104، ص2015عمروني حورية،
خصائي النفساني

أ
همها:ــــ خصائص ال

 
خصائي النفساني بمجموعة من الخصائص ا

 
 : يتميز اال
ن يكون متكونا في تخصص علم النفس.

 
      ا

خرين مهما كانت انتماءاتهم، واحترام حرياتهم 
 
ن يكون لديه الرغبة في مساعدة اال

 
     ا

 وخصوصياتهم.
داء عمله.

 
ن يتسم بالتوازن االنفعالي بالدرجة التي تسمح له وتساعده على ا

 
      ا

خرين من خالل المعلومات التي يعرفها عنهم
 
      عدم استغالل اال

ساس تبادل الثقة واالحترام
 
شخاص على ا

 
      العالقة الموضوعية المتوازنة مع اال

نية، واإلمكانيات المتوفرة)بن غدفة شريفة،دس،       المصارحة بحدود الممارسة الميدانية المه
 (46         45ص
 ـــ التنشئة الجتماعية: 2
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يعرف )دوسن( التنشئة االجتماعية بالعملية التي يتعلم الفرد عن ـ تعريف التنشئة الجتماعية:   
 طريقها كيفية التكيف مع الجماعة التي ينتمي إليها، واك تسابه للسلوك االجتماعي الذي ترغب

 (07فيه تلك الجماعة)عماد اشتية،دس، ص
شمل ليدل على) عملية اجتماعية نفسية تقوم 

 
دق وا

 
كما ورد مفهوم التنشئة االجتماعية بصورة ا

 بها نفسية الفرد
نها " العملية التي تتشكل من خاللها 

 
ويشير عبد الرحمان العيسوي إلى التنشئة االجتماعية على ا

واتجاهاته الراهنة وسلوكه لتكون متناغمة مع ما يعتبره المجتمع  معايير الفرد ومهاراته ودوافعه
دواره الراهنة والمستقبلية في المجتمع )حسام الدين فياض،

 
 (07،ص2015مرغوبا ال

ساليب سلوكية ودوافع 
 
بنائهم يك تسبون ا

 
باء من ورائه إلى جعل ا

 
وهي العملية التي يهدف اال

حمد محمد الزعبي، وقيما واتجاهات يرضى عنها المجتمع وتتقبل
 
ها الثقافة التي ينتمي إليها )ا

 (97دس، ص
 ــــ خصائص التنشئة الجتماعية

 بالحياة وال تنتهي إال بانتهائها.
 
      هي عملية مستمرة تبدا

      التنشئة االجتماعية ممتدة عبر التاريخ
 والمتقدمة     هي عملية عامة منتشرة في جميع المجتمعات البدائية منها، والنامية،  

فراد بل هي من صنع المجتمع.
 
و مجموعة من اال

 
ي ليست من صنع فرد ا

 
       هي عملية تلقائية، ا

دواره 
 
     التنشئة االجتماعية عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي ا

دوار
 
ن، والمعايير االجتماعية التي تحدد هذه |اال

 
ماط السلوكية التي ويك تسب االتجاهات واال

 ترتضيها الجماعة ويوافق عليها المجتمع.
إن الهدف من عملية التنشئة االجتماعية التي تقوم بها ــــ الهدف من التنشئة الجتماعية:   

مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة هو تحويل الفرد من كائن بيولوجي فقط إلى كائن 
دوار المتوقعة منه، واالندماج في اجتماعي قادر على التفاعل السوي مع 

 
خرين، والقيام باال

 
اال

مختلف جوانب الحياة ضمانا الستقراره  و استمراره  وحفظا لقيمه وتقاليده،  وذلك بتحويل 
نماط الحياة السائدة فيه بحيث 

 
عضاء ملتزمين بقيمه ومعاييره وا

 
فراد داخل المجتمع إلى ا

 
اال

كلت التنشئة االجتماعية إحدى العمليات التي يمكن ولذلك فقد ش، يك تسب طبيعته اإلنسانية
ساليب الحياة االجتماعية الجديدة

 
ساليب حياته لتتوافق مع ا

 
ن يغير الفرد من ا

 
، بموجبها ا

دوار رئيسية هي:
 
 وبذلك فهي تقوم بثالثة ا
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جيال، وإيجاد الثقافة
 
يدة وتغيير الثقافة بما يمكن إدخاله من قيم جد،      نقل الثقافة عبر  اال

فراد)عماد اشتية،دس،ص
 
 (09لعقول اال

 ــــ التنشئة الجتماعية السوية والالسوية  
نه لم 

 
و مفهوم التنشئة االجتماعية وسرعة انتشاره إال ا

 
همية التنشئة االجتماعية ا

 
بالرغم من ا

ن التنشئة االجتماعية بمعناها العلمي الشائع تنطوي على 
 
يسلم من النقد الذي يتلخص  في ا

كيد 
 
همية المجتمع على حساب الفرد، حيث يقوم المجتمع بالدور الرئيسي الفعال في تشكيل تا

 
ال

ن ساير ضغوط المجتمع  ويتقبل هذا التشكيل 
 
هداف نموه وال يبقى للفرد إال ا

 
حياة الفرد وتحديد ا

ن تكوينه العصبي والنفسي يتصف بالمرونة التي تساعده على التوافق مع بيئته االجتماعية 
 
ال
ولكن هذا النقد يتناسى التفاعل بين الفرد ، ئمة، وما تشتمل عليه من مؤثرات مختلفةالقا

ثر هذا التفاعل على تشكيل الجماعة، والجماعة
 
صبح المجتمع ، وا

 
وتشكيل الجماعة لفرد وإال ا

لوان الحرية الفردية فاإلفراط والمغاالة في  دور 
 
ي لون من ا

 
فراه با

 
جامدا ال يتطور وال يتمتع ا

ك ثر من الالزمالجم
 
، اعة في التنشئة االجتماعية يدفعان بالفرد إلى التقيد بحدود هذه التنشئة ا

صالته مما يؤدي به في اتجاه المحافظة 
 
وهذا ما يحول بينه وبين مرونة االبتكار وخصوبته، وا

 والجمود.
همية الفرد يؤديان إلى تجاوز الحدود وك ثر 

 
ة المطالب مع والتراخي في دور الجماعة والمغاالة في ا

خرين، وعدم مراعاة حقوقهم ومشاعرهم، وهكذا يؤدي إلى اإلفراط في التنشئة االجتماعية إلى 
 
اال

ن 
 
ي ا

 
خرين ويؤدي التفريط إلى  العصيان والعدوان،ا

 
ضعف ثقة الفرد بنفسه واعتماده على اال

لقائم على اتزان اإلفراط والتفريط يؤديان إلى التنشئة االجتماعية الالسوية والتفاعل الصحيح ا
حمد محمد 

 
ضغوط الجماعة مع الحرية الفردية يؤدي إلى التنشئة االجتماعية السوية)ا

 (101       100الزعبي،دس، ص
 مؤسسات التنشئة الجتماعية و دورها في عملية التنشئة الجتماعية       3  
سرة : 1ـ  3

أ
هم جماعاته ــــ ال

 
ساسية في المجتمع وا

 
سرة هي الخلية اال

 
وليةاال

 
حيث تتشكل ، اال

ول جماعة إنسانية يحتك 
 
سرة هي ا

 
بناء،لذلك فإن اال

 
م واال

 
ب واال

 
رابطة اجتماعية تتكون من اال

ولى،ومن ثم هي التي تشكل وجدانه االجتماعي 
 
بها الطفل احتكاكا مباشرا مستمرا في سنواته اال

تماعيا)حسام الدين والثقافي وترسخ فيه مجموعة من القيم والعادات والتقاليد المقبولة اج
 (48        47،ص2015فياض،

ن سرة على عملية التنشئة الجتماعية ا 
أ
ثر ال

أ
سرة في عملية التنشئة االجتماعية  ا

 
تحديد اثر اال

سرة كما يلي:
 
 يقودنا إلى تحليل العالقات داخل اال
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سر ي بمظاهره المختلفة إلى انحرافات اجتماعية مختلفة  1
 
      يؤدي التفكك اال

فراها خاصة بين الوالدين إلى توتر       2
 
سرة والخالفات التي تنتج بين ا

 
يؤدي التوتر في جو اال

نماط غير سوية من السلوك كاالنحراف 
 
من واالنتماء، وقد يصاحبه ا

 
نفسي مقترنا باالفتقار إلى اال

 والعدوانية.
لى      تؤدي المشاعر الطيبة والمتزنة والمشبعة بالحب والثقة من الوالدين تج 3

 
اه الطفل ا

نفسهم
 
ن ينمو محبا لغيره واثقا من فيهم وفي ا

 
 مساعدته في ا

     يؤدي إهمال الوالدين للطفل وعدم العناية به والعطف عليه إلى شعور الطفل بالوحدة  4
ية جماعة حتى وإن كانت منحرفة

 
 والرغبة في االنضمام ال

عراض جنسية      قد تؤدي التنشئة االجتماعية غير السليمة المتعلق 5
 
ة بالتربية الجنسية إلى ا

مرضية تؤثر على حياة الطفل وقدرته الجنسية في كبره)محمود عكاشة،محمد 
  (184       180،ص1998شفيق،

سرة في عملية التنشئة الجتماعية:    
أ
عن فؤاد البهي السيد سعد عبد الرحمن: "  يشيرـــــ دور ال

سرة يك تسب الطفل المعايير العام
 
سرة بهذا طريق اال

 
ة التي تفرضها هي عليه، وبذلك تصبح اال

 (340،ص2018المعنى وسيلة المجتمع للحفاظ على معاييره)دريد فطيمة،حسرومي الويزة،  
سرة لكونها البيئة االجتماعية التي تحتوي كل الوظائ ف االجتماعية، 

 
همية ودور اال

 
تي ا

 
كما تا

 الطفل في محيطها وجوها متعلما ومثقفا بفن ا
 
لتعامل والتعاون واالنسجام والتوافق وينشا

ويشعر كونه في جماعة تقوم بينهم عالقات اجتماعية، وينمو وعيه االجتماعي ، والمنافسة
ولى حيث توفر له 

 
سري تتحقق هوية اإلنسان اال

 
بالضوابط المقررة اجتماعيا، ففي الوسط اال

سرة ج
 
فراد اال

 
مان والرعاية الصحية، ويدخل ا

 
سرة الغذاء واال

 
ميعا في محيط حياة كاملة من اال

التفاعالت اإلنسانية وعلى ضوء مستوى ثقافة وفن تعاملهم مع بعضهم تتكون شخصياتهم، كما 
سرة تبعا الختالف ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه 

 
ساليب التنشئة االجتماعية في اال

 
تختلف ا

و الزراعي تخت
 
لف عن ثقافة المجتمع وتنتمي إليه،فثقافة المجتمع التقليدي البسيط الريفي ا

طراف المتفاعلة مع الطفل في عملية 
 
و ثقافة مجتمع المدنية،وبالتالي فقد تعددت اال

 
الصناعي ا

هميتها كما يلي: 
 
سرة وهي حسب ا

 
م   1التنشئة االجتماعية داخل اال

 
ب   Mathar  2      اال

 
     اال

Father  3      Brathar(22        21) امل عبد الحسن علوان،دس، ص 
ها المجتمع لإلشراف على عملية ــــ المدرسة: 2ـ  3

 
نشا

 
هي مؤسسة اجتماعية تربوية تعليمية، ا

و هي المؤسسة 
 
جل تطوره وتقدمه، ا

 
التنشئة االجتماعية، ولتكوين الموارد البشرية المؤهلة من ا
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طفال 
 
خالقية لكل من اال

 
االجتماعية التي توكل اليها مهمة التربية الحسية والفكرية واال

 (50،ص2015المراهقين)حسام الدين فياض،و
ثر المدرسة على عملية التنشئة الجتماعية 

أ
قد ينجم عن إتباع الطفل لجدول زمني مدرسي ا

نظمة وواجبات معينة 
 
محدد،وإخضاعه  لقواعد لم تكن موجودة في المنزل، ومواجهته ال
ة العوامل المسببة للتوتر

 
عند لطفل، واستخدامه  يتطلبها المنهج المدرسي، ما يؤدي إلى نشا

و التبرير بهدف التخفيف من حدة التوتر النفسي 
 
الحيل العقلية الدفاعية الهروبية مثل العدوان ا

و المخاوف التي قد تنتابه، والحياة في المدرسة لها جوانب ثالثة قد تكون 
 
ولمعالجة الفشل ا

و معاذاته، وهي عالقة التلميذ بمدرسه، وع
 
القته بزمالئه،وبمواد سببا في انحراف الطفل ا

  (187، ص1998دراسته وموضوعاته)محمود عكاشة، محمد شفيق،
تدعم المدرسة القيم االجتماعية السائدة في دور المدرسة في عملية التنشئة الجتماعية: 

المجتمع بطريق مباشر وصريح في مناهج الدراسة وتوجيه النشاط المدرسي بحيث يؤدي إلى 
ساليب السلوك

 
دوار االجتماعية، وكذا تعليم اال

 
ية االجتماعية المرغوبة وإلى تعلم المعايير واال

و نماذج عملية يقدمها 
 
تقديم نماذج للسلوك االجتماعي السوي، إما في شكل نماذج تدرس لهم ا

 المدرسون في سلوكهم اليومي مع التالميذ
ما عن دور المدرس

أ
 يلي:  بصفة خاصة في عملية التنشئة االجتماعية فبظهر فيما  ا

ول دخول 
 
ثير في التلميذ وكشخص متغير متجدد من ا

 
     المدرس كدور اجتماعي مستمر دائم التا

 التلميذ المدرسة حتى تخرجه
و جنسا .

 
      المدرس كممثل سلطة يقدم القيم العامة وان اختلف عن غيره من المدرسين سنا ا

مانة وموضوعية     المدرس كمنفذ للسياسة التربوية في المجتمع يقدم ما  
 
 يحدده المجتمع با

      المدرس كنموذج سلوك حتى يحتذيه التلميذ ويتقمص شخصيته.  
فضل عن طرق وضعه في خبرات سلوكية 

 
     المدرس كموجه سلوك يصحح سلوك التلميذ إلى ا

  (260        259،ص1984سوية)حامد زهران،
و القرناء    ــــ جماعة الرفاق3ـ  3

 
و الثلة بدور هام في عملية التنشئة تقوم جماعة الرفاق ا

 
و الصحبة ا

 
ا

دوار ، االجتماعية وفي النمو االجتماعي للفرد
 
فهي تؤثر في معاييره االجتماعية وتمكن له القيام با

 اجتماعية متعددة ال تتيسر له خارجها
شكال جماعة الرفاق مايلي:

أ
 ومن ا

و حدود.وتتكون تلقائيا بهدف اللعب واللهو المق  ــــ جماعة اللعب
 
 يد بقواعد ا

صولها.  ــــ جماعة اللعبة
 
 وتشارك فيها الجماعة مع المحافظة على قواعد اللعبة وا
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فراد متباينين في المكانة والوضع  ــــ الثلة ) الشلة(
 
وهي جماعة قوية التماسك تجمع بين ا

 االجتماعي 
و جماعات ــــ العصبة

 
ك ثر تعقد يميزها الصراع مع السلطة ا

 
خرى ولها رموزها  وهي جماعة ا

 
ا

 الخاصة المشتركة .
 في وسط رسمي يشرف عليه الراشدون ويتيح فرصة النشاط الجسمي  ــــ جماعة النادي

 
وتنشا

  (261، ص1984والنمو العقلي والتفريغ االنفعالي والتعلم االجتماعي)حامد زهران، 
ثر جماعة دورجماعة الرفاق في عميلة التنشئة الجتماعية:   

 
الرفاق في عملية ويتلخص ا

 التنشئة االجتماعية فيما يلي:
      تنمية الشخصية بصفة عامة واك تساب نمط شخصية الجماعة

      المساعدة في النمو الجسمي عن طريق إقامة فرصة ممارسة النشاط الرياضي
      تكوين معايير اجتماعية وتنمية الحساسية والنقد نحو بعض المعايير االجتماعية للسلوك

دوار اجتماعية جديدة مثل القيادة
 
      القيام با

خرى 
 
      نمو الوالء للجماعة والمنافسة مع الجماعات اال

     إتاحة فرصة التجريب والتدريب على الجديد والمستحدث من معايير السلوك)حامد زهران، 
 (261، ص1984

عالم : 4ـ 3 التي حدثت في وسائل اإلعالم  انطالقا من الثورة التكنولوجية الهائلةــــ وسائل ال 
والتي جعلت من العالم قرية صغيرة، مما جعلها تحتل مكانا بارزا في كل مجتمعات العالم بال 

هدافها وجمهورها، فهناك وسائل ، استثناء
 
خيرة من حيث طبيعتها وا

 
بحيث تتعدد هذه اال

خرى من حيث قدرتها اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية، والتي قد تختلف  كل منها عن ا
 
ال

اإلقناعية،فهي تختلف باختالف طبيعة الفكرة المراد نقلها من ناحية وباختالف فائت الجمهور 
الذي توجه إليه الدعوة، بل وباختالف طبيعة ووسائل االتصال وخصائصها في حد ذاتها )حسام 

 (58،ص2015الدين فياض،
ثر وسائل العالم على التنشئة الجتماعية: 

أ
ن لقد دا

 
بحاث الحديثة على ا

 
غلب اال

 
لت نتائج ا

طفال يقلدون ما يشاهدون من عنف وعدوان في القصص السينمائية والتلفزيونية، وإن 
 
اال

حيانا بعض تلك القصص في جلب االنتباه تثير في نفوس 
 
مواقف القلق التي تعتمد عليها ا

نواعا غريبة من القلق قد يتطور بعضها إلى القلق العصابي
 
طفال ا

 
ثار  اال

 
المرضي،كذلك من اال

لواضحة لوسائل اإلعالم على التنشئة االجتماعية إشاعة سلوك الالمباالة وتشويشها للقيم التي 
بطال القصص السينمائية والتلفزيونية 

 
نعتمد عليها في تربية جيل المستقبل إذا ك ثيرا ما نشاهد ا
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و يحتسون الخمر ويدمنون الشرب في مواجهتهم للمواقف العصبية ال
 
حدث القصة ا

 
تي تمر بها ا

حمد محمد صطيف،دس، ص
 
حمد الحجي، ا

 
خرين )ا

 
و يقتلون اال

 
 (09يعتدون على غيرهم ا

عالم في عملية التنشئة الجتماعية:    همية في دور وسائل ال 
 
تقوم وسائل اإلعالم بدور شديد اال

ك ثر مؤسسات التنشئة وجودا وتنوعا وثقال في
 
نها تعد من ا

 
المجتمع، إذا ال  عملية التنشئة حيث ا

هم هذه الوظائ ف التي تقوم بها :
 
 يخلو مكان منها ومن ا

     تقوم وسائل اإلعالم المختلفة بدور الرابط االجتماعي بين الناس وتعميق الصالت االجتماعية 
 بينهم للوصول إلى هدف تنميتها بشكل مستمر.

      إحاطة الناس علما بموضوعات معينة .
 استمالتهم ليسلكوا بما يتفق مع رغبة موجه الرسالة.     إغراء الناس و

ن نموج القدوة  في إطار التنشئة 
 
     تقوم وسائل اإلعالم بتقديم نموذج القدوة للشباب على اعتبار ا

دوار 
 
نواع اال

 
فكار والقيم والمعايير واالنفعاالت التي تناسب كل ا

 
االجتماعية يكسب الشباب اال
سرة والم

 
      ويمكن اإلضافة إلى الوظائ ف  هنة والدين والسياسة والتعليم .االجتماعية في اال

رجاء 
 
السابقة وظيفة التثقيف حيث تعمل وسائل اإلعالم على نقل ونشر مكونات الثقافة في ا

قاليمه المختلفة في وحدة ثقافية هذا من ، المجتمع
 
جزاءه وا

 
مما يساعد على تماسك وترابط ا

خرى مما يساعد على استيعاب المجتمع وعلى ربط المجتمع ذاته ب، جهة
 
غير من المجتمعات اال

خر )حسام الدين فياض،  
 
 (60        59،ً   2015لقيم وثقافة اال

كيدها ــــ دور العبادة  5ـ  3
 
فراد والجماعات بتا

 
تلعب دور العبادة دورا حيويا  في حياة ونفوس اال

وجل واالمتثال لسنته وشرعه، وهي  للقيم الخلقية والروحية ودعوتها إلى االتصال بالخالق عز
فراد 

 
همها إحاطتها بالتقديس وثبات وإيجابية المعايير السلوكية تعلمها لال

 
تتميز بخصائص فريدة ا

ن إلى زيادة نشاط دور العبادة وقيامها بدورها الحيوي الرائد 
 
حوجنا اال

 
واإلجماع على تدعيمها وما ا

  (265، ص  1984زهران،في عملية التنشئة االجتماعية الدينية)حامد  
لقد تعدت دور العبادة حدود الدور الروحي   دور دور العبادة في عملية التنشئة الجتماعية

والديني من خالل قيامها بتدريس المواد الشرعية والدنيوية، على نحو  ما تقوم به المدارس 
جال الدين النظامية، حيث اتخذت لنفسها مدارس خاصة تزاول فيها هذه المهمة ويتولى ر 

 التعليم فيها ويظهر دور دور العبادة من خالل ما يلي:
     تعليم الفرد والجماعة التعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم السلوك بما يضمن   

 سعادة الفرد والمجتمع.
خالقي عند الفرد والمجتمع

 
      تنمية الضمير اال
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 ين مختلف الطبقات الجتماعية.     توحيد السلوك االجتماعي والتقريب ب
خر والعطف عليه)فياض حسام الدين،

 
 (55       54،ص2015     نشر ثقافة الرحمة ومحبة اال

الثقافة هي مجموع ما يتعلم وينقل من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات واتجاهات ــــ الثقافة   6ـ  3
فكار وتكنولوجيا، وتؤثر الثقافة في ش

 
يضا من نشاط حركي وا

 
خصية الفرد والجماعة عن طريق وا

المواقف الثقافية المتعددة ومن خالل التفاعل االجتماعي المستمر منذ الرضاعة والفطام 
شقاء 

 
ساليب معاملة الكبار واال

 
والتدريب على االستقالل والتصرف إزاء االنفعاالت والمواقف وا

 (189، ص1998فيق،  وكذلك موضوعات التربية الجنسية ومعالجتها) محمود عكاشة، محمد ش
ثناء نموه االجتماعي من خالل تفاعله في المواقف 

 
ويتعلم الفرد عناصر الثقافة االجتماعية هذه ا

طفال وتطبعوا وهم مراهقون واندمجوا  
 
فراد والكبار الذين تنشئوا وهم ا

 
االجتماعية مع اال

 اجتماعيا وهم راشدو ن.
طريق المواقف الثقافية العديدة ومن  وتؤثر الثقافة في تشكيل شخصية الفرد والجماعة عن

وفي هذه المواقف االجتماعية يخبر الفرد عناصر الثقافة ، خالل التفاعل االجتماعي المستمر
و عملية التنشئة االجتماعية)حامد زهران،

 
، 1984ويمارسها وهذه عملية التعليم االجتماعي ا

  (251ص
 دور الثقافة في عملية التنشئة الجتماعية  

لثقافة السائدة في مجتمع من المجتمعات دورا رئيسيا في تشكيل شخصية اإلنسان الذي تلعب ا
ن الجانب 1973يعيش فيها وفي تحديد نمط سلوكه الذي يرتضيه لنفسه بشكل عام وترى ميد )

 
( ا

حمد 
 
ثر بالمظاهر الثقافية المحيطة مما يجعلها تنعكس على سلوكه)ا

 
الشخصي من حياة الفرد يتا

 (122، دس، ص محمد الزعبي
دواره ــــ العمل  7ـ 3

 
هم ا

 
يمثل العمل قطاعا جادا في الحياة االجتماعية يقوم الفرد فيه بدور من ا

  االجتماعية وهذا الدور متعلم ومك تسب من خالل عملية التنشئة االجتماعية
 العوامل المؤثرة في عملية التنشئة الجتماعية في مجال العمل

لمؤسسة خاصة بناء العالقات االجتماعية وبناء االتصال وبناء القوة وبناء      البناء االجتماعي ل
فراد إليها ويجعلهم متماسكين والعكس صحيح.

 
 الحراك، فإذا كان البناء قويا فإنه يجذب اال

عمار بين الشباب والرشد وحتى 
 
     التكوين السني والجنسي لمجتمع العمل،حيث تختلف اال

نسان معا مما يتيح فرصة التفاعل بين هذه الجماعات السنية الشيخوخة، وحيث يعمل الج
دور العمل في عملية التنشئة  (      267      266،ص 1984والجنسية المختلفة)حامد زهران،

 الجتماعية 
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ك ثرها استمرارا.ــــ  
 
دوار االجتماعية المك تسبة وا

 
طول اال

 
هم وا

 
 تعليم الدور المهني باعتباره من ا

 معايير السلوك المهني والعالقات االجتماعية المهنية       تعليم ونمو
هيل والتدر

 
يب      القيام بالتوجيه واإلرشاد المهني والتربية المهنية والمساعدة واالختيار والتا

 .المهني وتحقيق التوافق المهني
فراد المجتمع.   

 
 تنمية قيم العمل لدى ا

 ل      تنمية وتحمل المسؤولية االجتماعية في العم
     إشباع الحاجة إلى المكانة االجتماعية التي تتحقق من خالل قيام الفرد بدوره المهني في 

 المجتمع
خصائي النفسي داخل مؤسسات التنشئة الجتماعية  4

أ
 ـ دور ال

صبح يساهم بشكل فعال 
 
ك ثر اتساعا وتعددا عن ذي قبل،  وا

 
ن ا
 
خصائي النفسي اال

 
صبح دور اال

 
ا

صبح له دور مهم في العالج النفسي في المستشفيات، وفي في التشخيص النفسي، ك
 
ما ا

لوف في مستشفيات ، العيادات الخارجية
 
مر شائع وما

 
خصائي النفسي ا

 
صبحت وظيفة اال

 
حتى ا

مراض النفسية وفي المستشفيات العامة، وفي العيادات النفسية التابعة للجامعات،وفي 
 
اال

هيل المهني ومراكز المع
 
وقين وفي السجون وفي الصناعة والقوات المسلحة المدارس ومراكز التا

دوار في ذات 
 
خصائيا نفسيا يقوم بعدة ا

 
ن نرى ا

 
يضا ا

 
لوف ا

 
صبح من الما

 
ومراكز البحوث،بل ا

ستاذا بالجامعة، ومشرفا على رسائل الماجستير والدك توراه، ومستشارا لهيئة ، الوقت
 
فقد يكون ا

لبحوث، وممارسا خاصا في العالج النفسي وقد إكلينيكية في الصحة النفسية و عضوا في مركز ل
ساسية التي يقوم 

 
و الوظائ ف اال

 
دوار ا

 
دوار في يوم واحد، هذا ويمكن تحديد اال

 
يمارس كل هذه اال

خصائي النفسي بصفة عامة في جميع المجاالت المختلفة في ثالثة مهام رئيسية هي 
 
 بها اال

 لمية     إجراء البحوث الع       العالج       التشخيص
خصائي النفسي

 
وفقا للمجال الذي ، وتختلف بطبيعة الحال المهام الوظيفية التي يقوم بها اال

خصائي النفسي ال يعمل بمفرده وإنما يعمل باستمرار داخل ، يعمل فيه بصفة خاصة
 
كما ان اال

خصائي الطب النفسي ويعمل هذا ، فريق متكامل
 
خصائي االجتماعي والطبيب وا

 
يتكون من اال

همية الفري
 
كيد على ا

 
نه ينبغي  التا

 
دوار إال ا

 
ق من خالل هيكل تنظيمي محكم لتجنب تداخل اال

حوال والمؤسسات والذي يتطلب تدريبا مك ثفا 
 
خصائي النفسي في كل اال

 
الدور الذي يقوم به اال

ساليب العالج المختلفة 
 
 ومعرفة واسعة بمفاهيم الطب وا

ساسي من خالل هذا المو
 
ن اهتمامنا اال

 
خصائي وحيث ا

 
ضوع يتحدد بصفة خاصة في دور اال

شكالها فإنه سوف يكون التركيز في كل ما 
 
النفسي في مؤسسات التنشئة االجتماعية بمختلف ا
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حمد،
 
(، بحيث 49      47، ص2016يلي عرضه موجها  في ضوء هذا المجال )جمال شفيق ا

دوار المختص النفسي فيما يلي:
 
برز ا

 
 تتلخص ا

و تقويم خصائص شخصية الفرد من قدرات واستعدادات وانجازات وميول وه ــــ التشخيص : 1ـ 4
ي إن التشخيص يتطلب جمع المعلومات المتاحة من وسائل ، والتي تساعد في فهم مشكالته

 
ا

ومصادر مختلفة يتطلب تحليلها وتنظيمها والتنسيق بينها بقصد التخطيط للعمل الالحق وهو 
 (247،ص2010سايحي،  اإلرشاد والعالج)غريب العربي،سليمة  

خر من الوسائل 
 
غراضه بجانب عدد ا

 
خصائي عددا من االختبارات المالئمة ال

 
وهنا يستخدم اال

مثل المالحظة والمقابالت الشخصية ودراسة الحاالت  فالح بن صنهات الدلبحي 
هداف من التشخيص فال تقتصر على وضع الشخص  (16،ص2011العتيبي،

 
وتتعدد اال

ن يشمل على عملية تقويم شاملة المضطرب  في فئة تص
 
نيفية من فائت االضطراب بل يجب ا

 .للشخصية لوضع المناهج العالجية المناسبة
رشاد والعالج:  2ـ 4 نشطة الحيوية التي يقوم بها المختص ــــ ال 

 
العالج واإلرشاد النفسي من اال

المه ومتاعبالنفسي المدرب جيدا بقص
 
رشاد والعالج ، ويتضمن اإلهد تحرير المضطرب من ا

و العميل مباشرة والعمل على إحداث ، النفسي مساعدة العميل
 
باء ا

 
وتوجيه التوصيات لال

كما يمتاز بوجود عالقة تفاهم بين واحترام بين ، تغييرات في الظروف المحيطة بالعميل
 ويسعى إلى نمو شخصية العميل وتحقيق الذات ويتحقق ذلك عن طريق ،  المختص والعميل

همية مراحل النمو والتغيرات المصاحبة لها، وخاصة في المراهقة ومن المؤكد      محاو
 
لة توضيح ا

ن معرفة مثل هذه المعلومات سيساعدهم ك ثيرا في تحديد طريقة للتعامل معهم.
 
 ا

ي دون 
 
بنائهم، ا

 
سرة إلى انتهاج طرق مرنة في التعامل مع ا

 
فراد اال

 
يضا توجيه ا

 
      ومن المهم ا
فالحماية الزائدة للطفل تجعله اتكالي وعديم الثقة بنفسه،ويصعب عليه تعلم ، إفراط وال تفريط

االستقاللية والمسؤولية فيما بعد، بينما الحرمان الزائد والقسوة والعنف في المعاملة يؤديان 
مراض نفسية خطيرة.

 
مر إلى الوقوع في اضطرابات وا

 
 بالطفل إلى االنسحاب والعزلة، ويتطور اال

يضا     إحاطة ا
 
سرة عموما بحاجة الطفل إلى مشاعر الحب والعطف والتقدير ا

 
فراد اال

 
لوالدين وا

هون عليه من اجل تحقيق الذات والنجاح)بن غدفة شريفة،
 
مر ا

 
 (46دس، ص  ستجعل اال

هم عناصر وحدة التدريب فيقوم بتدريب المعلمين للوقوف على 
 
خصائي النفسي من ا

 
      يعد اال

خرى للعقاب وهي طبيعة المرحلة العمرية 
 
ن يعطي للمدرس وسيلة ا

 
التي يمر بها الطالب وا

ديب الصفي دون استخدام العنف
 
 البدائل التربوية ومهارات التا
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سس التنشئة االجتماعية وطرق التعامل مع المراهق 
 
مور و إطالعهم على ا

 
ولياء اال

 
      تدريب ا

باء 
 
بناء عن الحديث مع اال

 
سباب عزوف اال

 
 .وكيف تتغلب على ا

     تفعيل اإلرشاد الجمعي من خالل الندوات والمحاضرات والمناظرات واإلذاعة المدرسية 
 (16،ص2013،  )حمدي عبد هللا عبد العظيم
خصائي دور في العالج

أ
هميته وتتعدد جوانبها مع مرور الزمن ولم يعد إسهام   ولال

 
بحيث تزداد ا

خصائي موضعا للجدل والمناقشة خاصة في ظل االزديا
 
د المطرد لالضطرابات النفسية لعقلية اال

بفعل تعقد الحياة وسرعتها وبحكم التقدم التقني والحضاري المذل وكما يتبين في العديد من 

المواضيع فإن العالج النفسي والسلوكي يعتبر من العالجات الرئيسية في مجال االضطرابات 
ن العالج النفسي 

 
كي يعتبر من العالجات الرئيسية في والسلو  السلوكية المختلفة والمتفق عليه ا

نواع 
 
ن العالج النفسي والسلوكي وا

 
في مجال االضطرابات السلوكية المختلفة والمتفق عليه ا

خصائي النفسي المدرب بحكم تخصصه والعالج النفسي 
 
خرى من العالجات من واجبات اال

 
ا

ية طريقة نفسية لعالج مشك
 
و بمعناه العام هو نوع من العالجات يستخدم ا

 
الت واضطرابات ا

مراض ذات  صيغة انفعالية تبعا للمدرسة التي يتبعها المعالج النفسي
 
نواع العالج التي ، ا

 
ومن ا

و الجماعي والعالج بالتحليل النفسي وكذلك المتمركز نحو 
 
يمكن استخدامها نجد العالج الفردي ا

نواع العالج النفس
 
ي بتقسيماته المختلفة وذلك العميل و الجشطالتي والعقالني واالنفعالي وبقية ا

بحسب نوع االضطراب وعمر المريض وتعقد المشكلة وتوافر العوامل الميسرة للعالج 
 (19ص  ،2011ي،)فالح بن صنهات الدلبحي العتيبالنفسي

ي مجال من المجاالت ومنها  ــــ البحث   3ـ  4
 
البحوث الوثيقة الموضوع هي عصب العمل في ا

دواره الخدمة النفسية وال يمكن 
 
خصائي النفسي ال

 
داء اال

 
ن نفصل بين ا

 
حوال ا

 
ي حال من اال

 
با

السابقة بشكل متقن وبين قيامه بإجراء البحوث العلمية التي تعينه على هذا اإلتقان)فالح بن 
 (21، ص2011صنهات الدلبحي العتيبي،

  قائمة المراجع:
حمد محمد صطيف )دت(، دور اإلعالم التربوي بي1

 
حمد الحجي، ا

 
ن التنشئة االجتماعية      ا

 والتزييف اإلعالمي لدى عينة من طالب كلية التربية قسم معلم صف، جامعة الدب.
سس علم النفسي االجتماعي،)دط(، زهران للنشر.2

 
حمد محمد الزعبي )دت(،  ا

 
      ا

مل عبد الحسن علوان )دت(،محاضرات في علم النفس االجتماعي.3 
 
     ا
خصائي النفسي داخل المؤسسات التربوية، (       بن غدفة شريفة )دت4

 
جامعة فرحات ، واقع اال

 عباس سطيف.
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حمد )5
 
طفال 2016     جمال شفيق ا

 
خصائي النفسي في تحسين جودة الحياة لدى اال

 
(، دور اال

مل للنشر.01ذوي االحتياجات الخاصة،ط
 
 ،داراال

بد الخالق مروت للنشر، (، علم النفس االجتماعي، دارع1984     حامد عبد السالم زهران )6
 القاهرة.

ساليب المعاملة الوالدية.2015حسام الدين فياض )      7
 
 (، مفهوم التنشئة االجتماعية وا

خصائي النفسي في محال اإلرشاد والتوجيه، (،2013     حمدي عبد هللا عبد العظيم ) 8
 
مهام اال

 دار الك تب والوثائق القومية للنشر .
بناء وتنمية القيم.2018ي الويزة )     دريد فطيمة،حسروم9

 
 (،التنشئة االجتماعية لال

(، معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات 2015زهار جمال، ترزولت عمروني حورية )     10 
 الصحة العمومية بوالية الشرق الجزائري.

عي (، سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار الفكر الجام2002     عبد الرحمان العيسوي )11
 للنشر، جامعة اإلسكندرية .

     عماد اشتية )دت(، دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة حق العودة عند 12
الالجئين الفلسطنيين دراسة تطبيقية على مركز يافا الثقافي بمخيم بالطة، جامعة القدس، 

 فلسطين.
ة للممارسة السيكولوجية من خالل (، القواعد المهني2010     غريب العربي، سليمة سايحي )13

 .01مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  ،  تصورات المختصين النفسانيين
خصائي النفسي اإلكلينيكي من وجهة نظر 2011     فالح بن صنهات الدلبحي العتيبي)14

 
(،دور اال

اال  لمتطلبات العاملين في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، رسالة مقدمة استكم
 الحصول على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم، الرياض

االحتراق النفسي وعالقته بالتنشئة ، (2020     محمود يحي  ى سعد،عاطف نمر خليفة )15
  06داالجتماعية لدى الالعبين ذوي القدرات الخاصة،مجلة التربية البدنية وعلوم الرياضة،العد

 ي.(،السلوك االجتماع1998حمد شفيق )      محمود عكاشة،م16
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خصائي النفسي داخل المراكز النفسية البيداغوجية بين التكوين الجامعي والممارسة 

أ
واقع ال

 التطبيقية في الجزائر"
خصائيين النفسانيين بالمراكز البيداغوجية("

أ
 )دراسة استطالعية على عينة من ال

 الجزائر  -تبسة  -رجاء، جامعة العربي التبسي   ط.د.حسناوي
 الجزائر  -تبسة  -ط.د.نحال سناء، جامعة العربي التبسي  

 

 المقدمة:
ساسية التي تدرس سلوك الكائنات الحية وتفسره وفقا لنظريات 

 
يعد علم النفس من الفروع اال

خير من الفروع التي تدرس في الجامعة 
 
ساليب علمية دقيقة، ويعد هذا اال

 
والتي تطمح إلى وا

 تكوين متخصصين ذو ك فاءة وقدرة علمية دقيقة ومنظمة في المجاالت العملية والعلمية.
خصائي النفسي تكوينا 

 
ن الجامعات الجزائرية تسعى بشكل خاص إلى تكوين اال

 
حيث نجد با

 .معرفيا يساهم في تطوير قدرته المهنية ، حتى ال تتشكل له معيقات ممارسية تطبيقية مع الوقت
وبالرغم من التكوين الذي يتلقاه الفرد في مجال علم نفس من مختصين ذو فعالية ك فاءة علمية 
ن الواقع المهني بعد تكوينه يفرض عليه صعوبات ميدانية خاصة في تعامالته مع 

 
عالية،إال ا

 الفائت الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية.
خصائي النفسي كمصطلح  رئيسي يعد شخصا ذو

 
نها ال تك في في مجال  واال

 
ك فاءة معرفية إال ا

ساسية التي يحتاجها ويحتاج معها تكوينا مهنيا وممارسة تطبيقية تزيد من 
 
مور اال

 
مهنته بل من اال

ية حالة مهما كانت صعوبتها.
 
 خبراته وتفرض قدراته في ميدان العمل ومع ا
 ومن خالل ما سبق نطرح التساؤالت التالية:

خصائي النفسي في الجزائر بالمراكز النفسيةالتكوين الما واقع    _
 
 البيداغوجية؟  جامعي لال

خصائي النفسي بالمركز النفسي البيداغوجي بعد التكوين الجامعي _ ما
 
في المراكز  واقع اال

 النفسية للبيداغوجية؟
هداف هذا البحث:

أ
 ا

هداف هذا البحث في:
 
هم ا

 
 وتتمثل ا

خصائ
 
 ي النفسي في الجزائر بالمراكز النفسية_ التعرف على واقع التكوين الجامعي لال

 البيداغوجية.
خصائي النفسي._ معرفة مدى مساهمة  

 
 التكوين الجامعي وواقعه بالمراكز النفسية بالنسبة لال
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همية هذا البحث:
أ
 ا

همية هذا الموضوع إلى جديته كموضوع عصري له قطبين، فلطالما كان التكوين 
 
_تكمن ا

مور التي تضع ال
 
هميته الجامعي من اال

 
شخص المناسب في المكان المناسب، حيث تكمن ا

خر مهني يساهم في تطوير القدرات لفئة ذوي 
 
القصوى في كونه يركز على جانب تكويني وا

 االحتياجات الخاصة ويتك فل بها.
هم مايعيقهم في التعامل مع الفائت الخاصة.

 
خصائيين النفسانيين وا

 
 _وهو بدوره يطرح مهام اال

ضفى إضافات نظرية علمية للتراث النظري والعلمي._ باالضافة الى  
 
 كون هذا الموضوع قد ا

 مفاهيم الدراسة:
ساسية لتنمية الموارد البشرية بغرض تنمية وتطوير _

 
التكوين: يعد التكوين من العمليات اال

المؤسسات، وقد اختلف الك تاب الباحثون حول تعريف التكوين عموما والتكوين عموما 
ساسية لعملية التكوين، في والتكوين اإلدار 

 
ن تعريفاتهم متضمنة على الركائز اال

 
ي خاصة، إال ا

عمال المطلوبة 
 
و التطوير الذي يحدث للمتكون خالل قيامه بالمهام واال

 
و التحسين ا

 
نها التغيير ا

 
ا

هداف المؤسسة والمجتمع.)يونس 
 
هدافه وا

 
فضل، وبما يسهم في تحقيق ا

 
منه بك فاءة وفعالية ا

خرون،
 
 (2009وا

_ الجامعة: ليست عبارة على مكان لتلقي التعليم العالي فقط وإنما هي بيئة 
 (135،ص2002ورسالة.)إبراهيم،

ساسية 
 
ساسية ترف عليها هيائت ا

 
المفهوم اإلجرائي للتكوين الجامعي: هو عبارة على عملية ا

كاديمية للتعليم العالي، بحيث تهدف إلى تطوير ك فاءات وقدر 
 
ات الطالب ومركزية في البيئة اال
كاديمية المعرفية.

 
 اال

نه العلم الذي يك تشف القوانين العامة التي تفسر سلوك 
 
_ علم النفس: يعرف علم النفس با

نواع النشاط لإلنسان والحيوان 
 
ن يحدد ويصف ويصنف جميع ا

 
الكائنات الحية، إنه يحاول ا

خرى ادا استطاع.)بخوش،
 
 (06،ص2016والكائنات اال

 المفهوم اإلجرائي:
سس والتقنيات والطرق و _ا

 
خصائي النفسي: هو ذلك الشخص المتخصص الذي يستخدم اال

 
ال

خصائيين في الفريق اإلكلينيكي مثل الطبيب 
 
اإلجراءات السيكولوجية ويتعاون مع غيره من اال

خصائي االجتماعي والممرضة النفسية كل في حدود إعداده وتدريبه 
 
والطبيب النفسي اال
جابي بقصد فهم ديناميات شخصية العميل وتشخيص مشكالتهو التنبؤ وإمكاناته في تفاعل إي
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ساليب العالج ثم العمل على الوصول به إلى 
 
باحتماالت تطور حالته ومدى استجاباته لمختلف ا

قصى درجة من التوافق الشخصي واإلجتماعي.
 
 ا

خصائي النفسي هو الشخص الذي يدرس السلوك اإلنساني والعمليات العقلية ويعم
 
ل على اال

مراض النفسية والعقلية. )براسم،
 
 (2016تطبيق ما تعلمه في عمليات تقويم وعالج اال

 المركز النفسي البيداغوجي:
طفال الذين يعانون من اإلعاقة من 

 
المؤسسات ذات الطابع اإلجتماعي والتي تهتم بفئة اال

و اضطر
 
خر في المدرسة ا

 
طفال الذين لديهم تا

 
السلوك   با ت في الذهنية بمختلف درجتها و اال

الظروف البيئية الداخلية والخارجية  وذالك بتقديم الرعاية الالزمة كي يصبحوا متكيفين مع 
بو .والمحيطة بهم ومحاولة إدماجهم في الحياة االجتماعية اليومية داخل المجتمع

 
)ا

سماء،
 
 (2012ا

جتماعي يضم فائت المفهوم اإلجرائي: هو عبارة على مؤسسة نظامية تابعة لقطاع التضامن اال
خاصة من ذوي االحتياجات الخاصة ، الذي يسعى إلى التك فل بهم في كافة الجوانب النفسية 

 واإلجتماعية والتربوية.
 الدراسات السابقة:

معوقات _  نجد دراسة زهار جمال و ترزولت عمروني حورية: التي كانت تحت عنوان 
اليات الشرق الجزائري، وقد هدفت هذه الممارسة النفسية في مؤسسات الصحة العمومية بو

هم معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات الصحة العمومية الجزائرية 
 
الدراسة إلى التعرف على ا

خرى بالتكوين واالمكانيات، وقد اعتمدت هذه 
 
منها مايتعلق بالمهام والعالقات المهنية وا

ن عينة 
 
الدراسة تضمنت لى مجتمع يتكون الدراسة على المنهج الوصفي اإلستكشافي، في حين ا

خصائيين  175من 
 
خصائي نفساني. وقد تم التوصل إلى وجود معوقات في الممارسة النفسية لال

 
ا

ن تساهم في 
 
مل ا

 
النفسانيين والتي على إثرها سنقوم بإقتراح مجموعة من اإلقتراحات التي نا

س بواليات الشرق الجزائري تطوير الممارسة النفسية في مؤسسات الصحة العمومية الجزائرية لي
 فحسب بل في كامل التراب الوطني الجزائري.  

ن دراسة مصطفى منصوري)  _
أ
خصائيالنفسيالعيادي بين (: 2016في حين ا

 
المعنونة باال

حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع الممارسة لدى ، التكوين الجامعي والممارسات العلمية
خصائي النفسي العيادي، وقد 

 
اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت اال

ربع محاور، طبقت على عينة مقصودة مكونة من 
 
خصائي يعملون في  41استبيانا يقيس ا

 
ا

ظهرت النتائج مايلي: 
 
 المستشفيات والمراكز الصحية بمدينتي وهران ومستغانم، وقد ا
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خصائي النفسي العيادي يعاني من مجموعة صعوبات تتنو 
 
ن اال

 
 ع حسب شدتها إلى:_ا

خصائي النفسي العيادي وبتكوينه الجامعي.
 
 _ صعوبات تتعلق باال

 _ صعوبات تتعلق بالبيئة المحلية، وبالمحيط اإلجتماعي والثقافي.
و المركز الصحي الذي يعمل فيه 

 
 _ صعوبات تتعلق بالمؤسسة االستشفائية ا

سرهم.
 
 _ صعوبات تتعلق بالحاالت التي يتابعها وبا

ما د
أ
وكانتتحتعنوانالرضا المهني والك فاءة المهنية لدى : (2016راسة برزوان حسيبة )_ ا

خصائي النفساني العيادي في الجزائر، حيث هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى الرضا 
 
اال

خصائي النفساني الك فئ 
 
خصائي النفساني، باإلضافة إلى التعرف على مميزات اال

 
المهني لدى اال
تطبيق المنهج الوصفي التحليلي، باالضافة الى تطبيق اداة الستبيان من خالل مهنيا، حيث تم 

سئلته المفتوحة على عينة بحث تبلغ ب
 
مختص في علم النفس العيادي، وقد تم التوصل  100ا

خصائي النفساني العيادي الك فئ 
 
ن مميزات اال

 
قرو با

 
غلب الممارسين النفسانيون قد ا

 
ن ا

 
إلى ا

 خصية والتطبيقية والمهارات النظرية والتطبيقية .مهنيا هي المهارات الش
خصائيين النفسانيين الممارسين مرتبط بالنتائج 

 
غلب اال

 
ن الرضا المهني لدى ا

 
باإلضافة إلى ا

ن نقص الرضا المهني مرتبط بعدم الك فاءة المهنية 
 
ن يتحصلو عليها، كما ا

 
اإلجابية التي يمكن ا

وال في عدم اإلنسجام ما بين التكوين التي بدورها مرتبطة بنقص التكوين، والذ
 
ي ينحصر ا

 يجده الطالب المتخرج في الواقع المهني.   الجامعي وما
ما دراسة

أ
خصائي النفساني في الجامعة  (:2018خديجة) الرحيم عبد _ ا

 
والمعنونة بتكوين اال

الجزائرية "مشروع بناء مقياس مخرجات تخصص علم النفس العيادي، حيث استهدفت هذه 
خصائي النفسي في الجامعة الجزائرية، من خالل بناء الد

 
راسة إلى عض تصور حول تكوين اال

بعاد:  50مقياس لتقييم مخرجات علم النفس العيادي، يتضمن المقياس 
 
فقرة موزعة على ثالث ا

كاديمي، بعد الرغبة في مزاولة التخصص، بعد سمات الشخصية، وقد تم 
 
بعد التكوين اال

همية توفر المهارات الشخصية والنظرية والتطبيقية لتحقيق الك فاءة التوصل النتائج الت
 
الية: ا

كبر نسبة المؤية.
 
خصائي اإلكلينيكي وهو ما تعبر عنه ا

 
 المهنية بالنسبة لال

ن دراسة عالوي محمد)
أ
والمعنونةب عوائق الفحص النفسي للمشكالت (: 2018_ في حين ا

خصائي السلوكية واإلنفعالية في الوسط المدرسي، قد 
 
ركزت على معرفة العوائق التي تواجه اال

كاديمي 
 
النفسي من خالل معرفة مستوى الك فاءة المهنية، بناءا على خصوصية تكوينه اال

هيله المهني ومدى توفر الظروف المالئمة للقيام بعملية الفحص النفسي، إضافة إلى الكشف 
 
وتا

سرة 
 
والجهات الوصية، وقد اعتمدت هذه عن درجة التجاوب بين وظيفة المختص النفسي مع اال
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داة الدراسة تمثلت في استمارة صممت 
 
ن ا

 
الدراسة على المنهج الوصفي اإلستكشافي، في حين ا

مختصا نفسانيا. وقد توصلت هذه  25من طرف الباحث وطبقت على عينة قصدية تراوحت ب 
كاديمي للمخ

 
ال هيل ا

 
تص النفسي، إلى الدراسة إلى ضعف الك فاءة المهنية بسبب خصوصية التا

دوات التشخيصية والفضاء المهني المتوفر 
 
جانب نقص الوسائل المادية خصوصا فيما يتعلق باال

لعملية الفحص النفسي، كما كشفت الدراسة عن ضعف مستوى التجاوب بين وظيفة المختص 
ولياء والجهات الوصية، بسبب نقص الوعي والغموض الذي يك تنف 

 
النفسي والمعلمين واال

ولياء والمدرسين، مما يعرض وظيفة الممارسة النفسية للتهميش مفهو
 
م الفحص النفسي لدى اال

 إلعتبارات ثقافية واجتماعية.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

إن النتائج المتوصل إليها في الدراسات التي سبق التطرق إليها، ساهمت في توجيه نظرة البحث 
همية التكوين في تطوير الخبرة

 
المهنية، وبالرغم من تركيز بعض الدراسات على مؤسسات  نحو ا

و 
 
و العيادية ا

 
همية االخصائي النفسي في كافة الميادين سواءا التربوية ا

 
نها وضحت ا

 
الصحة، إال ا

سلوب ذكي في تطوير جزدة التعليم من جهة وتطوير العمل المني خاصة في 
 
اإلرشادية با

 
 
ن بعض الدراسات قد ركزت على واقع تكوين المؤسسات النفسية البيداغوجية، في حين ا

هم العوائق والصعوبات التي تواجهه.
 
خصائي النفسي وا

 
 اال

ن هذه الدراسات عبارة على خلفية تم االنطالق من نتائجها، واالستفادة من 
 
ويمكن القول با

ها منهجها وطريقة تصميمها لالستبيان وطريقة توزيعه على عينة الدراسة، باالضافة الى مساهمت
داة البحث الحالي.

 
 في صياغة ا

 المنهجية المعتمدة:
ن موضوع بحثنا موضوع واسع ومليئ بالممارسات العلمية النفسية والمهنية، فقد تم 

 
بما ا

 اإلعتماد على معالجته على المنهج الوصفي عن طريق جمع ما توفر من المراجع وربطها بادواته.
بحثنا ومعالجتها نظريا ومن ثم تطبيقيا من وذلك عن طريق طرح تساؤالت تمس كل متغيرات 

جل الخروج بنتائج لما تم طرحه من تساؤالت.
 
 ا

دوات جمع البيانات :
أ
 ا

خصائيين النفسانيين اإلنطالقة االولى كانت من مالحظة  المالحظة :
 
واستمرارية مهنتهم اال

ليات  داخل المراكز النفسية البيداغوجية، وتعرف المالحظة على انها "هي واحدة من
 
ك ثر اال

 
ا

و السلوكيات التي تخضع 
 
ساس المراقبة الظاهرة، ا

 
المتبعة قدًما لجمع البيانات، وتقوم على ا

ساليب علمية 
 
للبحوث وتتناولها الدراسات، ومتابعتها والنظر في توجهاتها، وهذا عن طريق ا
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سير تجمع كل تلك المتغيرات، والعمل على إيجاد تف  صحيحة، للتوصل إلى الروابط التي
، ومحاولة السيطرة على اتجاهاتها بنا يخدم 

ً
مناسب لها، والتنبؤ بما قد تسببه مستقبال

و استخدمنا لهذه التقنية كان من خالل مالحظة وتتبع سيرورة عمل    (2018)خليل.،  "..البشرية
خصائي والصعوبات التطبيقية الممارسة داخل مجال العمل.

 
 اال

 المقابلة:
خصائيين النفسانيين داخل المركز النفسي البيداغوجي بتبسة، من تمت مقابلة مجموعة من 

 
اال

سباب انتقالهم للحياة المهنية في التعامل مع هذه الفائت 
 
جل التعرف على طبيعة تكوينهم وا

 
ا

ساسية والعلمية التي تساعد في كشف الحقائق بطريقة 
 
الخاصة، وتعد المقابلة من الوسائل اال

 منهجية دقيقة.
ستمارة  :ال 

خصائي النفسي بغرض الكشف على تكوينه الجامعي  تم تصميم استمارة
 
إلك ترونية موجهة لال

هم المعيقات التي تواجهه في ميدان العمل.  وسيرورته المهنية،
 
 باإلضافة إلى التعرف على ا

ساليب الفعالة التي يتم توزيعها على نطاق مكاني 
 
ن اإلستمارة اإللك ترونية من اال

 
باإلضافة إلى ا

 .ني واسعوزما
ول: التكوين الجامعي في الجزائر

أ
 ا
_تعد الجامعة من المؤسسات المعرفية ذات المكانة المحترمة و الوزن الكبير داخل 1

ثر بالمجتمع بكل ما 
 
نها تؤث ر و تتا

 
المجتمعات التي تحترم بل و تقدس العلم و العلماء، كما ا
مال و تطلعات، بل هي ترجمة لواقع و حقيقة ا

 
 لمجتمع. يحمله من ا

نها مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقافية ومهني تتمتع 
 
و يعرفها المشرع الجزائري: ا

 (24_20،ص2002بالشخصية و االستقاللية المالية )عمار،
همها في:

 
 والجامعة الجزائرية كغيرها من مؤسسات التعليم العالي لها عدة وظائ ف تتمثل ا

فة في تقديم تعلمي عال و تكوين متخصص للطالب، : تتمثل هذه الوظي_الوظيفة البيداغوجية
يسمح له باالندماج في مهنة معينة في المجتمع و هذا التكوين ال يتم إال عن طريق إيصال 
ساليب 

 
المعرفة من خالل عملية معقدة سماتها التكامل و الشمول و التفاعل  ومهما كانت اال

و
 
ن تكون دائما هي التوصيل التي تعتمدها الجامعة في التكوين فإن المهمة اال

 
لى للجامعة ينبغي ا

الخالق لمعرفة اإلنسانية في مجاالتها النظرية و التطبيقية     و تهيئة الظروف الموضوعية لتنمية 
 (54،ص2006الخبرة الوطنية )العذاوري،
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إن الجامعة بوصفها حلقة ضمن حلقات ينقسم إليها الجهاز التعليمي بطريقة  _الوظيفة العلمية:
ن الجامعة ليست معاهد للتدريس ت

 
ال و هي الوظيفة العلمية، إذ ا

 
ساسية ا

 
سلسلية تنوط بوظيفة ا

ن رسالة 
 
ولويات التي ال جدال فيها ا

 
ن كل مشتغل في التعليم يعلم من اال

 
فقط، و الشك في ا

الجامعة ذات شقين هم ا التعليم، متمث ال في ت دريس الط الب و تدريبهم  و العلم ممثال في 
حد هذين الشقين يخرج الجامعة من رسالتها و يهدم الب

 
حث العلمي، و كل محاولة لتجاهل ا

 (219،ص2002كيانها الجامعي )السيد،
يديولوجية: دائها  _الوظيفة ال 

 
ي مجتمع توكل لها مهام فكرية و تكوينية و في ا

 
الجامعة في ا

و بالحفاظ على شخصية الدولة و لهذه المهام هي ملزمة بالوفاء لطبيعة النظام السائد في المجتمع  
و النظام 

 
ن الدولة ا

 
ن تخضع لمتطلبات البيئة  و بما ا

 
ن الجامعة من المفروض ا

 
مقوماتها، ال

و ب
 
خرى السياسي جزء من البيئة المحيطة بالجامعة و بالتالي فإن الجامعة تستجيب بطريقة ا

 
ا

فكار  للنظام السياسي، فالجامعة تتوافد عليها جماعات طالبية بذهنيات
 
مختلفة  برصيد من اال

فكار و االتجاهات بالنسبة 
 
حيانا، و هذه االختالفات يقابها اختالفات في اال

 
المتباينة و المتناقضة ا

فكار واتجاهات الطلبة من جهة و 
 
ساتذة، و بهذا تكون الجامعة إلى حد ما مركز صراع بين ا

 
لال

خرى، و حدود هذا ال
 
ساتذة من جهة ا

 
فكار و اتجاهات اال

 
 صراع هو ما يعبر عنه باإليديولوجية.ا

ن 
 
إن الوظيفة اإليديولوجية باختصار تتمثل في والء الجامعة للنظام السياسي وحتى إن حاولت ا

تخرج عن هذه المحاولة فهي تتخذ شكل ضمني وال تكون إال من حدود ضيقة جدا. 
 (59،ص2006)عذاوري،

هداف التكوين الجامعي:-2
أ
 ا

هداف 
 
ساسية والمتمثلة في إنتاج ونشر المعرفة في للتكوين الجامعي ا

 
مستخلصة من المهنة اال

 النقاط التالية:
 _ الحفاظ على الحضارة اإلنسانية وتنميتها لنشر المعرفة.

 _ تكوين اإلطارات وتهيئتهم لإلطالع بمسؤوليتهم وفق مقتضيات التنمية.
ضافة هناك مجموعة من _العمل على توثيق الروابط الثقافية بين مختلف الجامعات، باال 

ك ثر المجتمعات.)هارون،
 
هداف التي تتخذها معظم الفلسفات وتتبناها ا

 
 ( 43،ص2009اال

خصائي النفسي ما بين التكوين الجامعي والممارسة المهنية  
أ
 (LMDماجستير،(ثانيا: ال

هي درجة على مستوى الداسات العليا التي مايستغرق ما بين سنتين _ ماجستير علم النفس: 1
وثالث سنوات بعد درجة البكالويوس، ويمكن للطالب عادة اإلختيار بين الماجستير في 

داب)
 
و ماجستير في العلوم.MSاال

 
 psychologie( ا
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ك ثر وفرة بك ثير من تلك الموجودة على مستوى 
 
وعادة الوظائ ف على مستوى الماجستير ا

ك ثر خيارات الدرجات الع
 
حد ا

 
لمية شيوعا. بينما تقدم بعض البكالريوس، ولهذا السبب يعد هذا ا

و درجة المستوى النهائي المصممة إلعداد 
 
بعض البرامج الماجستير ما يعرف بالدرجة النهائية، ا

خرى على إعداد الطالب للدراسة على مستوى 
 
الطالب للقوى العاملة، وتركز برامج الماجستير اال

  https:www.studyshoot.comالدوك توراه.)
 لنيل شهادة الليسانس:  LMD_ مسار التكوين  2

ن يتبع المسار التالي:
 
 إن الطالب الراغب في دراسة علم النفس واختصاصاته،يشترط منه ا

ولى وهي بمثابة جذع مشترك عام يتلقى فيه الطالب تكوينا عاما، متنوعا يتضمن 
 
_ السنة اال

رطفونيا، وعلم اإلجتماع.
 
 وحدات خاصة بعلم النفس، علوم التربية، اال

تقال إلى السنة الثانية يتم بعد ملئ الطالب لبطاقة الرغبات، ويوجه وفق المعدل الذي _ اإلن
 يتحصل عليه.

ربع اختصاصات، وذلك بعد ملئه 
 
ن يوجه إلى ا

 
_ ابتداءا من السنة الثالثة يمكن للطالب ا

هم تلك االختصاصات فيما يلي:
 
 الستمارة الرغبات والمعدل المتحصل عليه وتتمثل ا

س العيادي وهو اعطاء الطالب التكوين القاعدي الضروري والذي يسمح له بالتعرف _ علم النف
على مختلف االضطرابات النفسية لدى الطفل، المراهق والراشد، وذلك قصد الوصول فيما بعد 

 إلى التشخيص والتدخل السيكولوجي المناسب حسب الحالة.
سؤولة عن التنشئة اإلجتماعية، _ علم النفس المدرسي: تعد المدرسة إحدى المؤسسات الم

هداف المنظومة التربوية، وعليه فإن 
 
وفيها يتفاعل التالميذ والمعلمين واإلدارة، بهدف تحقيق ا

 (2018المختص في علم النفس المدرسي يهتم ب: )باشن،
خرين دراسيا.

 
 _ تشخيص المتا

 _ تشخيص مختلف المشكالت النفسية المتعلقة بالطفل المراهق المتمدرس.
 _ تحقيق التوافق الدراسي للتلميذ المتمدرس.

 _ علم النفس اإلجتماعي:
نه يشمل عدة مواضيع 

 
همية في المجتمع، ال

 
يهدف إلى تكوين إطارات في تخصص كبير اال

ثيرات المختلفة التي تمر بها الجماعة مهما كان توقعها.)باشن،
 
 (2018متشعبة تهتم بالتا

همية هذا التخصص _ علم النفس العمل والتنظيم: يعتبر 
 
فرعا من فرةع علم النفس، وتكمن ا

 في كونه يهتم بالعنصر البشري في التنظيم ودراسة سلوكاته من اجل استثمار قدراته وك فاءاته.
 ماستر علم النفس
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 _ مسار التكوين لنيل شهادة الماستر:2
رب2وماستر 1مسار التكوين في الماستر تدوم الدراسة فيه سنتين، ماستر 

 
ي ا

 
ع سداسيات ، ا

 (2018ثالث منها نظرية والسداسي الرابع ميداني.)باشن،
خصائي النفسي الممارسة المهنية داخل المراكز النفسية البيداغوجية: 

أ
 ثالثا:ال

دارية:1 خصائي النفسي والهيئة ال 
أ
 _ العالقة بين ال

 ين معه._ الحرص على توثيق العالقات اإلنسانية الجيدة واإلحترام المتبادل بين العامل
عضاء الهيئة اإلدارية.

 
خصائي اإلجتماعي وا

 
 _ الحرص على كمالية العمل بينه وبين اال

خصائي النفسي مع الهيئة اإلدارية 
 
_ تهيئة الظروف والمناخ المالئم الذي يساعد على تفاعل اال

 والعكس.
خصائي النفسي والهيئة اإلدارية في عالج بعض

 
كيد على ضرورة تعاون كل من اال

 
 _التا

فراد.)حمدي،
 
 (23،ص2013المشكالت الدراسية واإلجتماعية والنفسية التي تعترض اال

خصائي النفساني البيداغوجي  داخل المراكز النفسية:2
أ
هم الفائت التي يتعامل معها ال

أ
 _ ا

يدخل الشخص ضمن فئة اإلعاقة الذهنية عندما تتوفر فيه المعايير الثالثة : فئةالمعاقونذهنيا_
 التالية:

داء العقلي )معدل الذكاء( عن  _  
 
  75_70حينما يقل مستوى اال

 _ وجود صعوبات واضحة في مهارات التكيف.
نها ما دون سن الثامنة 

 
_ تحديث هذه اإلعاقة منذ الطفولة )وهي تعرف با

 ( 186،ص2009عشر()بطرس،
طفال المصابون بهذه الحالة من صعوبات في تنمية العالقات

 
اإلجتماعية   _ فئة التوحد: يعاني اال

صدقاء، 
 
طفال من الفئة العمرية نفسها، واال

 
مع االخرين والمحافضة عليها، بما في ذلك اال

وغيرهم من البالغين. وغالبا ما تصاخب تلك الحالة اضطرابات لغوية.)تيريل 
 (01،ص2013وباسينجر،

خصائي النفسي:3
أ
هم المعوقات التي يواجهها ال

أ
 _ ا

خصائيين النفسانيين سواءا نقصد بمعوقات الممارسة النفس  
 
ية، مختلف العوائق التي يتلقاها اال

و التربويين وتتمثل فيما يلي:
 
 العياديين ا

خصائي النفسي:
 
 _ معوقات الممارسة النفسية المتعلقة بتكوين اال
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خصائي النفسي، 
 
ونعني بها في هذه الدراسة معوقات الممارسة النفسية التي مصدرها تكوين اال

و المعوقات  وتتحدد إجرائيا
 
كاديمية قبل الممارسة النفسية، ا

 
في معوقات الممارسة النفسية اال

ثناء الخبرة.
 
 المرتبطة بالتكوين ا

معوقات الممارسة النفسية المتعلقة بثقافة المجتمع: نعني بها في هذه الدراسة معوقات الممارسة 
خصائي النفسي، وترت

 
يضا بالمعوقات النفسية المتعلقة بثقافة المجتمع نحو مهنة اال

 
بط ا

سر 
 
خصائي النفسي بالنسبة ال

 
الممارسة النفسية المتعلقة بمكانة اال

 (2015المفحوصين. .)زهار،تزولت،
خصائي النفسي: ونعني بها في هذه الدراسة 

 
_ معوقات الممارسة النفسية المتعلقة بمهام اال

خصائي النفسي، وتتحدد 
 
إجرائيا في معوقات معوقات الممارسة النفسية المتعلقة بمهام اال

سر المفحوصين.
 
خصائي النفسي بالنسبة ال

 
 الممارسة النفسية المتعلقة بالمهام الرسمية لال

_ معوقات الممارسة النفسية المتعلقة باإلمكانيات: ونعني بها في هذه الدراسة معوقات 
خصائي النفسي، معوقات المما

 
رسة النفسية الممارسة النفسية المتعلقة باإلمكانيات المتوفرة لال

خصائي النفسي.
 
 المتعلقة باإلمكانيات الماليية الموفرة لال

خصائي النفسي، والمتعلقة 
 
_ معوقات الممارسة النفسية المتعلقة بالعالقات المهنية لال

خصائي النفسي.)زهار،تزولت،
 
 (2015باالمكانيات المادية لال

 خامسا: مجالت الدراسة:
ربع واليات )تبسة،  63اسة _ عينة الدراسة: اشتملت عينة الدر 

 
خصائيا نفسيا متوزعين على ا

 
ا

 وهران، باتنة، مدية(، وقد تم توزيع اإلستمارة على نوعين:
ولى بالطريقة المباشرة والتي تمثلت في مراكز النفسية البيداغوجية لتبسة.

 
 _ اال

خصائيين النفس
 
انيين للواليات والثانية بطريقة غير مباشرة عبر استمارة إلك ترونية وزعت على اال

 (.وايمل سابقة الذكر عبر تطبيق مسنجر وفايسبوك 
ربع محاور 

 
داة الدراسة في استمارة حيث شملت على ا

 
داة الدراسة:تمثلت ا

 
 _ ا

ول يمثل :البيانات الشخصية ويضم 
 
بنود : السن،الجنس، مقر العمل، والتكوين 7_ المحوراال

 ة.الجامعي، مستوى التكوين الجامعي، التخصص، الخبر 
خصائي النفسي في الجزائر ويضم  

 
 بنود.  7_المحور الثاني ويمثل: واقع التكوين الجامعي لال

خصائي النفسي بالمركز البيداغوجي النفسي بعد التكوين 
 
_المحور الثالث ويمثل: واقع اال

 بنود  8الجامعي ويضم  
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 معالجة البيانات وتحليلها
ول
 
 البياناتالشخصية:  _المحور اال

فراد العينة حسب متغر السن:ت01جدول رقم
 
 وزيع ا

 

 النسبة  التكرار  الفئة العمرية

قل من  
 
 %8 5 25ا

25_30 8 13% 

30_35 10 %16 

35_40 10 16% 

40_45 10 %16 

 %32 20 فما فوق50من  

 %100 63 المجموع

 
كبر نسبة مثلت الفئة العمرية التي تتراوح من

 
ن ا

 
إلى 40فما فوق تليها فئة عمرية من  50 نجد با

نهم من الفائت التي لها   45
 
عاله فنجد با

 
سنة وذلك بحسب مالحظتنا ومقابالتنا وفقا للبيانات ا

ن نسبة
 
  %16سنوات في العمل بالمركز النفسي والذي كان لهم دخول مبكرا ، في حين نجد با

ربيعنيات والذين نجد لهم دخوال مبكرا لم
 
جال قد مثلت فئة العمرية ما بين الثالثينيات واال

قل من العمل 
 
قل نسبة فتمثلت في الفئة التي تتراوح من ا

 
ما ا

 
كدت دخولها  25ا

 
سنة والتي ا

 المبكر لميدان العمل.
فراد العينة حسب متغير الجنس  02جدول رقم

 
 : توزيع ا

 

 النسبة  التكرار  الجنس

 37% 23 ذكر
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نثى
 
 63% 40 ا

 %100 63 المجموع

 
فراد عينتنا م

 
ن كافة ا

 
ن الفئة جنس اإليناث وذلك يعود إلى اتجاه االيناث نحو يمكن القول با

ك ثر من الذكور. 
 
 التخصص علم النفس ا

فراد العينة حسب مقر العمل  03جدول رقم
 
 : توزيع ا

 النسبة  التكرار  مقر العمل

 25% 16 تبسة

 29% 18 وهران

 21% 13 باتنة 

 25% 16 مدية

 %100 63 المجموع

 
كبر نسبة قد تمرك

 
ن ا

 
زت في والية وهران، فقد كان من السهولة التوصل اليهم عبر شبكات نجد با

ن نسبة 
 
قد تمركزو في كل من والية تبسة ووالية  %25التواصل االلك تروني، في حين نجد با

خيرة في 
 
قل نسبة قد تمركزت في والية باتنة وذلك لقلة تفاعل هذه اال

 
ن ا

 
مدية، في حين ا

 لنفيسانيين.مجموعة مسنجر الخاصة باالخصائيين ا

فراد العينة حسب تكوين الجامعي04جدول رقم 
 
 : توزيع ا

 النسبة  التكرار  التكوين الجامعي

 %65 41 ماجستير

LMD 22 35% 

 %100 63 المجموع
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كبر نسبة تراوحت ب

 
ن ا

 
والتي مثلت فئة المتحصلين على تكوين جامعي في  %65نجد با

قل نسبة والتي 
 
تعود لفئة المتحصلين على تكوين جامعي يتمثل الماجستير، في حين قابلتها ا

ن في نظام الماجستير كانت تتوفر عدة فرص للتوظيف في LMDفي نظام 
 
، وذلك يعود إلى ا

ن االك تظاظ الجامعي لنظام 
 
نظام اك تظاظي يفرز العديد من المخرجات  LMDالمراكز في حين ا

كاديمية، التي التكاد تجد وظائ ف.
 
 اال

فراد العينة  : توزيع  05جدول رقم 
 
 التكوين الجامعي   مستوىا

 النسبة  التكرار  مستوى التكوين الجامعي

 51% 32 سنة ثالثة ماجستير

 13% 8 سنة خامسةماجستير

 16% 10 سنة ثالثة ليسانس

 21% 13 ماستر

 %100 63 المجموع

 
كبر نسبة نسبة مثلت فئة المتحصلين على شهادة ماجستير سنة ثالثة، وال

 
ن ا

 
ذين قرروا نجد با

قل نسبة من فئة الماجستير سنة خامسة 
 
االنطالق بالممارسة الفعلية المهنية، في حين قابلتها ا

ن نسبة 
 
كاديمي بعد الدخول الفعلي لمجال العمل،في حين ا

 
كملو مشوارهم اال

 
قد 13 %والذين ا

ن نسبة
 
على   قد مثلت فئة المتحصلين  %16مثلت فئة المتحصلين على شهادة الماستر في حين ا

شهادة الليسانس والعاملين بالمراكز النفسية والبيداغوجية وذلك يؤكد صعوبة الحصول على 
  LMDعمل ثابت بعد التكوين الجامعي في نظام

فراد العينة حسب التخصص 06جدول رقم 
 
 : توزيع ا

 النسبة  التكرار  التخصص

 24% 15 علم النفس العيادي

 24% 15 علم النفس التربوي
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 16% 10 س المدرسيعلم النف

 8% 5 علم النفس الصحة

 29% 18 علم نفس ارشاد 

خرى 
 
 0% 0 ا

 %100 63 المجموع

 
كبر نسبة نسبة مثلت فئة ذوي تخصص علم نفس عيادي وعلم نفس تربوي الرتباطها 

 
ن ا

 
نجد با

ن هذا التخصص هو االنطالقة 
 
الوثيق للخدمة في مجال ذوي احتياجات الخاصة،والذين يرون با

قل نسبة والتي مثلت تخصص علم نفس الصحة ال
 
فعلية للممارسة  المهنية، في حين قابلتها ا

 ويعود ذلك لصعوبة هذا التخصص بالرغم من فعاليته.
فراد العينة حسب الخبرة

 
 جدول رقم : توزيع ا

 النسبة  التكرار  الخبرة 

قل من  
 
 8% 5 سنوات5ا

 13% 8 سنوات10_5من  

 16% 10 سنة15_10من

 16% 10 سنة20_5من

 40% 25 سنة25_20من  

 8% 5 فما فوق25من  

 %100 63 المجموع

 
كبر نسبة نسبة مثلت فئة المتحصلين على خبرة 

 
ن ا

 
ثبتو قدراتهم الفعلية  25نجد با

 
سنة والذين ا

قل 
 
خصائيين ا

 
قل نسبة ومثلت اال

 
داخل المركز البيداغوجي،ثالثة، الفعلية ، في حين قابلتها ا
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كاديمي في نظام من خمس سنوات وا
 
كملو مشوارهم اال

 
بعد الدخول  LMDلذين  والذين ا

ن نسبة 
 
وهم فئة  15سنوات_10قد مثلت ذوي خبرة  16 %الفعلي لمجال العمل،في حين ا

 المتحصلين على شهادة الماجستير.
خصائي النفسي في الجزائر بالمراكز النفسية  :المحور الثاني

 
 واقع التكوين الجامعي لال

النسبة  ال  نعم انيالمحور الث
 نعم

النسبة 
 ال

ن تكوينك الجامعي مفيد نظريا وتطبيقيا
 
 70% %30 44 19 هل ترى ا

ن الجامعة الجزائرية مشروع فعال في تكوين 
 
هل ترى با

خصائيين في مجال علم النفس وقد ساهمت في تفعيل 
 
اال

 قدراتك النظرية المعرفية.

33 30 %52 %48 

ن الجانب التكوين
 
ي في الجامعة لم يساهم في هل ترى با

 تعزيز قدراتك المهنية
36 27 %57 43% 

هل تجد تناقضا معرفيا وميدانيا بين ما يقدم لك في معرفيا 
وبين ما تراه تطبيقيا في الخدمة المهنية داخل المراكز 

 البيداغوجية

33 30 %52 %48 

ن التكوين الجامعي مشروع فعال في تكوين 
 
هل ترى با

خصائيين معر 
 
ك ثر منه مهنيااال

 
 فيا في مجال علم النفس ا

33 30 %52 %48 

ن التكوين جامعي كافي للتعامل مع ذوي 
 
هل ترى با

 اإلحتياجات الخاصة بسهولة
10 53 %16 %84 

ن التكوين الجامعي قد كون نظرتك المستقبلية 
 
هل ترى با

 نحو التعامل مع الفائت الخاصة

20 43 %32 %68 

ن نسبة كبيرة  
 
شارت إلى  بالرغم من ا

 
إلى فعالية النظام الجامعي وتكوينه معرفيا من االيجابات ا

وهذا يؤكد واقع التكوين الجامعي في تعزيز وامكانيات  %60_50 حيث تراوحت نسبتها ب
نه تقابلها نسبة كبيرة تراوحت ب

 
خصائي معرفيا، إال ا

 
خصائي  70_50اال

 
ن واقع اال

 
كدت ا

 
قد ا

قاه من تكوين، وانه من الصعوبة التعامل مع الفائت الخاصة المهني ال يتناسب ك ثيرا مع ما تل
ن التكوين الجامعي في الجامعات الجزائرية وخاصة في مجال علم 

 
بعد التكوين مباشرة، إال ا

 نفس له افاق مهنية واسعة بالمراكز النفسية البيداغوجية.
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خصائي النفسي بالمركز النفسي البيداغوجي بع  المحور الثالث:
 
 د التكوين الجامعيواقع اال

 

النسبة  ال  نعم المحور الثالث
 نعم

النسبة 
 ال

عاني من صعوبة في التعامل مع ذوي الفائت الخاصة 
 
ا

 مهنيا بعد التكوين مباشرة.
36 27 27% 43% 

سر 
 
لم يساعدني تكويني الجامعي في التعامل مع ا

 الفائت الخاصة
18 45 29% 71% 

جد صعوبة في تطبيق ما تعلمته معر 
 
فيا في مجال ا

طبقه مهنيا
 
 عملي وما ا

30 33 48% 52% 

ساهم تعاملي مع الفائت الخاصة من زيادة معارفي 
 وتطوير قدراتي مهنبا 

43 20 68% 32% 

ن نظرتي بعد التطبيق قد 
 
جد با

 
بعد التكوين الجامعي ا

 تغيرت مما سهل من مهامي وخبراتي مهنية 
43 20 68% 32% 

سي من تغيير عدة قدرات ساهمت الخدمة بالمركز النف
 مع مرور الوقت واك تساب الخبرة

40 23 63% 37% 

داء المهني بالمركز بين ما تلقيته من تكوين 
 
يختلف اال

 جامعي وبين ما قمت به من خدمة ميدانية
55 8 %87 13% 

زادت الخدمة المهنية من عالقاتي اإلنسانية بين الفائت 
ك ثر سهولة

 
صبحت ا

 
 الخاصة وا

63 0 100% 0% 

 
شارت إلى   

 
ن نسبة كبيرة من االيجابات ا

 
إصعوبة التعامل مع الفائت الخاصة بعد بالرغم من ا

وهذا يؤكد واقع التكوين الجامعي يعزز  %80_50 التكوين مباشرة وقد تراوحت نسبتها ما بين
خصائيين بين الفرق 

 
كد العديد من اال

 
ك ثر منها تطبيقيا، حيث ا

 
خصائي معرفيا ا

 
 من امكانيات اال

نه تقابلها نسبة كبيرة تراوحت ب
 
داء التطبيقي إال ا

 
ن %100بين التعامل المعرفي واال

 
كدت با

 
قد ا

خصائي المهني داخل المراكز يعززه من اك تساب عالقات انسانية عميقة مع الفائت 
 
واقع اال

ك ثر من التكوين المعرفي النظري.  في التعامل مع الفائت الخاصة بع
 
د الخاصة ويزيد من خبراته ا
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ن الخبرة المعرفية في الجامعات الجزائرية وخاصة المهنية في مجال علم 
 
التكوين مباشرة، إال ا

 نفس، له افاق مهنية واسعة بالمراكز النفسية البيداغوجية.
 :الخاتمة

خصائي النفسي يختلف بدرجة كبيرة من التكوين الجامعي، إلى 
 
ن واقع اال

 
خير نجد با

 
وفي اال

نها ال تك في مقابل الممارسة الفعلية فبال
 
رغم من سعيه إلى تحقيق عدة قدرات معرفية، إال ا

 الممارسة التطبيقية، خاصة داخل المراكز النفسية. 
 ومن خالل ما تم عرضه تم استخالص النتائج التالية:

خصائي النفسي في الجزائر بالمراكز النفسية : قد كون تكوينا _ نجد 
 
واقع التكوين الجامعي لال

ك ثر منها التطبيقية، بالرغم من تقديم الجامعات الجزائرية معرفيا يرك
 
ز على الجوانب المعرفية ا

نها التك في مقابل الممارسات التطبيقية، وبالرغم من ذلك 
 
حقائق ووقائع علمية مفيدة إال ا

كاديمية بمجال علم 
 
فالجامعات الجزائرية من الجامعات التي تستقطب العديد من الك فاءات اال

 يدل على فعالية التكوين معرفيا ونظريا وصعوبته تطبيقيا.نفس، وذلك  
خصائي النفسي بالمركز النفسي البيداغوجي بعد التكوين الجامعي:

 
 _واقع اال

خصائي النفسي بعد التكوين مباشرة من صعوبة في تطبيق معارفه النظرية والمعرفية 
 
يعاني اال

نها تساعده 
 
بدرجة قليلة من بذل مجهودات تطبيقية في التعامل مع الحاالت الخاصة، في حين ا

شخاص المتحصلين على خبرة واسعة 
 
ن اال

 
تزيد من خبراته وقدراته التطبيقية، ويمكن القول با

صحاب التكوين الجامعي لنظام الماجستير، وذلك يدل على توفر المناصب في ذلك النظام 
 
هم ا

ناثض كبير بين الواقع الجامعي مقابل النظام الحالي بالجامعات الجزائرية، ونستخلص بوجود ت
خصائي النفسي.

 
 والواقع التكويني لال

 مناقشة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة:
بالرغم من تركيز دراسة زهار جمال وترولوت عمروني حورية على مؤسسات الصحة العمومية إال 

نهما يتفقان مع دراستنا الحالية في وجود معوقات نفسية  ومادية تحد من 
 
خصائي ا

 
ك فاءة اال

 النفسي، بالرغم من سعيه الدائم لتحديها.
خصائي النفسي يعاني 

 
باإلضافة إلى اتفاق نتائج دراستنا مع دراسة مصطفى منصوري في كون اال

من مجموعة صعوبات ترتبط بتكوينه الجامعي والبيئة المحيطة به واالسر الحاالت التي يتعامل 
 معها.
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ن نتائج دراستنا احال
 
ن الرضا ونجد با

 
ية قد تشابهت مع نتائج دراسة برزوان حسيبة: حيث ا

فراد عينتنا في كونهم بعد 
 
شار إليه ا

 
المهني مرتبط بدرجة اإلجابة ومقدار الك فاءة، وهذا ما ا

 التكوين مباشرة عانو من عدة صعوبات تمت مواجهتها انتهاءا بتقبلهم لمهامهم.
ديجة: في كون الجامعة مشروع بناء في تكوين باالضافة الى تشابهها مع دراسة عبد الرحيم خ

خصائيين النفسانيين نظريا فقط وليس تطبيقيا، وهذا يؤدي إلى ضرورة توفر مهارات 
 
اال

 التطبيقية داخل المرافق الجامعية.
ن دراسة عالوي محد قد توصلت إلى وجود معيقات في السلوك المدرسي وهذا ما 

 
في حين ا

نها في مركز غير تختلف فيه مع دراستنا الحالي
 
نها تتفق معها في وجود معيقات، إال ا

 
ة في حين ا

 المدرسة.
 التوصيات والقتراحات:

ي 
 
_ توفير برامج تطبيقية في الجامعات الجزائرية تقوم بتطبيق معارف علم النفس ومعارفه في ا

 ميدان عمل.
كون ممولة من _تشجيع على تلقي دورات تكوينية تطبيقية خارج الجامعات في علم النفس وت

 طرف الجامعات لتطوير الك فاءات الناشئة.
خصائيين النفسانيين ذو الخبرات القديمة.

 
يام تحسيسية يقودها مجموعة من اال

 
 _ضرورة توفير ا

الربط بين ماهو نظري وماهو تطبيقي عبر توفي الجامعات الجزائرية لتربصات شهرية تسهل من 
 تطبيق مجال علم النفس وتكون مساره.

 مة المراجع:قائ 
سماء هارون)-1
 
(: دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية"تحليل نقدي لسياسة 2009ا

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع، LMDالتعليم العالي في الجزائر نظام
 قسم علم اإلجتماع، كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة.

(: محاضرات في مدخل علم النفس، "مطبوعة بيداغوجية لطلبة السنة 2016بخوش وليد) -2
ول، قسم العلوم اإلجتماعية، جامعة العربي بن 

 
ولى جذع مشترك علوم اجتماعية السداسي اال

 
اال

م البواقي.
 
 مهيدي، ا

ات"، العدد (: القياس النفسي وبناء اإلختبارات، المجلة العربية "نفساني2016براسم فطيمة) -3
 .92_88،ص  51_50
خصائي النفساني العيادي في (2016برزوان حسيبة )-4

 
: الرضا المهني والك فاءة المهنية لدى اال

 .362_357، مجموعة ديسمبر، ص27الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، العدد  
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المسيرة للنشر (: سيكولوجية الدمج في الطفولة المبكرة، دار 2009بطرس حافظ بطرس) -5
 والتوزيع والطباعة، عمان. 

 .2002حامد عمار، الجامعة رسالة و مؤسسة، دراسات ثقافية، القاهرة،   -6
خصائي النفسي في مجال اإلرشاد الطالبي، (2013(حمدي عبد هللا عبد العظيم -7

 
:مهام اال

والد الشيخ للتراث، الهرم
 
 مك تبة ا

عوقات الممارسة النفسية في مؤسسات الصحة زهار جمال و ترزولت عمروني حورية: م -8
، 21العمومية بواليات الشرق الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، العدد 

 . 112_101ص
خصائي النفساني في الجامعة الجزائرية "مشروع بناء 2018عبد الرحيم خديجة ) -9

 
(: تكوين اال

المغاربية للدراسات التاريخية مقياس مخرجات تخصص علم النفس العيادي،المجلة 
 .362_350، عدد خاص نوفمبر،ص09واإلجتماعية، مجاد  

(: عوائق الفحص النفسي للمشكالت السلوكية واإلنفعالية في الوسط 2018عالويمحمد) -10
 .189_169، ص01، العدد 02المدرسي،؟ مجلة الوافد، مجلد 

ثر التدريب ف2009علي يونس ميا واخرون) -11
 
داء العاملين، دراسة ميدانية على (: قياس ا

 
ي ا

مديرية التربية بمحافظة البريمي في سلطنة عمان(، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 
 .01، العدد  31العلمية سوريا، المجلد  

داء، ك تاب 2013كولين تيريل وباسينجر تيري) -12
 
(: التوحد، فرط الحركة، خلل القراءة واال

 بد العزيز للعلوم التقنية، الرياض.العبية، مدينة الملك ع
حمد السيد، العولمة ورسالة الجامعة، رؤية مستقبلية، الدار المصرية  -13

 
لمياء محمد ا
 .219، ص2002اللبنانية، القاهرة،  

مول، رسالة ماجستير في علم االجتماع  ،مسعودة عذاوري  -14  
 
التكوين الجامعي بين الواقع الما

 .54، ص2006معة الجزائر،  التربوي )غير منشورة(، جا
خصائي النفسي العيادي بين التكوين الجامعي والممارسات 2016مصطفىمنصوري)  -15

 
(: اال
 .230_210، ص39العلمية، مجلة الحقيقة، العدد  

  المواقع اإللك ترونية: 
16-https:www.studyshoot.com     2022_02_18تاريخ التصفح 
 بتاريخ (: الطاقم اإلد2018باشن مصطفى ) -17

 
نشا

 
ك توبر 1تشرين8اري لقسم علم النفس، ا

 
/ا

  fss.univ-alger2.dzبموقع:    2018
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https://3delni.ahlamontada.com/t1627-topic17    :15_02_2022تاريخ التصفح 
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خصا
أ
ئي النفسي وواقع الممارسة النفسية بالمغربالتكوين الجامعي لال  

 المغرب-جامعة سيدي محمد ابن عبد هللا فاس    ،د. الجابري فاطمة
 

 مقدمة:
ساسا علم لفهم 

 
يحتل علم النفس في الوقت الراهن مكانة بارزة، ويحظى باهتمام كبير. فهو ا

اثراء معرفتنا بالشروط الحياة اإلنسانية بجوانبها المختلفة وله إمكانيات ال محدودة من حيث 
والقوانين التيتحكم السلوك اإلنساني وبالتالي إمكانيات توجيه معرفتنا هذه لما فيها نفع للفرد 

وقد امتد ليشمل مجاالت .(7, ص  1985وللجماعات اإلنسانية المختلفة)إبراهيم عبد الستار, 
اسة سلوك االنسان في مواقف الحياة المتنوعة بحكم ميادينه المختلفة والمتعددة التي تهتم بدر 

لهذا تعددت فروعه . متباينة، وذلك لفهم الظاهرة النفسية والتنبؤ بها والسيطرة عليها وتوجيهها
وتشعبت ميادينه واختصاصاته تبعا لتعدد الموضوعات والمشكالت الموجودة في المجتمع وكذا 

سس التي تفسر  تطوره الحضاري، حيث تنقسم فروع علم النفس الى فروع نظرية تحدد
 
اال

السلوك وفروع تطبيقية تهدف الى تحقيق اهداف عملية تطبيقية عن طريق اخضاع النظريات 
سس التي توصلت اليها الفروع النظرية واستثمارها في حل مشكالت االفراد 

 
والحقائق واال

 (.11، ص2001والمجتمع )بديع محمود مبارك القاسم,  
ساسي

 
كاديمي اال

 
ساسية " في علم النفس اشواطا مهمة بالجامعة   فقد قطع التكوين اال

 
" االجازة اال

المغربيةمنذ السبعينات من القرن الماضي الى الوقت الحالي. حيث يشكل التعليم العالي الذي 
نه يحمل 

 
عمدة تنمية البالد ال

 
يوجد في قمة هرم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ,احد ا

سئلة التي مشروع تكوين الشباب وإنتاج ا
 
لمعرفة االكاديمية كما انه مطالب باإلجابة عن اال

تطرحها الرهانات المجتمعية والتحديات في سياق عولمة التربية والتكوين والبحث , ولقد عملت 
الجامعة المغربية على االنفتاح على التجارب الدولية بفعل الشراكات العديدة التي انخرط فيها 

ساتذة الباحث
 
ين من اجل إقرار حركية وتبادالت الطلبة والباحثين على المستوى العديد من اال

الدولي , وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة فان التعليم الجامعي يجد نفسه مطالب باستمرار 
كيد الحاجة للتكوين الجيد 

 
لإلجابة عن طلب اجتماعي ملح ومتعدد ويتجلى اهم مطلب في تا

ؤهالت الضرورية لمواجهة الحياة النشطة وسوق الشغل , يمكن خريجي الجامعات من كل الم
 .وذلك من اجل تحمل المسؤولية داخل مؤسسات الخدمة العمومية والخاصة
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مل في واقع الجامعة المغربية ال يمكن ان يشك في الدور الريادي الذي تلعبه هذه 
 
فالمتا

طير وتكوين طاقات بشرية متعددة في تخصصات مختلفة 
 
)رحمة بورقية , المؤسسات في تا

ساسا في ماهية انسجام 82, ص2018
 
(. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الباب يتجلى ا

 التكوين الجامعي وسوق الشغل وخاصة بالنسبة لخرجي مسالك علم النفس؟ 
فالهدف الرئيسي لشعبة علم النفس بجميع تخصصاتها، خالل سلك االجازة يتحدد في تمكين 

كاديمي حسب الطالب من ال
 
معارف والمناهج السيكولوجية المالئمة لبلورة مشروعه الشخصي اال

 ك فاءاته المعرفية ومؤهالته الشخصية ومهاراته الميدانية. 
حد الرهانات والتحديات 

 
وقد شكل ومازال فتح افاق التكوين في الدراسات العليا امام الطلبة ا

في هذا اإلطار فتحت تكوينات معتمدة في الجوهرية بالنسبة لشعب علم النفس واساتذتها. و
سلك الماستر في تخصصات مختلفة كعلم النفس االكلينيكي، علم النفس الشغل والتنظيمات، 
علم النفس المعرفي. علم النفس المدرسي ... الخ، من اجل تكوين اخصائيين نفسانيين 

هداف المتوخاة من تكوينات الماستر في علم الن
 
فس بالمغرب، لكن هناك ممارسين، لتحقيق اال

صعوبات تعتري هذه التكوينات وخاصة في جانب التكوين، حيث يوجد هناك غموض وضبابية 
ساسي من الماستر المتخصص هو اعداد 

 
هدافه. الن الهدف اال

 
فيما يخص طبيعة التكوين وا

خرى تكوين اخصائيين نفسانيين ممارسين   يتميزون بالك 
 
فاءة الطالب للحياة المهنية بعبارة ا

المهنية المطلوبة نظرا للدور المهم والحساس الذي يلعبونه في قطاع الصحة النفسية، فعملية 
التكوين هي احدى المراحل الرئيسية في اعداد االخصائي النفسي قبل االلتحاق بمهنة الخدمة 
النفسية، وهي المجال الذي يتيح للطلبة "االخصائيين" فرصة للتدريب الفعلي على المهام 

خصائي النفسي واك تساب مهارات في هذا المجال والربط بين ما يدرس من معارف ا
 
ساسية لال

 
ال

 نظرية وبين التطبيق في مجال العمل كممارس نفسي. 
ي حد يمكن القول بان علم النفس في 

 
ن هو: الى ا

 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشا

صبح يقوم بوظيفته على صعيد المساهمة في تنمي
 
ة االنسان وخدمة المجتمع من خالل المغرب ا

كاديمي الجيد وكذلك من خالل تشخيص وعالج المشاكل واالضطرابات وتقديم 
 
التكوين اال

 الحلول المناسبة؟
شكالية  : ال 

يحتل علم النفس بكافة فروعه النظرية والتطبيقية مكانة مهمة بين التخصصات التي تقدمها 
اخصائيين نفسيين مهنيين من الجنسين ليمارسوا مهام الجامعة المغربية، يتم من خالله اعداد 

التشخيص والعالج وذلك بتعاملهم مع االنسان في اضطراباته وسواءه ليقدموا له المساعدة 
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والدعم النفسي. غير ان التعامل مع االفراد والجماعات ومشكالتهم يتطلب مهارات إنسانية كبيرة 
تى للدارسين بمجرد الحصول على ا

 
لمعارف والعلوم النظرية في علم النفس، بل يتعدى قد ال تتا

االمر الى اكسابهم مهارات التطبيق لتلك المعارف، بما يشمله ذلك من دقة المالحظة وسرعة 
فراد 

 
البديهة وربط مشكالت طالبي الخدمة النفسية )العمالء( ببيئتهم والتقبل اإلنساني لال

ت مع توجهات االخصائي النفسي وقناعاته. والجماعات بكافة ايديولوجياتهم حتى وان اختلف
همية قصوى في صقل معارفهم التي اك تسبوها 

 
لذلك كان للتكوين الميداني لدارسي علم النفس ا

خالل التكوين النظري عن طريق الممارسة المهنية على ارض الواقع العملي، حتى انه يمكننا 

ساسية في نجاح االخصائيين في عمله
 
م النفسي مستقبال. ويعتبر التكوين القول انه اللبنة اال

هم 
 
كاديمي لطالب علم النفس ان لم نفل اال

 
حد اهم مراحل االعداد اال

 
والتدريب الميداني ا
(، فمن خالل هذا التكوين الميداني يتم التحقق من صالحية 2020)محمد عكة واخرين 

في تنمية معارفه  االعداد النظري في تزويد الطالب بالمعلومات العملية المتعلقة بالتخصص
واتجاهاته بطريقة إيجابية نحو المهنة، حيث يعتبر هذا التكوين ,المجال الخبراتي الوحيد الذي 
دنى 

 
يمكن عن طريقه تطبيق مهارات التعليم التي يتمتع بها الطالب المتدرب والتوفر على الحد اال

مستقبل )د. خالد بن محمد من الك فايات المهنية التي تؤهله ليكون اخصائيا نفسيا ناجحا في ال
 (. 2013قليوبي ود. سهير بنت محمد التوني ,

في ظل ما سبق يتضح ان هناك جهودا بذلت من اجل تمكين االخصائيين النفسيين 
وجه قصور في التكوين الجامعي وخاصة في 

 
بالمؤسسات العمومية والخاصة اال انه مازال هناك ا

تكوين والتدريب بالنسبة لطلبة شعبة علم النفس، بعده الوظيفي والتطبيقي.حيث تقل فرص ال
وان وجدت فهي غير فعالة حيث يتصف التكوين وخاصة الميداني منه بالشكلية وعدم مالئمته 
خصائي النفسي باإلضافة الى وجود قصور في البرامج التدريبية وخاصة 

 
لالحتياجات الفعلية لال

يضا غياب فيما يتعلق بالتعلم الذاتي وتنمية المهارات طبق
 
ا لمتطلبات سوق الشغل، هناك ا

الربط بين البرامج التكوينية واحتياجات الك فاءة المهنية،زد على هذا ضعف التمويل الالزم 
لتنفيذ البرامج التكوينية الموجودة بالخطة االستراتيجية للجامعة المغربية، ونشير هنا ان ضعف 

ثير وضعف ثقة العاملين معه وطالبي مكانة االخصائي النفسي وبالتالي ضعف الفعالية وا
 
لتا

الخدمة النفسية )العمالء( فيه كلها عوامل تساهم في قلة فرص نموه المهني في المؤسسات التي 
يشتغل بها. فالراجح ان تواضع التطبيق والممارسة يشكل العنصر السلبي لواقع علم النفس 

في خدمة التنمية الشاملة. وذلك راجع الى بالمغرب، إلنه ناذرا ما تستثمر نتائج ابحاثه وانتاجاته 
محدودية في التعامل مع المشاكل النفسية واالجتماعية الواقعية للمغاربة تشخيصا وعالجا 
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( وهذا ما يترجمه النقص الواضح في عدد المعالجين النفسيين 2019وتك فال )الغالي احرشاو 
باستثناء بعض قطاعات الصحة بصفة عامة والمؤهلين منهم للممارسة العالج بصفة خاصة، ف

واالمن والمندوبية العامة إلدارة السجون وبعض المؤسسات والعيادات الخاصة المحدودة التي 
يمارس بعض اخصائييها جانبا من المعرفة السيكولوجية في مجال التخفيف من بعض 

 االضطرابات النفسية )الغالي احرشاو نفس المصدر(. 
سئلة التال

 
 ية إلشكالياتنا: نخلص اذن الى اال

ما مدى التالؤم بين التكوين الذي يخضع له طالب علم النفس وبين ممارسة مهنة  •
 االخصائي النفسي في المؤسسات العمومية والعيادات الخاصة بالمغرب؟ 

ما هو الدور المنوط بالتكوين الجامعي من اجل المساهمة في جعل مهنة االخصائي النفسي  •
 لمطلوبة؟ تتصف بالك فاءة المهنية ا

ماهي الصعوبات التي تعترض االخصائي النفسي اثناء مزاولة عمله، تفصح عن ضعف في  •
 التكوين الجامعي؟

همية البحث
أ
 :ا

همية هذه الدراسة في طبيعة الموضوع الذي نتناوله وذلك لما للتكوين بشقيه النظري 
 
تكمن ا

خصائي 
 
داء المهني لال

 
ثير كبير على فعالية اال

 
صبح والتكويني من تا

 
النفسي، فالدينامية التي ا

صبح لزاما إعادة 
 
ك ثر من صعيد وفي ظل التحوالت االجتماعية ا

 
المجتمع المغربي يعيشها على ا

النظر في تجويد الخدمة النفسية وتمكين االخصائي النفسي من المهارات االزمة حتى يتمكن من 
حسن وجه.

 
داء مهمته على ا

 
 ا

همية هذا البحث في محاول
 
همية التكوين الجامعي كما تكمن ا

 
ة لفت انتباه المسؤولين الى ا

 لخريجي شعبة علم النفس في ولوج الممارسة النفسية العملية والفعلية بمهنية عالية.

 اهداف البحث:
هداف التالية: 

 
 نهدف من خالل هذه الدراسة تحقيق اال

همية العالقة بين التكوين الجامعي والممارسة النفسية لدى عي -1
 
 نة البحث الكشف عن ا

هيل المختص النفسي للقيام  -2
 
التعرف على الشروط الذاتية والموضوعية المتعلقة بتا

 بعمله 
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التعرف على واقع الممارسة النفسية من خالل التساؤل عن هذا التخصص وعن  -3
دائه لعمله في المؤسسات العمومية 

 
الصعوبات التي يعاني منها االخصائيالنفسي اثناء ا

 صةاو في العيادات الخا
 :الفرضيات
 نتوقع ان: 

 الفرضية العامة 
 التكوين الجامعي الذي تلقاه االخصائي النفسي ال يتماشى مع متطلبات سوق الشغل 

 الفرضيات الفرعية 
خصائي -

 
هيل فيما يخص الممارسة السيكولوجية بالنسبة لال

 
هناك ضعف على مستوى التا

 النفسي 
 لنفسية بالمؤسسات العمومية والخاصة وجود صعوبات يعاني منها الممارس للخدمة ا-
 الصعوبات التي يعاني منها االخصائي النفسي الممارس في الميدان تؤثر على ك فاءته المهنية -

 تحديد المصطلحات: 
 التكوين الجامعي

 تعريف التكوين الجامعي اصطالحا: 
ب بالمعارف يعرف التكوين بمجموعة من الوظائ ف المخططة مسبقا التي تستهدف تزويد الطال

 والمهارات والتصورات التي تمكن من تسهيل اندماجهم مهنيا.
 تعريف التكوين الجامعي اجرائيا: 

تعرفه الدراسة الحالية اجرائيا بانه تنمية مهارات طلبة شعبة علم النفس من خالل التكوين 
ة الك فاءة لكي بشقيه، النظري والميداني في الجامعة المغربية. من اجل توفير موارد بشرية عالي

تصبح هذه الك فاءات مؤهلة للعمل بنجاح وتنفيذ المهام المرتبطة بنشاطهم المهني وذلك من 
خالل امتالك المعارف الكافية للممارسة النفسية بفعالية والتحكم في التقنيات لتنفيذ المهام 

اد هذه الك فاءات  المتعلقة بها. وهذا ما تتحمل الجامعة المغربية مسؤولية كبيرة فيه من اجل اعد
على اعتبار ان الجامعة اليوم هي قاطرة التقدم ومحرك البحث العلمي ودعامة للمستقبل، وحتى 
يواجه التكوين الجامعي متطلبات هذا العالم المعولم الجديد بتغيراته وتطوراته السريعة 

التدريس فيها  والمتالحقة، وجب على الجامعة إعادة النظر باستمرار في برامجها ووسائلها وطرق 
حتى تواكب هذه التطورات وحتى يتمكن خريجوها من رفع التحديات التي تواجه مستقبل 

 (. 2008حياتهم المهنية )يعقوبي  
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 الممارسة النفسية 
ول، وهي عملية تفاعلية هادفة ومخططة 

 
الممارسة النفسية عبارة عن خدمة إنسانية في المقام اال

م ممارستها باتفاق قدر اإلمكان بين المفحوص واالخصائي إليجاد حلول للمشاكل النفسية تت
طر المرجعية لمحتاجي الخدمة النفسية بالمؤسسات ذات الطابع العمومي او في 

 
النفسي واال

العيادات الخاصة بوسائل علمية وباتجاه هدف محدد مبني بصورة مشتركة وبواسطة تقنيات 
الممارسة النفسية بواسطة اخصائيين نفسيين (. وتتم هذه 122, ص 2021علمية )بوحارة هناء , 

هيال مهنيا جيد. وتحكمها مجموعة من القواعد وااللتزامات. ومما ال شك فيه 
 
متخصصين لديهم تا

ان هذه الممارسة النفسية مرتبطة بالطلب النفسي وتقدم في إطار برامج المؤسسات العمومية 
فراد ومرافقتهم 

 
يضا خدمة والخاصة هدفها تقديم المساعدة لال

 
ونصحهم وارشادهم وتعتبر ا

متعددة الجوانب يمكن ان تقدم بشكل فردي او بشكل جماعي وتمارس   في المؤسسات 
االستشفائية والمؤسسات السجنية ومؤسسات االمن ... الخ. وترتكز الممارسة النفسية على الفرد 

دراك والتفكير وفي كعنصر محوري او على الجماعة ذاتها بهدف احداث التغيير في كيفية اال
 االنفعاالت الناتجة واالتجاهات نحو المشكلة ونحو الموضوعات التي ترتبط بها. 

 الخصائي النفسي
يعرف االخصائي النفسي بانه شخص مؤهل علميا ومهنيا لتقديم الخدمات النفسية لمن يحتاجها 

هيل العلمي وذلك من خالل تشخيص ودراسة وعالج المشكالت التي يعاني منها االفراد
 
.والتا

يضا قد 
 
يقصد به ان يكون االخصائي حاصال على درجة جامعية تخصصية في علم النفس ويكون ا

خضع لتدريب يؤهله للممارسة المهنية، ويعد التدريب جزءا مهما من عملية التعليم كونه يهدف 
سس الى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بالمهام الوظيفة ويع

 
حد اال

 
تبر ا

داء واعداد اخصائيين اك فاء في مختلف قطاعات المجتمع، فالتدريب 
 
المهمة لرفع مستوى اال

خصائي النفسي ال ينتهي بانتهاء مرحلة التكوين الجامعي بل يستمر طيلة حياته 
 
بالنسبة لال

المهنية من اجل االلمام بكل مستجدات تخصصه )خالد بن محمد قليوبي وسهير بنت محمد 
(  . باإلضافة الى ان عمل االخصائي النفسي ال يقتصر على مساعدة االفراد وتشخيص 2013لتوني ا

خيرة. 
 
مشكالتهم وعالجها، بل يمتد عمله الى المؤسسات حيث يصبح مسؤول عن تنمية هذه اال

صبحنا نتحدث عن 
 
دى الى ظهور تخصصات متمايزة لدى االخصائيين النفسيين. فا

 
الشيء الذي ا

النفسي االكلينيكي واالخصائي النفسي التربوي واالخصائي النفسي في مجال الشغل  االخصائي
والتنظيمات واالخصائي النفسي االجتماعي ... الخ. وهناك مجموعة من الصفات يجب ان يتحلى 



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

42 

 

بها االخصائي النفسي، والتي بامتالكها يستطيع النجاح بسهولة في مجال الخدمة النفسية نذكر 
 منها: 

 ي بالثقة بالنفس التحل .1
 تحمل المسؤولة والقدرة على اتخاذ القرارات االزمة بدون تردد  .2
القدرة على إقامة عالقات اجتماعية ودية والبعد عن التعاطف مع طالبي الخدمة  .3

 النفسية 
 التحلي بمهارة االستماع  .4

 التحلي بالصبر والحلم ... الخ. .5
جراءات المنهجية للدراسة:  ال 

 حدود الدراسة:
جريت هذه الدراسة خالل سنة  الح

 
2021/2020دود الزمانية: ا  

جريت هذه الدراسة على االخصائيين النفسيين الذين يشتغلون في 
 
الحدود المكانية: ا

المؤسسات )المستشفيات، إدارة السجون والعيادات الخاصة( المتواجدة بجهة الرباط/سال 
 .القنيطرة وجهة فاس/مكناسبالمغرب/

 منهج الدراسة:   
تم استخدام المنهج الوصفي الذي يهتم بدراسة االحداث والظواهر والمواقف المختلفة وتحليلها 
هداف المتوخاة )د/عبد الفتاح محمد دويدار 

 
وتفسيرها بما يسمح بتغييرها وتوجيهها نحو اال

 (183,ص   1999
 عينة الدراسة:

 على المؤسسات التالية: ( مختصا نفسيا موزعين  24تم تطبيق الدراسة على عينة بلغ عددها )
 ( مختصا نفسيا كلهم اناث 6إدارة السجون                      ستة ) .1
ربعة ذكور وتمانيه اناث 12المستشفيات                      اثنا عشر ) .2

 
 ( مختصا نفسيا منهم ا

ربعة اناث واثنين ذكور 6العيادات الخاصة                 ستة ) .3
 
 ( مختصا نفسيا ا

 مواصفات عينة الدراسة: 1ول رقم  جد

  عيادة خاصة  إدارة السجون  المستشفيات

 دك توراه 100% 50% 58%

 الماجستير - 50% 42%

ك ثر من خمس 
 
ا ك ثر من خمس 

 
ا اقل من  االقدمية في 
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 العمل خمسسنوات سنوات  سنوات 

تلف المؤسسات نسبة الحاصلين على شهادة الدك توراه او الماجستير في مخيبين الجدول اعاله  
 المدروسة وعدد سنوات الخبرة داخل هذه المؤسسات.

دوات جمع البيانات:
أ
 ا

الختبار فرضيات الدراسة واإلجابة على تساؤالتها فقد قمت بتصميم استمارة واتبعت الخطوات 
 التالية في اعدادها: 

ول
أ
( 6وضم )  : يتمثل في مدى استفادة االخصائيين النفسيين من التكوين الجامعيالبعد ال
 فقرات 

: وتمحور حول الصعوبات التي تواجه االخصائي النفسي اثناء مزاولة مهمته سواء البعد الثاني
 ( فقرات  6في   المؤسسات العمومية او الخاصة وتضمنت )

فكار والكلمات البعد الثالث
 
 : ويتمثل في تقنية تداعي اال
كد من صدق بنود الستمارة:

أ
 مرحلة التا

داة الخاصة بدراسة إشكالية صدق المحتوى:  
 
تم االعتماد على صدق المحتوى في بناء اال

خصائي النفسي وهذا النوع من الصدق يهدف 
 
التكوين الجامعي والممارسة النفسية العملية لال

داة وذلك انطالقا من مجموعة 
 
داة مع مضمون او محتوى او هدف اال

 
الى مدى تطابق فقرات اال

 من المصادر المتعددة وهي: 
خوذة من  .1

 
بعادها المتعددة والما

 
مجموعة الدراسات والبحوث التي تناولت هذه المشكلة با

 بعض المراجع الموجودة في نهاية البحث الحالي. 
مجموعة البحوث والمقاالت التي تمت قراءتها على االنترنيت والتي ساعدت في انهاء بعض    .2

داة. باإلضافة الى الخبرة التي اك تسبتها لس
 
خصائية فقرات اال

 
نوات في المؤسسة السجنية كا

 نفسية.  
 عرض نتائج الدراسة وتحليلها:

 محور التكوين الجامعي:
: التكوين الجامعي من وجهة نظر الخصائي النفسي2جدول رقم    

رق
 م

 النسبةالمئوية التكرارات    العبارة

 ل نعم ل نعم

 %87.5 %212.5 3خصائي هل ما تلقيته من تكوين في الجامعة يؤهلكلممارسة اال 4
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 1 النفسي؟

54.16 11 13 هل خضعت لبرنامج تدريبي اثناء التكوينالجامعي؟ 5
% 

45.84
% 

2 2 هل المدة الزمنية للتدريب الميداني كانت كافية بالنسبة لكم؟ 6
2 

8.34% 91.66
% 

هل االحتياجات التدريبية كانت متوفرةاثناءالتدريب )اختبارات  7
 الخ(؟  اسقاطية،روائز ...

2 2
2 

8.34% 91.66
% 

2 3 هل انت راضي على النتائج التي حققتها خاللمشوارك الجامعي؟ 8
1 

12.5% 87.5% 

هل ترى انه من الضروري تلقي الطلبةالمتخرجون من شعبة علم  9
 النفس تدريبا مهنياقبل ممارسة مهنة االخصائي النفسي؟

24 0 100% 0% 

نتائج المحصل عليها بعد تفريغ البيانات وجدولتها وحساب فيما يخص التكوين الجامعي تشير ال
من افراد العينة يرون ان ما  87.5%ان     2التكرارات والنسب المئوية. يتبين من الجدول رقم 

يرون ان  %12.5تلقوه من تكوين ال يؤهلهم لممارسة مهنة االخصائي النفسي فيحين ان نسبة   
 هلهم لممارسة مهنة االخصائي النفسي. التكوين الذي تلقوه في الجامعة يؤ

على انها خضعت لبرنامج تدريبي اثناء فترة التكوين الجامعي مقابل   %54.16 كما عبرت  
لم تستفد من التكوين الجامعي ونشير هنا االخصائيين النفسيين العاديين تلقوا تدريبا  45.83%

هيلهم لمزاولة ميدانيا في المستشفيات ال تزيد مدته عن شهر وهو ما يرا
 
ه افراد العينة غير كافي لتا

نهم لم يتمكنوا من امتالك خبرة ميدانية 
 
كد اغلب افراد العينة با

 
مهنة االخصائي النفسي، حيث ا

فعلية كما لم يتمكنوا من االحتكاك الفعلي مع الحاالت.   اما باقي االخصائيين الذين تلقوا تكوينا 
او علم النفس الشغل والتنظيمات لم يخضعوا الي تدريب في علم النفس المعرفي او االجتماعي 

اثناء فترة التكوين الجامعي. وهذا ما بدا لنا بوضوح حينما سئلوا عن "فترة التدريب هل كانت 
اجابوا "بنعم" يعني ان مدة التكوين  %8.33عبروا "بال" مقابل    %91.66كافية؟ " حيث نجد 

هيلهم لمهنة االخصائ
 
ي النفسي اما النسبة التي رات بان فترة التكوين كانت لم تكن كافية لتا

كافية هم االخصائيون الذين خضعوا لتدريب خاص اما داخل المغرب او خارجه على نفقاتهم 
 الخاصة. 
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اما فيما يخص االحتياجات التدريبية خالل فترة التكوين الميداني فقد كانت شبه منعدمة عبر 
حيث سجلوا في  %8.33مقابل القلة من افراد العينة بنسبة  %91.66عنها افراد العينة بنسبة 

 تكوينات خاصة الك تساب المهرة المهنية المطلوبة. 
تت النتائج كالتالي: 

 
اما فيما يخص الرضى عن النتائج التي حققوها في مشوارهم الجامعي، ا

 %12.5اظهروا عدم رضاهم عن النتائج التي حققوها خالل مشوارهم الجامعي مقابل  87.5%
اظهروا رضاهم خالل مشوارهم الجامعي وانهم اك تسبوا رصيدا معرفيا وتلقوا تدريبا ذاتيا خاصا 

 جعلهم يك تسبون مهرات فيما يخص الممارسة النفسية. 
همية التدريب والتكوين الجامعي بالنسبة للطلبة )مشروع 9وفيما يخص الفقرة )

 
( حول ا

خصائيين نفسيين( كل العينة المكونة من 
 
همية 24ا

 
اخصائي نفسي عبروا "بنعم" عن ا

ساسي في اكساب الطلبة المتخرجون بعض المهارات العملية اثناء 
 
التدريب الجامعي ودوره اال

 .مزاولة مهنة االخصائي النفسي
 :محور صعوبات الممارسة النفسية

 : الصعوبات المهنية التي تواجه الخصائي النفسي3جدول رقم  

 النسبة المئوية  التكرارات   ة نوع الصعوب العبارة رقم

 ل نعم            ل نعم           

هل اعترضتك صعوباتفيالمؤسسة  10
 او العيادةاثناء ممارستك لعملك؟ 

العجز، التواصل، النظرة 
الدونية، التشخيص، 

 قلةالخبرة

23 1 98.84% 4.16% 

هل واجهتك صعوبات معالحالت  11
 الت تشرف عليها؟ 

، التواصل، التشخيص
االقناع، عدم تحقيق نتائج 

 إيجابية 

21 3 87.5% 12.5% 

هل واجهتك صعوبات مععائالت  12
 الحالت التي تشرفعليها؟

الثقة، ينتظرون نتائج 
 سريعة، النظرة السلبية 

19 5 79.16% 20.84% 

هل واجهتك صعوبات فيتطبيق  13
 معارفك االكاديمية؟

ليست مالئمة، هناك فرق 
ها وبين الممارسة كبير بين

 في الميدان 

16 8 66.67% 33.33% 

دوات الضرورية هل واجهتك صعوبات فيمايخص  14
 
 %8.33 %91.67 2 22غياب اال
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 للتشخيص  التقييم النفسيللمفحوصين؟

هل واجهتك صعوبات  15
فيمايخصالتواصل مع فريقالعمل 

 الذي تشتغل معك

النظرة السلبية، 
 غيابالتعاون والتنسيق 

13 11 54.17% 45.83% 

اما فيما يخص صعوبة الممارسة النفسية، فقد بينت النتائج المحصل عليها بعد تفريغ البيانات 
وجدولتها وحساب عدد التكرارات والنسب المئوية انه توجد صعوبات تعترض االخصائي 

م" فيما % من افراد العينة اجابوا "بنع91.83حيث بينت النتائج ان  .النفسي في ممارسة عمله

يخص الصعوبات التي تعترضهم اثناء مزاولة عملهم في المؤسسات التي يشتغلون فيها، ومن 
خرين 

 
جملة الصعوبات التي اعترضتهم عبروا عنها بالعجز وغياب التواصل والنظرة الدونية لال
كدوا على وجود صعوبات على مستوى التشخيص، في مقابل نسبة ال تتجاوز 

 
% 4.16لهم كما ا
 
 
كد واعلى عدم وجود صعوبات مهنية ويعزى هذا الى التكوينات الخاصة التي قاموا بها ممن ا

 .والتي اهلتهم لممارسة المهنة
  :اما فيما يخص الصعوبات التي واجهوها مع الحاالت التي يشرفون عليها، فقد بينت النتائج ان

فادوا انهم وجدوا صعوبات مع الحاالت وذلك على مستوى التشخيص87.5%
 
والتواصل  ا

% عبروا عن عدم وجود صعوبات مع 12.5وكذلك عدم تحقيق نتائج إيجابية معهم, مقابل 
الحاالت التي يشرفون عليها وككل مرة هذه الفئة القليلة من االخصائيين النفسيين الذين 

اما فيما بخص الصعوبات التي واجهوها مع عائالت .يشتغلون بمهنية نظرا لتكوينهم الخاص
كدوا انهم وجدوا % 79.16 :التي يشرفون عليها فقد بينت النتائج انالحاالت 

 
من افراد العينة ا

صعوبات مع عائالت الحاالت التي يشرفون عليها وذلك من حيث بناء الثقة وغياب التواصل 
فادوا عدم 20.83والنظرة السلبية باإلضافة الى ان االسر ينتظرون نتائج سريعةمقابل 

 
% ممن ا

 .مع عائالت الحاالت التي يشرفون عليهاوجود صعوبات  
اما فيما يخص الصعوبات التي واجهتهم فيما يخص تطبيق معارفهم االكاديمية فقد جاءت 

% من افراد العينة عبروا عن وجود صعوبات في تطبيق المعارف التي 66.66النتائجكالتالي: 
هناك فرق بين ما تلقوه في تلقوها في الجامعة وذلك الك تشافهم اما انها غير مالئمة او ان 

% من عبروا على عدم وجود صعوبات 33.33التكوين الجامعي وبينالممارسة في الميدان مقابل 
فيما يخص تطبيق المعارفاالكاديمية وخصوصا لدى االخصائيين النفسيين الذين تلقوا تدريبا 

نفسي للمفحوصين اما فيما يخص الصعوبات التي واجهتهم فيما يخص التقييم ال.خارج المغرب
 :فقد بينت النتائج ان
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االخصائي النفسي تعترضه صعوبات فيما يخص التقييم النفسي للحاالت ويظهر ذلك من خالل 
كدوا انه من اهم 91.66االستجابات المرتفعةعلى هذه الفقرة حيث وصلت الى نسبة 

 
% وا

دوات الضرورية
 
للتشخيص وقلة الخبرة   الصعوباتبالنسبة للتقييم النفسي هو غياب شبه تام لال

نهم يمتلكون مهارات 8.33في مقابل نسبة 
 
% من افراد العينة لم يعانوا من هذه الصعوبات ال
نهم تكونوا على نفقتهم اما داخل او خارج المغرب

 
نال
 
  .مهنية في هذا الشا

اما فيما يخص الصعوبات التي واجهتهم فيما يخص التواصل مع فريق العمل الذي يشتغلون 
  :قد بينت النتائج انهمعه ف

اجابوا "بنعم" على وجود صعوبات في التواصل مع فريق العمل الذي يشتغلون معه  54.16%
يضا النظرة الدونية له مقابل 

 
خصائي النفسي وا

 
وذلك من حيث الشك في الك فاءة المهنية لال

جهة  لم يعانوا من صعوبات التواصل مع فريقالعمل ويمكن ان يكون هذا راجع من 45.83%
خرى القدرة والمهارة 

 
الى تفهم دور واهمية االخصائي النفسي من فريق العمل ومن جهة ا

 التواصلية التي يتمتع بها الممارس النفسي
فكار فنورد النتائج في الجداول التالية:

أ
 اما فيما يخص تداعي ال

فكار ذات الصلة بموضوع التكوين الجامعي من خالل تداعي  4جدول رقم  
أ
ملخص لال

فكار كما عبر عنها الخصائي النفسي
أ
 ال

النسبة 
 المئوية 

فكار المتداعية فيما يخص موضوع التكوين  التكرارات  
 
 اال

هيل وتكوين  4 16.66%
 
 تا

 يجب ان يتماشى مع متطلبات سوق الشغل  3 12.5%

 الك فاءة المهنية  3  12.5%

 ال يرقى الى المستوى المطلوب  3 12.5%

ئم للممارسة النفسيةغير مال 3 12.5%  

يتميز بالمعارف النظرية في غياب شبه تام للتدريب  2 8.33%
 الميداني 

 التكوين الجامعي مهم وضروري  5 20.83%

بدون تكوين ال يمكن الذهاب بعيدا في مهنة  1 4.16%
 االخصائي النفسي 
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التكرارات والنسبة تشير النتائج المتحصل عليها بعد تفريغ البيانات وجدولتها وحساب عدد 
تت بنسبة 

 
فكار بالنسبة للتكوين الجامعي ا

 
المئوية بالنسبة لعينة الدراسة الى ان تداعي اال

مرتفعة بالنسبة لبعض افراد العينة خصوصا بالنسبة للعبارات التالية "التكوين الجامعي مهم 
تت النسبة المئوية بالتتالي  

 
هيل والتكوين" حيث ا

 
% وهذا 16.66% و20.83وضروري "   " التا

يعكس جوهر تمثالت االخصائيين النفسيين فيما يخص التكوين الجامعي. اما بالنسبة لعبارة 
،" ال يرقى الى المستوى ""يجب ان يتماشى مع متطلبات سوق الشغل "، "الك فاءة المهنية

تت النسبة ب: 
 
% لمجموعة من 12.5المطلوب "، "غير مالئم للممارسة النفسية" فقد ا

يضا جوهر تمثالتهم بالنسبة للتكوين الجامعي، فالتكوين إذا له االخص
 
ائيين وهذا يعكس ا

ساسية لنجاح الممارسة النفسية بكل جوانبها وذلك من خالل تصريح 
 
همية كبيرة وهو ركيزة ا

 
ا

نفسهم.
 
 االخصائيين ا
خصائي النفسي من طرف الخصا5الجدول رقم  

أ
كـثر مالءمة وواقعية لال

أ
ل ئي : تحديد الكلمة ا

نفسه.النفسي  

ك ثر مالءمة وواقعية من طرف االخصائي النفسي نفسه التكرارات   النسبة المئوية
 
 الكلمة اال

 المسؤولية   8 33.33%

 االستبصار  1 4.16%

 الخبرة   7 29.16%

 العبء  1 4.16%

 التكوين  5 20.83%

 العجز   2 8.33%

جدولتها وحساب عدد التكرارات والنسبة تشير النتائج المتحصل عليها بعد تفريغ البيانات و
المئوية , ان : تداعي الكلمات بالنسبة للكلمة التي يراها االخصائي النفسي مالءمة وواقعية 

تت بالنسبة لبعض افراد العينة بنسبة ب
 
خصائي النفسي ا

 
ي ان كلمة" المسؤولية"   %33.33لال

 
ا

تت من بعدها كلمة
 
تت من  %29.16"الخبرة" بنسبة  تمثل بشكل كبير االخصائي النفسي , ا

 
ا

رقام التي حصلنا عليها بالتتالي فيما يخص  %20.83بعدها كلمة " التكوين " بنسبة 
 
وهذه اال

تداعي الكلمات التي تعبر عن االخصائي النفسي تعكس جوهر تمثالت االخصائيين النفسيين 
 نا وذو خبرة ومسؤولية. عنهم , حيث يرى افراد العينة ان االخصائي النفسي يجب ان يكون مكو

كـثر عن راي المجتمع في الخصائي النفسي 6الجدول رقم  
أ
 تحديد الكلمة التي تعبر ا

النسبة  ك ثر عن راي المجتمع في االخصائي النفسي من  التكرارات
 
الكلمة التي تعبر ا
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 وجهة نظره  المئوية

 غير ك فئ 6 25%

 المبالي 5 20.83%

 ال يقنع 4 16.66%

 وحطم 3 % 12.5

 ذو ك فاءة 2 8.33%

 تواصلي 4 16.66%

تشير النتائج المتحصل عليها بعد تفريغ البيانات وجدولتها وحساب عدد التكرارات والنسبة 
 المئوية ان:

تت 
 
ك ثر عن راي المجتمع في االخصائي النفسي ا

 
تداعي الكلمات بالنسبة للكلمة التي تعبر ا
وهي نسب معبرة عن  %16.66و %20.83و %25ية بالنسبة لبعض افراد العينة بالنسب المتتال

فكار سلبية عن االخصائي 
 
راي المجتمع في االخصائي النفسي )من وجهة نظره هو( مرتبطة با

حيان مع الحاالت التي يشرف 
 
نه ال يحقق نتائج إيجابية في اغلب اال

 
النفسي ومهنته، وذلك ال

 %12.5و %16.66النسب بالتتالي عليها.اما بالنسبة للبعض االخر من افراد العينة فاتت 
وهي نسب معبرة ايضا عن راي المجتمع في االخصائي النفسي )من وجهة نظره( وقد  %8.33و

ي 
 
فراد العينة عبرت عن راي المجتمع فيهم ا

 
جاءت هنا بكلمات إيجابية عن االخصائي النفسي، فا

 تمثلهم لما يتمثل المجتمع فيهم. 
 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:

خصائي النفسي
 
ولى: التكوين الجامعي غير منسجم مع الواقع المهني لال

 
 الفرضية اال

التكوين الجامعي في المغرب وخاصة في شعبة علم النفس ال يرقى الى الك فاءة المهنية المطلوب 

ولى الموضحة 
 
توفرها في االخصائي النفسي وهذا كان واضحا من خالل عرض نتائج الفرضية اال

( والتي بينت ضعف على مستوى التكوين الجامعي بما فيه التكوين النظري 2م )في الجدول رق
والميداني الذي يتلقاه طالب علم النفس )من وجهة نظر االخصائي النفسي( , وان التكوين الذي 
تلقاه ال يؤهله للممارسة النفسية في المؤسسات العمومية او الخاصة , وان نسبة قليلة هي التي 

ذاتي خاص على نفقتهم ومنهم من تكون داخل المغرب ومهم من تكون خارجه   خضعت لتكوين 
اما النسبة الكبيرة من العينة فلم تخضع الي تكوين حتى وان خضعت له فمدة التكوين تبقى 

خصائيون النفسيون
 
 .غير كافية حسب ما افاد به اال
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ساسية للتشخيص النفسي اثناء التدريب
 
دوات اال

 
ساهمت في عدم امتالك  كما ان عدم توفر اال

كمل وجه
 
  .المعارف الكافية للممارسة بفعالية والتحكم في التقنيات من اجل القيام بعمله على ا

كدته الدراسة التي انجزتها مجموعة البحث متعددة التخصصات بمركز مدى سنة  
 
 2015وهذا ما ا

حيث كشفت ان حول تمثالت الشباب خرجي شعبة علم النفس لسياسة التشغيل في المغرب، 
بحاث اإلنسانية(. 

 
التكوين الذي يخضعون له غير مالئم لسوق الشغل )مركز مدى للدراسات واال

كما ان اغلب افراد العينة غير راضين على النتائج التي حصلوا عليها خالل مشوارهم الجامعي. 
علم النفس باإلضافة الى ان كل العينة ترى ان التكوين الجامعي ضروري بالنسبة لطلبة شعبة 

كد على ضرورة  (Pascal Le Malefan ;2008 ;p55)وهذا يوافق الراي الذي قال به
 
حيث ا

خصائي النفسي حتى يمتلك الك فاءات المهنية الضرورية. كما ان الممارسة 
 
التكوين بالنسبة لال

ك ثر على النشاط المتخصص 
 
داخل فريق العمل المتخصص يمكن االخصائي النفسي ان يتعرف ا

-Anne)قوم به، ويسمح له بالتعرف على تمثالت ومعايير المجموعة التي يشتغل معهاالذي ي
Marie Viard 2010. P28)  خصائي النفسي يجعل من تواضع

 
ان ضعف التكوين بالنسبة لال

التطبيق والممارسة العنصر السلبي لواقع علم النفس بالمغرب اذ نادرا ما تستثمر نتائجه وابحاثه 
ة التنمية الشاملة وهذا واقع يترجمه تواضع مخرجات البحوث وشبه غياب وانتاجاته في خدم

للمؤسسات المستفيدة منها في التوجيه واالرشاد، االنتقاء واالختيار، التشخيص والعالج، 
هيل والتك فل )الغالي احرشاو مقومات ورهانات وافاق علم النفس بالمغرب(

 
  .التا

نها الممارس للخدمة النفسية بالمؤسسات العمومية الفرضية الثانية: وجود صعوبات يعاني م 
 والخاصة

توجد صعوبات يواجهها االخصائي النفسي اثناء الممارسة النفسية سواء في المؤسسات العمومية 
" ان هناك 3او الخاصة. يتضح من عرض نتائج هذه الفرضية والموضحة في الجدول رقم "

عند اشرافه على الحاالت واهم هذه الصعوبات صعوبات حقيقية يعاني منها االخصائي النفسي 
ظهرت نتائج الدراسة تتمثل في صعوبة على مستوى التواصل مع الحاالت ومع فريق العمل 

 
كما ا

الذي يشتغل معه كما يعاني من صعوبات في تشخيص الحاالت وهذا راجع من جهة الى عدم 
دوات الضرورية للتشخيص كاالختبارات االسقاطية مثال

 
خرى الى قلة الخبرة وجود اال

 
 ومن جهة ا

في الممارسة النفسية وهذا ينعكس سلبا على االخصائي النفسي. باإلضافة انه يجد صعوبة في 
نهم ينتظرون نتائج 

 
التعامل مع عائالت طالبي الخدمة النفسية وذلك لغياب الثقة في ك فاءته ال

 سريعة مما يجعلهم ينظرون اليه نظرة سلبية.
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نه في الممارسة الميدانية زد على هذه الصعو
 
بات صعوبات في تطبيق معرفته االكاديمية ال

يك تشف ان هناك فرق كبير بينها وبين ما حصل عليه من تكوين في الجامعة وهذا ما يؤدي الى 
نه في ك ثير من 

 
ضعف المردوديةمما يجعل فريق العمل الذي يشتغل معه ينظر له نظرة دونية ال

حيان يفتقر االخصائي ال
 
نفسي الى المعارف والمهارات الكافية لممارسة المهنة بفعالية، وهذا اال

, ص حيث الحظ ان العالم العربي فيه  2004يتماشى مع الدراسة التي قام بها "محمد حمدي , 
خر 

 
نوع من القصور في هذه الخدمات النفسية حيث عبر عنها على انها على درجة كبيرة من التا

كد على ان ا
 
لجامعات العربية تخرج اخصائيين قي العلوم النفسية للتدريس والهشاشة كما ا

وليس للعالج".  وهذا بطبيعة الحال ينعكس على عملية التواصل بينهما مما يؤثر على نفسية 
االخصائي النفسي ويجعله يفقد ثقته في نفسه او يحاول ان يطور معارفه في هذا الميدان معتمدا 

 ما ظهر مع بعض افراد عينتنا.  على التكوين الذاتي الخاص وهذا 
فكار والكلمات: 

أ
 اما فيما يخص تداعي ال

على مستوى التكوين الجامعي تبين من خالل نتائج هذه الدراسة ان التكوين الجامعي ضروري -
نه يؤهله لممارسة المهنة بما يك تسبه من ك فاءة في هذا المجال. كما 

 
خصائي النفسي ال

 
بالنسبة لال

يضا من خال
 
ل النتائج ان التكوين الجامعي الذي تلقاه اال خصائي النفسي ال يرقى الى تبين ا

ولى. 
 
 المستوى المطلوب وغير مالئم للممارسة النفسية.   وهذا يبين تحقق الفرضية اال

خصائي النفسي -
 
خصائي النفسي فقد ابانت النتائج على ان اال

 
على مستوى تمثل افراد العينة لال

ينا جيدا ويتمتع بحس المسؤولية وذلك نظرا للدور المهم والحساس يجب ان يكون متكونا تكو
 الذي يلعبه في قطاع الصحة النفسية. 

نه تبين ان هناك اختالف في -
 
على مستوى تمثل االخصائي النفسي لما يتمثله افراد المجتمع بشا

خصائي النفسي من وجهة نظره، ح
 
يث عبر النتائج المتوصل اليها فيما يخص تمثل المجتمع لال

اغلب افراد العينة ان هناك نظرة سلبية اتجاههم وذلك الن مفهوم الخدمة النفسية ما يزال 
غامضا لدى اغلب افراد المجتمع، اما االخصائيين الذين يرون ان نظرة المجتمع إليهم تتميز 
خصائي 

 
ت تعي الدور المهم لال

 
باإليجابية ويمكن تفسير هذا ان بعض فائت المجتمع بدا

 . ا االخصائيين الذين يشتغلون في القطاع الخاصوخصوص
 مناقشة الفرضية العامة: 

من خالل تحليانا وتفسيرنا للنتائج نستنتج انه ليست هناك مطابقة بين بين التكوين الجامعي 
وسوق الشغل فيما يخص االخصائي النفسي وهذا راجع الى وجود بعض القصور والضعف في 

عبة علم النفس، ان هذا الواقع ال يخدم مصالح علم النفس الن التكوين الجامعي فيما يخص ش
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هذه التكوينات سوف يترتب عنها عواقب غير مرغوب فيها والتي ستضر بسمعة الجامعة المغربية 
يضا بعموم المواطنين الذين هم في حاجة الى الخدمات 

 
خصائيين النفسيين وا

 
وبعلم النفس وباال

يعاني من التهميش بفعل غياب قواعد واضحة لعمل  علم النفس  وذلك الن هذا التخصص
خالقية والتنظيمية , ولهذا بات من الضروري تصحيح هذا الوضع 

 
المختص النفسي من الناحية اال

طر المؤهلة والعنصر البشري الفعال من اجل مواكبة 
 
خصوصا إذا علمنا اننا بحاجة الى اال

ال نغفل عن الدور المهم والفعال الذي يلعبه الدينامية التي انخرط فيها المغرب. كما يجب ان 
االخصائي النفسي في كل المجاالت، كالشغل والصحة والتربية وكذلك المجال االجتماعي 

 (Comité de rédaction 2019)ومجال العدالة  
ان هذه المسافة الموجودة بين التكوين الجامعي والممارسة النفسية تضع الممارس للخدمة 

من صعوبات مهنية في المؤسسات التي يشتغل بها. فمن اهم الصعوبات التي النفسية يعاني 
نه لم يتم اعداده بطريقة جيدة 

 
يعاني منها االخصائي النفسي صعوبات على مستوى التشخيص ال

كمل وجه. يضاف الى هذا صعوبات تكمن 
 
لكي يستطيع مواجهة مسؤولياته وممارسة عمله على ا

ي المؤسسات التي يتم فيها التدريب الميداني باإلضافة الى قلة فترة في قلة اإلمكانيات المتاحة ف
التكوين. كل هذا جعل فريق العمل ال يتواصل وال ينسق معه على المستوى المهني، كما ان 
نظرة المجتمع اليه تتميز بالسلبية. كل هذه المشاكل تنعكس على االخصائي النفسي وتحول 

بدوره ينعكس على الممارسة النفسية وبتالي على صورته في دون القيام بواجبه المهني وهذا 
 المجتمع. 

خصائيين النفسيين الممارسين، الن منهم من لجا 
 
وهذه النتيجة ال يمكن تعميمها على كل اال

الى التكوين الذاتي الخاص ليطور من ك فاءته المهنية ويتجاوز الصعوبات على مستوى العمل، 
 نتائج المتوصل اليها. وهذا ما توضح لنا من خالل ال

 الخاتمة: 
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة مساءلة التكوين الجامعي عن مدى مالءمته للممارسة النفسية 
المهنية. وذلك بالكشف عن جوانب القصور في التكوين الجامعي بالنسبة لخريجي شعبة علم 

 النفس. 
رية وعلى الخبرة العملية المتصلة فالتكوين الجامعي يجب ان يكون مؤسس على المعرفة النظ

ساليب العالجية المختلفة واساليب 
 
يضا ان يتعلم اال

 
بمشكالت افراد المجتمع، كما ينبغي ا

االرشاد النفسي، من اجل تطويعها للممارسة النفسية. لكن ما ينبغي االنتباه اليه هو ان الممارسة 
إيجابيا ومؤثرا ويمتلك ك فاءة مهنية النفسية ليست سهلة بل ينبغي ان يكون االخصائي النفسي 
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تؤهله للتعامل مع الحاالت , وهو ما يبدو لب المشكلة التي نواجهها في بلدنا حيث نعاني من 
نقص واضح في عدد االخصائيين النفسيين بصفة عامة والمؤهلين منهم بصفة خاصة , الن علم 

التدريس النظري والى حد ما  النفس ما يزال حبيس الفضاء الجامعي ويحكمه على العموم هاجس
هاجس البحث االكاديمي الذي نادرا ما تعرف نتائجه طريقها الى التوظيف العملي واالستثمار 

 )الغالي احرشاو(التطبيقي, هذا هو واقع حال علم النفس في المغرب 
 رغم ان المجتمع يواجه حاليا تحوالت عديدة تتسبب في الفقدان التدريجي للمرجعيات ولمعالم

( فالدينامية الجديدة التي يعرفها والتغيير العميق لنموذج 2, ص 2019الهوية )رجاء المعترف 
ثيراتهما على طبيعة العالقات االجتماعية وموقع الفرد منها كلها عوامل تفتح 

 
تشكل االسرة بتا

هذا البايب امام وضعيات غير مسبوقة يطبعها التوتر الجسدي والعزلة والهشاشة النفسية، امام 
ثيراتها والمبادرة الى محاولة 

 
الوضع يبقى االخصائيون مطالبون بالتعاطي مع هذه التحوالت وتا

خالقيات المهنة.
 
 تفسيرها ومواكبتها في احترام تام ال

فتواضع الممارسة النفسية بالمغرب يفصح عن ضعف على مستوى التكوين الجامعي بشقيه 
-ودية في التعاطي مع المشاكل النفسيةالنظري والتطبيقي حيث يشكو التخصص من محد

غلبية 
 
االجتماعية التي يتخبط فيها المغاربة سواء كان ذلك على مستوى التشخيص او العالج. فاال

من االخصائيين يعملون في المؤسسات العمومية )المستشفيات والسجون( دون اعداد خاص 
 في هذا المجال. 

 التوصيات: 
مد القصير على وضع-

 
برنامج عمل يهدف الى تجويد التكوين الجامعي بالنسبة  العمل في اال

 لطلبة شعبة علم النفس 
خصائي النفسي وذلك بتوفير اإلمكانيات اللوجستيكية وتوفير -

 
تحسين ظروف العمل لال

 الوسائل المادية والتقنية لتيسير مهمة االخصائي النفسي 
 فسية من اجل تمكينهم من االحترافية تك ثيف الدورات التكوينية بإشراف خبراء في الممارسة الن-
همية كبيرة للتدريبات الميدانية، وذلك إلكساب الممارس النفسي مهارات التطبيق -

 
إعطاء ا

للمعارف التي حصل عليها، بما يشمله ذلك من دقة المالحظة وسرعة البديهة وربط مشكالت 
 المفحوص ببيئته. 

دوار والمهام تحديد برنامج للتدريب الميداني معتمد من طر -
 
ف شعبة علم النفس، يحدد فيه اال
 المطلوب القيام بها من طرف الطالب المتدرب وتحديد شروط ومعايير نجاحه فيه

 المراجع:قائمة 
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ثناء الخدمة المؤثرة على 
أ
بعض نقائص وايجابيات برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

رشادية المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر  الممارسة النفسية وال 
هم مقترحاتهم لتطويرها.

أ
رشاد المدرسي والمهني وا  مستشار ي التوجيه وال 

 -وسطات ولية باتنةدراسة ميدانية بثانويات ومت-
 الجزائر-  01ط.د.هدار يوسف، جامعة الحاج لخضر باتنة  
 الجزائر  -  01د.بعزي سمية، جامعة الحاج لخضر باتنة  

 
 

 مقدمة:
تعتبر وظيفة التربية والتعليم والتكوين والتوجيه النفسي واإلجتماعي واإلرشاد المدرسي والمهني 

قربها إلى هللا
 
عمال وا

 
فضل اال

 
ِّ وا

جل 
 
 سبحانه وتعالى،لذا فقد بعث هللا سبحانه وتعالى من ا

مته بصفة 
 
ها ومرشدا ال ِّ

نا وموج  ِّ
رسوله الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم مربيا ومعلما ومكو 

ياته خاصة وللبشرية جمعاء بصفة عامة.فاهلل تعالى يقول:"
 
رسلنا فيكم رسول يتلوا عليكم ا

أ
كما ا

ية:"  تكونوا تعلمون ويعلمكم الكـتاب والحكمة ويعلمكم مالم
 
 (150)سورة البقرة:ال

علمكم ماجهلتم مما علمنيوقال صلى هللا عليه وسلم:"
أ
ن ا

أ
مرني ربي ا

أ
ن ا

أ
ل ا

أ
 مسلم رواه"    ا

خصائي اإلجتماعي إلى درجة خبير 
 
خصائي النفساني واال

 
ه المدرسي واال ِّ

وهذا ما يرفع درجة الموج 
غراض إقامة المجتمع السليم والك فء والمنتج والصالح و

 
توجيهه التوجيه السليم ليحقق اال

مين على تراث المجتمع 
 
التربوية بما فيها التعليمية والتوجيهية والتكوينية،فهو من جهة القيم اال

كبر على تجديد هذا التراث وتعزيزه،فهذا هو بوجه عام الدور 
 
خرى العامل اال

 
الثقافي،ومن جهة ا

دونه على الذي ينتظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرس ي والمهني والذي سوف يمثلونه ويجس ِّ
رض واقع المؤسسات التعليمية.

 
 ا
ن جودة نظام التوجيه واإلرشاد   

 
تى من الحقيقة التي مؤداها ا

 
إن اإلهتمام بمستشار التوجيه قد ا

داء مستشاري التوجيه 
 
المدرسي والمهني ككل تعتمد اعتمادا رئيسيا على جودة وفعالية وا

ولى على نوع الهيئة التي واإلرشاد المدرس
 
ي إصالح يتوقف بالدرجة اال

 
ن نجاح ا

 
ي والمهني،كما ا

ن إصالح المجتمع هو مرهون بإصالح تكوين 
 
يستند إليها في إنجاز عملية اإلصالح،وال

منهم المجتمع على عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 
المستشارين والمستشارات الذين ا
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بنائهم وبناتهم، فهؤال 
 
ن يقوموا بوظيفة التوجيه ال

 
ء المستشارين والمستشارات اليستطيعون ا

حسن وجه إال إذا نالوا 
 
واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية بجودة وك فاءة وعلى ا

ثناء التكوين الجامعي 
 
هيل بمجموعة من البرامج ا

 
نصيبا وافرا من التعليم واإلعداد والتكوين والتا

ثناء 
 
ي إصالح ينتظر من مستشارين محدودون في تعليمهم وإعدادهم والتكوين ا

 
الخدمة،فا

هيلهم؟ وتكوينهم
 
 وتا

ساسا 
 
ومنه فإن شخصيات المستشارين والمستشارات وصفاتهم ومؤهالتهم وك فاءتهم تعود ا

الة وكذا البرامج التكوينية والتي تتخذ لتعليمهم  ليات الفعَّ
 
ومباشرة إلى مجموعة من التدابير واال

داء المهني لهم.وإعد
 
هيلهم وبالتالي الوصول بهم إلى الجودة والفعالية في اال

 
 ادهم وتكوينهم وتا

وبناءا على ما سبق فإن النهوض بعملية التوجيه النفسي واإلجتماعي واإلرشاد المدرسي والمهني 
حدث المستجدا

 
فضل ال

 
تى ذلك إال بعد القيام باستثمار جيد للطاقات البشرية وتطبيق ا

 
ت ال يتا

ثناء الخدمة وذلك بإدخال 
 
التربوية العملية منها والنظرية خاصة فيما تعلق ببرامج التكوين ا

ن التطورات المعاصرة 
 
ثناء عملية التكوين،ذلك ال

 
وسائل تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال الحديثة ا

ن الحاجة المستمرة إلى عملية استثمار برامج التكوين 
 
بصفة في تدفق معرفي وتقني ورقمي،كما ا

ثناء الخدمة بصفة خاصة جعل من الضروري تطبيق مفهوم التكوين مدى 
 
عامة وبرامج التكوين ا

صبح من اإلتجاهات 
 
الحياة المهنية في تكوين مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني كما ا

 الحديثة التي ينادي بها المختصون في مجال التربية والتكوين والتوجيه.
ثناء الخدمة ونظرا للحاجات الفردية ونظرا لهذه التطو 

 
رات المحدثة في مجال التكوين ا

واإلجتماعية المتزايدة والملحة كما ونوعا بصورة غير معهودة وغير مسبوقة وليس هال نظير في 
الة والراغبة في مزاولة مهنة  تاريخ البشرية لوجود مصدر بشري هائل من الكم والنوع الجيد والفعَّ

المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية بهدف تغطية متطلبات النقص  التوجيه واإلرشاد
صبح 

 
ن واحد وفي عصر متطور ومتسارع،وبذلك ا

 
الناتج عن اإلنفجار المعرفي والديمغرافي وفي ا

هيل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في نظام 
 
اإلتجاه في تعليم وتكوين وإعداد وتا

ظم التقليدية من مثل نظام قبول مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي موحد يجمع في مراحل الن
صة في تكوين مستشاري التوجيه واإلرشاد  والمهني في الجامعات والمعاهد والكليات المتخص ِّ
نظمة تعليمه وإعداده وتكوينه 

 
المدرسي والمهني في وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وا

هيله،إضافة إ
 
لى هذه النظم التقليدية هناك اليوم اتجاهين اليوم في عالم اليوم وتدريبه وتا

الحديث والمعاصر والمتطور وهما نظام التهيئة للممارسة العملية الفعلية للوظيفة ويكون ذلك 
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على شكل برامج تكوين عملي في المؤسسات التكوينية ونظام التكوين المستمر مدى الحياة 
ن البعض يدخل في 

 
 هذا النظام مفهوم التكوين الذاتي والتكوين المبرمج.المهنية مع ا

هم العناصر الرئيسية في عملية 
 
ن مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني يعد من ا

 
وبما ا

ي مؤسسة 
 
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني فهو الفرد الذي يلقى عليه عبء رفع ك فاية ا

ن قضية تدريب مستشار التوجيه
 
واإلرشاد المدرسي والمهني تشغل مكانا بارزا من  تعليمية،كما ا

غلبيتها 
 
اهتمامات الباحثين ويدل على ذلك ك ثرة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع إذ تؤكد ا

همية 
 
ن هذا المجال كان واليزال في حاجة إلى المزيد من الجهود البحثية التي تعكس وزن وا

 
ا

رسي والمهني في المؤسسات التعليمية من جهة ومكانة ودور مستشار التوجيه واإلرشاد المد
خرى وكل هذا 

 
وتلبي متطلبات العصر الذي يعيشه بمتغيراته السريعة والمتالحقة من جهة ا

ثناء الخدمة.
 
خير إلى مجموعة من البرامج التكوينية ا

 
تى إال بإخضاع هذا اال

 
 اليتا

قسام الدراسية
 
نشئت الجامعات والمعاهد والكليات واال

 
الخاصة بإعداد وتعليم   ولذا فقد ا

كاديميا ومهنيا وثقافيا وتكوينيا 
 
وتكوين وتدريب مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

هيلية تزوده 
 
وتدريبيا،وذلك من خالل استحداث البرامج التعليمية والتكوينية والتدريبية و التا

لتوجيهي واإلرشادي المدرسي بالمعارف النظرية والتطبيقية في المجال التربوي والتعليمي وا
 والمهني والتكنولوجي.

وانطالقا مما سبق اتسع مجال تزويد المؤسسات التعليمية بفئة مستشاري التوجيه واإلرشاد 
المدرسي والمهني والتي تحددت مهامهم وفق المراسيم والقوانين والقرارات والمناشير الوزارية 

ليات التعامل مع الصادرة عن الهيئة والسلطة الوصية عليهم،و
 
جل تسهيل عملية ا

 
هذا كله ال

طوار  
 
سرية واإلجتماعية والتعليمية للتالميذ في مختلف اال

 
الصعوبات النفسية والتربوية واال

همها التزايد الكبير في 
 
والسنوات التعليمية والناتجة عن مجموعة من العوامل المختلفة من ا

عداد التالميذ في كافة المراحل والسنوات التع
 
يضا تعدد  -المتوسط -ليمية)اإلبتدائيا

 
الثانوي( وا

 الشعب والتخصصات الدراسية والمهنية.
ثناء الخدمة لفائدة 

 
وبالموازاة ُيالحظ بعض ما تتضمنه برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

مر يدعوا إلى طرح jمستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني من نقائص وايجابيا
 
،وهذا اال

 لتساؤل عن مدى قدرة مستشاري التوجيه ا
دائهم لمختلف مهامهم المنصوص عليها في 

 
واإلرشاد المدرسي والمهني العلمية والعملية في ا

كمل وجه؟وخصوصا وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني؟وما هي 
 
القرارات الوزارية على ا

ثنا
 
ء الخدمة والتي لم تساعد مستشاري نقائص برامج التكوين الجامعي ونقائص برامج التكوين ا
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التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني على ممارسة مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في 
المؤسسات التعليمية من وجهة نظرهم بالشكل المطلوب؟وما هي ايجابيات برامج التكوين 

ثناء الخدمة والتي ساعدت مستش
 
اري التوجيه واإلرشاد الجامعي وايجابيات برامج التكوين ا

المدرسي والمهني على ممارسة مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية 
 من وجهة نظرهم بالشكل المطلوب؟

ومنه تقترح الدراسة الحالية موضوع دراسة بعض نقائص وبعض ايجابيات برامج التكوين 
ثناء الخدمة من وج

 
هة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي الجامعي وبرامج التكوين ا

ثناء الخدمة كمحاولة بسيطة لإلحاطة 
 
والمهني نحو برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

هم مقترحاتهم لتطويرها من وجهة نظر مستشار ي التوجيه 
 
بواقعها ونقائصها وايجابياتها وا

 واإلرشاد المدرسي والمهني.
تي هذه الدراسة ل

 
هدافها وعليه تا

 
كبر بالواقع من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة وا

 
معرفة ا

وهذا ما يجعل التبصر بالمعلومات والنقائص والسلبيات التي تعاني منها برامج التكوين الجامعي 
دق 

 
وسع وا

 
ثناء الخدمة،وبالتالي العمل على فتح المجال لدراستها بشكل ا

 
وبرامج التكوين ا

عمق بما يسمح بمعالجت
 
ها وذلك بهدف المساهمة في اإلقتراح والتطوير،وفي الجانب المقابل وا

ثناء الخدمة وبالتالي العمل على 
 
يضا التبصر بايجابيات برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

 
ا

 تعزيزها والحفاظ عليها.
شكالية الدراسة:-01  ا 
اح هذا النظام وتحقيق مستشار التوجيه يمثل في النظام التربوي مكان الصدارة في إنج إن

هداف التي يسعى إليها باعتباره متغيرا واحدا من بين عدة متغيرات في العملية التربوية ككل 
 
اال

ال في  ثر كبير وفعَّ
 
ن هذا المتغير ذو ا

 
وبصفة عامة،وفي العملية التوجيهية بصفة خاصة،إال ا

 تفكير وسلوك التالميذ في المؤسسات التعليمية.
ضحى اإلهتما

 
ولويات ولقد ا

 
م بمجال التوجيه النفسي واإلجتماعي واإلرشاد المدرسي والمهني من ا

كاديمية والمهارات 
 
الدولة الجزائرية حيث يتطلب ممارسته ضرورة اك تساب المعارف العلمية اال

ين يتوجب إعطاء مكانة 
 
الالزمة والضرورية باعتبار القرن المعاش هو القرن الحادي والعشرين ا

دواره ومسؤولياته التربوية والمهنية واإلجتماعية جديدة والئ قة لم
 
ستشار التوجيه واهتماما بارزا ال

ن يثمر ويرتقي إلى 
 
ي ي نظام توجيه وإرشاد مدرسي ومهني ا

 
واإلقتصادية،حيث اليمكن ال

ن هذه 
 
وضاع مستشار التوجيه،حيث ا

 
لفية دون اإلهتمام با

 
مستوى التطور الحاصل في هذه اال
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لفية تفرض على ال
 
تربوي تحديات كبيرة من حيث الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا الضخمة اال

هيل بشكل مستمر.
 
 وهذا يتطلب اإلستعداد للتعلم الدائم والتكوين والتدريب والتا

دوار كل من مستشار التوجيه في المؤسسة 
 
همية وا

 
درك القائمون على النظام التربوي ا

 
ولقد ا

يع اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة والخاصة بعملية التعليمية فعملوا بحرص على توفير جم
ن وظيفة التوجيه واإلرشاد 

 
هيله تربويا ومسلكيا ومهنيا،ذلك ا

 
إعدادهم وتكوينه وتدريبه وتا

المدرسي والمهني لم تعد عملية عشوائية وعملية اعتباطية ولم تعد مهنة تقوم على الفطرة 
ي موظف 

 
في قطاع التربية يقوم بها )المدير،مستشار التربية، والموهبة والممارسة فقط بمعنى ا

سس 
 
صول العلمية والقواعد الفنية القائمة على ا

 
ساتذة، مشرفي التربية(بل البد من إتقان اال

 
اال

ثناء الخدمة.
 
طر العلمية والمرجعية والنظريات التربوية إلى جانب برامج التكوين ا

 
 مستمدة من اال

داء الدراسي للتلميذ بغض فنوعية تكوين مستشار التوجيه ه
 
ساسي لتحسين اال

 
ي المفتاح اال

و 
 
عداد التالميذ وعن طبيعة البيئة المحيطة بالتلميذ ا

 
النظر عن حالة المؤسسات التعليمية وعن ا

ساتذة 
 
ي من العوامل المرتبطة بالحياة المدرسية للتالميذ في بيئة التعليم والتعلم كطبيعة اال

 
ا

 التعليمية والتجهيزات والبناء المدرسي وكل مرافقه المختلفة.  المقررات الدراسية والوسائل
همية هذه العناصر كلها فإنها تبقى محدودة الفائدة والفعالية ما لم يتوفر مستشار 

 
وبالرغم من ا

وضاع 
 
التوجيه الك فء والمؤهل علميا وعمليا،لذا البد من ضرورة إعادة النظر بصورة جذرية في ا

هيله بما يتماشى ومتطلبات العصر في المجال  مستشار التوجيه وإعداده
 
وتكوينه وتدريبه وتا

 المهني.
وكل هذا لفت اإلنتباه ودفع للقيام بإجراء دراسة استقصائية حول نقائص وايجابيات برامج  
هم 

 
ثناء الخدمة من وجهة نظر مستشاري التوجيه وا

 
التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

خرى ترتبط بها وهذا للوقوف على  مقترحاتهم لتطويرها،وإذ البد
 
يضا من دراسة متغيرات ا

 
ا

ي موقف،ومن هذه المتغيرات)الجنس
 
نماط المحددة للسلوك في ا

 
الخبرة  -المؤهل العلمي -اال

 الشعبة الدراسية الجامعية(.  -المهنية
وللوقوف على حيثيات وتداعيات هذا الوضع تم التقرب من فئة مستشاري التوجيه واإلرشاد 

سي والمهني بهدف الكشف  عن نقائص وايجابيات برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين المدر 
ثناء 

 
ي برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

 
خيرة ا

 
ثناء الخدمة وهل تستجيب هذه اال

 
ا

ما ال 
 
الخدمة لمتطلبات القيام بالعمل الميداني لوظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

 لك ويكون ذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة الحالية.تستجيب لذ
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هم نقائص وايجابيات برامج التكوين الجامعي 
 
وبناءا على ذلك فإن هذه الدراسة تسعى لمعرفة ا

هم مقترحاتهم لتطويرها لما لها من دور في رفع مستوى 
 
ثناء الخدمة ومعرفة ا

 
وبرامج التكوين ا

ن يساعد على البرامج التكوينية الجامعية 
 
نه ا

 
ثناء الخدمة وكل ذلك من شا

 
والبرامج التكوينية ا

داء المهني لمستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية.
 
 تحسين اال

ومن هنا يسعى الطالب في هذه الدراسة لإلجابة عن إشكالية الدراسة المطروحة في شكل 
ساسيين هما:

 
 تساؤلين ا

رشاد المدرسي والمهني لتطوير برامج التكوين *ما هي مقتر  حات مستشاري التوجيه وال 

 الجامعي؟ 
ثناء 

أ
رشاد المدرسي والمهني لتطوير برامج التكوين ا *ما هي مقترحات مستشاري التوجيه وال 

 الخدمة؟
 وعليه فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على تساؤالت  الدراسة التالية:

كوين الجامعي فيما يخص الممارسة النفسية واإلرشادية المدرسية ما هي نقائص برامج الت-1
والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 

 ؟
ما هي ايجابيات برامج التكوين الجامعي فيما يخص الممارسة النفسية واإلرشادية المدرسية -2

يمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني والمهنية في المؤسسات التعل
 ؟
ثناء الخدمة فيما يخص الممارسة النفسية واإلرشادية المدرسية -3

 
ما هي نقائص برامج التكوين ا

والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 ؟
ثناء الخدمة فيما يخص الممارسة النفسية واإلرشادية ما هي ايجابيات برامج -4

 
التكوين ا

المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 والمهني ؟

هداف الدراسة:-02
أ
 ا

ثناء الخدمة من -1
 
هم نقائص برامج التكوين الجامعي و نقائص برامج التكوين ا

 
التعرف على ا

هة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني التي تعيق الممارسة  النفسية وج
واإلرشادية المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية بالشكل المطلوب من وجهة نظر 

 مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
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هم ايجابيات برامج التكوين الجامعي و برامج التك-2
 
ثناء الخدمة من وجهة التعرف على ا

 
وين ا

نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني والتي تعين وتساعد مستشار ي التوجيه على 
النفسية واإلرشادية المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية بالشكل المطلوب من وجهة 

 .نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بشكل جيد وفعال ومثمر
هم مقترحات مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لتطوير برامج -3

 
التعرف على ا

 التكوين الجامعي من وجهة نظرهم.
هم مقترحات مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لتطوير برامج -4

 
التعرف على ا

ثناء الخدمة من وجهة نظرهم.
 
 التكوين ا

مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وواقع برامج الكشف عن طبيعة ونمط ومستوى -5
دوار المناطة بهم.

 
هيلهم للقيام باال

 
ثناء الخدمة وكذا مدى تا

 
 تكوينهم وإعدادهم ا

معرفة الصفات التي يجب توفرها في فئة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ومدى -6
ثناء

 
الخدمة في مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي  توفر هذا النوع من التكوين وهم التكوين ا

 والمهني الموجودين في الميدان.
ثناء الخدمة لتكوين مستشاري -7

 
هداف(برامج التكوين ا

 
الكشف عن مدى مسايرة )محتوى،ا

سس السليمة للبرنامج التكويني الرسمي المسطر من طرف 
 
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لال

ثناء الخدمة.وزارة التربية لفائد
 
 ة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

الكشف عن مختلف برامج العمليات التكوينية التي يخضع لها مستشاري التوجيه واإلرشاد -8
هيلهم وتلبية حاجاتهم ومتطلبات التوجيه واإلرشاد 

 
المدرسي والمهني والهادفة إلى تكوينهم وتا

 المدرسي والمهني.
ي-9

 
هداف المنظومة التربوية وتلبية حاجة  معرفة إلى ا

 
ثناء الخدمة ا

 
مدى تخدم برامج التكوين ا
 مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

دوات برامج تكوين مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -10
 
معرفة طرق ووسائل وا

ثناء الخ
 
نها من سد النقص الموجودة في مرحلة التكوين ا ِّ

 دمة.ومدى تمك 
همية الدراسة:-03
أ
 ا

همية وإلحاحا للمنظومة التربوية الجزائرية وبالذات  -1
 
ك ثر ا

 
إن مثل هذه الدراسات تبدو ا

ي نظام توجيه وإرشاد 
 
ن نجاح ا

 
لمؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التعليم المتوسط،وبما ا

فراد الذين يتعهدونه ويقفون عليه،وبالتالي فإ
 
ن تطوير المؤسسات مدرسي ومهني يتوقف على اال

ن تكوين 
 
التعليمية مرهون بتطوير تكوين مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني،وبما ا
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هم العوامل التي يمكن 
 
ثناء الخدمة يعتبر من ا

 
مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

لقضاء على سلبياته التحكم فيها في ترقية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ورفع مردوديته وا
تي إال بوجود مستشارين مؤهلين عليما ولديهم الصفات والخصائص المعرفية والمسلكية ما 

 
اليا

هداف التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ويتفانون في تطبيقه ويدركون 
 
يجعلهم يؤمنون با
 المفهوم الكلي له.

هداف التوجيه فمستشار التوجيه هو الذي يمثل الطاقة البشرية التي يتوقف 
 
عليها تحقيق ا

هم في 
 
نه مفتاح اإلصالح والتجديد والتصويب كونه العنصر اال

 
واإلرشاد المدرسي والمهني،كما ا

ن محور عملية التوجيه واإلرشاد 
 
الموقف التوجيهي واإلرشادي المدرسي والمهني على الرغم من ا

 
 
و المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية هو التلميذ،حيث ثبت ا

 
و مشكل ا

 
ي سوء ا

 
ن ا

اضطراب يعيشه مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني سيؤدي حتما إلى حدوث اختالل 
في عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وبالتالي عدم الحصول على التوجيه المرغوب 

يضا عدم الحصول على نتائج مرضية في التحصيل الدرا 
 
 سي للتالميذ.والتوجيه السليم للتالميذ وا

همية هذه الدراسة في 
 
ن عملية اإلصالح للمنظومة التربوية مازالت قائمة،فتكمن ا

 
فنظرا إلى ا

ثناء 
 
موضوع اتجاهات مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني نحو برامج التكوين ا

همية الموقع اإلستراتيجي الذي يحتله مستشار التوجيه واإلرشاد المدرس
 
ي الخدمة،وذلك ال

خص والدور الذي يقوم به في 
 
والمهني في المنظومة التربوية ككل وفي المؤسسات التعليمية باال

حد المشرفين الرئيسين 
 
هداف المسطرة من طرف الوزارة الوصية على ذلك،فهو ا

 
تحقيق اال

ول على تحقيق غاياتها على ميدان 
 
والمسؤولين على تنفيذ سياسة الوزارة وهو المسؤول اال

 التعليمية.المؤسسات  
و فشل تجربة  -2

 
هم شرط في نجاح ا

 
همية هذه الدراسة من خالل حصرها ومعالجتها ال

 
تبرز ا

التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وهو مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وطرق رفع 
والمهني ك فاياته وتكيفه المعرفي والوظيفي واإلجتماعي مع متطلبات التوجيه واإلرشاد المدرسي 

هداف وبرامج وطرق جديدة تختلف عن التي 
 
ن هناك ا

 
خصوصا إذا تم التسليم بالمعرفة القائلة ا

ن يتغلب على 
 
وال ا

 
ِّ عنيف يتطلب منه ا

مام تحد 
 
ع مستشار التوجيه فيها ا ين ُوضِّ

 
كانت قائمة ا

يير ضعف إعداده السابق والقيام بمسؤوليات إدارية وتربوية ك ثيرة في ظل هذا التغير والتغ
السريع والمتالحق ليقف على التطورات الجديدة في مجال التكوين ليفهمها ويستفيد منها 

 ويطبقها في عمله المهني بما فيها النظري والتطبيقي.
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همية هذه الدراسة تتضح في كونها تساهم نتائجها في إعطاء تصور واضح للقائمين على برامج -3
 
ا

ثناء الخدمة ومنه الوقوف على
 
جوانبه السلبية واإليجابية،فما كان سلبيا يجب التخلص  التكوين ا

ن تمتع مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 
منه وما كان إيجابيا يجب تطويره،كما ا

ن تزيد من مردوديته ورفع مستوى فعاليته 
 
نها ا

 
باتجاهات نفسية إيجابية ومعنويات عالية من شا

 
 
هم قطاع حيوي في المجتمع ا

 
و ال وهو قطاع التربية والتعليم الذي يعتبر الغاية في تنمية ا

ن واحد.
 
 والوسيلة في ا

وبذلك فقد تم التقرير بالدور كطالب في مجال التوجيه واإٍلرشاد المدرسي والمهني ضرورة إبراز 
ثناء الخدمة وضرورة استمرارها طيلة مدة الحياة المهنية إلك تساب 

 
همية برامج التكوين ا

 
مدى ا

ية المهارات لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات المعارف وتنم
ساسية والبيداغوجية التي من خاللها تبنى باقي المراحل 

 
خيرة القاعدة اال

 
التعليمية باعتبار هذه اال

ثناء 
 
التعليمية والدراسية بما فيها التكوينية في المرحلة الجامعية والمهنية في مرحلة التكوين ا

 دمة.الخ
 تساؤلت الدراسة:-04
ماهي نقائص برامج التكوين الجامعي فيما يخص اإلعداد للممارسة النفسية واإلرشادية -1

المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 والمهني؟

ممارسة النفسية واإلرشادية ماهي إيجابيات برامج التكوين الجامعي فيما يخص اإلعداد لل-2
المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد 

 والمدرسي والمهني؟
ثناء الخدمة فيما يخص اإلعداد للممارسة النفسية واإلرشادية -3

 
ماهي نقائص برامج التكوين ا

ر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظ
 والمهني؟

ثناء الخدمة فيما يخص اإلعداد للممارسة النفسية واإلرشادية -4
 
ماهي إيجابيات برامج التكوين ا

المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 والمهني؟

واإلرشاد المدرسي والمهني لتطوير برامج التكوين الجامعي  ماهي مقترحات مستشاري التوجيه-5
 من وجهة نظرهم؟
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ثناء -6
 
ماهي مقترحات مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لتطوير برامج التكوين ا

 الخدمة من وجهة نظرهم؟
صطالحية لمفاهيم الدراسة:-05  التعاريف ال 
 التكوين: -1
شاده التكوين كلالتعريف اللغوي:-1-1

 
سس الشيء وا

 
ن تكوينا بمعنى ا مة مشتقة من الفعل كوَّ

ه. 
 
نشا

 
ي ا

 
 ا

 (63،ص  1979)علي بن هادية و باحسن،بليس،                   

صطالحي: -1-2 نه:"كل نشاط علمي منظم التعريف ال 
 
يعرف "ناصر الدين زبدي" التكوين با

ارات وفنيات التدريس والتحكم  يهدف إلى تحقيق المعرفة الكافية القابلة للتطور واك تساب مه
 الجيد في معرفة الجانب اإلنساني في التلميذ ونواحي نموه النفسي في مختلف مراحل نموه".

 (93،ص 1979)ناصر الدين،زبدي،
ِّس الناشئ إعدادا محكما واإلهتمام به قبل مباشرة 

نه: "هو إعداد المدر 
 
يعرفه "جبرائيل بشارة" با

ثناء الخدمة لرفع مستواه الثقافي  الخدمة ويستمر هذا اإلهتمام
 
خالل مراحل الحياة المهنية ا

 والمهني".
 (27)جبرائيل بشارة،د,س،ص                                                                    

نه:"عبارة عن مجموعة من النشاطات التي تستهدف Silvio Montareltoعرف)
 
(التكوين با

ن بالم ِّ
 عارف والك فاءات المهنية المناسبة".تزويد المتكو 

عمال ذات طبيعة مهنية"
 
 "التكوين يدل على إحداث تغيير إرادي في سلوك الراشدين في ا

 (09،ص  1998)لحسن بوعبد هللا و محمد مقداد،                           
لى تغيير :"عملية تقوم بنقل مجموعة مترابطة من المعارف والمهارات تؤدي بالفرد إالتكوين هو

خرى".  
 
 (23،ص  1998)عبد الكريم قريشي،عام يسمح له بالقيام بمهام ا

نواع التكوين:-2
أ
 ا
ولي:-2-1

أ
يتم هذا التكوين في المعاهد ومراكز التكوين والجامعات،وفيه يتم التزود التكوين ال

داء بالمعارف والمهارات الضرورية باإلضافة إلى تعلم طرق استخدام التقنيات المختلفة وطيفي
 
ة ا

هيله لوظيفته.
 
 مهام معينة وغير ذلك مما يحتاجه المتكون في مجاله بهدف إعداده وتا

رشاد المدرسي والمهني: ولي لمستشاري التوجيه وال 
أ
ولي والتكوين ال

 
يتم التكوين اال

لمستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني على مستوى الجامعة بقسم علم النفس وعلوم 
رط
 
 وفونيا،حيث يهدف هذا التكوين إلى إعداد إطارات علميا ومهنيا وقادرة على:التربية واال
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 *تشخيص مشكالت التالميذ ومشكالت المؤسسة التعليمية واقتراح الحلول الالزمة لها.
و خارجه لتطويره في مجال اإلختصاص.

 
 *انجاز البحث العلمي بفعالية في الميدان ا
رطوفونيا لمدة سنة واحدة حيث يدر س الطالب الجامعي بفرع علم ا

 
لنفس وعلوم التربية واال

مقاييس الجذع المشترك ثم يتخصص في السنة الثانية والسنة الثالثة وفي طور الماستر في 
و علم 

 
و علم النفس التربوي ا

 
إحدى تخصصات علم النفس وفقا لتوجهه علم النفس المدرسي ا

و إلى اخت
 
و علم النفس تنظيم وعمل ا

 
صاصات علوم التربية كالتكوين والتسيير النفس العيادي ا

و التربية 
 
و التربية الخاصة ا

 
و التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي ا

 
في قطاع التربية ا

العالجية،كما يتزود الطالب بالمعارف العلمية في ميدان تشخيص المشكالت وإيجاد الحلول 
ساليب و

 
دوات البحث العلمي الميداني.المناسبة لها في مجال التخصص باإلضافة إلى تزويده با

 
 ا

يجي معاهد التكوين الذين التكوين المتواصل:-2-2 ِّ
ه إلى هذا التكوين المعلمين خر  وُيتوجَّ

صين ويستعدون للترسيم،فيخضعون للبرامج المقررة في  ِّ
يزاولون مهنة التعليم بصفتهم مترب 

جل تعزيز المعلومات النظرية 
 
والتطبيقية المك تسبة معاهد التكوين ومؤسسات التعليم من ا

مام المشاكل الحقيقية للوظيفية والتكيف معها.
 
،ص  1975)مجلة التربية والتكوين،ووضعهم ا

22)                                      
ثناء الخدمة)التكوين المستمر(:-2-3

أ
يغطي هذا التكوين الحياة المهنية من الترسيم التكوين ا

ين تكوينا خاصا للرفع من مستواهم العلمي والتربوي والمهني إلى التقاعد،فيتم تكوين الموظف
وإعدادهم إعدادا مهنيا للتمكن من التكيف مع الوسط المهني باإلضافة إلى إطالعهم على 

 المستجدات وتعميق معارفهم.
شكال مختلفة وهي:

أ
ثناء الخدمة ا

أ
 وللتكوين ا

نين تخص كل مايهمهم في يتمثل في تقديم مواضيع نظرية للمتالتكوين النظري:-2-3-1 ِّ
كو 

حياتهم المهنية كالتشريع المدرسي والتشريع المهني وكذلك كيفية استخدام بعض الطرق 
ساليب والوسائل البيداغوجية وغيرها من المواضيع النظرية.

 
 واال
ل التكوين النظري بحيث يرفع من مستوى النوعية لدى التكوين التطبيقي:-2-3-2 ِّ وهو يكم 

ص من  ِّ
خالل تدريبه الطرائق النشيطة والحديثة وتدريبهم على كيفية استخدام الوسائل المترب 

 التربوية بشكل صحيح السيما الجديد منها.
جل تطبيق مك تسباتهم النظرية وهي التربص:-2-3-3

 
نين إلى الميدان من ا ِّ

وفيه يتم نزول المتكو 
ن غيره  ِّ

يقوم بالعمل،ثم تليها مرحلة تنقسم إلى مراحل هي:مرحلة المشاهدة حيث يشاهد المتكو 
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ل  ِّ تي مرحلة التربص المقررة لتكم 
 
التجريب وذلك بتجسيد الخبرات التي حصل عليها عمليا،ثم تا

طول.
 
خذ وقت ا

 
 المرحلتين السابقتين وهي تا

يام الدراسية:-2-3-4
أ
خالق المهنية وبعض ال

 
يام للتشريع المدرسي واال

 
وتخصص هذه اال

لجديدة والعصرية والمستجدة قصد دعم الممارسة الواعية والذكية المواضيع الهامة والمواضيع ا
ساليب والتقنيات التربوية والبرامج الجاري العمل بعها في الوقت 

 
لمهنة وإثارة التفكير حول اال

 الحالي.
و بعض يوم يتم فيها التقاء الملتقيات والندوات التربوية:-2-3-5

 
وهي عملية تكوينية تدوم يوم ا

ماكن مختلفة للبحث ولمشاورة وتبادل الخبرات في مجموعة من ال
 
خبراء وذوي اإلختصاص من ا

 موضوع ما يتم مناقشته والخروج من ذلك بتوجيهات وتوصيات واقتراحات.
يقوم هذا التكوين على المجهود الفردي للموظف عن طريق مطالعة التكوين الذاتي:-2-3-6

نترنت والتعلم باستخدام الك تب والمجالت واإلحتكاك بذوي الخبرة، باإلضا
 
فة إلى البحث في اال

البرمجيات التعليمية إلى غير ذلك من المعلومات التربوية اإلنمائية والتثقيفية وذلك بهدف 
داء المهني.

 
 تجديد المعلومات وتحسين المستوى المعرفي واال

رشاد المدرسي: -3 حد مجاالت العمل المهني لال 
 
نه:"ا

 
لمرشد يعرف اإلرشاد المدرسي على ا

و مواجهة 
 
ساسا إلى تنمية الطالب سواء من خالل تدعيم قدراتهم ا

 
الطالبي الذي يهدف ا

مشكالتهم وذلك عن طريق التعاون المخطط بين كل من التخصصات المختلفة بالمدرسة وبين 
المرشد الطالبي والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة مع محاولة اإلستفادة من جميع الموارد 

و
 
هداف في إطار السياسة العامة  المتاحة ا

 
التي يمكن إيجادها لتحقيق مايصبوا إليه المجال من ا

بو عبادة وعبد المجيد بن طاش نيازي،
 
 (203،ص  2001للدولة". )صالح بن عبد هللا،ا

نه:
أ
رشاد المدرسي با "عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط يعرف حامد عبد السالم زهران ال 

ن يختار نوع الدراسة والمناهج المناسبة  التربوية التي تتالءم مع
 
هدافه،وا

 
قدراته وميوله وا

والمواد الدراسية التي تساعده في اك تشاف اإلمكانات التربوية فيما بعد المستوى التعليمي 
الحاضر ومساعدته في النجاح في برنامجه التربوي والمساعدة في تشخيص وعالج المشكالت 

 (377،ص  1980وي بصفة عامة". )حامد عبد السالم،زهران،التربوية بما يحقق توافقه الترب
ن المرشد المدرسي يعد 

 
من خالل التعاريف السابقة حول مفهوم اإلرشاد المدرسي يتضح ا

هداف 
 
البرامج والخدمات ويقدمها لتالميذ المدارس على اختالف مستوياتهم بقصد تحقيق ا

قصى حد م
 
مكن ومساعدتهم لإلستفادة من الفرص التربية الحديثة وتنمية شخصية الطالب إلى ا

 والخبرات المدرسية المتاحة بما تسمح به قدراتهم واستعداداتهم المختلفة.
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ص وله دور متميز في المرشد التربوي:-4 ن المرشد التربوي هو:"مهني متخص ِّ
 
يرى "هويت" ا

ن العاملين في برنامج الخدمات المدرسية وهو اإلرشاد النفسي وتتمثل العالقة بينه وبين غيره م
ساس قدرته على تقديم اإلستشارات في مجال تخصصه". 

 
)رمضان برنامج الخدمات على ا

 (25،ص  1992محمد،القذافي،
هين النفسيين: ِّ

مريكية للمرشدين والموج 
أ
فه الرابطة ال ِّ

ه النفسي في وتعر  ِّ
و الموج 

 
المرشد ا
نه:"هو المهني الذي يقع عليه عبء مساعدة

 
جميع الطلبة ومقابلة  المؤسسة التعليمية با

،ص 1992احتياجات نموهم وما يصادفونه من مشاكل في حياتهم".) رمضان محمد،القذافي،
28) 

نه:"عضو من الطاقم التربوي يعمل تحت إشراف إدارة 
 
فته النصوص الرسمية الجزائرية با وقد عرَّ

داء التربوي مدرسية ويعمل على المتابعة النفسية والتربوية واإلسهام الفعلي في رفع مس
 
توى اال

داءات الفردية للتالميذ".)وزارة التربية الوطنية،
 
 -219،القرار رقم 1991للمؤسسات التعليمية واال

124) 
رشاد المدرسي والمهني:-5  مهام مستشار التوجيه وال 

ن مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بالقرار رقم   124 -219في المرسوم الجزائري ُعي ِّ
(المؤرخ 124 -631(والقرار رقم)124-219، وحدد مهامه في القرار رقم)1991سبتمبر  18خ:بتاري

 وهذه المهام تتمثل فيما يلي:  1993في سنة  
 التعرف على التالميذ وطموحاتهم.-1
 تقويم استعدادات التالميذ ونتائجهم المدرسية.-2
 بوية وخارجها.تطوير قنوات التواصل اإلجتماعي والتربوي داخل المؤسسة التر-3
،القرار رقم 1991المساهمة في سير المسار التربوي للتالميذ وإرشادهم.)وزارة التربية الوطنية،-4

219-124) 
 القيام بنشاطات تقنية إدارية من خالل عملية انتقال التالميذ-5
القيام بالتتبع النفسي للتالميذ بتطبيق اإلختبارات النفسية والروائز لتسهيل التعرف -6
 (124  -613،القرار رقم  1992ليه.)وزارة التربية الوطنية،ع
ثناء الخدمة:-6

أ
 التكوين ا

صطالحي:  التعريف ال 
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ِّف "
خرون" صالح نازلييعر 

 
نه:"السبيل للنمو المهني والحصول على المزيد من   وا

 
التكوين با

داء المعلم وإنتاجية التعليم وتكييف 
 
المعلم الخبرات الثقافية واإلجتماعية ورفع مستوى ا

 لمختلف التغيرات المتالحقة في شتى نواحي الحياة في العصر الراهن".
ثناء الخدمة:

أ
ثناء الخدمة والتكوين ا

 
هو تلك العملية اإلرشادية والتوجيهية والتي تقدم للمعلمين ا

نهم من  ِّ
دائهم وسلوكهم واتجاهاتهم تمك 

 
بهدف إحداث تغييرات في معلوماتهم وخبراتهم وطرق ا

قتهم الكامنة بهدف رفع مستوى ك فاءتهم في ممارستهم عملهم التربوي بطريقة استغالل طا
 منظمة وإنتاجية عالية واإلسهام في تحقيق خطة التنمية.

نشطة المخططة في ضوء فلسفة وإستراتيجية واضحة منبثقة من 
 
هو مجموعة من البرامج واال

هيل
 
و  فلسفة وسياسة المجتمع عامة والتعليم خاصة تهدف إلى التا

 
و التجديد ا

 
العلمي والتربوي ا

نها تمكينهم من زيادة ك فاءتهم.
 
 التوجيه والتي من شا

ن المعلمين من النمو في مهنة التعليم بالحصول على مزيد  ِّ
م يمك  إنه كل برنامج مخطط ومنظَّ

نه رفع مستوى عملية التعلم والتعليم وزيادة طاقة 
 
من الخبرات الثقافية والسلوكية وكل ما من شا

ن يتم في خطة مسبقة وفي إطار جماعي ال
 
ثناء الخدمة ا

 
معلمين اإلنتاجية والبد لهذا التكوين ا

خرون،
 
                               (99،ص  1989تعاوني وبموجب فلسفة مستنيرة.   )نازلي،صالح وا

جرائية لمتغيرات الدراسة:-06  التعاريف ال 
وص الرسمية والقانونية والتنظيمية والتشريعية هو المدة الزمنية المحددة في النصالتكوين:-1

قسامها الدراسية 
 
والتي يقضيها مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في الجامعة وفي ا

قين والتي الغرض منها إكساب هؤالء مستشاري  ساتذة مطب ِّ
 
ساتذة محاضرين وا

 
تحت إشراف ا

ارف النظرية والتطبيقية وكيفية استعمال التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني المتمدرسين المع
الوسائل المادية والبشرية وكيفية توظيف المادة النظرية في مجال التوجيه واإلرشاد المدرسي 

 والمهني ومعرفة طرق توجيه وإرشاد التالميذ في اختيار الشعب الدراسية والمهنية.
كاديميبرامج التكوين الجامعي:-2

 
والتربوي والمهني التي تلقاها  تتمثل في برامج اإلعداد اال

مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني طيلة سنوات دراسته بالجامعة من خالل تزويده 
داء مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي 

 
بالمعارف والمهارات النظرية والتطبيقية والتي تؤهله ال

 والمهني.
ثناء الخدمة:-3

أ
يام الدراسية التي   ويقصد بها كل البرامجبرامج التكوين ا

 
والندوات والملتقيات واال

يلتحق بها مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني والتي تنظمها الجهات والهيائت 
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والسلطات الوصية على ذلك والممثلة في)مديرية التربية،مراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 والمهني،وزارة التربية الوطنية(.

يضا برام
 
ثناء الخدمة برامج اإلعداد المهني التي يتلقاها مستشاري كما تتضمن ا

 
ج التكوين ا

داء عملهم بهدف تحسين مستواهم المعرفي 
 
ثناء ا

 
التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني دوريا ا

والوظيفي ورفع ك فاءتهم وك فاياتهم المهنية لتساعد مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 والتغيرات الجديدة.على مواكبة التطورات  

رشاد المدرسي والمهني:-4  مستشار التوجيه وال 
ص ومؤهل ومتحصل على شهادة جامعية في شعبة علم اإلجتماع بكل تخصصاته  هو فرد متخص ِّ
و في شعبة علوم التربية بكل تخصصاتها،ويعمل في 

 
وفي شعبة علم النفس بكل تخصصاته ا

 
ا

و 
 
حيان يعمل في مؤسسة تربوية تعليمة)مؤسسة الثانوية ا

 
مؤسسة المتوسطة(وفي بعض اال

مؤسسة الثانوية وله مقاطعة كبيرة للتدخل والتي تتكون من مجموعة المتوسطات التابعة لتلك 
نه يعمل 

 
ي يعمل فيها(،كما يعتبر من الطاقم اإلداري والتربوي حيث ا

 
الثانوية التي يقيم فيها)ا

لتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ويقم تحت سلطة مدير الثانوية وتحت تسيير مدير مركز ا
بعملية إعالم وتوجيه وإرشاد التالميذ بكل ما يتعلق بالمسار الدراسي والمهني لهم وتوجيههم من 
ولى 

 
ولى متوسط ومن السنة الرابعة متوسط إلى السنة ا

 
السنة الخامسة ابتدائي إلى السنة اال

ولى ثانوي إلى السنة الثانية
 
ثانوي،كما يعمل على متابعة ومرافقة التالميذ  ثانوي،ومن السنة اال

 وتوجيههم وإرشادهم وتقويم نتائجهم الدراسية.
 عرض نتائج تساؤلت الدراسة وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها:-07
ول وتحليها ومناقشتها وتفسيرها:-1

أ
 عرض نتائج التساؤل ال

ول على ما يلي:
 
 ينص التساؤل اال

رشادية المدرسية ما هي نقائص برامج التكوين ا لجامعي فيما يخص الممارسة النفسية وال 
رشاد المدرسي  والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه وال 

 والمهني ؟
 الجدول التالي يوضح نتائج ذلك فيما يلي: 

(يوضح نقائص برامج التكوين الجامعي من وجهة نظر مستشاري التوجيه  05جدول رقم)
 رسي والمهني:المد

نواع النقائص
أ
 %النسبة الموئية  العدد)التكرار( ا
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عدم وجود التوافق بين برامج التكوين 
الجامعي وميدان العمل في المؤسسة 

 التربوية
84 80.76  % 

 %  77.88 81 التربصات الميدانية

 %  69.23 72 الدروس المقررة

 %  65.38 68 طبيعة المقاييس المدرسة في الجامعة

سئلة اإلمتحانات ومستوى قياسها مضمو
 
ن ا

 لمستوى الطلبة واجراءات تسييرها وتنظيمها
68 65.38  % 

 %  61.53 64 طريقة تقويم الطلبة

ساتذة
 
 %  53.48 56 ك فاءة اال

خرى 
 
 %  23.07 24 نقائص ا

 %100 517 المجموع 

ن:05يتضح من خالل الجدول رقم)(:05التعليق على معطيات الجدول رقم)
 
 (ا

التي تكررت في استجابات مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني فيما يتعلق  النقائص
وحظ من خالل تبويب وتفريغ البيانات 

ُ
ببرامج التكوين الجامعي تنقسم إلى ثمانية محاور،وقد ل

ن: )
 
نها جاءت متباينة التخصص ومختلفة في النسب،حيث ا

 
(من النقائص في برامج %80.76ا

موجودة في عدم وجود التوافق بين برامج التكوين الجامعي وميدان العمل في التكوين الجامعي 
مر يدعو المؤسسة 

 
كبر نسبة،وهذا اال

 
المؤسسة التربوية،وهي إحدى النقائص التي حصلت على ا

خذ بالمعطيات بما يحتاجه سوق 
 
الجامعية إلى عملية التخطيط واإلستشراف المستقبلي لال

مقاييس والتي ينبغي التركيز عليها وإعطائها حيزا ومجاال من الشغل من مناصب في تخصصات و
مر 
 
ساسية، كما يدعو اال

 
ساتذة مرتكزة بصفة ا

 
ن تكون محاضرات اال

 
يضا ا

 
التطبيق الميداني،ا

يضا القائمين على التوظيف في المؤسسات التعليمية إلى ضرورة مراعاة التخصص 
 
والحاجة ا

والصرامة في وضع الفرد المناسب في المكان  الدراسي في الجامعة بشكل دقيق وبالجدية
 المناسب.

كبر نسبة مئوية جاءت في محور نقص التربصات الميدانية بالنسبة لبرامج التكوين 
 
*ثاني ا

(.ومنه يمكن القول بالنسبة للتربصات الميدانية %  77.88الجامعي جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )
نه يوجد نقص كبير في التربص الميداني للط

 
ثناء إرساله إلى المؤسسة التربوية ا

 
الب الجمعي ا

راء وتصريحات بعض 
 
إلجراء تربص ميداني وإعداد تقرير كامل حول التربص وهذا حسب ا
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صين الجدد  ِّ
ي المترب 

 
مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني خاصة حديثي التوظيف ا

ن الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بمستشار التوجيه واإلر 
 
و ا
 
شاد المدرسي والمهني،ا

مر مقتصرا على انجاز بعض البحوث الميدانية 
 
خر وبقي اال

 
صال لدى البعض اال

 
التربصات ال توجد ا
 في مقاييس محدودة.

ن اإلطارات 
 
حيان،ال

 
يضا بمستوى التربص إذ كان شكلي في بعض اال

 
كما ترتبط هذه النسبة ا

ستاذ المشرف 
 
مر باال

 
و مستشار التوجيه المشرفة عليه سواء تعلق اال

 
على التربص الميداني ا

ة ومؤهلة علميا ومهنيا 
 
المستقبل للطالب بهدف إجراء التربص الميداني لديه لم تكن إطارات ك فا

صون إال بصرة قليلة جدا  ِّ
يضا قصر مدة التربص الميداني وبالتالي لم يستفد منه الطلبة المترب 

 
,ا

نه لم يكن هادفا لتهيئتهم للعمل في المست
 
قبل للقيام بوظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي ال

 والمهني بك فاءة وجدة ونجاعة.
يضا بنسبة مئوية معتبرة قدرت ب )

 
ما بالنسبة للدروس المقررة فقد جاءت ا

 
(.فحسب % 69.23ا

ن الدروس المقررة في 
 
راء وتصريحات مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

 
استطالع ا

غلبي
 
تها نظرية وبعيدة عن واقع عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي سنوات التكوين ا

نها لم تخدم وظيفة مستشار التوجيه 
 
والمهني ولم تكن اإلستفادة منها كبيرة إضافة إلى ذلك ا

 واإلرشاد المدرسي والمهني غال بشكل بسيط وبالتحديد التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
ن هناك عجز فادح في الد

 
نواع المقابالت كما ا

 
روس المتضمنة طرائق ومراحل إجراء مختلف ا

التوجيهية والمقابالت اإلرشادية المدرسية والمهنية خاصة المقابالت اإلرشادية الفردية 
والمقابالت اإلرشادية الجماعية ونظريات اإلرشاد المباشر ونظريات اإلرشاد غير المباشر)اإلرشاد 

ء وتطبيق الروائز واإلختبارات النفسية والتربوية والمدرسية المتمركز حول العميل(وكيفية بنا
والمهنية واستبيان الميول واإلهتمامات،والعملية اإلرشادية والتحكم في مراحلها وكل ما يتعلق 
ن 
 
سري،كما ا

 
سرية والمدرسية ومشكالت الطفولة والمراهقة واإلرشاد اال

 
بها والمشكالت اال

كزة ومغير معمقة في التخصص الدراسي خاصة شعبة علوم المعلومات سطحية وعابرة وعير مر 
التربية بكل تخصصاتها وشعبة علم النفس بتخصصيها:علم النفس المدرسي وعلم النفس 

 التربوي.
سئلة اإلمتحانات ومستوى قياسها 

 
سة في الجامعة ومضمون ا ما بالنسبة لطبيعة المقاييس المدرَّ

 
ا

 65.38مها فقد حصلتا على نفس النسبة والمقدرة ب )لمستوى الطلبة واجراءات تسييرها وتنظي
%.) 
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سة في الجامعة يمكن إرجاعها إلى مجموعة من العوامل  فبالنسبة لطبيعة المقاييس المدرَّ
سباب التالية:

 
 واال

ن مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لم يتكونوا في المقاييس التي تتناول وظيفة 
 
ا

ن محتوى البرنامج الدراسي ال يحتوي عليها بالنسبة التوجيه واإلرشاد المد
 
رسي والمهني،إذ ا

لشعبة علم اإلجتماع بكل تخصصاتها،وشعبة علم النفس بكل تخصصاتها باستثناء تخصصين 
نها 

 
منهما هما على الترتيب تخصص علم النفس المدرسي وتخصص علم النفس التربوي،وال

سي والمهني ومعطيات المحيط التربوي والمدرسي تخصصات بعيدة عن التوجيه واإلرشاد والمدر 

 والمهني في المؤسسات التعليمية.
ن 
 
ذكر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني المنتمين إلى تخصص علم النفس التربوي ا

منهاجهم الدراسي ال يحتوي على مقياس دراسة الحالة والمقابلة اإلرشادية واإلختبارات النفسية 
ساسية لممارسة والتربوية 

 
خر الدراسي، باعتبار هذه المقاييس ضرورية وهامة وا

 
وسيكولوجية التا

 وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
نه رغم 

 
يرى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ذوي تخصص علم النفس المدرسي ا

ن محتوى التوجيه المدر  -وجود برنامج جيد في بعض المقاييس)دراسة الحالة
 
سي والمهني(إال ا

م ال يستوفي البرنامج الدراسي.  المقاييس المقدَّ
*ذكر بعض مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني عدم إتمام محتوى البرنامج الدراسي في 

(وهذا بسبب الغياب LMDجميع المقاييس خالل سنوات التكوين خاصة في ظل نظام الجديد)
ساتذة والطلب

 
 ة ناهيك عن اإلضرابات وكذا طول مدى العطل الجامعية.المتكرر لال

راء وتصريحا بعض مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 
والواضح من خال استقراء ا

ن برامج التكوين الجامعي الحالية ال تتوافق وال تتطابق إطالقا مع وظيفة التوجيه 
 
يقرون ا

 واإلرشاد المدرسي والمهني.
ن هناك مقا

 
ييس لم يؤخذ محتواها معارفها كاملة بل هي ناقصة من حيث التزود كما ا

نها تتوافق وتتطابق تماما مع ما توصل إليه 
 
بالمعلومات وهذه النتيجة يمكن القول ا

ن)هللا بوعبد لحسنالباحث"
 
نت ا ن %71" من جامعة بسكرة والتي بيَّ

 
فراد العينة ترى ا

 
(من ا

المعلومات والمعارف في التخصصات التي يتواجدون فيها البرامج الدراسية الجامعية لم تزودهم ب
خرى يمكن اإلستغناء عنها". )لحسن بوعبد هللا،

 
 -54،ص 1998وبعض مقرراتها تمتاز بالتكرار وا

120) 
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سئلة اإلمتحانات ومستواها 
 
يضا جاءت نسبة نقائص برامج التكوين الجامعي المتعقلة بمضمون ا

 
ا

ها بنفس نسبة طبيعة المقاييس المدرسة في الجامعة والمقدرة القياسي وإجراءات تنظيمها وتسيير 
ن اإلمتحانات % 65.38ب )

 
(،حيث يرى بعض مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

ستاذة التقيس حقيقة وبصفة فعلية 
 
التي يجتازها الطلبة في الجامعة والمعدة من طرف اال

نها امتحانات ليست في مستوى وموضوعية ما تلقاه الطلبة من محتوى البرنام
 
ج الدراسي،بمعنى ا

نين  ِّ
ساتذة غير مكو 

 
ن اال

 
قل منها بذلك،وهذا يعوج إلى ا

 
المرحلة التي يدرس فيها الطلبة بل هي ا

ضف 
 
سئلة اإلمتحانات ا

 
في طريقة بناء اإلختبارات التحصيلية في المرحلة الجامعية وفي صياغة ا

سلوب الغش في ا
 
إلمتحانات بشتى الطرق والوسائل التكنولوجية إلى ذلك انتهاج الطلبة ا

 الحديثة والمعاصرة وهم في هذا المرحلة  والمستوى من التعليم.
ثر على مستوى تكوين الطلبة من الناحية العلمية والمهنية والطين سوف 

 
وبالتالي كل هذا ا

جيال الغد والمستقبل القريب والبعيد 
 
نوا ا ِّ

هوا ومكو  ِّ
وا وموج  في المؤسسات يصبحون ُمَربُّ

طوراها التعليمية )اإلبتدائي
 
نوا  -الثانوي -المتوسط-التعليمية بمختلف ا ِّ

الجامعي(فكيف يكو 
نوا بالشكل العلمي الصحيح والمطلوب والمتفق عليه في المنظمات  هؤالء غيرهم وهم لم يكوَّ

و من الجانب المهني
 
كاديمي ا

 
 .الخاصة بالعلوم والتربية سواء من الجانب العلمي اال

 61.53بينما جاءت نسبة نقائص برامج التكوين الجامعي المتعلقة بطريقة تقويم الطلبة)
عمال %

 
(وهذا يعود لغياب شبكة تقويم الطلبة في اإلمتحانات خاصة ما تعلق باال

ة)حصة  عمال الموجهَّ
 
ن بعض الطلبة ال يقومون بحضور حصص اال

 
هة،حيث ا الموجَّ

عمال والن
 
خير التطبيقات(وال ينجزون اال

 
شاطات والبحوث المطلوبة منهم ورغم كل ذلك وفي اال

ة وال تحسبهم لهم الغيابات وال يقصون من  عمال الموجهَّ
 
يحصلون على نقاط جيدة في اال

كاديمي والتكوين المهني 
 
المقاييس في فترة اإلمتحانات، وكل هذا سوف يؤثر على التكوين اال

ي المهنة التي سوف يلتحقون بها بعد اجتيازهم للطلبة وبالتالي سوف لن يقدم هؤالء الطلبة ف
ي إضافة، بالعكس سوف يكون عبائ وهدرا على الوظيفة التي يشغلها وكل هذا 

 
مسابقة التوظيف ا

قين وتساهل إدارة الجامعة بمختلف كلياتها  ساتذة المحاضرين والمطب ِّ
 
يعود على تساهل اال

قسامها حول اإلنضباطية والجدية والصرامة في الت
 
عامل مع هذه اإلنتكاسات واإلختالالت وا

 والنقائص والتالعبات التي تشهدها المؤسسات الجامعية في الوقت الراهن.
ساتذة ب )

 
 53.48*في حين جاءت نسبة نقائص برامج التكوين الجامعي المتعقلة بك فاءة اال

ة (،حيث يرى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وجودة هناك نقص في ك فاء%
صين  ساتذة غير متخص ِّ

 
س بل ويغطى هذا النقص با صين في المقاييس التي تدرَّ ستاذة المتخص ِّ

 
اال
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خرى، باإلضافة مع قلة خبرتهم 
 
سة بل يؤتى بهم من تخصصات ا وال عالقة لهم بالمقاييس المدرَّ

وتكوينهم البيداغوجي بل ويعاني بعضهم في صمت من صعوبات وعراقيل في طرق إيصال 
خر ال يملكون مستوى دراسات عليا)شهادة الدك توراة(بل مستوى  المعلومات

 
للطلبة والبعض اال

شهادة الماجستير وشهادة الماستر ويجتهدون بصعوبة وعناء في تقديم الدروس إضافة إلى ذلك 
يضا 

 
س للطلبة،ا ستاذ المطبق في المقياس المدرَّ

 
ستاذ المحاضر واال

 
كل عدم وجود تنسيق بين اال

لعلمية الحديثة وعدم مناسبة طرائق التدريس المتبعة في الجامعة في تدريس قلة المراجع ا
 الطلبة في هذه المرحلة والمستوى من التعليم.

خرى المتفرقة التي ذكرها مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني فقد جاءت 
 
ما النقائص اال

 
ا

ذي ينتمي إليه مستشار طبيعة تخصص ال)(والمتمثلة في:% 23.07بنسبة مئوية قدرت ب )
ساتذة 

 
التوجيه،غياب الجدية في تقييم التربص الميداني للطالب،ضعف مستوى تكوين اال

الجامعيين المكلفين بالتدريس،بعض البرامج التكوينية الجامعية ليست لها عالقة بما يدرس 
ستاذ المؤطر للطالب في جانب

 
إعداد تقرير  للطلبة في شعبتهم الدراسية،ك ثرة المهام الموكلة لال

لي
 
 -التربص الميداني الخاص بمستشار التوجيه،عدم إدراج بعض المقاييس المتطورة)إعالم ا

اإلرشاد المدرسي والمهني( في جميع السنوات بعد عملية التخصص،عدم التنويع في المواضيع 
ثناء التكوينية الخاصة بإعداد مستشار التوجيه في المرحلة الجامعية،غياب الجانب الميداني 
 
ا

عملية إرسال الطالب إلجراء تربص ميداني في المؤسسة التربية واإلك تفاء بالجانب النظري 
فقط،غياب الجانب التطبيقي خالل فترة تكوين الطالب في الجامعة، عدم التطرق للجانب 
ستاذ بواقع عمل 

 
التطبيقي في الجامعة حول وظيفة مستشار التوجيه،عدم دراية الجامعة واال

داء مهنته(،وجود  -لتوجيه من ناحية )المناشيرمستشار ا
 
الجانب النظري الذي يحتاجه في ا

رض الواقع)واقع 
 
تناقض بين المحتوى النظري المقدم في الجامعة وماهو موجود على ا

المؤسسات التربوية(،عدم تكييف)إحداث مواءمة(المقاييس النفسية والتربوية مع متطلبات 
كاديمي لمستشاري التوجيه العمل اإلرشادي في المؤسسات ا

 
لتربوية،عدم إخضاع التكوين اال

لعملية اإلنتقاء حسب التخصص وليس حسب الشعبة، عدم توافق التخصصات الموجودة في 
عمال مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات 

 
الجامعة مع وظيفة وا

التخصص في تخصص  التربوية(،،ضعف التكوين القاعدي للطالب خاصة بعد مرحلة
سة في الجامعة ليست لها صلة بواقع مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي  معين،المقاييس المدرَّ
ثناء التكوين الجامعي،عدم مراعاة التوقيت المناسب  

 
ستاذ للطلبة ا

 
والمهني،طريقة معاملة اال
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الميداني،عدم  في عملية إرسال الطلبة إلى المؤسسات التربوية إلجراء وإعداد تقرير التربص
 التطبيق الميداني مع اإلختبارات النظرية لقياس ك فاءة الطالب الجامعي لتمكنه من المهنة(.

 عرض نتائج التساؤل الثاني وتحليلها ومناقشتها:-2
ينص التساؤل الثاني على ما يلي:ما هي ايجابيات برامج التكوين الجامعي فيما يخص 

رشادية المدرس ية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر الممارسة النفسية وال 
 مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ؟
 الجدول التالي يوضح نتائج ذلك فيما يلي:

(يوضح ايجابيات برامج التكوين الجامعي من وجهة نظر مستشاري التوجيه 06جدول رقم)
 المدرسي والمهني:

يجابيات نواع ال 
أ
 يةالنسبة الموئ العدد)التكرار( ا

ساتذة
 
 %  46.15 48 ك فاءة اال

 %  38.46 40 طريقة تقويم الطلبة

سة في الجامعة  %  34.61 36 طبيعة المقاييس المدرَّ

سئلة ومستوى قياسها 
 
سئلة اال

 
مضمون ا

لمستوى الطلبة وإجراءات تسييرها  و 
 تنظيمها

36 34.61  % 

 %  30.76 32 الدروس المقررة

 %  22.11 23 التربصات الميدانية

وجود التوافق بين برامج التكوين الجامعي 
 وميدان العمل في المؤسسة التربوية

20 19.23  % 

خرى 
 
 %  1.92 02 ايجابيات ا

 %  100 237 المجموع 

ن:06(:يتضح من خالل الجدول رقم)06التعليق على معطيات الجدول رقم)
 
 (ا

ساتذ
 
كبر ايجابيات برامج التكوين الجامعي تكرارا تناولت ك فاءة اال

 
 46.15ة بنسبة مئوية قدرت ب )ا

سون في الجامعة والذين عملوا فيما % ِّ
سين الذين يدر  ِّ

ستاذة المدر 
 
(ويرجع ذلك لعرض بعض اال

مضى من حياتهم المهنية بالمؤسسات التعليمية في وظيفة مستشار التوجيه المدرسي والمهني 
خر ولهم اتصال بزمالئهم الذين مازالوا في مهنة التوجيه لتجربتهم وإ

 
طالع الطلبة على ا
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مستجدات ميدان العمل في حقل التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني،باإلضافة إلى تقديمهم 
لتوجيهات ونصائح للطلبة حول وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بما يملكونه من 

لمهني معارف ومعلومات ومعطيات وحقائق حول وظيفة مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي وا
 في المؤسسات التعليمية.

ما بالنسبة لبرامج التكوين الجامعي المتعلقة بطريقة تقويم الطلبة في المرحلة الجامعية فقد 
 
**ا

(وهذا يرجع حسب تصريحات بعض مستشاري التوجيه % 38.46جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )
ن بعض المؤسسات الجامعية عملت على

 
تقديم نموذج موحد  واإلرشاد المدرسي والمهني إلى ا

د  عمال الموجهة )التطبيقات(كنموذج موحَّ
 
وشبكة تقويم الطلبة في المرحلة الجامعية في اال

ساتذة الجامعة مع ضرورة إطالع الطلبة عليه ليكونوا على دراية وعلم 
 
ومعتمد من طرف كل ا

ع
 
ن هذا النموذج يتضمن مجموعة من القوانين المتعلقة بكيفية تسيير اال

 
مال به،حيث ا

عمال 
 
ة وكيفية تقديمها من طرف الطلبة وطريقة توزيع النقاط على اال الموجهَّ

عمال 
 
عمال الموجهة يقصى كل طالب من المقياس في اال

 
هة.فمثال:بالنسبة لتسيير اال الموجَّ

 (خمسة غيابات متكررة باستمرار حتى ولو يملك مبرر غياب شرعي.05الموجهة له)
 
 
ما بالنسبة لكيفية تقديم اال

 
عمال ا

 
ن تكون البحوث المقدمة في اال

 
عمال الموجهة فتتضمن ا

الموجهة في المستوى المطلوب ووفقا للمرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطلبة وهي المرحلة 
ن يكون البحث المقدم بحث علمي.

 
 الجامعية بمعنى ا

عمال الموجهة فتكون على حسب عدد م
 
ما بالنسبة لطريقة توزيع النقاط على اال

 
عمال ا

 
حاور اال

ستاذ،فيمكن مثال توزيعا على المحاور والعناصر التالية 
 
الموجهة والمحددة من طرف كل ا

تي:
 
نقاط على التقديم الجيد لموضوع  05نقاط على الحضور الدائم والمنتظم/ 05بالشكل اال
 نقاط للمشاركة الجدية في حصة  05البحث/

عمال الموجهة )التطبيقات(/  
 
نقاط على التقديم الجيد  05تحان الفجائي/ نقاط على اإلم 03اال

 لبطاقة قراءة ك تاب.
سة في  *في حين جاءت ايجابيات برامج التكوين الجامعي المتعلقة بطبيعة المقاييس المدرَّ

(،حيث توفرت بعض البرامج الدراسية الجامعية على % 34.61الجامعة بنسبة مئوية قدرت ب )
جيه واإلرشاد  المدرسي والمهني ولو بنسبة قليلة حيث مقاييس ساعدت في القيام بوظيفة التو

نت بعض مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني من فهم بعض مشكالت  مكَّ
التالميذ،باإلضافة إلى معرفة بسيطة ببعض نظريات التوجيه ونظريات اإلرشاد والعالج، ومن 

لمدرسية والمهنية،منهجية البحث بين هذه المقاييس:بناء اإلختبارات النفسية والتربوية وا
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التربوي،القياس النفسي،علم النفس النمو،علم النفس المراهق،دراسة الحالة،التوجيه 
خصائي التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

 
 واإلرشاد المدرسي والمهني،تكوين ا

يها ونفس النسبة السابقة التي حصلت عليها طبيعة المقاييس المدرسة في الجامعة حصلت عل
سئلة اإلمتحانات ومستواها القياسي 

 
يضا ايجابيات برامج التكوين الجامعي المتعلقة بمضمون ا

 
ا

 (.%  34.61لمستوى الطلبة وإجراءات تنظيمها وتسييرها والمقدرة ب )
ن 
 
راء وتصريحات بعض مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني إلى ا

 
وهذا يعود حسب ا

سئلة اإلمتحانات هناك محاولة جدية من طرف 
 
ن تكون صياغة ا

 
ستاذة الجامعة في ا

 
بعض ا

ن تقيس حقيقة وفعليا ما تلقاه وتعلمه الطلبة من 
 
الخاصة بالمقاييس التي يتولون تدريسها ا

يضا المستوى التعليمي الذي يدرس فيه الطلبة وهو 
 
ن تعكس ا

 
البرنامج الدراسي المقرر عليهم وا

 المستوى الجامعي.
ن هناك محاو

 
لة جادة من طرف بعض مخابر البحث المجودة على مستوى كل كلية في كما ا

ساتذة الجامعة الجدد في موضوع بناء 
 
تنظيمها لدورات تكوينية ودورات تدريبية لفائدة ا

اإلختبارات التحصيلية في الجامعة في مختلف السنوات الدراسية الجامعية،باإلضافة إلى قيام 
ن خاصة تتعلق بإجراءات تنظيم اإلمتحانات وتسييرها بعض المؤسسات الجامعية بسن قواني

ن هذه القوانين تتضمن عقوبات وتدابير 
 
قسامها،مع العلم ا

 
على مستوى كل كلية بمختلف ا

إدارية وقانونية لمن لم يتقيد ويحترم إجراءات تنظيم اإلمتحانات وتسييرها على مستوى كل 
يضا على إيجاد حلول فعَّ 

 
ليات جديدة للحد من ظاهرة الغش كليات الجامعة مع العمل ا

 
الة وا

 لدى الطلبة في فترة اإلمتحانات.
ما بالنسبة للتربصات الميدانية فقد جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )

 
(فقد سهلت في % 22.11**ا

عمل مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي 
نتهم من تعلم خذ خبرة  والمنهي،حيث مكَّ

 
مهارة اإلصغاء ومهارات الحوار ومهارات التواصل وا

ميدانية بسيطة عن كيفية ومراحل عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وسيكولوجية ذوي 
اإلحتياجات الخاصة وخطوات التشخيص ودراسة الحالة والمقابالت اإلرشادية الفردية 

 والجماعية.
تكوين الجامعي المتعلقة بوجود توافق بين برامج التكوين في حين جاءت ايجابيات برامج ال

(،حيث يرى % 19.23الجامعي وميدان العمل في المؤسسة التربوية بنسبة مئوية قدرت ب )
ن هناك شبه توافق بين برامج التكوين 

 
بعض مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

وية خاصة في بعض المقاييس المدرسة في الجامعي الحالي وميدان العمل في المؤسسة الترب
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مرحلة الماستر،مثل:المرافقة البيداغوجية،التشريع المدرسي ،الفحص والحوصلة في الوسط 
 المدرسي،إرشاد الموهوبين.

خرى فقد تكررت بنسبة مئوية قدرت ب )
 
ما ايجابيات برامج التكوين الجامعي اال

 
(والتي %  1.92*ا

جيه واإلرشاد المدرسي والمهني من برامج التكوين القدرة على اك تسب من خاللها مستشاري التو
التكوين الشخصي )الفردي(والجماعي وخبرات شخصية)ذاتية(وتعليمية وتواصلية 
نت مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني من عملية التفاعل  ومهارية،حيث مكَّ

والمدرسي والمهني والمحيط اإلجتماعي المدرسي واإلنخراط بسهولة مع المحيط التربوي 

خرين من مختلف 
 
رت له مجال التعامل والحوار مع اال سري،كما فسحت له وطوَّ

 
اإلجتماعي واال

عمار والوظائ ف ،باإلضافة إلى الدور والمهام الذي تلعبه الملتقيات التكوينية 
 
الفائت واال

يام الدراسية
 
في صقل المعلومات  والدورات التكوينية والتدريبية والبرامج التكوينية واال

 والمعارف والخبرات المك تسبة لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
 عرض نتائج التساؤل الثالث وتحليها ومناقشتها وتفسيرها:-3

 ينص التساؤل الثالث على ما يلي:
ثناء الخدمة فيما يخص الممارسة النفسية واإلرشادية المد

 
رسية ماهي نقائص برامج التكوين ا

والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 ؟

 الجدول التالي يوضح نتائج ذلك فيما يلي:
ثناء الخدمة من وجهة نظر مستشاري التوجيه  07جدول رقم)

أ
(يوضح نقائص برامج التكوين ا

رشاد المدرسي والمهني:  وال 

نواع لنقائص
أ
 النسبة الموئية كرار(العدد)الت ا

دوات عمل 
 
نقص وسائل وا

 مستشار التوجيه
89 85.57  % 

خرى دون 
 
التركيز على وظائ ف ا

وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 والمهني

43 41.34  % 

خرى 
 
 %  30.76 32 نقائص ا

 %  100 164 المجموع 

ن :07يتضح من خالل الجدول رقم)(:07التعليق على معطيات الجدول رقم)
 
 (ا
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ثناء الخدمة فيما يخص الممارسة النفسية واإلرشادية المدرسية والمهنية 
 
نقائص برامج التكوين ا

دوات عمل 
 
في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه تتعلق بنقص وسائل وا

 (.%  85.57مستشار التوجيه،قد جاءت بنسبة مئوية قدرت ب  )
خرى دون مهنة 

 
ما التركيز على وظائ ف ا

 
التوجيه واإلرشاد والمهني فقد جاءت بنسبة مئوية قدرت ا
 .(%  41.34ب )

مور تعود إلى اهتمام ُجلُّ مراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 
وكل هذه اال

يضا 
 
بوظائ ف)اإلعالم،المتابعة، التك فل والمرافقة،التقويم،الدراسات والتحقيقات(والتي تعد ا

اد المدرسي والمهني،حيث يتم فيها اإلعتماد على من وظائ ف مستشاري التوجيه واإلرش
معلومات ومعارف وحقائق ومعطيات حول متطلبات كل شعبة من الشعب الدراسية التي يمكن 
يضا دراسة المسار الدراسي لكل تلميذ 

 
ن يتوجه لها التالميذ في حالة مواصلة الدراسة،وا

 
ا

خرى حول التلميذ.
 
 ومعلومات ا

يضا اإلعتماد على معلومات ومعارف حول  كما يتم في مراكز التوجيه
 
واإلرشاد المدرسي والمهني ا

فاق المهنية المفتوحة في 
 
متطلبات وشروط اإللتحاق بكل تخصص من التخصصات والمنافذ واال

صة في  مراكز التكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التعليم المهني والمعاهد الوطنية المتخص ِّ
 
 
ين إلى التكوين المهني التكوين المهني والتي يمكن ا ه إليها التالميذ المعيدين والموجه ِّ

ن ُيوجَّ
هين إلى الحياة المهنية والراغبين في مواصلة الدراسة في معاهد التعليم المهني. يضا الموجَّ

 
 وا

عمال بإمكان مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني القيام بها وذلك 
 
فكل هذه اال

وب والبرامج الحاسوبية الجاهزة والمساعدة في ذلك وكذلك البرمجيات باإلستعانة بجهاز الحاس
صة لذلك،كما يمكنه اإلستفادة كذلك من مراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي  الجاهزة والمخصَّ
والمهني من خالل حصوله  على مختلف القوانين والمراسيم والمناشير الوزارية و المحددة 

عمال
 
ن كل تلك اال

 
يضا من خالل تبادل الخبرات مع باقي  والمتعلقة بشا

 
التي سوف يقوم بها وا

مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وهذا كله على عكس مستشاري التوجيه واإلرشاد 
دنى الخبرات، باإلضافة إلى عدم القيام بتنظيم دورات 

 
المدرسي والمهني الذي تكاد تنعدم فيه ا

ت تكوينية وعدم حضورها من طرف مستشاري التوجيه تكوينية وتدريبية وملتقيات وندوا
واإلرشاد المدرسي والمهني،هذا باإلضافة إلى نقص الوسائل المعينة في وظيفة التوجيه واإلرشاد 
جهزة 

 
لي وا

 
جهزة اإلعالم اال

 
المدرسي والمهني كاإلختبارات النفسية والتربوية والمهنية وغياب ا

دنى الوسائل الالز 
 
يضا ا

 
مة التي يحتاجها مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي العرض وغياب ا

قالم الك تابة والمك تب الوظيفي له. 
 
 والمهني في وظيفتهم كالورق والطابعة وا
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خرى المتفرقة التي ذكرها مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 
في حين جاءت النقائص اال
داء العمل،عدم (والمتمثلة في:)عدم تو% 30.76والمهني بنسبة مئوية قدرت ب )

 
فر مكان مالئم ال

نه 
 
التعريف بالمهام الفعلية لمستشار التوجيه،عدم التكوين في التخصص في المهام الذي من شا

ن يشمل بعض مهام مستشار التوجيه، عدم معرفة طريقة تطبيق الروائز واإلختبارات النفسية 
 
ا

المدرسية وتقصيها لدى والمدرسية في الوسط المدرسي،نقص التكوين في استخدام الروائز 
حيانا في مك تب مستشار 

 
نترنت ا

 
التالميذ في المؤسسات التعليمية،انقطاع خدمة اال

 التوجيه،نقص المكاتب الخاصة 

نشطة اإلدارية التي تحتاج وقت 
 
بمستشار التوجيه،نقص اإلمداد بجهاز الحاسوب،ك ثرة اال

مثل بالتالميذ في المي
 
مام التك فل اال

 
طير في للتدوين يشكل عائق ا

 
دان،نقص عملية التا

المؤسسات التربوية للتالميذ مما يصعب من عمل مستشار التوجيه في تقديم الحصص اإلعالمية 
عمال وخاصة اإلدارية وتعدد السجالت اليومية التي تملى 

 
والتوجيهية واإلرشادية لهم،ك ثرة اال

دم تسهيل مهام من طرف مستشار التوجيه،ك ثرة التوثيق اإلداري،ضعف الرضى الوظيفي،ع
مستشار التوجيه في ك ثير من المؤسسات وغياب الدور الوظيفي لإلدارة المدرسية،جهل الك ثير 
طقم التربوية للمهام الحقيقية والدور المحوري للمستشار في متابعة التالميذ والتك فل بهم 

 
من اال

سريا وتربويا واجتماعيا لبناء مشروعه الشخصي والتربوي والمهني و
 
اإلجتماعي نفسيا وا

مستقبال،غياب وانعدام وظيفية المكاتب في المؤسسات التربوية،نقص الوسائل السمعية 
البصرية التي يحتاجها مستشار التوجيه في عمله، قصر فترة التكوين،عدم توفر الجو الوظيفي 
داء المهام الموكلة لمستشار التوجيه في المؤسسات التربوية،نقص 

 
ومكان العمل المالئم ال

دوات عمل مستشار التوجيه ك تطبيق الت
 
جهيزات في مك تب مستشار التوجيه،نقص وسائل وا

وتفريغ استبيان الميول واإلهتمامات،واإلختبارات النفسية والتربوية، غياب انسجام بين محاور 
ثناء عملية التكوين في مرحلة الجامعة،

 
 عمل مستشار التوجيه والمقاييس المدرسة ا

ن ِّ
صين  غياب المرافق المكو  ِّ

لمستشار التوجيه الجديد في التوظيف،عدم قيام الطلبة المترب 
بزيارات ميدانية إلى مكان عمل مستشار التوجيه والتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجهه 
ثناء الخدمة على حل المشكالت 

 
داء عمله بالمؤسسات التربوية،تركيز محتوى التكوين ا

 
في ا

ود تناقض وضبابية في فهم مهام وتسمية مستشار التوجيه في واليركز على كيفية حلها،وج
المؤسسات التربوية)مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني(وفي اإلمتحانات 
ثناء الخدمة 

 
خصائي النفسي المدرسي(،عدم وجود عالقة بين مواضيع التكوين ا

 
الرسمية)اال

يضا عالقته
 
مع التالميذ في المؤسسات التربوية،  والجانب الميداني لعمل مستشار التوجيه وا
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غياب التحفيزات المادية والمعنوية في مهام مستشار التوجيه،نقص استخدام التجهيزات 
ثناء العمل،ك ثرة التعداد واتساع قطاع التدخل لدى مستشار التوجيه 

 
التكنولوجية الحديثة ا

 واإلرشاد المدرسي والمهني في كافة المؤسسات،
همية الدور الذي يقوم به مستشار التوجيه في  نقص الوعي لدى بعض

 
المسؤولية بمدى ا

المؤسسة التربوية وهو التقليل والتخفيف من الصعوبات والمشاكل والعراقيل التي يواجهها 
التالميذ ومحاولة فهم احتياجاتهم،عدم وجود دليل خاص وموحد لعمل مستشار التوجيه،عدم 

قطاب ا
 
طراف واال

 
لتربوية والتعليمية واإلدارية لدور ومهام مستشار إدراك ووعي مختلف اال

عضاء الجماعة التربوية بالجانب النفسي للتلميذ 
 
التوجيه في المؤسسة التربوية،عدم اهتمام ا

يجعل من مستشار التوجيه اليبذل قصارى جهده في احتوائه وبالتالي فقدانه لمكانة مرموقة 
دنى وسائل العمل ومعتبرة في المؤسسة التربوية التي يعمل بها،

 
افتقاد مستشار التوجيه ال

قالم الك تابة -طابعة -جهاز حاسوب-الضرورية اليومية والمتمثلة في)المك تب الوظيفي
 
وراق -ا

 
 -اال

ساعة حائطية(، موضع تموقع مك تب مستشار التوجيه بعيد  -كراسي خاصة باستقبال التالميذ
جهز 

 
دوات واال

 
داء عمل عن اإلدارة وعن التالميذ،عدم توفر اال

 
ة والوسائل المساعدة على ا

مستشار التوجيه،غياب شروحات تفصيلية في بعض الجوانب التقنية المتعلقة بعمل مستشار 
ثناء العطل المدرسية(.

 
 التوجيه خاصة فيما تعلق بتوقيت العمل والمداومة ا

 عرض نتائج التساؤل الرابع وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها:-4
 على ما يلي:ينص التساؤل الرابع  

ثناء الخدمة فيما يخص الممارسة النفسية واإلرشادية المدرسية 
 
ما هي ايجابيات برامج التكوين ا

 والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني؟
 الجدول التالي يوضح نتائج ذلك فيما يلي:

ثناء الخدمة من وجهة نظر مستشاري (يوضح ايجابيات برامج 08جدول رقم)
أ
التكوين ا

رشاد المدرسي والمهني:  التوجيه وال 

يجابيات نواع ال 
أ
 النسبة الموئية العدد)التكرار( ا

 %  97.11 101 تبادل الخبرات

اإلستفادة من الملتقيات والبرامج 
والندوات والدورات التكوينية والتدريبية 

يام الدراسية
 
 واال

100 96.15  % 
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خرى ايجاب
 
 %  32.69 34 يات ا

 %  100 235 المجموع 

ن:08(:يتضح من خالل الجدول رقم)08التعليق على معطيات الجدول رقم)
 
 (ا

ثناء الخدمة تكرارا تناولت تبادل الخبرات بنسبة مئوية   
 
كبر نسبة ايجابيات برامج التكوين ا

 
ا

نهم وذلك لطول (، حيث تكون في الغالب مع الزمالء وخاصة القدماء م% 97.11قدرت ب  )
يضا معرفتهم بخصائص التالميذ،حيث 

 
خبراتهم في ميدان التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وا

ل بهم والتي قد  يقوم مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بعرض حاالت التالميذ المتك فَّ

 واجهوا فيها صعوبات.
المهني والتي رغب مستشاري التوجيه كما يتم عرض بعض تقنيات التوجيه واإلرشاد المدرسي و

واإلرشاد المدرسي والمهني في مناقشتها منها مثال:تقنيات اإلرشاد الفردي،تقنيات اإلرشاد 
الجماعي،تقنية العصف الذهني،تقني فليب للتنشيط الجماعي،تقنية التنشيط الذهني 

،تقنيات التوجيه للتالميذ،تقنية دراسة الحالة،تقنية اإلسترخاء،تقنيات اإلرشاد الديني
 الفردي،تقنيات التوجيه الجماعي.

ن اإلستفادة من الملتقيات والبرامج والندوات والدورات التكوينية والتدريبية 
 
في حين يالحظ ا

ثناء الخدمة فيما يخص 
 
يام الدراسية احتلت النسبة الثانية في ايجابيات برامج التكوين ا

 
واال

د المدرسي والمهني من وجهة نظر مستشاري التوجيه اإلعداد لممارسة مهنة التوجيه واإلرشا
(باعتبارها تساعد مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني % 96.15بنسبة مئوية قدرت ب )

في ترقية وتطوير وتحسين وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ومعرفة الحاجات التكوينية 
داء وظائ فهم بكل  واإلحتياجات التدريبية لمستشاري التوجيه

 
واإلرشاد المدرسي والمهني في ا

ريحية.
 
 جودة وك فاءة ونوعية وا

ثناء الخدمة التي ذكرها مستشاري التوجيه 
 
خرى لبرامج التكوين ا

 
ما بالنسبة لإليجابيات اال

 
ا

(،والمتمثلة % 32.69واإلرشاد المدرسي والمهني والمتمثلة،فقد جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )
 في:

فاد المستشار الجديد في )تبادل الخ
 
ثناء الخدمة ا

 
خرين،التكوين ا

 
برات مع المستشارين اال

نسب لمستشار التوجيه 
 
حسن واال

 
فضل واال

 
العمل في الميدان،سعي إدارة التوجيه إلى توفير اال

ريحية،اإلطالع على 
 
داء مهنته في جو ومكان مالئم وبكل ا

 
دوات ووسائل عمل تسهل عليه ا

 
من ا

فكارهم واتجاهاتهم وتوجهاتهم اإليجابية نحو مهنة مستشار خبرات الزمالء الق
 
دامى والتعرف على ا

التوجيه في المؤسسات التربوية،تنظيم عمل مستشار التوجيه،تحديد بدقة وبوضوح مهام 
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دوار مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية،فك اللبس والغموض على العديد من النقاط 
 
وا

فية التي يتعرض لها مستشار التوجيه خالل العمل في المؤسسات السوداء واإلستغالالت الوظي
مور التي قد 

 
التربوية،اإللتقاء واإلستفادة من خبرات الزمالء في مجال التوجيه،اك تشاف بعض اال

مرافقة التالميذ في بناء مشروعهم  -تغيب على مستشار التوجيه خاصة في مجال )المناشير
نسيق بين المستشارين فيما يخص برامج التكوين المقدمة الدراسي والمهني والمستقبلي(،الت

راء مع الزمالء في 
 
فكار واال

 
قبل اإللتحاق بوظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني،تبادل اال

ك ثر،التعرف على 
 
المهنة،اك تساب معارف جديدة وحديثة،محاولة فهم مجال التوجيه ا

راء
 
والخبرات في مجال التوجيه،الخروج بعمل  خصوصيات كل منطقة واإلستفادة من تبادل اال

موحد ومتفق عليه من طرف كل مستشاري التوجيه،النهوض بعمل مستشار التوجيه إلى واقع 
نشطة والمواضيع المتناولة 

 
المؤسسة التربوية،اإلهتمام بمحور التك فل والمرافقة مع تنويع اال
لمعارف حول التك فل في فيه،تحيين المعارف والمعلومات،تبادل الخبرات والتجارب وا

اإلمتحانات الرسمية،اإلطالع على كل المستجدات في قطاع التربية بصفة عامة وفي قطاع 
التوجيه بصفة خاصة،اإلستفادة من تجارب الزمالء في المهنة من حيث الوقت وكيفية القيام 

واري لطرح تقرير سير حصة إعالمية(،وجود فضاء ح -تقرير سير عملية توجيه -بالعملية)النشاط
ثناء ممارسة مهامه في 

 
كمستشار التوجيه انشغاالته واإلستفادة من التدخالت الميدانية للزمالء ا

فكار جديدة وحديثة في عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 
المؤسسة التربوية،التعرف على ا

ساليب وتقنيات متنوعة الستخدامها 
 
طوار التعليمية الثالث،اك تساب ا

 
داء والمهني في اال

 
ثناء ا

 
ا

المهام في المؤسسة التربوية،رصد اإلحتياجات التكوينية لعمل مستشار التوجيه،جدية 
ك ثر خبرة 

 
المستشارين في العمل في معظم المؤسسات التربوية،اإلستفادة من تجارب من هم ا

وتجربة في ميدان التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات التربوية،الواصل بين 
المستشارين بالوالية والتنسيق فيما بينهم لتوحيد المهام)جلسات التنسيق مختلف 

سبوعية،الشهرية، الفصلية، السنوية (، اك تساب الخبرة من الزمالء في التعامل مع 
 
اال

المشكالت في الوسط المدرسي في مختلف المراحل التعليمية،تشاركية التجارب والمعارف مع 
الطويلة في ميدان التوجيه في الوسط المدرسي  الزمالء المستشارين ذوي الخبرة

والمهني،اك تساب مهارات جديدة تساعد على عملية التواصل التربوي في المؤسسة 
التربوية،اإلحتكاك بمختلف الموظفين في قطاع التربية وتبادل الخبرات، الخبرات،اإلستفادة 

لمدرسي والمهني من المرافقة والتربص الميداني المبرمج من طرف مركز التوجيه ا
قدمية في مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي 

 
ك ثر خبرة وا

 
)عام(،اإلحتكاك بمستشارين ا
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والمهني،اإلستفادة من البرامج التكوينية في تفعيل مهام مستشار التوجيه،وضوح مهام مستشار 
التوجيه من خالل الممارسة في الميدان،التعرف على مستشارين ممارسين وتكوين مجموعات 

 فتراضية معهم لإلستفادة من خبراتهم في العمل الخاص بمستشار التوجيه،ا
فكار الخاصة بالمقابلة اإلرشادية والتي هي لب عمل مستشار التوجيه،استغالل 

 
تبادل اال

مستشار التوجيه المتربص اإليجابيات الناجحة التي يسديها له المستشار المؤطر،تبادل 
صص اإلعالمية لمختلف المراحل والسنوات المعلومات الخاصة بكيفية سير الح

التعليمية،تبادل المعارف المختلفة حول وظيفة مستشار التوجيه في الوسط المدرسي،تبادل 

ك ثر من طرف 
 
الخبرات والمعلومات والتعلم من تجارب المستشارين بعضهم لبعض،التعلم ا

إلرشاد المهني،التغلب الزمالء خاصة الذين لهم تخصصات دراسية قريبة من مجال التوجيه وا
على بعض نقائص دراسة الحالة ونقائص بناء اإلختبارات النفسية والتربوية والمدرسية 
والمهنية،ونقائص التشخيص والفحص والتقييم والتقويم الدراسي والتربوي ومحاولة تطبيق 

وظيفة  منهجية البحث العلمي والبحث التربوي واإلستزادة في المعلومات وتجديد المعارف حول
فاقا ومستقبال.

 
 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية في الجزائر واقعا وا

 النتائج العامة للدراسة:
رشادية المدرسية   تمثلت نقائص برامج التكوين الجامعي فيما يخص الممارسة النفسية وال 

رشاد المدرسي والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوج يه وال 
 والمهني فيما يلي بالترتيب على حسب النسب الموئية التي تحصل عليها كل نقص كما يلي:

عدم التوافق بين برامج التكوين الجامعي وميدان العمل في المؤسسة التربوية بنسبة -1
 (% 80.76مئوية)

 (.%  77.88ة قدرت ب )التربصات الميدانية بالنسبة لبرامج التكوين الجامعي بنسبة مئوي-2
 (.%  69.23الدروس المقررة جاءت بنسبة مئوية معتبرة قدرت ب )-3
سئلة اإلمتحانات ومستوى قياسها لمستوى -4

 
سة في الجامعة ومضمون ا طبيعة المقاييس المدرَّ

 (.%  65.38الطلبة واجراءات تسييرها وتنظيمها فقد حصلتا على نفس النسبة والمقدرة ب )
 (.%  61.53الطلبة جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )طريقة تقويم  -5
ساتذة جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )-6

 
 (.%  53.48ك فاءة اال

خرى المتفرقة التي ذكرها مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني فقد جاءت -7
 
النقائص اال

 (.%  23.07بنسبة مئوية قدرت ب )
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رشادية المدرسية   تمثلت ايجابيات برامج التكوين الجامعي فيما يخص الممارسة النفسية وال 
رشاد المدرسي  والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه وال 
والمهني فيما يلي بالترتيب على حسب النسب الموئية التي تحصلت عليها كل ايجابية من 

 ايجابيات برامج التكوين الجامعي كما يلي:
ساتذة جاءت ب-1

 
 (%  46.15نسبة مئوية قدرت ب )ك فاءة اال

 (%  38.46طريقة تقويم الطلبة جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )-2
سئلة اإلمتحانات ومستوى قياسها لمستوى -3

 
سة في الجامعة ومضمون ا طبيعة المقاييس المدرَّ

 (.%  34.61الطلبة واجراءات تسييرها وتنظيمها فقد حصلتا على نفس النسبة والمقدرة ب )
 (.%  30.76لمقررة جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )الدروس ا-4
 (.%  22.11التربصات الميدانية بنسبة مئوية قدرت ب )-5
وجود التوافق بين برامج التكوين الجامعي وميدان العمل في المؤسسة التربوية بنسبة -6

 (.%19.23مئوية)
خرى المتفرقة التي ذكرها مستشاري التوجيه واإلرشاد الم-7

 
درسي والمهني فقد اإليجابيات اال

 (.%  1.92جاءت بنسبة مئوية قدرت ب )
ثناء الخدمة تستجيب لممارسة مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي 

 
ن برامج التكوين ا

 
يمكن القول ا

كدته النسبة التي تم التوصل إليها في 
 
والمهني من وجهة نظر مستشاري التوجيه وهذا ما ا

 (.%  64.42الدراسة والمقدرة ب )
رشادية تمثلت نق ثناء الخدمة فيما يخص الممارسة النفسية وال 

أ
ائص برامج التكوين ا

رشاد  المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه وال 
 المدرسي والمهني فيما يلي بالترتيب على حسب النسب التي تحصل عليها كل نقص كما يلي:

دوات عمل مستشار ا-1
 
 (.%  85.57لتوجيه بنسبة مئوية قدرت ب )نقص وسائل وا

خرى دون وظيفة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بنسبة مئوية مقدرة -2
 
التركيز على وظائ ف ا

 (.%  41.34ب )
خرى التي ذكرها مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بنسبة مئوية مقدرة -3

 
النقائص اال

 (.%  30.76ب )
رشادية  تمثلت ايجابيات برامج ثناء الخدمة فيما يخص الممارسة النفسية وال 

أ
التكوين ا

رشاد  المدرسية والمهنية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه وال 
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المدرسي والمهني فيما يلي بالترتيب على حسب النسب الموئية التي تحصلت عليها كل 
 ايجابية كما يلي:

 (.%  97.11المستشارين بنسبة مئوية مقدرة ب )تبادل الخبرات مع الزمالء  -1
يام الدراسية -2

 
اإلستفادة من الملتقيات والبرامج والندوات والدورات التكوينية والتدريبية واال

 (.%  96.15بنسبة مئوية مقدرة ب )
خرى التي ذكرها مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بنسبة مئوية مقدرة -3

 
اإليجابيات اال

 (%  32.69ب )

 خاتمة: 
ريد من 

 
ب،حيث ا ثناء الخدمة موضوع واسع ومتشع ِّ

 
إن موضوع برامج التكوين الجامعي وبرامج ا

ض لهذا النوعين من البرامج معرفة واقعهما في الميدان ومدى تحقيقهما لكافة برامج  خالل التعرُّ
ين التربويي ثناء الخدمة واإلعداد لها من طرف المختص ِّ

 
فادت التكوين الجامعي وبرامج  ا

 
ن،حيث ا

ثناء 
 
الدراسة الحالية في اإلطالع على مختلف ميادين برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

هدافها والتي لم تتوافق مع 
 
الخدمة التي لم يتم التخطيط لها بعناية سواء فيما تعلق با

اييس اإلصالحات التربوية الجديدة خاصة في المؤسسات التعليمية،وال من حيث اختيار المق
الدراسية التي تفيد مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وال حتى اإلهتمام من الجانب 
ساسية في تكوين مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي 

 
التربوي والمهني الذي يعتبر قاعدة ا

ن قلة الوسائل المادية والبشرية الخاصة بعملية التوجيه واإلرشاد المدرسي
 
 والمهني ،كما ا

مور السابقة الذكر تعد من 
 
حيان،فكل هذه اال

 
غلب اال

 
والمهني وإن يمكن القول انعدامها في ا

ثناء التحاقهم 
 
الصعوبات والعراقيل التي يواجهها مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ا

 ببرامج التكوين الخدمة.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ  ـــــراحـــــــــــــــــــــــــــات:ال 

ثناء الخدمة:
أ
 اقتراحات مستشار ي التوجيه لتطور برامج التكوين الجامعي وبرامج التكوين ا

رشاد المدرسي والمهني لتطوير برامج التكوين الجامعي:  مقترحات مستشاري التوجيه وال 
الجامعي في اختصاصه ومحاولة  تقديم كل التسهيالت والوسائل المساعدة التي تعدم الطالب-1

ساس اختبار تقييمي لتقويم الطالب 
 
تكليفه بالتكوين والخرجات الميدانية وتقييمها على ا

 الجامعي سواء في المؤسسات التربوية مراكز التكوين والتعليم المهنيين.
 فصل المشاكل الشخصية للطالب عن عملية التكوين الجامعي.-2
ك فاء ومؤهلين في اإلختصاصالوقوف على عملية التكوي-3

 
ساتذة ا

 
 ن الجامعي يكون من طرف ا
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س في الجامعة وخاصة من حيث العمل التطبيقي والجانب -4 إعادة النظر في المقاييس التي تدرَّ
 النظري.

ثناء الخدمة.-5
 
 ضرورة اإلعتماد على مقاييس خاصة التي سيوظفها مستشار التوجيه في عملة ا

الجانب النظري والميداني في الجامعة ليستغلها مستشار التوجيه  ضرورة إحداث التطابق بين-6
خصائي في التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

 
ثناء عمله كا

 
 ا
إجراء تربصات ميدانية لجميع التخصصات المطلوبة في مهنة التوجيه حول عمه في -7

 المؤسسات التربوية.
ك ثر بالواقع المهني واإلك ثار من  -8

 
 التربصات الميدانية.ربط المقاييس ا

ثناء عملية تكوينه بالمرحلة -9
 
التركيز على الجانب الميداني والتطبيقي لمستشار التوجيه ا

 الجامعية.
 ربط برامج التكوين الجامعي بالعمل الميداني لمستشار التوجيه.-10
رض وواقع -11

 
ضرورة إحداث مطابقة بين برامج الجانب النظري الجانب الميداني على ا

 سسات  التربوية.المؤ
ك ثر تواكبا لميدان -12

 
إعادة النظر واإلعتبار  في وضع المقاييس المدرسة في الجامعة لتكون ا

 عمل مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية في مختلف المراحل والسنوات التعليمية.
سات ضرورة ربط محتوى برامج التكوين الجامعي بواقع عمل مستشار التوجيه وواقع المؤس-13

 التربوية في ظل التكنولوجيات الحديثة والرقمية.
نه ُيالحظ عدم وجود هذا الجسر -14

 
ضرورة خلق جسر تواصل بين الجامعة والحياة التربوية،ال

وانعدام العالقات بين الجامعة والحياة التربوية ما خلق عدة ثغرات في مجال التوجيه واإلرشاد 
داء المدرسي والمهني،لذا البد من تدارك ه

 
ذا المشكل حتى يمكن لمستشار التوجيه تحقيق ا

عضاء الحياة 
 
جيد على مستوى الحياة التربوية ووضع مواضيع للدراسة تكون من وضع وتركيبة ا

التربوية الفعالين وكذلك الجامعي حتى نصل إلى برامج تخدم هذه لمهنة في الميدان وال تبقى 
 مجرد بروتوكول حبيس الجانب النظري.

ولية  توظيف-15
 
مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني حسب التخصص وإعطاء اال

 للمخصصين في مجال التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
اقتراح إدراج مقياس التربص الميداني في برامج التكوين الجامعي لربط مك تسبات الطالب -16

 النظرية بواقع عمل مستشار التوجيه.
 معية تتناسب مع الجانب العملي لمستشار التوجيه.وضع محتوي برامج جا-17
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تكييف المقاييس الجامعية التي تدرس في اإلختصاص مع ما يقوم به مستشار التوجيه -18
واإلرشاد المدرسي والمهني في ميدان العمل في المؤسسة التربوية في مختلف المراحل 

 والسنوات التعليمية والدراسية.
 نب الميداني والتعرف على مشكالت الوسط المدرسي.التركيز على دراسة الجا-19
تحسين مواضيع التكوين الجامعي وفق متطلبات الوسط  المدرسي الجديد خاصة بعد -20

ك ثر من  
 
 سنة متتالية.  18اإلصالحات التربوية التي شهدها قطاع التربية لمدة ا

ك ثر ببرامج التكوين التي يحتاجها مستشار التوجيه في -21
 
عمله بالمؤسسات اإلهتمام ا

التربوية،ففي الواقع عمل مستشار التوجيه يختلف عن تكوينه في الجامعة هنا بالنظر لتكوينه 
ك ثر لبرامج 

 
داء مهامه يحتاج ا

 
ثناء ا

 
ساس نظري لعمله،لكن مستشار التوجيه ا

 
في الجامعة كا

صة في مجال عمله.  تكوينية متخص ِّ
 في الجامعة دون تمييز ومحسوبية.ضرورة العمل على التحسين في تقويم الطلبة  -22
ثناء الخدمة لفائدة -23

 
ضرورة إحداث توافق بين برامج التكوين في الجامعة وبرامج التكوين ا

دق.
 
خص وا

 
 مستشاري التوجيه بصفة عامة وحديثي التوظيف بصفة خاصة والمدمجين بصفة ا

و مهام مستشار التوجيه -24
 
و مقاييس التوجيه واإلرشاد ا

 
خصائي إدراج تخصص ا

 
و تكوين ا

 
ا

 التوجيه في جميع التخصصات الجامعية المطلوبة لهذه المهنة.
منح تربص ميداني في الجامعة بالتنسيق مع مراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني -25

جل تكافؤ الفرص.
 
و في علم النفس بفروعهما من ا

 
 لتكوين الطلبة في تخصص علم اإلجتماع ا

المؤسسات التربوية عن طريق برمجة التربصات الميدانية بالتنسيق ربط الطالب الجامعي ب-26
 مع مديرات التربية ومؤسستها التربوية.

التنسيق بين الجانب التطبيقي ولجانب النظري من خالل المواد والمقاييس المقررة -27
 للدراسة الجامعية واحتياجات الشغل في مؤسسات التربية والتعليم.

صات الميدانية لفائدة الطلبة المقبلين على التخرج في وظيفة مستشار ضرورة تك ثيف الترب-28
 التوجيه.

ثناء الخدمة لفائدة -29
 
التنسيق بين الجامعة ووزارة التربية فيما يخص المواضيع التكوينية ا

مستشار التوجيه والتي هو بحاجة ماسة إليها مع التركيز عليها وإعطائها صبغة واقعية)المواضيع 
 لتي يعيشها مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية يوميا(.لواقعية ا

اإلعتماد التطورات التكنولوجية الحديثة في تقديم برامج التكوين الجامعي للطلبة في -30
 تخصصاتهم الدراسية.
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وضع برامج تكوينية جامعية تتماشى مع احتياجات ومتطلبات الشغل للبيئة التي يعيش فيها -31
 الطالب.

ساتذة الجامعيين لإلستفادة من  تنظيم-32
 
لقاءات دورية بين مستشاري التوجيه والطلبة واال

تجاربهم واإلطالع على الجديد في مجال التوجيه وتقديم واستعراض واقع عمل مستشار التوجيه 
هم النشاطات التي يقوم بها مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية وكل ذلك يتم تقديمه 

 
وا

ين الذين هم على وشكل التخرج قصد اإلستفادة منها وعدم ومواجهة صعوبات للطلبة الجامعي
ثناء النجاح في المسابقة وشغل منصب مستشار التوجيه.

 
 ا

التكوين يكون في جميع المقاييس المدرسة في الجامعة وفي ميدان التربية والتعليم مع -33
 مستشار التوجيه.

ر التوجيه في المؤسسات التربوية وتطبيقها مع تنويع الدراسات والبحوث حول مهنة مستشا-34
طوار التعليمية والسنوات الدراسية في 

 
مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية في مختلف اال

 كل طور.
معايشة الطالب الجامعي لواقع عمل مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية وذلك عن -35

ومحتوى الجانب التطبيقي للتخصص الذي طريق محاولة الربط بين محتوى الجانب النظري 
 يدرسه الطالب.

اإلك ثار من البحوث الجامعية ذات الطابع الميداني والتي لها عالقة بعمل مستشار التوجيه -36
 في المؤسسات التربوية.

ربط المناهج الدراسية الجامعية بما هو واقعي)مهام مستشار التوجيه في المؤسسات -37
 التربوية(.

نة االخيرة من الدراسية الجامعية تكون على مستوى الميدان مع وجود مرافقة من جعل الس-38
طرف مستشار التوجيه للطالب في إعداد مذكرة التخرج وفي إعداد تقرير التربص الميداني حول 

 عمل مستشار التوجيه.
ولى إلى غاية سنة ال-39

 
 تخرج.اقتراح برمجة حصة اإلعالم واالتصال والتي تكون من السنة اال

النتائج الفصلية  -دراسة الحالة-اقتراح برمجة حصة التحليل الستبيان)الميول واإلهتمامات-40
 نتائج اإلمتحانات الرسمية للتالميذ(.  -للتالميذ

اإلك ثار من الجانب التطبيقي في انجاز البحوث الدراسية مذكرات التخرج واإللمام بكل -41
 مهني في قطاع التربية والتعليم.مستجدات التوجيه واإلرشاد المدرسي وال
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ساتذة تكوينا جديا وجديدا في التشريع المدرسي والمهني -42
 
ضرورة العمل على تكوين اال

 الخاص بعمل مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية.
ن يكون على دراية شاملة ووافية وكافية لواقع عمل مستشار -43

 
ستاذ الجامعي ا

 
على اال

و النزل إلى الميدان عن طريق الممارسة( حتى التوجيه)إما بالدراس
 
و البحوث الدراسية ا

 
ات ا

يعطي للطلبة ما يلزمهم من معارف ومعلومات وحقائق في التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 بالمؤسسات التربوية.

ك ثر للتربصات الميدانية بداية من مرحلة الليسانس مع تفعيل الشراكة -44
 
همية ا

 
إعطاء ا

ة بمعية المؤسسات المستقبلة واختيارها وفق معايير بيداغوجية تلبي احتياجات الميداني
ي 
 
ساسية التي يمكن ال

 
خيرة الركيزة اال

 
وحاجات ومتطلبات مهنة مستشار التوجيه،باعتبار هذه اال

همية هذا الدور الذي يقوم مستشار التوجيه 
 
ن يدرك المنتمون إليها ا

 
مؤسسة تعليمية وتربوية ا

عملية التعليم والتعلم واإلعتماد في تحقيق الجودة والك فاءة التعليمية والتميز  لتصحيح مسار
كاديمي.

 
 العلمي واإلعتماد اال

ربط برامج التكوين الجامعي بالواقع العملي الممارس من طرف مستشار التوجيه في الوسط -45
 المدرسي.

برامج ميدان عمل خلق توافق وانسجام بين محتوى برامج التكوين الجامعي ومحتوى -46
 مستشار التوجيه في الوسط المدرسي.

وضع برامج التكوين الجامعي والتي تتوافق مع التوقيت الزمني مع ما سيقدم في المؤسسة -47
 التربوية من طرف مستشار التوجيه لفائدة التالميذ.

ائدة الطلبة العمل على الزيادة في انجاز البحوث الميدانية خالل مرحلة التكوين الجامعي لف-48
 الذين لهم تخصصات قريبة من مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

ضرورة مواكبة حصص اإلحصاء المقدمة خالل التكوين الجامعي لتحليل اإلستبيانات -49
يضا لتحيل نتائج اإلمتحانات الفصلية و نتائج اإلمتحانات 

 
المنجزة من طرف مستشار ومواكبة ا

 ي المؤسسات التربوية.الرسمية للتالميذ ف
ن تبرمج -50

 
حصص اإلعالم واإلتصال المبرمجة في التكوين الجامعي لبعض التخصصات يجب ا

ولى جامعي إلى 
 
لكافة التخصصات القريبة من مهنة التوجيه واإلرشاد وتكون ممتدة من السنة اال

 غاية سنة التخرج و اإلنتهاء من الدراسة الجامعية.
ثناء الخدمة:مقترحات مستشاري التوجي

أ
 ه لتطوير برامج التكوين ا
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ن التقنيات هي -1
 
ثناء الخدمة من حيث التقنيات الميدانية على النظرية فقط،ال

 
تطوير التكوين ا

ولى لتكون النتائج 
 
ثناء عمله بالدرجة اال

 
ساس نجاح الخدمة وهي التي يتبعها مستشار التوجيه ا

 
ا

ك ثر ايجابية وتساعد مستشار التوجيه من تمكنه 
 
من الخدمة وتطويره الفكري والتربوي ا

ما بالنسبة للجانب النظري فهو تكملة ومساعدة للجانب الميداني.
 
 والميداني على حد سواء،ا

جل الفحص والتحميص الدقيق لمشاكل التالميذ وغربتلها وإيجاد بدائل -2
 
عمل الورشات من ا

سئلة المطروحة.
 
جوبة لال

 
 ال
ثناء-3

 
عضا ء فقط )مجموعة  تقسيم عدد مستشاري التوجيه ا

 
التكوين إلى مجموعات تضم ستة ا

ثناء الخدمة
 
 .فليب(حتى يتسنى لهم عملية اإلستيعاب والفهم الجيد لمحاور التكوين ا

ثناء تكوين المستشارين في مرحلة -4
 
ضرورة إحداث التوافق بين الجانب النظري والتطبيقي ا

ثناء الخدمة.
 
 وعمليات التكوين ا

لية التي تساعد مستشار التوجيه في اإلندماج بسرعة في مهنة اإلعتماد على التق-5
 
نيات اال

 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
عمال اإلدارية -6

 
ضرورة تحديد مجال العمل الذي يقوم به مستشار التوجيه وليس بإنجاز كل اال

خصائي النفسي 
 
المتشعبة والالمحدودة،حيث يقوم مستشار التوجيه بعمل اال

خصائي اإلجتماعي المدرسي خاصة في اإلمتحانات الرسمية في المؤسسات المدرسي
 
،واال

 التربوية.
ثناء الخدمة.-7

 
 ضرورة التركيز على عمل مستشار التوجيه وتحديده في البرنامج الخاص بالتكوين ا

ثناء الخدمة  -8
 
ضرورة تقديم المعارف والمعلومات واحدة بواحدة تدريجيا في مرحلة التكوين ا

داء لكي ي
 
مر ويكون ايجابي في ا

 
ك تسب مستشار التوجيه كم معتبر من المعارف ويسهل عليه اال

 عمله بالمؤسسة التربوية.
سبوعية-9

 
-ضرورة قيام المستشارين ن ذوي الخبرة في الميدان بتنظيم دورات تكوينية دائمة ا

لمهني مواصلة سنوية وهذا حتى يتسنى لمدير مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي وا-فصلية-شهرية
ن ال يكون مدير مركز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وه 

 
ي بمعنى ال يجب ا

 
عمال ووظيفته)ا

 
ا

 القائم دائما على هذا الدورات التكوينية(. 
تقسيم المستشارين إلى مجموعات صغيرة حتى يقل العدد وتسهل عملية التكوين -10

ك ثر ويتسنى للجميع المشاركة في  
 
 محاور التكوين.واإلستيعاب ا

و مك تبين بغرض التكوين لإلجابة على جميع استفسارات المستشارين -11
 
تخصيص مك تب ا

 قصد التكوين خاصة بالنسبة للمستشارين حديثي التوظيف.
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البحث في اإلحتياجات الحقيقية لمستشار التوجيه والمتمثلة في طرق التك فل النفسي -12
ساليب تعديل السلوك للمشكالت التي يعاني للتالميذ خاصة في اإلمتحانات الرسمية،

 
يضا ا

 
وا

ن تترافق 
 
منها التالميذ حالي في المؤسسات التربوية،فالمعرفة النظرية التك في وحدها بل يجب ا

 مع الخبرة الميدانية وماهو موجود داخل المؤسسات التربوية.
شاري التوجيه تك ثيف الدورات التكوينية في مجال التك فل النفسي بالتالميذ خاصة مست-13

خريجي الجامعات ذوي تخصص علم النفس وعلم اإلجتماع بسبب ضعف تكوينهم القاعدي في 
 هذا المجال.

ثناء الخدمة لفائدة مستشاري التوجيه بصفة دورية -14
 
العمل على تك ثيف برامج التكوين ا

 ومستمرة طوال الحياة المهنية.
توجيه مع التركيز على الجانب الميداني العمل على تحسين المستوى التكوين لمستشاري ال-15

ك ثر من الجانب النظري.
 
 ا

ثناء الخدمة للتعرف على مستجدات مهنة -16
 
اإلك ثار من الحصص التكوينية المقررة للتكوين ا

 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
ثناء الخدمة في شكل مجموعات لمستشاري التوجيه  تضم -17

 
التك ثيف من برامج التكوين ا

و مقاطعتين.م
 
 قاطعة ا

خر من تكوين وتزويد -18
 
ن والمؤطر تكوينا جيدا حتى يتمكن هو اال ِّ

تكوين المستشار المكو 
فضل وسائل وحلول لمتابعة مستشار التوجيه.

 
نين المستشارين با ِّ

 المتكو 
 ك تيبات(-ملصقات إعالمية-نشرات-توفير وسائل الخاصة بعمل مستشار التوجيه)مطويات-19
ل مرة في الشهر حتى تتم عملية التطرق لمختلف مشاكل التالميذ في المؤسسات التكوين ك-20

 التربوية.
قل-21

 
 وضع برامج تكوينية مطولة المدة لمدة عام على اال

ثناء -22
 
ليات القديمة في عملية التكوين ا

 
اقتراح طرق عمل جديدة في التكوين واإلبتعاد علن اال

 الخدمة.
 ذلك بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في المنظومة التربوية.تك ثيف الدورات التكوينية و-23
ثناء التكوين ومحاولة إيجاد -24

 
التركيز على الجانب النفسي والبيداغوجي للطفل والمراهق ا

 الحلول للمشاكل التي يعاني منها التالميذ في الوسط المدرسي.
ثناء الخدمة على المستشارين ا-25

 
 لجدد عدم اقتصار برامج التكوين ا
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ثناء الخدمة على جميع مستشاري التوجيه بكل تخصصاتهم -26
 
ضرورة تعميم عملية التكوين ا

 وشعبهم الدراسية الجامعية.
رد اإلعتبار لوظيفة ومكانة مستشار التوجيه في اإلمتحانات الرسمية وذلك بعدم اعتباره -27

نه يعتبر إجحاف في حق ا
 
خصائي نفساني مدرسي دون سابق تكوين ال

 
لمستشارين وفي كا

 مهنتهم التوجيهية واإلرشادية المدرسية والمهنية.
ثناء الخدمة التطورات التي يشهدا العامل من جميع النواحي -28

 
ضرورة مواكبة برامج التكوين ا

 وفي مختلف قطاعات الحياة.
جل تحديث ومواكبة كل ماهو جديد في -29

 
ضرورة تنظيم برامج خاصة ودورية متواصلة من ا

لتوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني خاصة عندما يكون اإلختصاص الجامعي بعيدا نوعا ما مجال ا
ن واحد 

 
ن تكون هذه الدورات ذات طابع نظري وتطبيقي في ا

 
عن طبيعة هذه المهنة، وكذلك ا

مع التركيز على الجانب التطبيقي الذي يساعد بشكل كبير في تسهيل هذه المهنة النبيلة التي 
ساليب التوجيه الحديثة قد تطورت ويجب صياغتها يؤديها مستشا

 
ن ا

 
ر التوجيه وخاصة ا

 وتكييفها بالطريقة التي تالئم البيئة التي يعمل فيها مستشار التوجيه.
ثناء الخدمة وعدم -30

 
ضرورة مواصلة التكوين المستمر طيلة الحياة المهنية للمستشارين ا

 اقتصاره على المستشارين الجدد والمدمجين.
ثناء الخدمة.ت-31

 
يام والندوات حول برامج التكوين ا

 
 ك ثيف عملية تنظيم الملتقيات واال

ك ثر فائدة من التكوين النظري،فقد يستفيد -32
 
ضرورة اإلهتمام  بالتكوين التطبيقي باعتباره ا

ك ثر من تلقيه العديد من 
 
مستشار التوجيه حديثي التوظيف من تجارب وخبرات زمالئه الميدانية ا

 ت النظرية.التكوينا
داء مهامه -33

 
نه يسهل على مستشار التوجيه ا

 
لي ال

 
ضرورة إدراج التكوين في مجال اإلعالم اال

ريحية
 
 بكل سهولة وا

انتقاء مواضيع التكوين ومتطلبات الحاجات واإلحتياجات الميدانية لعملية تكوين -34
ثناء الخدمة.

 
 المستشارين ا

لوسط المدرسي الجديد)محتوى البرنامج التكويني تجديد البرامج التكوينية حسب متطلبات ا-35
ثناء الخدمة(.

 
 ا

ساليب -36
 
ضرورة التركيز على الجانب الميداني في تكوين مستشار التوجيه وتزويدهم باال

اإلرشادية الحديثة والوسائل التي تساعدهم على ممارسة مهنة التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 والمهني.
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ثنا-37
 
 ء الخدمة ليتناسب مع مهنة مستشار التوجيه.تحسين محتوى التكوين ا

ثناء الخدمة.-38
 
 توفير مكان محدد ومخصص للتكوين مع جميع الوسائل المطلوبة للتكوين ا

ثناء التكوين)الجامعة-39
 
قطاع -المعاهد ومراكز التكوين -تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات ا

 قطاع الثقافة..الخ(.  -الصناعة
المجال التربوي لتكوين المستشارين خاصة الختالف تخصصاتهم اشتراك باحثين في -40

 الجامعية المطلوبة لهذه المهنة.
ثناء الخدمة.-41

 
نشطة التكوينية المقترحة في عملية التكوين ا

 
 ضرورة التنويع في اال

يضا حول -42
 
داء المهام وا

 
ص خاصة في كيفية ا ن المتخص ِّ ِّ

التكوين يكون من طرف المكو 
ل التكنولوجية الحديثة ومواكبة التطورات الجديدة في مجال التوجيه واإلرشاد استعمال الوسائ

 المدرسي والمهني.
 تطوير برامج تكوينية وفق الواقع المدرسي.-43
تك ثيف الدورات التكوينية لفائدة المستشارين الذين تخصصاتهم بعيدة عن نوعا ما عن مهنة -44

 التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.
ثناء الخدمة وفق الواقع المدرسي المعاش.تك-45

 
 ييف ومواكبة مضمون برنامج التكوين ا

تقليص المدة الزمنية بين الدورات التكوينية المبرمجة سواء من طرف وزارة التربية والتعليم -46
و مراكز التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

 
و مديريات التربية ا

 
 الوطنية ا

ثناء الخدمة.العمل على تحسين البيئ-47
 
 ة التكوينية والوسائل المستعملة في عملية التكوين ا

ثناء الخدمة والتكوين المستمر للمستشارين -48
 
ولي والتكوين ا

 
تك ثيف دورات التكوين اال

 الجدد.
ن.-49 ِّ

نين من خالل استحداث منصب مستشار مكو  ِّ
 تحفيز المكو 

دوات الخاصة بعمل مستشار الت-50
 
وجيه في جميع محاور عمله في توفير كل الوسائل واال

نين. ِّ
ثناء الخدمة مع تقديمها بطريقة عملية من طرف المكو 

 
 عملية التكوين ا

تهيئة وتجهيز وتوفير البيئة الوظيفية النموذجية و المالئمة والمناسبة لمستشار التوجيه -51
كمل وجه.

 
داء مهامه على ا

 
 ال

و مرة في كل فصل قصد برمجة وعقد لقاءات ودورات وملتقيات وندوات دور -52
 
ية مرة في الشهر ا
 اإلطالع على المستجدات في مجال التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.

خرى)عن بعد(قصد تبادل الخبرات حول كل -53
 
عقد ملتقيات مع الزمالء في المهنة من واليات ا

 ما يخص عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤسسات التربوية.
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عمال ع-54
 
ثناء الخدمة في فترات ال يكون فيها مستشار التوجيه يعاني من اال

 
قد برامج التكوين ا

 اإلدارية و التربوية.
 في الجامعة بمعنى الجانب الميداني لمستشار التوجيه يكون مقياس حسب -55

 
التكوين يبدا

 مهام مستشار التوجيه.
 عبر كافة التراب الوطني.توحيد المهام وطريقة العمل في المؤسسات التربوية  -56
عمال -57

 
ثناء عمله والتقليل من اال

 
التركيز على الجانب النفسي والتربوي لمستشار التوجيه ا

 اإلدارية المسندة إليه.
 تشجيع المبادات الفردية في القيام بعمليات تكوينية ومرافقة للمستشارين الجدد.-58
و تنظم خالل فترات  -59

 
 متقاربة.فترة التكوين تكون طويلة ا

ن تكون ذات طابع تطبيقي وال تقتصر فقط على -60
 
ثناء الخدمة يجب ا

 
محتوى برامج التكوين ا

 الجانب النظري البحت.
اإلهتمام بالجانب التطبيقي وتنظيم زيارات ميدانية لفائدة المستشارين الجدد إلى -61

ك فاء ومؤهلين في ميدان  
 
 ومجال التوجيه.المؤسسات التربوية التي تتوفر على مستشارين ا

 استبعاد العالج النفسي من مهام مستشار التوجيه.-62
و المدمجين.-63

 
و الجدد ا

 
 تنظيم دورات تكوينية شهرية لكافة مستشاري التوجيه سواء القدامى ا

 اقتراح تقديم بحوث شهرية من طرف المستشارين الجدد حول ما تكونوا فيه-64
ثناء استعراض الجانب النظري وتطبيق الجان-65

 
مام اللجان المكلفة بالتكوين ا

 
ب التطبيقي ا

 الخدمة.
ك ثر وبوسائل وتقنيات -66

 
ك ثر في مجال اإلرشاد النفسي في المؤسسات التربوية ا

 
زيادة التكوين ا

 حديثة ومتطورة وعصرية.
العمل على وضع برنامج تكويني استشرافي لفهم احتياجات المستشارين ثم بعد ذلك يتم -67

 ويني يوافق هذه اإلحتياجات.وضع برنامج تك
نها جد قليلة وال تفي بالغرض المطلوب من طرف -68

 
زيادة البرامج التكوينية الخاصة بالخدمة ال

مستشار التوجيه في المؤسسات التربوية وفي ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والمعاصرة 
صعدة.

 
 على جميع اال

اإلداري الذي ال يعنيه للتفرغ للعمل اإلرشادي  العمل على إبعاد مستشار التوجيه عن العمل-69
مع التالميذ في المؤسسات التربوية خاصة التي يعاني تالميذها من مختلف المشكالت الشائعة 

 في الوسط المدرسي.
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العمل على اقتراح برامج تكوينية خاصة بتعليم الك تابة على جهاز الحاسوب مثل برمجيات -70
(Word-excelsن مستشار ا

 
 لتوجيه بحاجة ماسة إليها في عمله.(،ال

سباب المؤدية على نفور تالميذ مرحلة التعليم الثانوي من -71
 
إجراء دراسة حول العوامل واال

الشعب التقنية،ومنه يتم العمل على فتح شعب تقني رياضي مثل شعبة هندسة مدنية،هندسة 
ثانويات،باعتبار التالميذ الطرائق وليس شعبة واحدة فقط مثلما ما هو معمول به في معظم ال

ك ثر لهاتين الشعبتين بخالف شعبة هندسة ميكانيكية.
 
 يميلون ا

العمل واإلطالع على التقنيات الحديثة والجديدة لعمل مستشار التوجيه وخاصة في الميدان -72

 ومع التالميذ في الوسط المدرسي.
 المؤسسات التربوية.  ضرورة التركيز على الجانب الميداني لعمل مستشار التوجيه في-73
طراف والشركاء الفاعلين في قطاع التربية)جمعية -74

 
تنظيم الدورات والملتقيات مع مختلف اال

ولياء التالميذ
 
ديب( في عملية التوجيه والتي تهتم بواقع -ا

 
مجلس القبول والتوجيه،مجلس التا
 عمل مستشار التوجيه في الوسط المدرسي والمهني.

ن عملية التك فل التركيز على علم ال-75
 
قياس النفسي وتكوين الزمالء في هذا المجال باعتبار ا

و التقييم النفسي(ولن يكون 
 
والمرافقة النفسية للتلميذ تحتاج إلى ك فاءة في التشخيص)التقويم ا

 كل ذلك إال عن طريق التمكن من استخدام القياس النفسي في عمل مستشار التوجيه.
يني يتماشى ومتطلبات مستشار التوجيه في المؤسسات العمل على تطوير برنامج تكو-76

ريحية واطمئنان الضمير المهني 
 
داء وظيفته بكل ثقة ومسؤولية وبسهول وبكل ا

 
التربوية ال

 وتحقيق الرضى الوظيفي والسعادة المهنية.
ضرورة العمل على تك ثيف النشاطات التكوينية عن بعد باستخدام تكنولوجيات اإلعالم -77

ع الزمالء من مختلف الواليات خالل العطل المدرسية لفائدة المستشارين حول كل واإلتصال م
 مايخص التوجيه واإلرشاد في مؤسسات التربية والتعليم.

عمال مستشار التوجيه -78
 
ديمومة التكوين المستمر والمواكب لكل المستجدات فيما يخص ا

 بالمؤسسات التربوية.
باستظهار محتوى الجانب النظري وتطبيق الجانب التطبيقي القيام خالل الدورات التكوينية -79

مام اللجان المكونة وخاصة المقابالت اإلرشادية.
 
 ا

ثناء الخدمة.-80
 
دوات الالزمة إلنجاح عملية التكوين ا

 
 العمل على توفير الوسائل واال

سا-81
 
س اختيار موقع تواجد مك تب مستشار التوجيه في المؤسسة التربوية يكون بناء على ا
 علمي مدروس ويتوسط قاعات التدريس ومرافق إدارة المؤسسة التربوية التي يعمل فيها.
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 الـــــــــتـــــــــــــــوصـــــــــيـــــــــات: 
ثناء الخدمة بهدف تحقيق المرونة و اإلستقرار في المؤسسة -1

 
العمل على تطوير برامج التكوين ا

 التربوية.
لتكوينية والحرص على التركيز على مختلف المجاالت التي تمس العمل على زيادة البرامج ا-2

داء المهني لمستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في 
 
مهنة التوجيه واإلرشاد لتحسين ا

 المؤسسات التربوية.
ثناء الخدمة بهدف رفع مستوى -3

 
العمل على تحدد نواحي القوة والضعف في عملية التكوين ا

ثناء الخدمة المقدمة لفائدة المستشارين.نجاعة وفعالية  
 
 البرامج التكوينية ا

ثناء الخدمة نوعا من التعليم والتعلم المستمر لمستشار التوجيه.-4
 
 اعتبار التكوين ا

هدافهم -5
 
دائهم بغية تحقيق ا

 
جل اإلرتقاء با

 
ثناء الخدمة من ا

 
التك ثيف من الدورات التكوينية ا
 المسطرة في المؤسسات التربوية.

نه يعمل على رفع الروح المعنوية والرضا عن -6
 
ثناء الخدمة ال

 
ضرورة إعطاء اهتمام كبير للتكوين ا

داء وتحسين العالقات اإلنسانية في المؤسسات التعليمية.
 
 اال
 المساهمة في تنمية وتطوير عملية التوجيه الذاتي لخدمة المؤسسة التربوية.-7
س-8

 
تاذ المسؤول على تقديم المحاضرات في مختلف العمل على إجراء عملية التنسيق بين اال

كبر من طرف 
 
ستاذ المسؤول على تقديم التطبيقات لتكون اإلستفادة ا

 
المقاييس الدراسية واال

 الطلبة.
ساليب وطرق ونماذج -9

 
ساتذة الجامعيون على ا

 
هيل اال

 
ضرورة القيام بعملية إعداد وتدريب وتا

رية والتكنولوجية الرقمية في مجال التوجيه التدريس الجديدة والحديثة والمتنوعة والعص
ن هذا يساهم إلى درجة كبير في تحسين وإصالح وتجويد نوعية 

 
واإلرشاد المدرسي والمهن،ال

محتوى برامج التكوين الجامعي لفائدة الطلبة المقبلين على التخرج والراغبين في اإللتحاق بمهنة 
ؤسسات التربوية)المتوسطات الثانويات حاليا مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بالم

 واإلبتدائيات في المستقبل القريب(.
دوا رهم في -10

 
العمل على تنمية وبعث الروح اإليجابية لدى طلبة الجامعة وذلك بتفعيل ا

مختلف عمليات التكوين الجامعي باعتبارهم هم المسؤولون عن تحديد نوعية محتوى برامج 
ساتذة الجامعيينتكوينهم الجامعي بعد ا
 
 .ال

العمل على وضع محتوى برامج تكوين جامعية تكون مواكبة للتطورات المعرفية -11
 والتكنولوجيا الحالية وتكون متوافقة مع متطلباتهم المعرفية والمهنية.
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ثناء الخدمة في ضوء تنمية مهارات القيادة اإلدارية بكل -12
 
العمل على تكوين المستشارين ا

نواعها الفنية
 
واإلنسانية واإلدراكية التصورية لتحقيق الرضا الوظيفي وزيادة المردود التربوية  ا

 للمؤسسات التربوية التي يعملون فيها.
تحديد الحاجات واإلحتياجات والمتطلبات التكوينية التي يحتاجها مستشاري التوجيه في -13

يضا تقديم البرنامج التكويني م
 
داء مهامهم بالمؤسسة التربوية وا

 
ن طرف القائمين على عملية ا

ثناء 
 
ثناء الخدمة من خالل توفير البيانات الالزمة حول طرق تطوير برامج التكوين ا

 
التكوين ا

الخدمة مع العمل على تنمية مهاراتهم وتطوير اتجاهاتهم المهنية والتربوية داخل المؤسسات 

 التربوية التي يزاولون فيها وظيفتهم.
ة في مجال التربص والتكوين الميدانيين للطالب الجامعي وهذا ضرورة العمل على الزياد-14

ك ثر من 
 
شهر  03بهدف تمكينه من اإلحتكاك بمجال المهني مع تخصيص المدة الكافية ا

 
ا

ساتذة جامعيين مؤهلين وذي ك فاءة علمية 
 
يضا العمل على توفير ا

 
باإلضافة إلى ذلك يجب ا

صين في اإلشراف على التربصات الميداني  في مجال التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني.  ومتخص ِّ
ساتذة -15

 
سة في الجامعة والمقررة في البرنامج الدراسي الجامعي إلى ا إسناد المقاييس المدرًّ

يضا التركيز 
 
صين في مجال التوجيه وإلرشاد المدرسي والمهني،وا ين ومتخص ِّ نين ومختص ِّ ِّ

متمك 
مجال تطبيق اإلختبارت النفسية والتربوية وفي على عملية تدريب الطلبة تدريبا تطبيقيا في 

 نموذج دراسة الحالة.
ضرورة الحرص على عملية إتمام محتوى البرنامج الدراسي الجامعي في جميع المقاييس التي -16

ولى إلى غاية سنة التخرج(.
 
 يدرسها الطلبة خالل سنوات مرحلة التكوين الجامعي)من السنة اال

لدراسات والتحقيقات حول نوعية برامج التكوين الجامعي مع ضرورة تك ثيف البحوث وا-17
العمل على دراسة مؤشراتها ومعاييرها والتنبؤ بمدى ودرجة توافق وتوفر هذه الجودة المتوصل 
بحاث التي تم التوصل إليها بهدف 

 
خذ بنتائج هذه اال

 
إليها في الجامعات الجزائرية، مع ضرورة اال

وى برامج التكوين الجامعي بالجزائر لفائدة مستشاري التوجيه إصالح وتحسين نوعية وجودة محت
 بالمؤسسات التربوية.

العمل على تحديث البرامج الجامعية ووضع استراتيجيات محددة تتجاوب مع هذه -18
ن الطالبة الجامعيين في هذا العصر هم بحاجة ماسة إلى اإللمام بالعديد 

 
المتطلبات الجديد،ال
دائه المهني من المعارف والعلوم ب

 
جل تحسين ا

 
ثناء الوظيفة ال

 
هدف تحقيق التكوين الجيد ا

يضا مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال عمله وتوسيع معارفه العلمية والمهنية 
 
وا

فاقه الوظيفية.
 
 وا
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ن -19
 
ضرورة العمل على إيجاد سبل الربط بين الجامعة والميدان المهني لمستشار التوجيه ال

ساسية والهامة والمهمة للوصول إلى اإلبداع المهني  التعاون
 
حد المفاتيح اال

 
فيما بينهما يعتبر ا

داء المهني.
 
صة والدقيقة في اال  وتوفير المهارات الفنية المتخص ِّ

ة -20 العمل على توفير المراجع والك تب العلمية الجديدة والحديثة والعصرية والمجالت المختصَّ
يضا العمل ع

 
صة وا لى تطوير الخدمات المك تبية لفائدة الطلبة الجامعيين وذلك بربطها والمتخص ِّ

نترنت بهدف تزويد الطلبة بما يحتاجونه من معلومات علمية من كل الجامعات والتي 
 
بشبكة اال

نهم من توسيع معارفهم وخبراتهم العلمية في مجال التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  ِّ
تمك 

 بالمؤسسات التربوية.
جل تحديد متطلبات واحتياجات المؤسسات التربوية ضرو -21

 
رة القيام بدراسات ميدانية من ا
 ومحاولة ربطها ببرامج التكوين الجامعي.

جل تجديد وتحسين وتجويد في البرامج التكوينية -22
 
ضرورة وضع فريق من اإلختصاص من ا

 مجاالت الحياة.  بصورة دورية وهذا لمواكبة التطور والتقدم الذي يشهده العالم في كافة
العمل على توفير الوسائل البيداغوجية العلمية والمتطورة الضرورية والمساعدة على -23

 التكوين الجيد للطلبة.
 قائمة المراجع:

 ، عالم الك تب ، القاهرة02(، التوجيه واإلرشاد النفسي، ط1992رمضان محمد القذافي)-1
ئر، مجلة العلوم اإلنسانية عبد الكريم قريشي،التكوين والتوظيف في الجزا-2

 .1998ديسمبر   01واإلجتماعية،المركز الجامعي بورقلة، العدد 
بو عبادة و عبد المجيد،بن طاش نيازي)-3

 
(، اإلرشاد النفسي 2001صالح بن عبد هللا ا

 ، مك تبة العبيكان، الرياض.01واإلجتماعي، ط 
، ديوان 01ينية في الجامعة، ط (، تقويم العملية التكو1998لحسن،بوعبد هللا ومحمد،مقداد)
 المطبوعات الجامعية، الجزائر.
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 مناهج علم النفس العيادي الجزائرية بين التكوين والممارسة  

 الجزائر  –د.فاطمة الزهراء مراد، جامعة باجي مختار البوني عنابة  
 الجزائر  -د. كريمة فنطازي، جامعة باجي مختار البوني عنابة

 
 المقدمة:

خصائي على  عتبري
 
علم النفس العيادي علم ومهنة وتكنولوجيا في نفس الوقت، يعتمد فيه اال

نجع الطرق والوسائل في 
 
المعارف والتدريبات العيادية والبحث العلمي وكذا استخدام ا

خرى التي تعتمد 
 
التشخيص والعالج والتنبؤ والضبط للسلوك ،عكس العديد من المهن اال

خصائي الممارسة فقط، وهذا "
 
شاكو" يؤكد على "فكرة العالم المهني في نموذجه المختار عن اال

كاديمي 
 
العيادي ويؤكد على ضرورة تحقيق التكامل بين الممارسة المهنية في الميدان واإلعداد اال

ن موضوع تكوين المختص  )20، ص2010مليكة، (في الجامعة" 
 
وبالرجوع إلى التكوين نجد ا

صبح مجال نقاش 
 
 Pierre) كبير لم يغلق بعد، فهو يبحث عن هويته حسبالعيادي، ا

Angel  وذلك في خضم التغيرات التي يعيشها العالم ،والتي جعلت من تواجده ضرورة وفي )
مور وحل المشكالت مع من 

 
كل المجاالت، ومنها فهو يواجه عدة اختبارات لقدرته على إدارة اال

و التوجيهي فهو في ج
 
ك ثر -ملة "يشاركونه العمل العالجي ا

 
وبالتالي -يحتاج ليعرف ميدان عمله ا

ويند –وهذا ما يؤكده  (Angel : 2007, 6)معرفة احتياجاته الحقيقية ويضع لنفسه معالم بارزة." 
ك ثر المشكالت حدة في علم النفس العيادي لذلك -فريد 

 
ن "مشكلة التكوين تعتبر من ا

 
بقوله ا

والميداني، حتى تتوفر الك فاءة التي هي شرط البد من توفير تكوين صلب في الجانب النظري 
 (.118،  ص2016من شروط الممارسة النفسية ")تشعبيث،  

تذمر كبير لدى ممارسيها لمعاناتهم من عدة  وهو فعال ما تعرفه المهنة عندنا في الجزائر فهناك 
كدته دراسات ك ثيرة منها

 
 إشكاليات ،منها على الخصوص ضعف تكوينهم الجامعي ، وهو ما ا

ن تكوين المختص النفسي في الجزائر ،غير كاف  ) 2014،)كركوش دراسة
 
حيث توصلت إلى ا

مما دفع بمتخرجيه لتلقي تدريبات إضافية، للتمكن من العمل في مناصبهم، بينما وجد منهم 
 )2009،)عواشرية من لم يستطع ذلك. وتدعم نتائج الدراسة السابقة ،ما توصلت إليه دراسة
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ن السذاجة واالغتراب النظ حول متخرجي
 
ام الكالسيكي في علم النفس العيادي والتي بينت ا

والنقصان واالنفصام وطغيان النظري على التطبيقي وهشاشة معارف المتخرجين حول 
هم مؤشراته ".

 
 تخصصهم ا

سيسا على نتائج الدراسات السابقة التي تناولت التكوين في هذا التخصص ،ومن خالل 
 
وتا

خصائي العيادي واحتياجاته ، فإننا نلمس وجود إشكالية كبيرة في تحليلنا لمنصب عم
 
ل اال

ول المتهمين في ذلك ،مما يدفعنا للعمل على البحث في 
 
التكوين  ولعل المنهاج التعليمي ا

هداف والمحتوى واستراتيجيات التدريس وعمليات التقويم والتدريب 
 
العناصر المكونة له)اال

تجابة كل عنصر منها لمتطلبات المهنة ومعرفة مكامن الضعف وحتى هيئة التدريس( ومدى  اس
قدر على تحديد جزئيات مشكل التكوين في 

 
نفسهم بوصفهم اال

 
راء الممارسين ا

 
فيها حسب ا

   :التخصص وعليه نطرح السؤالين التاليين
ما درجة استجابة منهاج علم النفس العيادي بالجامعة الجزائرية لمتطلبات مناصب عمل -

خصا
أ
 ؟ ئي المتعددة من وجهة نظر الممارسين للمهنةال
خصائيين الممارسين للمهنة حول درجة استجابة كل عنصر من  هل توجد فروق-

 
راء اال

 
في ا

 ؟عناصر منهاج تكوينهم لمتطلبات مناصب عملهم تعزى لمتغير مجال العمل المنتسب إليه
 فرضيات الدراسة: 

حصائيا عند- خصائيين الممارسين للمهنة حول   ) a0,05= (ل توجد فروق دالة ا 
أ
راء ال

أ
في ا

تعزى لمتغير مجال العمل المنتسب   درجة استجابة مناهج تكوينهم لمتطلبات  مناصب عملهم
 .   إليه

هداف الدراسة
أ
هداف التالية: ا

 
سئلة الدراسة وتحقيق اال

 
 :  تهدف الدراسة الحالية إلى اإلجابة على ا

سواق العمل عندنا  -
 
داء المتخرج الجامعي فيها واإلشكاليات التي   النزول إلى واقع ا

 
وقياس نسبة ا

 يواجهها وهو يمارس عمله   بالتعرف على احتياجات منصب عمله مباشرة. 
خصائي الذي  -

 
قياس درجة استجابة منهاج علم النفس العيادي لمتطلبات مناصب عمل اال

ة... الخ( وتحديد يعمل في مجاالت مختلفة )طب عقلي، طب عام، طب مدرسي، تربية خاص
 الفروق في درجات استجاباتهم تلك حسب متغير مجال العمل المنتسب إليه.

همية الدراسة
أ
هميتها من:  :  ا

 
 تستمد الدراسة الحالية ا
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همية التطرق بالدراسة والتحليل والتقييم للمناهج الدراسية عامة والجامعية على الخصوص -
 
ا

–مهارية –ذي يملي متطلبات عدة )معرفية كونها موجهة لفئة تعد لخوض سوق العمل ال
 سلوكية(. 

همية التكوين النوعي -
 
همية تخصص علم النفس العيادي في الحياة الفعلية للفرد والجماعة، وا

 
ا

 لطالبه وفق المقاربات الحديثة في المجال .

 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:حدود الدراسة:  
خصائيين النفسانيين العاملين بقطاعات الصحة العمومية  تمثلت فيالحدود البشرية: :

 
اال

سرة.
 
 والخاصة: )طب عقلي وطب عام، طب مدرسي(، وقطاع التضامن الوطني واال

جميع  مؤسسات الصحة النفسية العمومية والعيادات الخاصة والتضامن الحدود المكانية: 
سرة  بدوائر وبلديات والية 

 
  الجزائر.  -عنابة -الوطني واال

 .2019-2018تم إجراء وتطبيق الدراسة خالل الموسم  الحدود الزمنية:  
تتحدد الدراسة الحالية بموضوعها، والمتمثل في الكشف عن درجة الحدود الموضوعية: 

داة 
 
استجابة مناهج  علم النفس العيادي لمتطلبات مناصب العمل كما تحدد بالمنهج المتبع وا

 جمع البيانات.
جرائي-  :لمصطلحات الدراسة  التعريف ال 
وهي مجموع الخبرات الموجهة لتعليم وتكوين الطالب الجامعي في تخصص   المناهج الجامعية:-

نشطة وطرائق واستراتيجيات تدريس 
 
علم النفس العيادي والوسائل المسخرة لذلك، من ا

ساتذة التخصص ومدربين مؤهلين 
 
وتدريب، باإلضافة إلى القائمين على تطبيقها ،من ا

انيين( لذلك مع عمليات تقييمها وقياس مدى فعاليتها في المؤسسات التي يمارس فيها )ميد
خصائي   .

 
 المتخرج مهنته كا

ونقصد بها الك فايات المطلوبة لممارسة المهنة، في  )منصب عمل المختص النفسي(متطلبات -
خصائي، من

 
ة وقيم معارف ومهارات عملية وسمات شخصي:كل القطاعات التي ينتمي إليها اال

 اجتماعية واتجاهات ثقافية. 
وهو تخصص جامعي تطبيقي، من التخصصات اإلنسانية التابعة لقسم  علم النفس العيادي:-

هيل الطلبة لممارسة 
 
هدافه تا

 
رطوفونيا بالجامعة الجزائرية ،من ا

 
علم النفس وعلوم التربية واال

 .مهنة العالج واإلرشاد النفسي العيادي لمن يحتاجه ويطلبه
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خصائي النفسي العيادي في الجزائر-
أ
المتخرج بشهادة ليسانس في علم النفس العيادي  :هو ال

. حيث L. M.D سنوات في نظام ال  )3(سنوات في النظام الكالسيكي و)4(،بعد دراسة تدوم 
 التخصص في السنة الثالثة نظام كالسيكي والسنة الثانية نظام ال 

 
ي لمدة L. M.D يبدا

 
. ا

داب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية حاليا ومعهد علم النفس قديما.سنتين، من كل
 
 ية اال

دوات: -  
أ
 الطريقة وال
 االستكشافي.   المنهج المناسب هو المنهج الوصفي  منهج الدراسة:

داة جمع البيانات وخصائصها السيكومترية:
أ
خصائيين في  ا

أ
ستبيان الموجه لال حيث تكون ال 

بعاد 
أ
ولية من ستة ا

أ
هداف المسطرة: رئيسة وهي صورته ال

أ
ي المخرجات المنتظر إكسابها  ال

 
ا

صبحت بعد التحكيم )07للطالب تكون من )
 
 يليه المحتوى المسطر للتكوين(.05( بنود، ا

صبح) 08ويتكون من )
 
( 17ويضم ) ثم العمليات التربوية المطبقة على المحتوى(.05( بنود، ا

نشطة 
 
( 09وطرق التدريس ووسائله وفتراته ويضم )بندا موزعة على محورين فرعيين هما:اال

صبح )
 
لياته وفتراته ويضم )06بنود، ا

 
صبح )08(.والتقويم وا

 
عضاء ، .(05( بنود، ا

أ
البعد الرابع ا

صبح )07ويضم ) هيئة التدريس
 
في التخصص  والبعد الخامس سياسات القبول(.05( بنود، ا
صبح) 08وعمليات التدريب الميداني ويضم )

 
البعد السادس: الكـفايات المتخرج  (.06( بنود، ا

دائية 22ويضم) بها من الجامعة
 
(  بندًا موزعة على ثالثة محاور فرعية وهي:الك فايات المهارية اال

صبحت) 06ويضم )
 
( 08(.ثم الك فايات الشخصية واالجتماعية القيمية ويضم )04( بنودا، ا

صبحت) 
 
صبحت ) (  بنود،08) ويضم )المعلومات(.( ثم المعرفية07بنود، ا

 
ومنه تكونت (.05ا

ولية من  
 
صبحت  69)االستبانة في صورتها اال

أ
 بندا.  48( بندا وبعد التحكيم ا

وتم ترميز وإدخال البيانات إلى مقياس "ليكرت" الخماسي  وتم االعتماد في اإلجابة على على
دى الحاسوب، ولتحديد خاليا مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا(، ثم حساب الم

ي )4=5-1)
 
(، 0.80=4/5(، ثم تقسيمه على عدد الخاليا للحصول على طول الخلية الصحيح ا

قل قيمة في المقياس )الواحد الصحيح(، وذلك لتحديد الحد 
 
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى ا

صبح طول الخاليا كالتالي:
 
على لهذه الخلية، وهكذا ا

 
 اال

 الموافقة لبدائل اإلجابة  (: فائت قيم المتوسط الحسابي1الجدول )

 
درجة 
 اإلستجابة

 كافية جدا كافية  متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا
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 إلى1من 
1,80 

 إلى1,81من
2,60 

 إلى2,61من
3,40 

 إلى3,41من
4,20 

 4,21من  
 5,00إلى

 معد باالعتماد على نتائج الحسابات السابقة
 

مجال    ن العياديين حسب(: تحليل خصائص عينة المختصي2الجدول )  :مجتمع وعينة الدراسة
 .العمل المنتسب إليه

 النسب المئوية  التكرارا ت الفئة المتغير

 100 110 المجموع

مجال العمل 
 المنتسب إليه

5 63 مؤسسة طب عام   
7,
3 

 26,4 29 مؤسسة تضامن وطني 

 16,4 18 مؤسسة خاصة 

 100 110 المجموع

 SPSS   معد اعتمادا على نتائج الحزمة اإلحصائية ال

ن العينة البحثية تتوزع حسب مجال العمل الذي تنتسب إليه إلى 
 
 ا
 
عاله نقرا

 
من الجدول ا

خصائي الطب العام ب3
 
كبرها فئة ا

 
و فائت ا

 
تليها فئة  57.3تكرار وبنسبة  63مجموعات ا

خيرا فئة المؤسسات الخاصة ب16.4تكرار وبنسبة  29مؤسسات التضامن الوطني ب
 
تكرار 18وا

خصائيين م16.4وبنسبة 
 
ا يدل على استحواذ مؤسسات الكب العام على الغالبية الكبرى من اال

كبر في البالد من حيث تقديم الخدمات النفسية المختلفة مع انحصار 
 
كونهذا القطاع هو اال

 لقطاعي الخدمات النفسية الخاصة )مؤسسات التضامن ( والخواص.

 ومناقشتها: النتائج  -3
ما درجة استجابة منهاج علم النفس العيادي بالجامعة -لدراسة: عرض نتائج السؤال العام ل-

خصائيين الممارسين للمهنة.
أ
 الجزائرية لمتطلبات مناصب العمل المتعددة من وجهة نظر ال

 (: ترتيب المحاور التسعة لالستبيان بنتائجها العامة ودرجات االستجابة عليها.3الجدول )

درجة  ترتيبهراف االنحالمتوسط  المحور  الرقم 
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 اإلستجابة المعياري  الحسابي

الك فايات الشخصية  8
 الثقافية والقيمية  واالجتماعية  

3,97 0,455 1 
 

 كبيرة

 متوسطة 2 0,420 3,39 الك فايات المهارية ) العملية( 7

عضاء هيئة التدريس 5
 
 متوسطة 3 0,420 3,37 ك فاءة ا

الك فايات المعرفية  9
 )المعلومات (

 وسطةمت 4 0,533 3,27

المحتوى المدرس بكل  2
 مقاييسه

 متوسطة 5 0,431 3,23

هداف المسطرة )المخرجات  1
 
اال

 المنتظرة(
 متوسطة 6 0,320 3,13

لياته وفتراته الزمنية 4
 
 متوسطة 7 0,420 3,04 التقويم وا

 
6 

سياسات القبول والتدريب 
 الميداني

 
3,02 

 
0,954 

8 
 

 متوسطة

3 
 

ت العمليات التربوية )نشاطا
 طرق التدريس ووسائله (

 ضعيفة  9 0,808 2,60

 SPSSمعد اعتمادا على نتائج الحزمة اإلحصائية ال   
خصائيين العياديين 

 
عاله ترتيب المحاور التسعة لالستبيان ودرجة استجابة اال

 
يوضح الجدول ا

نه
 
ولى المحور الثامن الخاص : عليها، حيث نقر ا

 
المتوفرة  بالك فايات الشخصية -احتل المرتبة اال

( بدرجة 0,455( وانحراف معياري بلغ )3,97حيث جاءت بمتوسط حسابي قدره ) -عند المتخرج 
المهارية المتخرج بها  استجابة كبيرة. المرتبة الثانية: احتلها المحور السابع  الخاص بالك فايات

ي ( ودرجة استجابة متوسطة.ف0,420( وانحراف معياري بلغ )3,37،بمتوسط حسابي قدره)
عضاء هيئة التدريس ،بمتوسط حسابي 

 
المرتبة الثالثة: نجد المحور الخامس، الخاص بك فاءة ا

ما في المرتبة الرابعة، 0,420( وبانحراف معياري قدره)3,37بلغ)
 
( ودرجة استجابة متوسطة.ا
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( 3,27فنجد المحور التاسع الخاص بالك فايات المعرفية المتخرج بها ، بمتوسط حسابي قدره )
( ودرجة استجابة متوسطة كذلك. وفي المرتبة الخامسة: المحور  0,533ف معياري بلغ )وانحرا

( 0,431(وانحراف معياري بلغ )3,23الثاني الخاص بالمحتوى المدرس ، بمتوسط حسابي قدره )
ول
 
هداف المسطرة  ودرجة استجابة متوسطة.وبعده المحور اال

 
في المرتبة السادسة الخاص باال

ي بالمخ
 
( وانحراف معياري 3,13رجات المنتظر تحقيقها عند المتخرج ، بمتوسط قدره) للتكوين ا

يضا.واحتل المحور الرابع الخاص بعمليات التقويم  0,320بلغ) 
 
( ودرجة استجابة متوسطة ا

لياتها وفتراتها الزمنية المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قدره ) 
 
( وانحراف معياري بلغ  3,04وا

المحور السادس الخاص بسياسات القبول والتدريب الميداني المرافق (.بينما جاء 0,420)
( 0.954( وانحراف معياري بلغ )3,02للتكوين ، في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قدره )

خيرا وفي المرتبة التاسعة المحور الثالث الخاص بالعمليات التربوية 
 
وبدرجة استجابة متوسطة. وا
( 0,808( وانحراف معياري بلغ ) 2,60س ،بمتوسط حسابي قدره )المطبقة على المحتوى المدر 
 وبدرجة استجابة ضعيفة.
خصائيين  =a 0,05 ال توجد فروق دالة إحصائيا عند)( :نتائج الفرضية الرئيسية 

 
راء اال

 
( في ا

العياديين الممارسين للمهنة، حول درجة استجابة مناهج تكوينهم لمتطلبات مناصب عملهم 
 مجال العمل المنتسب إليه(تعزى لمتغير  
خصائيين العياديين تبعا لمتغير 4الجدول)

 
(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور استبيان اال

 مجال العمل

 المحور 
 وعدد بنوده

 تكرار
 الفائت 

قدمية
 
 فائت اال

 في المنصب 
 Sigقيمته المعنوية Zقيمة اختبار اإلعتدالية

 ك ش كولموقروف شبيرو 

المتوسط   
العام 

 لالستبيان 

 0000,  0,165 0,905 طب عمومي  /م 65

 0,003  0,211 0,798 تضامن وطني  /م   28

 0,154  0,178 0,896 طب خاصة  /م 17

 SPSSمعد اعتمادا على نتائج الحزمة اإلحصائية ال 
عاله نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات والذي جاءت نتائجه لتؤكد عل

 
ى عدم يوضح الجدول ا

قل من  sigاعتدالية التوزيع على المتوسط العام لالستبيان بداللة قيمة 
 
 0.05التي جاءت ا

 وبالتالي يطبق اختبار كروكسال واليس لحساب الفروق بين عدة مجموعات .
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خصائيين حسب متغير –(:  نتائج اختبار كروسكال  5الجدول)
 
مجال العمل –واليس لال

 -ككلعلى االستبيان  -المنتسب إليه 

المتغي البند
 ر

العد
 د

 متوسط 
الرباعيا

 ت  

قيمة 
 اختبار 
كروسكا

ل 
 واليس

 درجة
الحري 
 ة

القيمة 
االحتمالي

 ة

الداللة  
اإلحصائي

 ة  

اتجاه 
الدالل 
 ة  

المتوسط 
الكلي  

لالستبيا
 ن

طب 
 عام

65 58,53 
 / غير دالة 0,451 2 1,593

تضام
 ن 

28 52,59 

طب 
 خاص

17 48,71 

  SPSSالباحثة اعتمادا على نتائج الحزمة اإلحصائية ال  من إعداد  
عاله نتائج اختبار

 
على المتوسط الكلي لالستبيان حسب –واليس -كروسكال -يوضح الجدول ا

 قيمة االختبار التي بلغت 
 
بدرجة حرية  1,593متغير مجال العمل المنتسب إليه ،حيث نقرا

كبر من م 0,451بقيمة احتمالية بلغت   2قدرها 
 
غير دالة إحصائيا على  0,05ستوى الداللة ا

وجود فروق بداللة تقارب متوسطات  رتب  المتخرجين على مجاالت العمل الثالثة والتي 
راء 58,53و 48,71تراوحت بين

 
مما يجعلنا نقبل القرضية الصفرية) ال توجد فروق في ا

خصائيين العياديين حول درجة استجابة مناهج تكوينهم بكل عناصرها
 
لمتطلبات مناصب  اال

 .عملهم تعزى لمتغير مجال العمل المنتسب إليه( 
 مناقشة وتفسير النتائج: -

ول
أ
ما درجة  استجابة المناهج الموجهة لتكوين المختص العيادي  : النسبة للسؤال الرئيسي ال

خصائيين العياديين؟
 
راء اال

 
حيث نسجل  عموما ضعفا مالحظا  لمتطلبات منصب عمله حسب ا

ثر
 
خصائيين حيث كانت النتيجة العامة  على ا

 
التكوين بداللة النتائج المعبر عنها من طرف اال

متوسطة ،إن لم نقل ضعيفة ويعزى ذلك لعوامل عدة منها التفكك بين عناصر المنهاج في حد 
همية التي 

 
ثناء بناء المنهاج بمعنى عدم توازن فيها لعدم إيالء كل عنصر اال

 
ذاتها إلهمالها ا

يناه في  درجات االستجابة على كل محاور تقريبا ،فبعض الجامعات  يستحقها في
 
البناء وهذا ما را
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ما زالت لم تتحول إلى المقاربة الحديثة في التكوين )التركيز على كل عناصر المنهاج( وعلى 
كما ،النوعية والحداثة في بناء المناهج والتكامل بين عناصره وكذا النوعية في المخرجات،

يضا انخفاض محسوس في درجة استجابة عناصر المنهاج المسطر لتكوين نسجل كنتيج
 
ة عامة ا

خصائي العيادي الحتياجات منصب عمله ويظهر ذلك في درجة االستجابة التي جاءت 
 
اال

ماعدا  ) 3,37و 2,60 (متوسطة في معظمها وعلى جل المحاور، حيث تراوحت المتوسطات بين
بها المتخرج وفقا لتكوينه والتي جاءت درجة االستجابة محور الك فايات الشخصية التي يتمتع 

وال تبتعد ك ثيرا عن سابقاتها، واحتل محور الك فايات المهارية  ) 3,97(عليه كبيرة وبمتوسط 

المرتبة الثانية ولكن بدرجة استجابة متوسطة ،مما يطرح تساؤالت عدة حول جدوى التكوين 
دائية عالية إن لم 

 
همية بمكان في التخصص. محور الذي ال يفي بمهارات ا

 
نقل مقبولة وهي من اال

يضا درجة استجابة متوسطة واحتل المرتبة الرابعة ،مما يدل على نقص 
 
الك فايات المعرفية عرف ا

معارف المتخرج واحتياجها لزيادة والتنوع والحداثة فيها ، محور سياسات القبول والتدريب 
ساسيات بناء المنا

 
هج ،احتلت المرتبة الخامسة وبدرجة استجابة الميداني والتي هي من ا

يضا 
 
همية التي تستحقها في مناهج التكوين، محور التقويم ا

 
متوسطة ما يدل على عدم إعطائها اال

جاءت االستجابة عليه متوسطة ،ما يشير إلى  نقص في بناء وتنظيم المناهج و كذا في إحداث 
يضا نسجل ما جاءت به نت

 
ائج محور مهم جدا "العمليات التربوية التوازن بين عناصرها ، ا

المطبقة على المحتوى المدرس بعناصره المتعددة  )نشاطات وطرق تدريس ووسائله ( والذي 
ثير على مخرجات الطالب إذا ما لقي االهتمام الالزم 

 
خيرة رغم ما له ضرورة وتا

 
احتل في المرتبة اال

ولى، يل
 
عب التكوين النوعي فيها دورا كبيرا. خاصة ونحن نتحدث عن مهنة عملية بالدرجة اال

ن العمليات التربوية اليوم ،تعد عصب المناهج وتعزى درجة االستجابة الضعيفة 
 
إضافة إلى ا

همية التي 
 
هذه ، إلى إهمال واضعي المناهج عندنا لهذا العنصر المحوري وعدم إعطائه اال

الصفوف والورشات موجودة  يستحقها ،حيث الزالت الممارسات التقليدية في التدريس وتنشيط
بل ومهيمنة على المشهد التكويني الجامعي، رفضا للتغيير تارة وجهال بالتوجهات الجديدة 
و لصعوبة تطبيقها في ظل قلة اإلمكانيات المخصصة لها وهو ما نلمسه من 

 
للمناهج الحديثة ا

 .خالل الممارسات اليومية في الجامعات،  
خر الجامعة العربية عامة وهو ما تؤكده الدراسات الميدان

 
ية في موضوع المناهج والتي تؤكد على تا

( 2012عيروط، (،عن ركب التغيير الحاصل في المناهج عالميا، ومن تلك الدراسات دراسة 
ردني 

 
ميرة عالية وعمان لمتطلبات سوق العمل اال

 
حول مواءمة التخصصات التي تقدمها كليتي اال

راء الطلبة، حيث توصلت إلى 
 
ن درجة المواءمة تلك متوسطة، بمتوسط حسابي قدر ب  حسب ا

 
ا
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( حول تخصص البنوك ومدى مواءمة مناهجه 2016( كذلك دراسة )بنية وبلجياللي، 2,86)
يضا على ضعف درجة المواءمة تلك وكذا دراسة

 
كدت ا

 
) بوحجرة  الحتياجات سوق العمل والتي ا

حمد،
 
خص محتوى الك فاءة المعرفية في ( حول تخصص علم النفس العيادي وفيما ي2012وبن ا

التخصص ومواءمتها الحتياجات منصب العمل، حيث توصلت نتائجها إلى وجود ضعف 
كدت نتائجها على 

 
داء العملي للمتخرج لضعف التدريب واالستيعاب. ودراسة التي ا

 
ملحوظ في اال

تها لمتطلبات معاناة البرامج التكوينية على مستوى كليات العلوم اإلنسانية، من ضعف استجاب
جنبية لهارت )

 
ضا الدراسة اال

 
كدت عليه اا

 
 .(Hart ,2008سوق العمل وهو نفس الشيء الذي ا

ن ما نسبته
 
رباب العمل، ا

 
فقط من المتخرجين تمتلك % 27التي ترى عينتها البحثية من ا

خرى، منها دراسة )اليازوري 
 
المهارات الالزمة لسوق العمل وهو وما تؤكده دراسات ك ثيرة ا

 
 
 .،(Praveen,2016)( ودراسة  2017ودراسة) زقاورة , (  2016خرون ,  وا
حصائيا عند - في  ) a0,05= (مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة: ) ل توجد فروق  دالة ا 

خصائيين  العياديين  الممارسين  للمهنة حول درجة  استجابة مناهج تكوينهم 
أ
راء ال

أ
ا

ليه(   لمتغير مجالالجامعي لمتطلبات مناصب عملهم تعزى    العمل المنتسب ا 
خصائيين العياديين حول درجة 

 
راء اال

 
نه )ال توجد فروق في  ا

 
حيث خلصت نتائج الدراسة إلى ا

استجابة مناهج تكوينهم لمتطلبات مناصب عملهم تعزى لمتغير مجال العمل المنتسب إليه 
ة تقارب متوسطات الرتب غير دالة إحصائيا بدالل -واليس -كروكسال-حيث جاءت قيم اختبار )

لالختبار على االستبيان ككل ويفسر ذلك باتفاق الجميع على تدني مستوى التكوين بصفة عامة 
كدت 

 
، بالمقارنة مع متطلبات المنصب ، فقد كانت درجة استجاباتهم عموما متوسطة وهو ما ا

س التخصص  ،وهو ( ودراسة  حول نف2017عليه العديد من الدراسات المحلية كدراسة) زقاورة ,
كدت عليه دراسة )بوعتروس وبوكرب

 
خرى ما ا

 
مر في تخصصات جامعية  ا

 
كدت  2015اال

 
(التي ا

سبابها ضعف التكوين، 
 
صبحت ظاهرة وطنية والتي من ا

 
ن بطالة حاملي الشهادات ا

 
على ا

كدت على وجود فجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل حسب 2007ودراسة )عون، 
 
( التي ا

راء المستجوبين ودراسة )إيدار، م% 69,90
 
ن العالقة بين التعليم العالي 2015ن ا

 
( التي بينت ا

وسوق العمل تعيش إشكاالت داخلية وخارجية ك ثيرة وهو الحال في معظم الدراسات العربية 
كدت على وجود الفجوة تلك بين التعليم 2017التي جئنا بها كدراسة )المفتاح، 

 
( التي ا

التي دعت إلى ضرورة تحليل المسار  - Trottier,2016-الجميع وكذا دراسةواالقتصاد وباتفاق 
همية مواءمة  Praveen ,2016التعليمي والظروف المحيطة به كذلك ، ودراسة 

 
التي ركزت على ا

فإن درجة استجابة وعموما، البرامج الجامعية مع متطلبات سوق العمل بإعادة النظر فيها.
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قل المناهج الموجهة لتكوين اال

 
خصائي العيادي الحتياجات منصب عمله متوسطة ،إن لم نقل ا

راء الخريجين الذين يالقون صعوبات يومية في 
 
من المتوسط بداللة متوسطات محاورها وتبعا ال

 ممارسة مهنتهم، والتقدم فيها وهو ما اتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة المعروضة.
ن:النتائج العامة للدراسة: توصلت 

أ
لى ا  الدراسة ا 

الك فايات المتخرج بها منهاج علم النفس العيادي بالجامعة الجزائرية ال تلبي احتياجات منصب -
عمله إال بصورة متوسطة ،خاصة في ما يخص المعارف والمهارات التي تبقى دون المستوى 

 المطلوب .

ن منهاج التكوين في التخصص-
 
زم رغم اإلصالحات التي لم يعرف التطوير الال  -إلى يومنا هذا   -ا

كيد،
 
فكار ونوايا تحتاج للتا

 
وللعمل الميداني الحقيقي كما تحتاج  .تطبق والتي تبقى مجرد ا

 لتجسير العالقة جامعة وسوق عمل )كما ونوعا(
داء -

 
فراد والمجتمع المتشعبة ويضر با

 
ن مفهوم التخصص عندنا واسع ال يخدم احتياجات اال

 
ا

  .المتخرج ويشكك  في قدراته
ن عملية الربط بين الجامعة ومؤسسات العمل مغيبة تماما،  تتحكم فيها بيروقراطية كبيرة ،ما -
 
ا

ضر بالتكوين والمواءمة بين القطاعين) التكوين والعمل ( 
 
 ا

نوعليه نقترح    التوصيات :
أ
 : ا

قائص تستغل نتائج دراستنا في إثراء منهاج علم النفس العيادي بجامعاتنا ،عبر اإلطالع على الن-
 . المسجلة كما االيجابيات المرصودة

تفتح نقاشات معمقة عبر ورشات عملية لكل من تخصصي بناء البرامج والمناهج وعلم النفس -
و خبير بما يساهم في تطوير منهاج يفي بمتطلبات المهنة 

 
العيادي يدلي كل متخصص فيها ا

سات العمومية ،  وعياديين المتعددة وبمشاركة كل الجهات ذات الصلة من رؤساء عمل المؤس
سرة وكذا كل القطاعات التي توظف متخرجي هذا 

 
خواص ومنتسبي قطاعات التضامن واال

هداف
 
رضية تفاهم والتقاء لال

 
  .التخصص، إليجاد ا

خرى بإتباع -
 
خرى ولتخصصات ا

 
ولى لمناهج ا

 
تجرى دراسات مكملة تحاول وضع اللبنات اال

يضا إجر 
 
اء دراسات مسحية حول احتياجات السوق الوطنية المنحى المنظومي ، كما نشجع ا

 . دوريا تسهل عملية التكوين كما ونوعا
صبح مسؤولية كبرى في ظل تشعب التحديات التي تعرفها الجامعة 

أ
فالعمل التربوي اليوم ا

والمتطلبات التي يفرضها واقع التنمية عليها والجدية مع التخطيط المسبق والبعيد المدى 
نجاح كل    المساعي المخلصة.كـفيل با 
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 قائمة المراجع: 

حمد.)  -1
 
حمد، قويدر، سماحي، بوحجرة، ا

 
(.البرنامج التكويني ومحتويات الك فاءة   2012بن ا

ليسانس علم النفس -المعرفية وك فاءة التكوين والتقييم النظام الجديد في التعليم العالي 
  -العيادي نموذجا

(. مدى توافق مخرجات التعليم العالي ومتطلبات 2016بنية، صبرينة، بلجياللي، فتيحة )- -2
مينات العاملين بقطاع البنوك  -سوق العمل حالة

 
مجلة االقتصاد والتنمية . -تخصص بنوك وتا

 183-171(. ص1)9  البشرية. الجزائر.
خصائي النفسي اإلكلينيكي وصعوبة التك فل النفسي في 2016تشعبيت، ياسمينة )- -3

 
(. اال

 124-107(. ص  1)1.  امات للدراسات والبحوث. جامعة غردايةمجلة إسه  الجزائر.
مين، حامد، ) -4

 
خليف، يونس، القضاء، محمد ا

 
زهار، خضر، الطراونة، ا

 
(، 2016داغر، ا

ردني لحاجة سوق العمل. 
 
(. 5) 43 مجلة دراسات العلوم التربوية.درجة مواءمة التعليم العالي اال

 2049-2033ص  
حمد ) -5

 
مجلة لبرامج الجامعية ومدى استجابتها الحتياجات سوق العمل. (. ا2017زقاورة، ا

 .189-159(. ص7. العدد )التنمية البشرية
فاق التكوين في علم النفس العيادي (.2013عدوان، يوسف )-6 . بحث مقدم في اليوم الدراسي ا 

ي الثاني حول التقنيات الحديثة في التشخيص والعالج النفسي. مخبر تنظيم نظم الجودة ف
-lab..univالتعليم العالي والثانوي. منشور على الموقع: 

batna.dz /Q.edu3/indexphp/journes-etude 
(. قراءة في مدى جودة محتوى مناهج تخصص علم 2009نوفمبر  11-10عواشرية، السعيد )-7

ليات تطويره  . مداخلة في الملتقىالنفس العيادي المعتمدة في الجامعة الجزائرية واقتراح ا 
 (: الجزائر.1المغاربي" العالج النفسي بين التكوين والممارسة". جامعة باتنة )

جوان(. مدى مواءمة التخصصات التي  2018عيروط، مصطفى، محمد، حماد، هبة، إبراهيم )-8
ميرة عالية وعمان الجامعيتين لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر الطلبة

 
. تقدمها كليتي اال

 159-139(. ص100)  33الزقازيق: مصر.  ة. كلية  دراسات تربوية ونفسي
مول 2014كركوش، فتيحة )-9

 
مجلة . -دراسة استطالعية-(. الممارسة العيادية بين الراهن والما

 . 222-203(. ص9العدد )البحوث والدراسات اإلنسانية.  
رد1ط).  علم النفس اإلكلينيكي(. 2010مليكة، لويس، كامل )-10

 
 ن.(. دار الفكر: عمان، اال
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11-Trottier, C. (2005). L’analyse des relations entre le système éducative et le 
monde de travail en sociologie de l’éducation. Revue éducaion et Société. N 16. 
P :77-97 
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صالح المنظومة الجامعيةواقع التكوين الج خصائي النفساني في ضوء ا 
أ
 امعي لال

  الجزائر-  2قيرواني صباح, جامعة قسنطينة
 الجزائر-2نعمون عبد السالم, جامعة قسنطينة

 
 

شكالية:    ال 
زمات وتراكم نتيجة 

 
فضت إلى تشعب االضطرابات النفسية الت  ي   اال

 
الضغوط وتوتر العالقات التي ا

ص  بح   يتخ  بط فيه  ا الك 
 
ف  راد، ظه  رت بص  ورة جلي  ة الحاج  ة إل  ى الخ  دمات النفس  ية الت  ي  ا

 
َثي  ر م  ن اال

خص  ائي النفس  ي  
 
وكلت إلى اال

 
ظه  ره م  ن فعالي  ة ميداني  ة جع  ل  -بتخصص  اته المختلف  ة  -ا

 
. ونظ  را لم  ا ا

 .عديد القطاعات تقبل على إدراجه ضمن بنياتها المختلفة
ن تت  وفر في  ه س  ما

 
خص  ائي النفس  اني ه  و ش  خص متخص  ص يج  ب ا

 
ات ممي  زة لتجعل  ه شخص  ا  ن اال

ناجح  ا ف  ي عمل  ه وذل  ك م  ن خ  الل تلقي  ه إع  داد وت  دريب متك  املين ف  ي مجموع  ة م  ن الدراس  ات ,  
داء مه     ام الممارس     ة  

 
ليتس     نى ل     ه القي     ام ب     دوره الفع     ال وتجن     ب الص     عوبات الت     ي تعيق     ه عل     ى ا

كمل وجه
 
 (  75، ص  2009)بوفلجة غيات، . السيكولوجية على ا

ن  ه وب  الرغم م  ن مباش   
 
عل  ى مس  توى المنظوم  ة الجامعي  ة والحم  الت  الج  ادة ف  ي    االص  الحاترة  َغي  ر ا

تحس  ين ج  ودة المخرج  ات وذل  ك م  ن خ  الل ال  دعم البي  داغوجي للمدرس  ين الج  امعيين والنه  وض  
ن الواق  ع المي  داني  

 
بالبحث والتجديد واالرتقاء ب  الجودة ومواءمته  ا م  ع متطلب  ات س  وق العم  لا إال ا

ظه  ر ع  دم التن  اغم ب  ين م  ا حددت  ه
 
السياس  ات المدروس  ة، وب  ين م  ا تع  ج ب  ه الحق  ائق الميداني  ة م  ن    ا

تواضع في جودة التكوين نتيجة لتدني مستوى الم  دخالت . ونظ  را لم  ا تتمت  ع ب  ه ف  روع عل  م ال  نفس  
ك ث   ر  

 
م   ن خصوص   ية وم   ن حداث   ة ف   ي مجتمعن   ا ف   إن معوق   ات التك   وين ف   ي ه   ذا التخص   ص تظه   ر ا

خص  ائي النفس  اني نف
 
س  ه عن  د مباش  رة الممارس  ة النفس  ية يع  اني م  ن  وض  وحا وعمق  ا، حي  ث وج  د اال

ص  عوبات ت  رتبط ب  ه كمتك  ون، وبالجه  ة المكون  ة ل  ه ليك تش  ف ع  دم فعاليت  ه و ك فايت  ه ف  ي الممارس  ة  
 ( 96، ص  2003) زهران حامد عبد السالم،   .النفسية

خص   ائي النفس   ي بالجامع   ة  
 
تي ف   ي ه   ذا اإلط   ار الدراس   ة الحالي   ة للوق   وف عل   ى واق   ع اإلع   داد  لال

 
لت   ا

ه  م الس  بل المنتهج  ة م  ن  
 
الجزائري  ة وذل  ك ف  ي ض  وء إص  الح المنظوم  ة الجامعي  ة الجزائري  ة، وإل  ى ا

 ، ولهذا نطرح التساؤل التالي : قبلهم للتغلب على مناحي القصور 
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 ما واقع التكوين الجامعي لالخصائي النفساني في ضوء اصالح المنظومة الجامعية؟ 
 ية التالية: و تحت هذا التساؤل نجد التساؤالت الفرع

خصائي النفسي في ضوء إصالح المنظومة الجامعية ؟-
 
 ما واقع التكوين الجامعي ال

ثناء الدراسة الجامعية ؟-
 
خصائي النفسي ا

 
 ما واقع التربصات الميدانية لال

هداف الدراسة : 
أ
 ا
خصائي النفسي في المستشفيات والمراكز الصحية من وجهة نظرها-

 
  .لتعرف على دور اال

خص     ائي النفس     ي ف    ي الجامع     ة و م     دى تطابق     ه م     ع    إلق     اء-
 
الض     وء عل     ى التك     وين ال     ذي تلق     اه اال

 بها  الممارسة السيكولوجية في المستشفيات و المراكز الصحية التي يعمل
و بالجان  ب  -

 
التع  رف عل  ى العقب  ات الت  ي ق  د تواجه  ه ف  ي عمل  ه س  واء الت  ي تتعل  ق بالجان  ب الم  ادي ا

و بالجانب اإل 
 
 نسانالعملي ا

تي ب  ه نت  ائج الدراس  ة م  ن توجيه  ات واقتراح  ات تس  اعد ف  ي تقري  ب وجه  ات النظ  ر  -
 
فاعلي  ة م  ا ق  د ت  ا

خصائي النفسي،
 
 حول دور اال

اإلسهام في رفع مستوى الممارسة المهنية للخدم  ة النفس  ية والع  الج النفس  ي واالس  تفادة م  ن ه  ذه   -
 الدراسة مستقبل

همية الموضوع : 
أ
 ا

همي
 
ن اص    الح الممارس    ة  تس    تمد ه    ذه الدراس    ة ا

 
همي    ة الموض    وع ال    ذي عاجلت    ه، ذل    ك ا

 
ته    ا م    ن ا

النفسية يتوقف إلى حد كَبت على نوعية التكوين الج  امعي المق  دم، وم  ن ث  م ف  إن تش  خيص الواق  ع  
 .الفعلي لهذا التكوين بالجامعة الجزائرية صناع القرار من تطويره وفقا للتوجهات الحديثة

همي  ة اإلص  الح الج  امعي الجدي  د-
 
س  لوب ف  ي العم  ل العلم  ي نظري  ا   " LMD" ا

 
دولي  ا باعتب  اره ا
  ومنهجيا لالنفتاح على النظام العالمي في مجال المعرفة العلمية.

ف  راد  -
 
س  اتذة، إداري  ين،    –معالجة الجامعة باعتبارها وعاء يضم تفاعالت قيم وممارس  ات ا

 
طلب  ة، ا

  .فاعلين في المجتمع
ار توص   يف حال   ة خريج   ي الجامع   ة ف   ي س   وق العم   ل  اإلهتم   ام بفعالي   ة التك   وين الج   امعي ف   ي إط    -

 .مقارنة بالشهادة العلمية المتحصل عليها
 الفرضيات :  

خصائي النفسي في ضوء إصالح المنظومة الجامعية ؟ -
 
 واقع التكوين الجامعي لال

ثناء الدراسة الجامعية ؟-
 
خصائي النفسي ا

 
 واقع التربصات الميدانية لال

جرائية:      المفاهيم ال 
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ف  راد تجعله  م  الت
 
ث  ار ف  ي مجموع  ة ا

 
ن  ه عملي  ة ي  راد به  ا إح  داث ا

 
ك  وين:  يع  رف "ساريس  ون" التك  وين با

عم   الهم الحالي   ة والمقبل   ة وذل   ك بتك   وين ع   ادات فكري   ة واك تس   اب  
 
داء ا

 
ك ث   ر ك فاي   ة ومق   درة ف   ي ا

 
ا

 (25، ص  2000) الرشيدي بشير صالح،  .مهارات ومعارف واجابات جديدة
 الجامعة: 

نه  ا:  " مؤسس  ة اجتماعي  ة،  عرف بعض المهتمين  
 
نها هناك من يع  رف الجامع  ة با

 
بشؤون الجامعة با

ثقافي  ة وعلمي  ة، فه  ي بمثاب  ة تنظيم  ات معق  دة تتغي  ر بص  فة مس  تمرة م  ع طبيع  ة البيئ  ة ، وه  ي به  ذا  
كم  ا عرفه  ا   "المعنى تمثل تنظيم معق  دا ق  ابال للتغيي  ر وف  ق المتغي  رات المحلي  ة والعالمي  ة الخارجي  ة

نفس  هم لطل  ب العل  م ) عب  د الفت  اح  بع  ض الب  احثين ب
 
نه  ا عب  ارة ع  ن "مجموع  ة م  ن الن  اس وهب  وا ا

 
ا

 (46، ص  2002محمد،  
ه  و الدراس  ة التقويدي  ة لإلع  داد الج  امعي لطلب  ة تخص  ص عل  م ال  نفس بص  يغته  التكــوين الجــامعي:   

وج   ه القص   ور الت   ي تح   ول دون تحقي   ق الممارس   ة  
 
الحالي   ة، وذل   ك للتع   رف عل   ى من   احي الق   وة وا

 .الفعالةالنفسية 
س  تاذ يمتل  ك ب  رامج دراس  ية ووس  ائل  "

 
التك  وين الج  امعي عملي  ة تعليمي  ة متخصص  ة يتفاع  ل فيه  ا ا

تعليمية مع طالب يمتلك قدرات معينة تترجم بع  د فت  رة زمني  ة بش  هادة جامعي  ة تس  مح ل  ه بتحقي  ق  
  ، ص2002) عب  د الفت  اح محم  د،  ."طموحات  ه المعرفي  ة والعملي  ة ف  ي إط  ار تنمي  ة وتط  ور المجتم  ع

68) 
 الخصائي النفساني:  

ن  ه
 
خص  ائي النفس  ي عل  ى ا

 
  ذل  ك الش  خص المتخص  ص ال  ذي يس  تخدم    : هن  اك ع  دة تع  اريف لال

خص  ائيين ف  ي  
 
س  س والتكنيك  ات والط  رق واإلج  راءات الس  يكولوجية, ويتع  اون م  ع غي  ره م  ن اال

 
اال

خص  ائي االجتم  اعي والممرض  ة الن
 
فس  ية ك  ل  الفري  ق اإلكلينيك  ي مث  ل الطبي  ب والطبي  ب النفس  ي اال

ف  ي ح   دود إع   داده وتدريب  ه وإمكانات   ه, ف   ي تفاع  ل إيج   ابي بقص   د فه  م دينامي   ات شخص   ية العمي   ل   
س  اليب الع  الج ث  م  

 
وتشخيص مشكالته, والتنبؤ باحتماالت تطور حالته ومدى اس  تجابته لمختل  ف ا

قص  ى درج  ة تمكن  ه م  ن التواف  ق الشخص  ي واالجتم  اعي
 
خص  ائي   . العم  ل عل  ى الوص  ول ب  ه إل  ى ا

 
  اال

لنفس   ي ه   و الش   خص ال   ذي ي   درس الس   لوك اإلنس   اني والعملي   ات العقلي   ة ويعم   ل عل   ى تطبي   ق م   ا  ا
م  راض النفس  ية والعقلي  ة

 
خص  ائي النفس  ي كم  ا يؤك  د ه  و قب  ل   . تعلم  ه ف  ي عملي  ات تق  ويم ع  الج اال

 
  اال

ساس  ية,  
 
كل شيء عالم النفس يح  تفظ بوالئ  ه لعل  م ال  نفس ال  ذي يتلق  ى إع  داده في  ه, ويل  زم بقيم  ه اال

ه   ا الق   يم المرتبط   ة بالبح   ث العلم   ي ول   و ان   ه يتلق   ى الت   دريبات العملي   ة ف   ي المواق   ف النفس   ية  ومن
 (138، ص  2010) شقفة عبد الرؤوف شاكر، 
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دوات جمع البيانات:  
أ
 ا

دوات جم  ع البيان  ات:  
 
تعتب  ر مرحل  ة جم  ع البيان  ات مرحل  ة ج  د حساس  ة ف  ي البح   ث ،فه   ي تحت   اج   ا

نه    ا تس    اعد ف    ي تس    هيل  إل   ى عناي    ة كبي    رة م    ن ط    رف الب
 
مث   ل ال

 
اح    ث، الن االختي   ار الص    ائب و اال

داة ،و ه   ذا  
 
ك ث ر م ن ا

 
ن معظ م الب احثين يس تخدمون ا

 
كبر ق در ممك ن. له ذا نج د ا

 
جم ع البيان ات با

 ه و الش يء الذي اعتمدناه في دراستنا:  
و المرش د ال   ذي يوج   ه المقابل   ة،  : استبيان

 
الت   ي تق   ع ب   ين الباح   ث و المبح   وث،    و تعتب ر ال دليل ا

ن يرس   م مس   اراتها و يح   دد موض   وعاتها. و يش   خص طبيع   ة المعلوم   ات الت   ي يطلبه   ا الباح   ث  
 
بع   د ا

س  ئلة المفتوح  ة و المغلق  ة ) مح  ي  
 
م  ن المبح  وث، و تحت  وي االس  تمارة ع  ادة عل  ى مجموع  ة م  ن اال

 ( 242، ص  1999الدين مختار،  
 عينة الدراسة: 

ن  يتح    
 
دد اختي   ار العين   ة م   ن خ   الل الت   دقيق الكام   ل ف   ي الموض   وع مح   ل الدراس   ة التوص   ل إل   ى ا

ساس     ا عل     ى
 
  تك     ون العين     ة طبقي     ة باختي     ار عين     ة متنوع     ة م     ن مجتم     ع الدراس     ة والت     ي وقع     ت ا

االخص   ائيين النفس   انيين ف   ي ع   دة مؤسس   ات مث   ل المراك   ز االستش   فائية و المؤسس   ات التربوي   ة و  
د اقتض   ت من   ا طبيع   ة الموض   وع والمج   ال البش   ري للدراس   ة اللج   وء إل   ى  ولق     .العي  ادات الخاص   ة  

   80العينة القصدية بلغ تعدادها 
 حدود الدراسة:  

خص  ائي النفس  ي ف  ي المستش  فيات و  
 
الحدود الموضوعية : اقتصرت هذه الدراسة عل  ى تقص  ي دور اال

 المؤسسات التربوية و العيادات الخاصة من وجهة نظره
خصائيين العاملين في المستش  فيات المؤسس  ات التربوي  ة  الحدود المكانية طب

 
قت الدراسة على اال
 البويرة و بومرداس و العيادات الخاصة بكل من مدينتي

ول من العام 
 
 2022الحدود الزمانية:  طبقت هذه الدراسة خالل الفصل اال

 الجانب النظري: 
 الجامعي في ما يلي: سوف نحاول اإللمام بوظائ ف التكوين  : وظائف التكوين الجامعي .1
نمائية تكوينية  إن التعليم العالي يعمل على تكوين الطالب وتحويلهم من مج  رد م  وارد   :  وظائف ا 

ن مخرجات التعليم الع  الي ه  ي  
 
خير ا

 
بشرية مجمدة إلى طاقات فعالة مستعدة للعطاء، لنؤكد في اال

هم عناصر  
 
لقينا الض  وء عل  ى وظيف  ة التعل  يم    المدخالت في العملية اإلنمائية وٕاذا .في الحقيقة من ا

 
ا

هميته  ا تكم  ن ف  ي بن  اء وتك  وين شخص  ية الطال  ب ع  ن طري  ق  
 
ن ا

 
الع  الي اإلنمائي  ة التكويني  ة لوج  دنا ا
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) عب  د الفت  اح    .تزوي  ده بمع  ارف وخب  رات تجع  ل من  ه فع  اال ف  ي تخصص  ه بق  در يس  تجيب في  ه لحاجات  ه
 (78، ص  2002محمد،  

العق  ل وتمرين  ه بتحض  ير الطال  ب عل  ى االرتي  اد إل  ى  تنمي  ة روح البح  ث العلم  ي م  ن خ  الل ت  دريب  
المك تب   ات، وحض   ور المس   ابقات الفكري   ة وممارس   ة النش   اطات الثقافي   ة لتنمي   ة شخص   يته تنمي   ة  

يضا في الكشف عن المبتكرين ورعايتهم و تنميتهم وتنمية قدراتهم 
 
 متكاملة، واستثمارها ا

ين الق  درات الشخص  ية والعلمي  ة الت  ي  جع  ل جمي  ع ب  رامج وخ  دمات التعل  يم الع  الي تعم  ل عل  ى تك  و
ساس  ية  

 
ساس  ية الدق  ة، النزاه  ة، الموض  وعية والتنظ  يم، كاتجاه  ات إيجابي  ة ومحرك  ات ا

 
س  ماتها اال

 (  79، ص  2002للسلوك اإلنمائي في المجتمع ) عبد الفتاح محمد،  
نه  ا عميل  ة ت :  وظيفــة عالجيــة تغييريــة

 
غي  ر  لق  د ظه  رت نظري  ات جدي  دة تفس  ر عملي  ة التعل  يم عل  ى ا

س  اليب جدي  دة لس  لوك  
 
ثن  اء عملي  ة التعل  يم يك تس  ب الطال  ب ا

 
ن  ه ا

 
وتع  ديل ف  ي س  لوك الف  رد، إذ ا

هداف  ه، فكلم  ا  
 
تتفق مع ميوله، وتؤدي إلى إشباع حاجاته واالستجابة لقدراته وتعمل على تحقيق ا

هداف  ه زادت رغبت  ه، وعمل  ت قدرات  ه عل  ى تبن  ي ه  ذا الن  وع م   
 
ن  كان سلوك الطالب المتعلم موافقا ال

السلوك، والتعل  يم به  ذا المفه  وم يش  مل تغي  رات عالجي  ة جس  مية وانفعالي  ة وعقلي  ة واجتماعي  ة ق  د  
 .تستمر مدى الحياة

فعملي   ة التعل   يم ه   ي عملي   ة تحض   ير وال   ذي يعتب   ر تغي   ر ثاب   ت نس   بيا ويتف   ق المتغي   رات الداخلي   ة  
ن ه  ذه الت

 
غي  رات الس  لوكية  والخارجي  ة، مم  ا ي  ؤدي عل  ى حص  ول التعل  يم علم  اء ال  نفس عام  ة عل  ى ا

 الثابتة، تندرج تحت عنوان التغيرات المتعلمة 
رشادية توجيهية يحت  اج الطال  ب إل  ى التوجي  ه الس  تخدام قدرات  ه اس  تخداما بن  اءا و ك  ذلك   :  وظيفة ا 

لمعرف    ة مختل    ف حاجات     ه، و ط    رق إش    باعها، وله     ذا فق    د بات    ت وظيف     ة التك    وين الج    امعي ف     ي  
حس  ن الس  بل لتحقي  ق 

 
ه  م الوظ  ائ ف عل  ى اإلط  الق  توجيه  هٕ وارش  اده ال

 
) عب  د الفت  اح    .النج  اح م  ن ا

 (  80، ص  2002محمد،  
هداف التكوين الجامعي .2

أ
  : ا

ساس  ية والمتمثل  ة ف  ي إنت  اج ونش  ر المعرف  ة ف  ي  
 
ه  داف مستخلص  ة م  ن المهن  ة اال

 
لتك  وين الج  امعي ا

 النقاط التالية: 
 الحفاظ على الحضارة اإلنسانية وتنميتها لنشر المعرفة  -
 طارات و تهيئتهم لإلطالع بمسؤولياتهم وفق مقتضيات التنمية  تكوين اإل -
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العم    ل عل    ى توثي    ق ال    روابط الثقافي    ة ب    ين مختل    ف الجامع    ات، باإلض    افة هن    اك مجموع    ة م    ن  -
ك ث  ر المجتمع  ات

 
ه  داف الت  ي تتخ  ذها معظ  م الفلس  فات وتتبناه  ا ا

 
،  2009) عواش  رية الس  عيد،    .اال
 (86ص  
لي  ات   :  ت المحليــة والعالميــةالتكــوين الجــامعي فــي ظــل المتغيــرا.3

 
ف  رزت الس  احة الدولي  ة ا

 
لق  د ا

  تكوين جامعي حديث تكيفت مع عدة مستويات: 
صبح يسمى بتكنولوجيا التعليم-

 
 اإلستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وهو ما ا

  .التعليم اإللك تروني –اإلستفادة من التطورات الهائلة في الوسائط التكنولوجية -

- 
 
ه     دافٕ وادارة الج     ودة  تط     وير ا

 
س     اليب اإلدارة الجامعي     ة الحديث     ة ك     اإلدارة بالمش     اركةٕ وادارة اال

 الشاملة
نه  ا  

 
ثرت على مجاالت عديدة تمس الجامعة ووظائ فه  ا بحي  ث نج  د ا

 
ن الثورة المعلوماتية قد ا

 
الشك ا

ثيرها على الرصيد المعرفي
 
ثرت على وسائل ومتطلبات عملية التكوين ومدى تا

 
  .ا

مؤسس   ات التعليمي   ة الت   ي تعم   ل عل   ى تك   وين عنص   ر بش   ري يس   اهم ف   ي تنمي   ة الجامع   ة  طبيع   ة ال
 ( 90، ص  2009) عواشرية السعيد، .للمجتمع

  هذا ما يجعل الجامعة في حاجة إلى:  
س الم    ال البش    ري ال    ذي يتفاع    ل م    ع الماض    ي ويتكي    ف م    ع  -

 
تكي    ف اإلدارة الواعي    ة بتوظي    ف را

 المستقبل
ط   ر برامجي   ة-

 
ص   بح واق   ع االهتم   ام   .تكويني   ة تتط   ور بش   كل دقي   ق ومتس   ارع  تجدي   د و بن   اء ا

 
ق   د ا

ص  بح ف  ي  
 
بالعنص  ر البش  ري ف  ي حاج  ة إل  ى طرائ  ق تكويني  ة جامعي  ة متكيف  ة م  ع ه  ذا العنص  ر ال  ذي ا

 حاجة إلى شروط منها:  
اإلستش  ارات الدولي  ة ف  ي   إن التنافس فرض عل  ى المتنافس  ين انته  اج سياس  ات اقتص  اد الس  وق منه  ا

ص  بح تنافس  ا كوني  ا ب  دال م  ن كون  ه إقليمي  امج  ال التعل  يم  
 
إن التن  افس ل  م يع  د يعتم  د ف  ي   الع  الي فا

ساس  ا عل  ى ك ف  اءة العنص  ر البش  ري، وهك  ذا  
 
صبح يرتكز ا

 
ولى على القوى المادية، ولكنه ا

 
الدرجة اال

) عواش  رية الس  عيد،    .يتح  ول ه  ذا لالس  تثمار المس  تقبلي بتوظي  ف نظ  م تعليمي  ة تكويني  ة جدي  دة
 ( 94، ص  2009

خصــائي النفســي بالجامعــة4
أ
عــداد ال خص  ائي النفس  ي إع  دادا متك  امال     :  .متطلبــات ا 

 
يع  د اع  داد اال

ن يك  ون ل  ه إط  ارا مرجعي  ا علمي  ا يس  تند إلي  ه،  
 
في الجانبين النظري والعملي بشكل   متقن، وجب ا

ك  اد
 
ن يجم  ع ب  ين اإلع  داد اال

 
يمي  وممارسة تدعم هذه المعرفة و تطورها ففي اإلعداد الج  امعي علي  ه ا

والت  دريب العمل  ي ف  ي ب  رامج متدرج  ة تتض  من دراس  ة عل  م ال  نفس الع  ام، عل  م ال  نفس النم  و، عل  م  
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م،   ال  نفس االجتم  اعي، عل  م ال  نفس المهن  ي، من  اهج البح  ث واإلحص  اء، دراس  ة س  يكولوجية ال  تعل 
س   اليب الع   الج النفس   ي  

 
ط   رق تطبي   ق االختب   ارات النفس   ية، الط   رق التشخيص   ية، باإلض   افة إل   ى ا

ن ي  تقن المعرف  ة النظري  ة والعملي  ة ف  ي  والتقني   
 
خص  ائي النفس  ي ا

 
ات العالجي  ة واإلرش  اد  النفس  ي اال

ترب  وي، وعل  م ال  نفس النم  و
ً
 ... ميادين علم النفس الدينامي، وعلم النفس المرضي وعلم ال  نفس ال

ن يتابع م  ع ك  ل ذل  ك ت  دريبا ط  ويال تح  ت إش  راف دقي  ق وتوجي  ه مباش  ر م  ن المس  ؤوليات ع  ن  
 
على ا
خص  ائيين ف  ي التش  خيص والع  الج ويك تس  ب  هذا الت

 
دريب في مواقع العمل، ليستفيد من خبرة اال

ساليب التعامل مع المواقف المختلفة
 
 (102، ص 2009) بوفلجة غيات، . .منهم تقاليد المهنة وا

خصــائي النفســي5
أ
ه  م م  ا يطم  ح إلي  ه   :  .الكـفايــات المهنيــة لال

 
ن م  ن ا

 
يجم  ع عدي  د المختص  ين ا

 
 
خص  ائي النفس  ي إكس  ابه جمل  ة م  ن الك فاي  ات العلمي  ة والعملي  ة حت  ى يس  تطيع  اإلع  داد الج  امعي لال

داء مهامه بنجاح وهي: 
 
  ا
سئلة المناسبة للحالة-

 
 المهارة في طرح اال

س  بابها وط  رق  -
 
نواع االض  طرابات النفس  ية والتش  خيص ال  دقيق للمعرف  ة وا

 
القدرة على التفريق بين ا

يضا اإللمام بالنظريات المفسرة  
 
 لذلكعالجها وا

 المهارة في إجراء المقابالت مع الفحوصات وإقامة عالقات جيدة معهم -
ساليب جمع المعلومات-

 
  .المهارة في ك تابة التقارير النفسية، وبا

 الك فاية في استخدام التقنيات المرتبطة بالتخصص-
  .الك فاية في تطبيق المقاييس واالختبارات النفسية وتفسير نتائجها-
هداف، وفي إدارة المقابالتالك فاية في إعد-

 
ساليب التخطيط لال

 
 اد البرامج، وبا

  ا خالل عملهالك فاية في إجراء الدراسات والبحوث النفسية وتوظيف نتائجه-
 الك فاية في استخدام مهارات االتصال والتواصل وتكوين الثقة مع المفحوص-
  .مةالك فاية في تقديم االستشارات النفسية وفي اتخاذ القرارات السلي-
ثن  اء الخدم  ة  -

 
هي  ل والتك  وين ال يتوق  ف بمج  رد التخ  رج م  ن الجامع  ة، ب  ل يس  تمر حت  ى ا

 
ن التا

 
عل  ى ا

، ص  2009) بوفلج   ة غي   ات،  .م   ن خ   الل الحض   ور للن   دوات وال   دورات التدريبي   ة المتخصص   ة،  
149) 
سباب قصور التكوين الجامعي لتخصص علم النفس:  6
أ
 .ا

دبي  ات المتعلق  ة بالموض  وع إل  ى ج
 
ش  ارت اال

 
خر ف  ي قص  ور  ا

 
و ب  ا

 
س  باب س  اهمت بش  كل ا

 
مل  ة م  ن اال

همه   ا:  
 
قص   ور التك   وين العلم   ي م   ن حي   ث المعرف   ة النظري   ة للممارس   ة    التك   وين الج   امعي م   ن ا

ن مش  كلة التك  وين"بقول  ه  " Windfrid النفس  ية، وه  ذا م  ا يؤك  ده "ويندفري  د
 
  ف  ي عل  م ال  نفس    ا
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ك ث  ر المش  كالت ، ل  ذلك الب  د م  ن ت  وفير تك  وين ص  لب
 
ف  ي الجان  ب النظ  ري والمي  داني    تعتب  ر م  ن ا

  النفسية   حتى تتوفر الك فاءة التي هي شرط من شروط الممارسة 
هي  ل  

 
ضعف التكوين العلمي والبيداغوجي في المعرفة النظرية للممارسة النفسية،نتيجة نق  ص التا

 لهيئة التدريس
المعرف   ة    نق   ص الت   دريب العمل   ي المي   داني ف   ي الدراس   ة الجامعي   ة للممارس   ة النفس   ية م   ن حي   ث

 التطبيقية
 (99، ص  202) عبد الفتاح محمد،    استخدام التقنيات العالجية وطغيان التكوين النظري  

 الجانب التطبيقي:  
 البيانات الشخصية

 : 01الجدول رقم 

 النسبة التكرار  الجنس

 %35 28 ذكر

 %65 52 انثى

 %100 80 المجموع

و تليه   ا    %  65اكب   ر م   ن ال   ذكور و ق   درت ب    ان نس   بة االن   اث  01نالح   ظ م   ن خ   الل الج   دول رق   م  
و لع    ل ذل    ك راج    ع إل    ى ع    دد اف    راد العين    ة داخ    ل المراك    ز االستش    فائية و    %  35االن    اث بنس    بة  

 المؤسسات التربوية 
 :02الجدول رقم 

نظام الدراسة في 
 الجامعة

 النسبة التكرار 

 68.75 55 ل م د

 31.25 25 كالسيكي

 100 80 المجموع

ال   ذي يمث    ل نظ   ام الدراس    ة ف   ي الجامع    ة لالخص   ائيين ف    ي    02الج   دول رق    م    نالح   ظ م   ن خ    الل
عل  ى نس  بة داخ  ل البلدي  ة ه  و  ل م د بنس  بة  

 
و م  ن    68.75المدينتين السابقتين ان نظام الدراس  ة اال

تي النظام الكالسيكي بنسبة 
 
  31.25ثم يا

 :03الجدول رقم

 النسبة التكرار  مكان العمل
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 %42.5 34 المراكر االستشفائية

 %45 36 المؤسسات التربوية

 %12.5 10 عيادة خاصة

 %100 80 المجموع

عل  ى     3نالح  ظ م  ن خ  الل الج  دول رق  م  
 
ال  ذي يمث  ل مك  ان عم  ل االخص  ائيين االستش  فائيين ان  اال

و تليه   ا المراك   ز االستش   فائية بنس   بة ق   درت ب  %  45نس   بة ه   ي المؤسس   ات التربوي   ة و ق   درت ب  

خيرا العيادات الخ% 42.5
 
  % 12.5اصة و قدرت ب و ا

 البيانات الموضوعية:  
 : 04الجدول رقم 

ساعدتك مضامين الدراسة الجامعية على تنمية القابلية للتعلم 
 الذاتي

 النسبة التكرار 

 %57.5 46 نعم

 %42.5 34 ال

 %100 80 المجموع

ة  و ال    ذي تمث    ل ف    ي م    ا اذا س    اعدت المض    امين ف    ي الدراس       04نالح    ظ م    ن خ    الل الج    دول رق    م  
   %57.5الجامعية على تنمية القابلي  ة لل  تعلم ال  ذاتي بالنس  بة لالخص  ائيين فق  درت اإلجاب  ة ب  نعم ب  

  % 42.5و تليها ال بنسبة 
 :05الجدول رقم 

وصلت طرق ومحتوى برامج التكوين الجامعية إلى 
 المستوى المطلوب

 النسبة التكرار 

 %81.25 65 نعم

 %18.75 15 ال

 %100 80 المجموع

ال   ذي يمث   ل م   ا اذا كان   ت ط   رق و ب   رامج و محت   وى التك   وين    05ظ م   ن خ   الل الج   دول رق   م  نالح    
عل  ى نس  بة نع  م و ق  درت ب  

 
و تليه  ا ال    %81.25الجامعي إلى المس  توى المطل  وب فكان  ت اإلجاب  ة اال

 % 18.75بنسبة 
 :06الجدول رقم 



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

122 

 

ستاذ الجامعي يمتلك الك فايات المهنية المطلوبة 
 
اال

 للتخصص
 ةالنسب التكرار 

 %52.5 42 نعم

 %47.5 38 ال

 %100 80 المجموع

س  تاذ الج  امعي يمتل  ك الك فاي  ات    06نالح  ظ م  ن خ  الل الج  دول رق  م  
 
ال  ذي يمث  ل ف  ي م  ا اذا ك  ان اال

عل  ى نس  بة نع  م و ق  درت ب  
 
و تليه  ا اإلجاب  ة    %  52.5المهنية المطلوبة للتخصص فكانت اإلجاب  ة اال

 % 47.5بال بنسبة 
 :07الجدول رقم 

كاديمي من فترة درا 
 
ستك في الجامعة اهلت تحصيليك اال
 االستفادة من التكوين كممارس نفسي

 النسبة التكرار 

 %61.25 49 نعم

 %38.75 31 ال

 %100 80 المجموع

ال   ذي يمث   ل ان فت   رة الدراس   ة ف   ي الجامع   ة اهل   ت التحص   يل    07نالح   ظ م   ن خ   الل الج   دول رق   م  
ك   اديمي م   ن االس   تفادة م   ن التك   وين كمم   ارس ن

 
ال عل   ى نس   بة ه   ي نع   م و  ا

 
فس   ي فكان   ت اإلجاب   ة اال

 %38.75و تليها ال بنسبة % 61.25قدرت ب 
 :08الجدول رقم 

واجهة صعوبة في بداية مشوارك المهني في تطبيق 
 معارفك النظرية

 النسبة التكرار 

 %71.25 57 نعم

 %28.75 23 ال

 %100 80 المجموع

واجه  ة االخص  ائي النفس  ي ص  عوبة ف  ي بداي  ة  ال  ذي يمث  ل م  دى م 08نالحظ من خالل الجدول رق  م 
عل   ى نس   بة ه   ي نع   م و ق   درت ب  

 
مش   واره المهن   ي ف   ي تطبي   ق معارف   ه النظري   ة فكان   ت اإلجاب   ة اال

 % 28.75و تليها ال بنسبة % 71.25
 :09الجدول رقم 
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شهادة ليسانس كافية لتكوين اخصائي 
 نفساني مؤهل

 النسبة التكرار 

 %13.75 11 نعم

 %86.25 69 ال

 %100 80 مجموعال

ال  ذي يمث  ل ف  ي م  ا اذا كان  ت ش  هادة ليس  انس كافي  ة ف  ي تك  وين    09نالحظ من خ  الل الج  دول رق  م  

عل   ى نس   بة ه   ي ال و ق   درت ب  
 
و تليه   ا نع   م    %86.25اخص   ائي نفس   اني مؤه   ل فكان   ت اإلجاب   ة اال

 % 13.75بنسبة 
 :10الجدول رقم 

ثناء دراستي الجامعية يغلب 
 
التربصات الميدانية ا

 طابع اإلشراف الشكليعليها  
 النسبة التكرار 

 %87.5 70 نعم

 %12.5 10 ال

 %100 80 المجموع

ال  ذي يمث  ل التربص  ات الميداني  ة اثن  اء دراس  تي الجامعي  ة يغل  ب    10نالحظ من خالل الجدول رقم  
عل   ى نس   بة ب   نعم و ق   درت ب  

 
و تليه   ا ال  %  87.5عليه   ا ط   ابع االش   راف الش   كلي فكان   ت اإلجاب   ة اال

 % 12.5بنسبة 
 نتائج الدراسة:   

قمن  ا ف  ي ه  ذه الدراس  ة بدراس  ة واق  ع التك  وين الج  امعي لالخص  ائي النفس  اني ف  ي اط  ار اإلص  الحات  
ن م   دة التك   وين ف    ي نظ   ام " ل م د " غي   ر كافي   ة لترقي   ة مع    ارفهم  

 
الجدي   دة للمنظوم   ة الجامعي   ة ا

نه  ا ج  د قص  يرة وق  د كان  ت عل  ى حس  اب ق  درة اس  تيعابهم لل
 
ب  رامج الت  ي يعتبره  ا  العلمي  ة والمهني  ة ال

 .الطلبة مك ثفة و كذا على حساب كيف المدلوالت المعرفية
ن  
 
س  تاذ والطال  ب والت  ي م  ن المف  روض ا

 
مكننا التوصل إليه هو ضعف العالقة ب  ين اال

 
هم ما ا

 
و من ا

ساس   ية لل   دعم  
 
س   تاذ ك   ان وال ي   زال الركي   زة اال

 
ن اال

 
تك   ون له   ا وزن كبي   ر ف   ي الوظيف   ة التكويني   ة ال

س  تاذ الوص  ي و الت  ي  واإلرش  اد وال
 
توجي  ه. ه  ذه العالق  ة الت  ي ح  اول النظ  ام الجدي  د ت  دعيمها بفك  رة اال

رض الواقع، وحتى إن وجدت فهي جديدة التطبي  ق ول  م ت  ولى االهتم  ام ال  الزم  
 
لم تطبق فعليا على ا

 واإلقبال المطلوب من طرف الطلبة
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ن المستوى التكويني للطالب في النظام الجديد
 
ساتذة با

 
قر اال

 
فضل م  ن النظ  ام الق  ديم    كما ا

 
ليس ا

ن يكون عليه
 
 وال يعبر عن المستوى التكويني الفعلي مقارنة مع المستوى المفترض ا

م  ام مش  كلة  
 
س  تاذ بض  عف المس  توى الفعل  ي لش  هادة " ل م د " وا

 
م  ام اعت  راف ك  ل م  ن الطال  ب واال

 
ا

التك  وين الخاض  ع  عدم قدرة ه  ذا النظ  ام عل  ى التواف  ق م  ع متطلب  ات التغيي  ر الهادف  ة لتحقي  ق ج  ودة  
 لمعايير دولية هدفها خلق ك فاءات قادرة على االنخراط

ن نظ  ام " ل م د
 
ك  دت ا

 
كم  ا ه  و   " كخالص  ة لك  ل م  ا س  بق وبن  اء عل  ى نت  ائج تس  اؤالتنا الجزئي  ة الت  ي ا

ن ع    دم مالئم    ة  
 
ك    دت ا

 
س    رة الجامعي    ة، كم    ا ا

 
مطب    ق حالي    ا ال ي    زال غي    ر واض    ح المع    الم ل    دى اال

متطلبات تطبيق هذا النظام الجديد جعلته غير قادر عل  ى تحقي  ق مع  ايير  اإلمكانيات البيداغوجية ل
ج  ودة التك  وين عل  ى الص  عيد النظ  ري بترقي  ة المعرف  ة العلمي  ة وعل  ى الص  عيد المهن  ي بخل  ق إط  ارات  
 .تتوافق مع متطلبات المجتمع وهذا ما يجعلنا نتوصل لإلجابة عن التساؤل المركزي لهذا البحث

 خاتمة:  
ع     ة م     ن القواع     د تحك     م ممارس     تها , تح     دد الش     روط الفني     ة بتل     ك الممارس     ة  لك     ل مهن     ة مجمو

ن يمتهنه  ا ون  وع عالقات  ه م  ع الجمه  ور ال  ذي تتوج  ه  
 
ن يتمت  ع به  ا م  ن يري  د ا

 
والخصائص التي يج  ب ا

و يس   تفيد م   ن خ   دماتها ، ت   زداد ص   رامة تلل   ك القواع   د ف   ي المه   ن الت   ي يش   كل التس   رع ف   ي  
 
الي   ه ا

و خاص  ا
 
ن  ه العك  س , ت  دخل الممارس  ة النفس  انية    ممارس  تها خط  را عام  ا ا

 
ورغ  م م  ا ق  د يب  دو ظاهري  ا ا

خط  ار الت  ي ق  د تن  تج عنه  ا تض  ل خفي  ة معض  م الوق  ت
 
ن اال

 
فع  دم   . ض  من ه  ذه الفئ  ة ، خصوص  ا ا

ن ف  ي ك ثي  ر م  ن ال  بالد المتقدم  ة وغي  اب اإلعت  راف الرس  مي  
 
توحيد شروط الممارسة النفسانية إل  ى اال

خ  رى ناش  ئة ومنه  ا  
 
قص  ى الجدي  ة العلمي   ة  به  ا ف   ي ب  الد ا

 
م  ر يت  راوح ب  ين ا

 
الجزائ  ر مم  ا ق  د يجع  ل اال

 والخلقي ة وح االت التس رع 
 التوصيات:  

العمل على تحديد مضمون تكوين يتوافق مع متطلبات الممارس  ة المهني  ة للمخ  تص و احتياج  ات  -
ص  بحت ج  د مهم  ة ف  ي عص  رنا الح   

 
الي ،  المجتمع ، مع اقتراح زيادة مدة التك  وين بإض  افة مق  اييس ا

 .والعالج السلوكي، والتقنيات العالجية
هيل والتدريب الجيد-

 
 توفير اإلمكانيات على مستوى الجامعة بما يساعد على التا

  .دعوة الجامعة لالخصائيين النفسانيين لحضور وتفعيل الندوات والملتقيات العلمية-
 .ةالحرص على تنمية التكوين الذاتي للرفع من مستوى الممارسة النفسي-
ساتذة ممارسين-

 
 التركيز على التربصات الميدانية تحت إشراف ا

 قائمة المراجع: 
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ول حول  2009بوفلجة غيات 
 
واقع مهنة المساعدة النفسية في الجزائر. الملتقى المغاربي  اال

العالج النفسي بين التكوين والممارسة، مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي 
  .،قسم علم النفس وعلوم التربية جامعة باتنة LDSQEESS والثانوي

مناهج البحث التربوي، دار الك تاب الحديث للنشر، الطبعة  2000الرشيدي، بشير صالح 
ولى، القاهرة

 
  .اال

 الصحة النفسية والعالج النفسي. عامل الك تب، القاهرة  2003زهران، حامد عبد السالم  
ورات التدريبية في تطوير النمو المهني لمعلمي العلوم في دور الد 2010شقفة، عبد الرؤوف شاكر 

 مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل تفعيله. رسالة ماجستير الجامعة اإلاسالمية غزة
ولى،   2002عبد الفتاح،محمد 

 
اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق. الطبعة اال

 عمان
توى مناهج تخصص علم النفس العيادي قراءة في مدى جودة مح 2009عواشرية، السعيد 

ليات تطويره. مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية، جامعة 
 
المعتمد بالجامعة الجزائرية واقتراح ا

 سطيف
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خصائي العمل و التنظيم في البيئة المهنية بين الحاجة و المعيقات

أ
 الممارسة النفسية ل

 الجزائر  -   02دباغين سطيف  ، جامعة محمد لمين  خلفة سارةد.
 الجزائر  -   02، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  فلة د. عيساوي

 مقدمة:

حدثت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر انقالبا عظيما في حياة البشرية وطرق 
 
لقد ا

ساليب عملهم، حيث كان االنتاج الصناعي يتم داخل البيوت 
 
معيشتهم، وجوهر نشاطهم، و ا

 
 
مر إلى االنتاج خالل ا

 
دوات بسيطة، وتحول اال

 
عضاء العائلة باستخدام ا

 
يام، يشترك فيه ا

 
شهر و ا

فرزت هذه الثورة مشكالت ال حصر لها في تلك 
 
داخل المصانع و المؤسسات المتخصصة، وقد ا

و ما تعلق بالعمال و الظروف الطبيعية و 
 
و التسويق ا

 
المؤسسات سواء ما تعلق باالنتاج ا

النفسية، هذا ما استدعى ضرورة اللجوء إلى خدمات شخص مؤهل في هذا المجال االجتماعية و 
خير منوط بعدة 

 
خصائي النفسي في العمل و التنظيم، هذا اال

 
لتنظيم العمل والذي يعرف باال

دوار داخل المؤسسة منها ما يتعلق بالفرد العامل من خالل االهتمام بدوافع العمل، قدرات 
 
ا

خرى ما العامل واستعداداته عق
 
م اجتماعية، هذا من جهة، ومن جهة ا

 
م حسية ا

 
لية كانت ا

يتعلق بالعمل من حيث معرفة مواصفات العمل وخصائصه ومتطلباته وكذا االهتمام بدراسة 
الت العمل وطرق التعامل معها، و االهتمام بجو العمل الفيزيقي من إضاءة وتهوية، 

 
وسائل وا

يضا عوامل التعب واالجهاد و الملل ا
 
خر جد ا

 
ن تظهر في العمل، كما يوجد جانب ا

 
لتي يمكن ا

ال وهو جانب العالقات االنسانية من حيث االهتمام بدراسة 
 
خصائي المهني ا

 
مهم يهتم به اال

االتجاهات السائدة في العمل نحو مختلف المواضيع، دراسة طرق تحسين االتصال، دراسة 
، حل شكاوي العمال، ساعات عمل طرق تحسين الصحة النفسية للعمال كالمعاملة الجيدة

مور.
 
 مناسبة، خدمات ترفيهية وغير ذلك من اال

نه لم يحظ 
 
خصائي علم النفس العمل و التنظيم إال ا

 
همية وظيفة ا

 
ولوية و ا

 
وعلى الرغم من ا

باالهتمام الكافي من قبل مسؤولي البيئة الجزائرية، لما يك تسيه هذا التخصص من غموض من 
ن الجزائر كبلد نامي لم تحذو حذو الدول ناحية الممارسة الفعل

 
ية حسب وجهة نظره، ذلك ا

خصائي النفسي في العمل والتنظيم، إذ ال يوجد في الجزائر تسمية 
 
المتقدمة فيم يتعلق بمهنة اال
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ن حامل هذه الشهادة يوظف في قسم إدارة الموارد البشرية بصفة متصرف 
 
وظيفية لها، حيث ا

ين تصبح مهامه إداري
 
 ة فحسب.إداري ا

ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على الممارسة النفسية في البيئة 
خصائي علم النفس العمل و التنظيم.

 
دوار و الوظائ ف المنوط بها ا

 
 المهنية وكذا اال

ي بحث مجموعة من المصطلحات التي يرتكز عليها، و هي كمايلي: مصطلحات البحث:  -1
 
 ال

 لعمل و التنظيم: علم النفس ا
حد 

 
و التنظيمي( هو ا

 
علم النفس العمل و التنظيم )علم النفس الصناعي، علم النفس المهني ا

 فروع علم النفس ويغلب عليه الجانب التطبيقي.
 وهناك عدة تعاريف لعلم النفس العمل و التنظيم ومنها:

 ة عمل.تعريف فريزر في ك تابه علم النفس الصناعي: هو دراسة اإلنسان في حال
ك ثر تفصيال: هو فرع من فروع علم النفس التطبيقي الذي يهتم بتطبيق مناهج 

 
تعريف دريفر وهو ا

و االقتصادي، بما 
 
 في المجال الصناعي ا

 
البحث في علم النفس ونتائجه في المشكالت التي تنشا

سين فيها اختيار العمال، تدريبهم وطرق العمل وظروفه بهدف زيادة الك فاية اإلنتاجية وتح
داء وتحقيق الرضا للعاملين. )فالحي هدى وهيبة ، د س، ص  

 
 (.2اال

 الممارسة النفسية التنظيمية:
خصائي النفسي في علم النفس العمل و 

 
هي جملة الواجبات و المهام التي تقع على عاتق اال

 التنظيم، بحيث تركز على تقديم المساعدة و الدعم النفسي للعاملين في منظمات العمل.
 (.119، ص    2021ارة هناء،)بوح

خصائي علم نفس العمل و التنظيم:
أ
 ا

نه شخص مؤهل علميا ومهنيا، لتقديم الخدمات النفسية لمن 
 
خصائي النفسي با

 
يعرف اال

فراد، والتي 
 
يحتاجها، وذلك من خالل تشخيص ودراسة وعالج المشكالت التي يعاني منها اال

 تواجه المؤسسات.
 المؤسسة المهنية:

نها كل هيكل تنظيمي مستقل ماديا، ويخضع لكال من اإلطار القانوني و تعرف المؤس
 
سة ا

و تبادل 
 
كبر قدر ممكن من اإلنتاج ا

 
جل تحقيق ا

 
االجتماعي، وهدفها دمج عوامل اإلنتاج من ا

و تبادل   الخدمات المختلفة، و إن المؤسسة باعتبارها منظمة تعتبر في ذات الوقت 
 
السلع ا

ومتعامال اقتصاديا، وتتبع خصائص تنظيمية. )جالب مصباح، خطوط هيكال اجتماعيا واقعيا 
 (.506، ص  2019رمضان،  
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هداف البحث  -2
أ
همية و ا

أ
  :ا

همية موضوع الممارسة النفسية في المجال المهني بمختلف 
 
هميته من ا

 
يك تسي هذا البحث ا

 
 
دوار ا

 
براز مهام وا

 
نشطته وانطالقا من ذلك تسعى هذه الدراسة إلى ا

 
خصائي علم قطاعاته و ا

خير بمجموعة من العمليات الهامة المنظمة لسير 
 
النفس العمل و التنظيم، حيث يقوم هذا اال

العمل في المؤسسات كاالختيار المهني و التوجيه والتوظيف والتدريب و حل المشكالت 
ن المختلفة...الخ وهذا ما يعزز من الصحة النفسية للعامل من جهة و يحقق الفعالية التنظيمية م

خرى، هذا و تجدر اإلشارة إلى المكانة التي يحتلها هذا التخصص في الجزائر واتي يعتريها 
 
جهة ا

 الغموض و التهميش وبالتالي يجب اقتراح تدابير تساعد على النهوض بهذا المجال الحيوي.
 
خصائي علم النفس العمل و التنظيم  3

أ
  :    دراسات سابقة حول الممارسة النفسية ل

خصائي علم النفس العمل و التنظيم ونذكر لقد قام ال
 
عديد من الباحثين بدراسات حول ممارسة ا

 منها ما يلي:
علم النفس العمل و التنظيم ودوره في تفعيل اتخاذ القرار من خالل  :2011دراسة كـفان سليم 

 االتصال الفعال

هم العمليات بل و
 
تعتبر الركيزة تعتبر عملية تسيير الموارد البشرية في المؤسسة من بين ا

ن عملية 
 
و فشلها، حيث نجد ا

 
ساسية والعمود الفقري في سيرورة المؤسسة و تطورها ونموها ا

 
اال

عقد 
 
تسيير و إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية تعاني الك ثير من المشاكل ولعل ا

في تفعيل هذه  المشاكل التي تعاني منها المؤسسات في هذا المجال هو غياب استراتيجية فعالة
جنبية تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري والذي يعتبر 

 
ن المؤسسات اال

 
العملية في حين نجد ا

ساسي في دفع دواليب المؤسسة نحو التقدم و االستمرارية وهذا 
 
في تلك المؤسسات العنصر اال

ن
 
حاول ا

 
لقي الضوء  ما نالحظه فعال في تلك المؤسسات. ومن منطلق هذه المداخلة الميدانية ا

 
ا

خصائي علم النفس التنظيم والعمل في هذا المجال وحيث 
 
على الدور الفعال الذي يقوم به ا

ولحد يومنا هذا مازالت المؤسسات لم تعرف حتى هذا التخصص في حين تعتمد في ك ثير من 
جنبية في محاولة منها لتفعيل عملية تسيير و إدارة الموارد البشري

 
حيان على الخبرات اال

 
ة. و اال

خصائي علم النفس 
 
ن يقوم به ا

 
مما سبق فإن السؤال المطروح هنا هو: ماهو الدور الذي يمكن ا

 (2011العمل و التنظيم في المؤسسة الجزائرية؟)ورد في، ك فان،  
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هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مكانة وواقع الممارسة : 2015دراسة بكاي عبد المجيد 
عمل والتنظيم في الجزائر، من خالل التساؤل عن مكانة هذا النفسية الختصاص علم النفس ال

هم المعوقات التي الممارسة النفسية التنظيمية في المؤسسات المختلفة المتعلقة: 
 
التخصص وا

بالتوظيف، التكوين والتدريب، بيئة العمل والوسائل، مكانة التخصص، ضغط المهام 
رة استقاللية مركز عمل المختص النفسي في المك تبية واالدارية. وكذا التساؤل حول مدى ضرو 

سئلة حسب  10العمل والتنظيم في الجزائر. واستخدم لجمع البيانات استبيان متكون من 
 
ا

خصائي نفسي في العمل والتنظيم. بينت نتائج 23طبيعة الدراسة، وقد تمثلت العينة في 
 
ا

الجزائرية، وكذا وجود  الدراسة ضعف مكانة تخصص علم النفس العمل والتنظيم في المؤسسات
معوقات سابقة الذكر التي تمنع من الممارسة النفسية التنظيمية الفعالة، كما بينت النتائج 
ضرورة استقاللية مركز عمل المختص النفسي في العمل والتنظيم في المؤسسات والمنظمات 

ات  الجزائرية، لنستنتج بعد ذلك مجموعة من التوصيات للهيائت المسؤولة والجامع
 (2015واالخصائيين في العمل والتنظيم)ورد في: بكاي،

: يعتبر تخصص علم النفس العمل والتنظيم في الدول المتقدمة 2017دراسة بن زروال فتيحة 
هم فروع علم النفس وذلك منذ عشرات السنين، اذ تفطنت مختلف المنظمات االقتصادية 

 
من ا

همية مخرجاته من خدمات متخصصة وكوادر مح
 
ترفة بامكانها المساعدة في تطويرها الى ا

ما في بالدنا  
 
مر الذي جعل الجامعات تستثمر في هذا التخصص وترعاه. ا

 
رباح لها. اال

 
وتحقيق اال

وفي ظل القطيعة شبه التامة بين الجامعة ومنظمات المجتمع خاصة االقتصادية منها، فان هذا 
و تجاهلها له عن غير قصد في التخصص يعاني من التهميش، إذ إلى جانب جهل المنظمات 
 
ا

خرى والدارسون لها نظرة الدونية، 
 
حيان، ينظر إليه العاملون بتخصصات علم النفس اال

 
غالب اال

 فترى الك ثير من الطلبة يجبرون على الدراسة فيه إجبارا.

وال بالمكونين والباحثين في هذا المجال، 
 
ن مسؤولية تصحيح هذا الوضع منوطة ا

 
وإذ نعتقد ا

نهدف من خالل هذا المداخلة إلى اقتراح ومناقشة نموذج) طور من طرف فريق بحث: بن فإننا 
ن يوضح كيف يمكننا  تطوير هذا التخصص من 

 
زروال، كربوش، خالصي، قادري بإمكانه ا

خالل تطوير التكوين فيه، وجعله متصال بحاجات منظمات المجتمع) ورد في:بن زروال 
 (2017فتيحة،
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داء مختص علم نفس العمل و  :2019خطوط رمضان  دراسة جالب مصباح و
 
تقييم مستوى ا

دواره في المؤسسات الصناعية من وجهة  نظر المسيرين و المدراء، دراسة ميدانية 
 
التنظيم ال

 بوالية المسيلة

دواره في المؤسسات 
 
داء مختص علم نفس العمل و التنظيم ال

 
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم ا

المسيرين و المدراء. وقد طبقت الدراسة على عينة من عشرين مشرفا  الصناعية من وجهة نظر
عده الباحثان 

 
داة جمع البيانات متمثلة في استبيان ا

 
ومديرا. واستخدمنا المنهج الوصفي، و ا

يتكون من خمسة مجاالت و ثالثون عبارة، لقياس المجاالت السالفة الذكر وفق خمسة بدائل، 
جرينا دراسة استطالعية  

 
داة، منها صدق المحكمين و الصدق الذاتي وقد ا

 
لقياس صدق وثبات اال

ما الثبات فكان 0,92الذي بلغ 
 
ساليب  0.86، ا

 
بطريقة التطبيق و إعادة التطبيق. واستخدمنا اال

داء مختص علم نفس 
 
اإلحصائية المناسبة. و قد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: مستوى ا

لخمسة كان مرتفعا. ومنه تحقق كل فرضيات الدراسة، مما يعني العمل و التنظيم في المجاالت ا
خصائي النفساني الصناعي يقوم بمجهودات كبيرة في مجال تطوير وتنمية وتسيير الموارد 

 
ن اال

 
ا

 (2019البشرية) ورد في: جالب وخطوط،
همية دراسة علم النفس العمل و التنظيم –  4

أ
 :  ا

همية كبيرة بالنسبة للمنظ
 
همها زيادة لهذا المجال ا

 
ن من ا

 
هدافه نجد ا

 
مات، فبالرجوع إلى ا

هم ما يسعى إليه القادة في المنظمات، وكذا زيادة توافق 
 
الك فاية االنتاجية للعمال وهي من بين ا

ن العامل يقضي جل وقته اليومي في العمل لمدة تصل إلى 
 
ساعات  8العامل في عمله، إذ ا

ي خلل في التوازن بين ال
 
حياة و العمل قد يؤدي إلى عدة مشاكل نفسية قد يوميا، لذلك فإن ا

و التنظيمي فإنه من 
 
تقلل من دافعية و انتاجية العامل، وبالنسبة لهدف االستقرار الصناعي ا

هداف السابقة لتخصص 
 
المهم جدا المحافظة عليه كعنصر فاعل الستمرار المنظمة. طل هذه اال

همية وضرورة ه
 
شكالها علم النفس العمل و التنظيم تبين ا

 
ذا التخصص في المنظمات باختالف ا

نواعها. )بكاي عبد المجيد،
 
 ، د.ص(.  2015و ا
خصائي علم النفس العمل و التنظيم: -  5

أ
 مجال عمل ا

ربع مجاالت رئيسية :
 
خصائي علم النفس العمل و التنظيم إلى ا

 
 ينقسم مجال عمل ا
خصائيين النفسانيين في ال المجال الصناعي:

 
ين يتم توظيف اال

 
عمل و التنظيم في المؤسسات ا

سلفنا الذكر.
 
 الصناعية لالستفادة من تدخلهم فيما يتعلق بالجوانب الصناعية و التنظيمية كما ا
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خصائيين في العمل و التنظيم خاصة ذوي المجال التعليمي و البحثي
 
: يتم االستفادة من اال

كاديمي، حيث يتم توظيفهم 
 
في المخابر و الجامعات شهادات الدك توراه في مجال التعليم اال

ساتذة وباحثين.
 
 كا

خصائي  ي العمل و التنظيم في المؤسسات و الهيائت  المجال الستشاري:
 
يتم االستفادة من ا

االستشارية الخاصة حيث يتم توظيفهم كمستشارين مكلفين باالنتقاء و اختيار واستقطاب 
 .الموظفين الجدد للشركات و المنظمات بعد لجوئها لهذه الهيائت

شكالها  المجال الحكومي:
 
يتم توظيفهم في المؤسسات العمومية التابعة للدولة باختالف ا
قسام إدارة الموارد البشرية. ) بكاي عبد المجيد، 

 
و تحديدا في ا

 
. 2015كموظفين إداريين ا

 د.ص(. 

خصائي علم النفس العمل الذي يعمل في مجال الصناعة، ال يهتم بالمشكالت اليومية 
 
إن ا

يضا بوضع برامج طويلة المدى تتصل باالستخدام الفعال للموارد اإلنسانية. وحدها
 
، بل يهتم ا

 (.139،ص  2011)ك فان سليم،  
خصائي النفسي في مجال الصناعة:-6

أ
 وظيفة  ال

فاق عمل السيكولوجي في الصناعة ولم يعد نشاطه قاصرا على تطبيق االختبارات، 
 
لقد اتسعت ا

نها فعال القدرة التي إنه حقا يقوم بتصميم االختب
 
كد من ا

 
ي التا

 
كد من صدقها، ا

 
ارات و بالتا

 بنجاح  بسلوك العامل في المستقبل، ولكن إلى جانب 
 
نها تتنبا

 
جل قياسها، و ا

 
وضعت من ا

 هذه الوظيفة فإنه يعمل:
ي و النصيحة في عقد االتفاقيات و العقود مع -

 
كمستشار للعالقات العامة في الشركة ويساهم بالرا

خرى.الشر 
 
 كات اال

سواق التي تنتج لها الشركة.-
 
ذواق المشترين في اال

 
 يصمم البحوث لمعرفة العادات الشرائية وا

ساس من سيكولوجية -
 
ن يجعلها قائمة على ا

 
يساهم في وضع برامج التدريب في الشركة ويحاول ا

 التعلم ويجعلها خاضعة لشروط التحصيل الجيد.
و في النمط اإلداري و يقوم بالعديد من البحوث لمعرفة ال-

 
عوامل المؤثرة في الروح المعنوية مثال ا

ت و الحوافز وما إلى ذلك.
 
و نظام العمل بالشركة ونظام المكافا

 
ساليب اإلشراف ا

 
 ا
الت، فقد -

 
من الصناعي كما يشترك مع المهندسين الذين يصممون اال

 
يساهم في وضع برامج اال

الت مصممة بطريقة قد تسبب الم
 
و التشوه للعامل الذي يديرها.تكون تلك اال

 
و التعب ا

 
 رض ا
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يساهم في وضع برامج الصحة العقلية للعمال و يساعد اإلدارة في خفض نسبة تغيب العمل عن -
عمالهم.

 
 ا
نه يستقبل المعينين الجدد للشركة ويقدم -

 
يساهم في حل مشاكل كبار السن من العمال، كما ا

 لهم فكرة عن طبيعة العمل بها.
- 

 
خصائي النفسي في االختيار المهني و في التدريب المهني و في اإلشراف و في تقييم يشترك اال

عمال المختلفة)كامل محمد عويضة عويضة،  
 
و تقدير مرتبات اال

 
 (.119، ص    1996العمل ا

 دور عمل الختصاصي في علم النفس الصناعي:-7

 في نطاق الموضوعات التالية:  frezer 1969 قد حددها فريزر 
الت و المعدات، زيادة إ -1

 
نتاجية العامل: عن طريق تحسين طرائق العمل، وتطوير اال

 وتحسين وسائل التدريب المهني، وكل ما يتعلق بالعامل وواجباته.
ن يتعرض لها العامل و التخفيف من ضغط العوامل الفيزيقية  -2

 
خطار التي يحتمل ا

 
إزالة اال

 لعمل خطيرا.في مجال العمل، وتقليل التعب و الملل وكل ما يجعل ا
فراد لتلك  -3

 
معرفة متطلبات العمل وخصائص العامل الشخصية، وقياس مدى امتالك اال

ساس لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب له 
 
الخصائص والتي يمكن استخدامها كا

ك ثر من غيره.
 
 ا
زيادة اإلشباعات غير المادية في مجال العمل حتى ال يصبح العامل مجرد روتين خال من  -4

عنى، يجبر الفرد على تحمله ليكسب عيشه، بل يجب تهيئة الظروف المادية و النفسية و الم
االجتماعية التي تعمل على ك فاية اإلنتاج وجودته في ظل ظروف العمل التي يكون فيها العامل 
ك ثر ارتياحا.وكذلك، يتناول علم النفس الصناعي خل المشكالت المختلفة 

 
ك ثر رضا في عمله و ا

 
ا

و تؤثر في ك فاية اإلنتاج حال علميا إنسانيا، فنضع صحة العامل النفسية التي تعت
 
رض الصناعة ا

فوق كل اعتبار وكذلك فإن الجو النفسي االجتماعي الذي يسود بين العمال و االختصاصيين و 
ثر الفعال ما يفوق الجو المادي 

 
همية و اال

 
ة، له من اال

 
و منشا

 
و شركة ا

 
ي مصنع ا

 
اإلداريين في ا

 (15،16، ص ص 2016) عويد سلطان المشعان الهذال،للعمل.
خصائي علم النفس العمل و التنظيم:  -8

أ
 مؤهالت ا

خصائي علم النفس العمل و التنظيم من بين الجوانب المهمة في المنظمات و 
 
إن إعداد ا

نه يحاول في هذا 
 
المؤسسات و هذا بغض النظر عن طبيعة عمل تلك المؤسسات و المنظمات ال

ن 
 
يرقي مستوى تلك المؤسسات من حيث تحسين اإلنتاج، تحسين الكمية و النوعية، الصدد ا
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وكذا تحقيق التوافق النفسي و االجتماعي للعاملين في تلك المنظمات، وكل هذا يتطلب العديد 
خصائي النفسي في مجال العمل وكذا تحسينها في 

 
هيل اال

 
من البرامج المتعلقة بإعداد وتا

 المستقبل. 
خصائي 

 
قل متحصل على إن ا

 
ن يمارس هذه المهنة والتي يكون على اال

 
علم النفس العمل يمكن ا

خصائي النفسي في العمل 
 
شهادة الماجستير في علم النفس العمل و التنظيم، ويتضمن إعداد اال

إعدادا وتدريبا على التطبيقات العملية، وعلى إجراء البحوث في المجال الصناعي، و يتضمن 
هذا المجال تصميم البحوث و اإلحصاء إضافة إلى موضوعات علم النفس  برنامج التكوين في

مريكية سنة 
 
قرتها جمعية علم النفس اال

 
وهذا حسب الدول الذي  1985العمل و التنظيم والتي ا

تي:
 
 وضعته و هو كاال

 المادة التسلسل المادة التسلسل

 جماعات العمل 7 نظرية دوافع العمل 1

داء 8 اةنظرية التنظيم و اإلدر  2
 
 قياس اال

 محكات العمل 9 تطور التنظيم و اإلدارة 3

 االختيار المهني 10 اتجاهات العمل 4

داء في العمل 5
 
 تحليل العمل 11 اال

 التدريب المهني 12 قياس الفروق الفردية 6

 
 (137،  136، ص ص 2011)ك فان سليم،

التخصص العلمي الهام في علم ومما سبق ذكره، وحسب معلوماتنا و إطالعنا على حيثيات هذا 
خصائي العمل و التنظيم في البيئة المهنية تواجه 

 
ن الممارسة النفسية ال

 
النفس فإننا ننوه إلى ا

دواره في 
 
خصائي إلى غاية ممارسته الفعلية ال

 
 من فترة تكوين هذا اال

 
معيقات و عراقيل تنشا

 الميدان، ونذكر منها ما يلي:
علم النفس العمل و التنظيم مقارنة مع باقي تخصصات  نقص في التوجيه الصحيح لتخصص-

خيرة.
 
 علم النفس خاصة علم النفس العيادي الذي يشهد إقباال متزايدا نجوه في السنوات اال

خصائي بعدا بين اإلطارين -
 
نقص في التكوين التطبيقي مقارنة بالتكوين النظري حيث يجد اال

ثناء الممارسة الميدانية.
 
 ا
خصائي.تقريبا انعدام  -

 
 المخابر و الوسائل التي تساعد في تكوين اال
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نحاء العالم وهذا ما ال -
 
عدم مواكبة المقررات لما هو جديد في علم النفس العمل والتنظيم في ا

 يزيد من الدافعية نحو التكوين.
خصائي العمل و -

 
خصائي، إذ ال نجد منصب ا

 
عدم اهتمام المسؤولين بهذا المنصب الحساس لال

صابع.التنظيم ف
 
ية مؤسسة جزائرية و إذا توفرت فإنها تعد على رؤوس اال

 
 ي ا

هذا ما يستدعي إلى دق ناقوس الخطر وتسليط الضوء على هذا اإلشكال حتى ال يندثر هذا 
 التخصص وتذهب جهود المهتمين و الممارسين والباحثين في هذا المجال سدى.

 خاتمة: 

خير الذي يمتاز نظرا للتهميش و اإلقصاء الواضح لتخصص علم ا
 
لنفس العمل و التنظيم، هذا اال

نشطتها وتفرعاتها، 
 
هم وسائل تنظيم المؤسسات باختالف ا

 
بصفات علمية وفنية باهرة ويعد من ا

ينا اقتراح بعض النقاط التي علها تساهم في إعطاء هذا التخصص حقه بين باقي 
 
ومنه ارتا

 التخصصات وهي كالتالي:
نفس العمل و التنظيم في كل جامعات الوطن مع تعزيز التكوين إجبارية إدراج تخصص علم ال-

 .و التدريب في هذا المجال
خصائي العمل والتنظيم من قبل المسؤولين في مختلف المؤسسات  -

 
ضرورة تفعيل دور ا

 المهنية.
إزالة الغموض حول هذا التخصص من خالل عقد ندوات وملتقيات حول هذا التخصص و -

هم مص
 
هدافه بالنسبة للمنظمات.التركيز على ا

 
 طلحاته وميادينه و ا

خصائيين في االختيار المهني و التوجيه و -
 
إنشاء معاهد علم النفس العمل و التنظيم إلعداد ا

رغونوميا وغيرهم.
 
 اال

لت إليها الدول -
 
إجراء العديد من البحوث التطبيقية في هذا المجال ومواكبة التطورات التي ا

 نها.المتقدمة واالستفادة م
خصائي علم النفس العمل و التنظيم.-

 
 توفير مخابر البحث و االختبارات والوسائل الهامة إلعداد ا

 قائمة المراجع: 
 

: مكانة وواقع الممارسة النفسية الختصاص علم النفس العمل و 2015بكاي عبد المجيد، -1
ختصاص علم التنظيم في المؤسسات و المنظمات في الجزائر، دراسة على عينة من خريجي ا
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خصائي النفساني في 
 
ول التكوين واحترافية مهن اال

 
النفس العمل و التنظيم، الملتقى الدولي اال

فاق، 
 
 ديسمبر.  9-8الجزائر، واقع و ا

فاق، 2021بوحارة هناء، -2
 
: الممارسة النفسية التنظيمية في المؤسسات المهنية: الواقع و اال

 مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر.  ، جامعة2، عدد  6مجلة مجتمع تربية عمل، مجلد 
داء مختص علم نفس العمل و 2019جالب مصباح، خطوط رمضان،  -3

 
: تقييم مستوى ا

دواره في المؤسسات الصناعية من وجهة نظر المسيرين و المدراء، مجلة العلوم 
 
التنظيم ال

 ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر.2019، جوان  51اإلنسانية، عدد 
: علم النفس الصناعي و التنظيمي، دار الفكر ناشرون 2016لمشعان الهذال،عويد سلطان ا -4

 وموزعون،عمان.
فالحي هدى وهيبة، دس: مدخل إلى علم النفس العمل و التنظيم، مطبوعة بيداغوجية  -5

 .2موجهة لطلبة السنة الثانية، جامعة الجزائر
العلمية، بيروت، : علم النفس الصناعي، دار الك تب 1996كامل محمد عويضة عويضة،  -6

 لبنان.
: علم النفس العمل و التنظيم ودوره في تفعيل اتخاذ القرار من خالل 2011ك فان سليم،  -7

،جامعة منتوري، قسنطينة، 2011، ديسمبر 36االتصال الفعال، مجلة العلوم اإلنسانية، عدد 
 الجزائر.

العمل و : نموذج مقترح لتطوير التكوين في تخصص علم نفس 2017بن زروال فتيحة -8
بحاث نفسية وتربوية، المجلد 

 
، 2، جامعة قسنطينة 1ديسمبر، عدد  -12التنظيم، مجلة ا

 الجزائر.
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 من وجهة نظر طلبة علم النفس العيادي    LMDتقييم نوعية التكوين الجامعي لنظام

 الجزائر  -د. عبوين سمية، جامعة عبد الحميد اين باديس مستغانم
 الجزائر  -ليمة، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمد. بن العيفاوي ح

 
 مقدمة:

بنائها ببناء جامعات في المدن وتوفير 
 
اهتمت الجزائر مند االستقالل بتوفير التكوين الجامعي ال

ساتذة باعتبارها مؤسسة محورية ضرورية لتوفير االطارات التي تسير شؤون المجتمع في 
 
اال

علم النفس.االهتمام بالتكوين الجامعي مستمر من خالل  مختلف التخصصات بما فيها تخصص
االصالحات المتعددة الحاصلة في المنظومة الجامعية في مختلف جوانبها لتحسين جودة 
ن الواقع عكس ذلك في مختلف التخصصات بما فيها علم النفس العيادي مجال 

 
المخرجات اال ا

داء المهني في تخصص عل
 
ن اال

 
م النفس العيادي ضعيف يرجع ذلك الى اهتمام الدراسة  حيث ا

التفكك الحاصل بين  معارف المختص النفسي حول تخصصه و متطلبات سوق العمل  فهشاشة 
دائه المهني.

 
 معارف المختص تؤدي الى هشاشة ا

سباب من بينها التركيز على الجانب النظري في 
 
هذه الهشاشة في المعارف تعود الى عدة ا

ك ثر من التركيز
 
على الجانب الميداني و المنهجي. لعل ما يربط بين الجانبين والذي من  التكوين ا

الضروري التركيز عليه في التكوين هو التربص الميداني ففيه يتم تطبيق ما تعلمه الطالب من 
 الناحية النظرية والتعرف على البيئة المهنية عن قرب .

كدته نتائج دراسة )منصوري ، 
 
كانت بهدف التعرف  على واقع ( والتي 210،ص2016وهذا ما ا

خصائي العيادي والتي توصلت الى وجود صعوبات تتعلق باالخصائي 
 
الممارسة النفسية لدى اال

  %81.46النفساني العيادي وبتكوينه الجامعي بنسبة  
تهتم الدراسة الحالية بالتعرف على نوعية  التكوين الجامعي للمختص النفسي المستقبلي و 

سباب ال
 
داء المهني للمختص النفسي المرتبطة بتكوينه . تشمل الدراسة البحث في ا

 
ضعف في اال

 التساؤالت التالية:
 ما مدى نوعية التكوين الجامعي للمختص النفسي المستقبلي من وجهة نظر الطالب ؟  -



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

137 

 

 ما مدى مالئمة  مقاييس التكوين الجامعي للمختص النفسي المستقبلي ؟  -
 يدانية للتكوين الجامعي المناسب؟ما مدى نوعية  التربصات الم  -

 فرضيات الدراسة هي كالتالي: 
من وجهة نظر الطالب، هناك نوعية غير مرضية للتكوين الجامعي للمختص النفسي   -

 المستقبلي 
ساسية للتكوين الجامعي للمختص النفسي المستقبلي.  -

 
 نقص في إختيار المقاييس اال

 المناسب ذات نوعية متوسطة.  التربصات الميدانية للتكوين الجامعي  -
 التكوين الجامعي في تخصص علم النفس العيادي: .1

 :تعريف التكوين الجامعي  1.1
نه "عملية تعليمية 2010( عن هارون )124،ص2021تعرفه )بن عمور، قاجة وكلثوم،

 
( با

ستاذ يمتلك برامج دراسية ووسائل تعليمية مع طالب يمتلك قدرات 
 
متخصصة يتفاعل فيها ا

تترجم بعد فترة معينة الى شهادة جامعية تسمح له بتحقيق طموحاته المعرفية والعلمية   معينة
 في  اطار تنمية وتطوير المجتمع"

 وظائف الجامعة:  2.1
يعتبر التكوين الجامعي تكوين عالي ومتخصص يساهم في اندماج المتكون في عالم الشغل من 

ساتذتها وادا
 
جل خدمة المجتمع.تقوم الجامعة با

 
 رييها وطلبتها بمجموعة من الوظائ ف:ا
  الوظيفة البيداغوجية:-

ول وظيفة للجامعة توفر من خاللها 2،ص 2016يوضح) فلوسي، 
 
ن وظيفة التعلم هي ا

 
(ا

للطالب تعليما ثابثا  ومستمرا لنوات عديدة ،هدفه تزويدهم  بالخبرات والمهارات العلمية النظرية 
اج في مهنة معينة. التعليم وبالتالي إيصال المعرفة: يتولى والتطبيقية ،ما يسمح للطالب باالندم

هيل جامعي عالي ويمارسون في نفس الوقت مهام البحث. هذه 
 
ساتذة ذوو تا

 
القيام بهذه المهمة ا

ساتذة.  الوظيفة تحتاج لنجاحها الى تواصل مستمر بين الطلبة
 
 واال

 وظيفة البحث العلمي:-
تطوير المجتمع وترقيته ومعالجة مشكالته وتنمية  يفسر عبد الحي دور البحث العلمي في

همها الباحث العلمي باختالف 
 
يضا. يتوقف البحث العلمي على مجموعة من العوامل ا

 
قطاعاته ا

فائته تخصصاته ،مستوياته ،تدريبه فالباحث العلمي هو المخطط والمنفذ والموجه والمقوم 
 جه ومعطياته لخدمة المجتمع .لجهود ونشاط وعمليات البحث العلمي والمسخر لنتائ
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(على ضرورة تهي  يء الجامعة ظروف التدريب ،البحث ،التنفيذ وجمع 3, ص2016يؤكد )فلوسي ،
 المعلومات    وتحريرها بالنسبة للطالب وكدا الوصول الى معارف جديدة.

 :تنمية المجتمع-
حد مؤسسات ال

 
مجتمع التي تنبع من يوضح عبد الحي دور الجامعة في تنمية المجتمع باعتبارها ا

ثر به وتؤثر فيه وتقود حركة تغيره 
 
ماله وتتفاعل مع ما يجري ويوجد فيه فتتا

 
حاجاته وتعبر عن ا

ونموه وتقدمه وتساهم في حل مشكالته وتزوده بما يحتاجه. كما تعمل على تنميته في مختلف 
وتراثه ونقلها الى  المجاالت من طرف ك فاءات بشرية مدربة تدريب عالي تساعد في ترقية ثقافته

جيال الالحقة مع ضرورة تجديدها وتطويرها باستمرار.
 
 اال
 الوظيفة اليديولوجية:-

ن من مهام الجامعة الفكرية والتكوينية  1971يشير العدل 
 
فيما يخص الوظيفة االيديولوجية ا

بل  منها فهي ملزمة بالحفاظ على شخصية الدولة ومقوماتها. ال يتوقف دور الجامعة في ذلك
يتعداه الى ما يعرف بقيادة الحركة الفكرية والثقافية في المجتمع من خالل االعمال العلمية 
فكار الصحيحة وتصحيح الخاطئة منها وتقويم مسار 

 
والثقافية والفكرية ما يساهم في نشر اال

ن يتعرض لها المجتم
 
ع بفعل الحركة الثقافية  والفكرية ومنع االختالالت واالهتزازات التي يمكن ا

 (3،ص2016االنحرافات الفكرية )فلوسي،
 الوظيفة القتصادية:  -

شنهو 
 
ان الجامعة عندما تؤدي وظيفتها فهي تهدف الى تكوين االطارات القيادية  1981يفسر بن ا

هيل الدارة شؤون المجتمع في مختلف الميادين 
 
في شتى المجاالت تكون لديها مهارات وتا

سس علمية سليمةوبالتالي تحقيق التقدم  ومعا
 
 .لجة المشاكل على ا

 في الجزائر بغية تحسين نوعية التكوين  LMDاتباع نظام    -2
هو نظام التعليم العالي يسمح للطالب بتحضير متسلسل لثالث : LMDتعريف نظام  1.2

 شهادات:
و  -

 
ولى، يتم الحصول عليها بعد ثالث سنوات دراسة ا

 
 06شهادة الليسانس: هي الشهادة اال

 اتسداسي
سداسيات(، هي مرحلة تعميق  04شهادة الماستر: تحضر في مدة سنتين بعد الليسانس)  -

 المعارف في التخصص المختار.
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خر شهادة مخصصة لحاملي شهادة الماستر الراغبين في تعميق دراساته،  -
 
شهادة الدك توراه: ا

 
 
قل. مع العلم ا

 
 LMDن لشهادة تحضر في مخبر او مركز للبحوث لمدة ثالثة سنوات على اال

 صدى عالمي لشموليتها واتساع استخدامها بين الدول من حيث البرامج والهياكل.
في اطار االصالحات العالمية  في مجال  LMD( جاء 977، ص2017يوضح )بوزيد وتيغليت، 

ي وقت بمواجهة التحديات والمشاكل والتوجهات 
 
ك ثر من ا

 
صبح مطالبا ا

 
التعليم العالي الذي ا

م من خالل تزايد الطلب على التعلي العالي، ضرورة تنوع عروض التكوين لمواكبة مثل: التحجي
الحاجات الجديدة االقتصادية والمعرفية، تدويل التعليم العالي، صعوبات التمويل والضرورة 
الملحة لتحسين التكوين وضمان الجودة للتمكن من االستجابة الى الحاجات الجديدة  

 االجتماعية، االقتصادية.
 التكوين الجامعي للمختص النفساني:  -2.2

( انواع الدراسات التي 977، ص 2018( عن )خديجة، 1946) Richardz يحدد" ريشارد"
نواع:

 
 يحتاجها المختص النفساني في اعداده وهي ثالثة ا

ساسية العامة  -
 
 الدراسة اال

 الدراسة الفنية التك تيكية للمهارات  -
 التطبيقات االكلنيكية.   -

سلوب التدريب داخل نطاق العمل لم كما ان
 
ن ا

 
تهت مجموعة عمل هيئة الصحة العالميةالى ا

ن يتلقو تدريبا مهنيا 
 
ن المختصين النفسانيين االكلنيكيين ينبغي ا

 
يعد يمثل االعداد المالئم وا

ولى في علم النفس 
 
ن يقدم في شكل مقررات لدراسة عليا الحقة للدرجة الجامعية اال

 
سليما يمكن ا

ن يكون المضمون واالتجاه مؤسسين على المعرفة العام 
 
ن يكون البرنامج مرنا وانتقائيا وا

 
على ا

النظرية والخبرة العلمية المتصلة بمشكالت البلد الذي يعمل فيه االخصائي والمرحلة التي 
بيلغها المجتمع في التنمية ويكون المنهج الدراسي مشتمال على تدريب التقدير السيكولوجي 

نواع العالجات النفسية.لجانب رئي
 
سري وكافة ا

 
 سي في البرنامج وباالضافة الى ذلك اال

هداف نظام    3.2
أ
 :LMDا

طوار رئيسية.  -
 
 توحيد مستويات التكوين الجامعي في ثالثة ا

 تمكين الطلبة من اختيار مسالك التكوين المالئمة لقدراتهم وحسب رغباتهم.  -
 ليتوحيد التكوين الجامعي على المستوى الدو  -
خر  -

 
 سهولة تنقل الطلبة من مسار ال

كبر قدر ممكن من المعارف العلمية والتقنية-
 
 ا اك تشاف ا
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 فتح الجامعة والتكوين على الخارج.  -
 التربص الميداني :   -3

نه فترة من التدريب الموجه 120،ص2018( عن ) بونيف ومرزقالل، 2000يعرفه سعد )
 
(با

و متصلة خالل العام الدراسي تحت  للطاب في مؤسسة لممارسة مهام التخصص
 
يام متفرقة ا

 
في ا

اشراف و توجيه ، هو جزء من برنامج متكامل يعمل على تدعيم ك فاءات الطالب و صقل خبراته 
 و اعداده لتحمل المسؤولية 
ول  30يحدده القرار المؤرخ في 

 
والذي يحدد طبيعة  2015يناير  21الموافق ل  1436ربيع اال

 ة وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها.التربصات الميداني
دوات  -4

أ
 :الطريقة و ال

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بما يتناسب مع موضوع الدراسة : وصف نوعية 
ساسي على االستبانة .

 
 التكوين الجامعي للمختص النفسي المستقبلي، يعتمد هذا المنهج بشكل ا

 محاور كالتالي:  4الدراسة على استبانية احتوت على اعتمدت  
ول متعلق بالطالب: شمل    -

 
 فقرات  6المحور اال

 فقرات  6المحور الثاني متعلق بالبرنامج: شمل    -
ستاذ: شمل    -

 
 فقرات  4المحور الثالث متعلق باال

 فقرات  8المحور الرابع متعلق بالتربص الميداني: شمل    -
حسب البدائل الثالثة المقترحة: نعم، الى  x)تكون بوضع عالمة )فيما يخص طريقة االجابة : 

 حد ما، ال 
العينة: تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من مجتمع طلبة السنة الثانية ماستر المشرفون على 

 طالب   30التخرج وبلغ عددهم 
 النتائج:  -5

ول :المتعلق بالطالب
أ
 المحور ال

سئلة المناسبة للحالة:( يوضح مدى قدرة ا1الجدول رقم )
 
 لطالب على طرح اال

 النسبة المئوية التكرار  

 %36.33 11 نعم  

 %56.66 7 الى حد ما

 %6.66 2 ال

 %100 30 المجموع
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عاله نالحظ ان 

 
من المبحوثين عبروا عن قدرتهم النسبية على طرح  56.66%من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
سئلة المناسبة للحالة ، تا

 
من المبحوثين الذين عبروا عن قدرتهم % 36.33اال

خيرة و بنسبة 
 
تي في المرتبة اال

 
سئلة المناسبة للحالة ثم تا

 
والتي تمثل نسبة % 6.66على طرح اال

سئلة المناسبة للحالة
 
 المبحوثين الغير قادرين عل طرح اال

نواع االضطرابات، ال2الجدول رقم )
 
تشخيص ( يوضح مدى قدرة الطالب على التفريق بين ا

سبابها و طرق عالجها:
 
 الدقيق لها، معرفة ا

 النسبة المئوية التكرار  

 %6.66 2 نعم  

 %40 12 الى حد ما

 %33.33 16 ال

 %100 30 المجموع

 
عاله نالحظ ان 

 
من المبحوثين عبروا عن قدرتهم النسبية على التفريق % 40من خالل الجدول ا

نواع االضطرابات، التشخيص الدقيق ل
 
تي بعدها بين ا

 
سبابها و طرق عالجها ، تا

 
ها، معرفة ا

نواع % 33.33بنسبة 
 
من المبحوثين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على على التفريق بين ا

خيرة و 
 
تي في المرتبة اال

 
سبابها  وطرق عالجها ثم تا

 
االضطرابات، التشخيص الدقيق لها، معرفة ا

نواع االضطرابات، والتي تمثل نسبة المبحوثين قادرين ع% 6.66بنسبة 
 
لى على التفريق بين ا

سبابها وطرق عالجها
 
 التشخيص الدقيق لها، معرفة ا

( يوضح مدى امتالك الطلبة المهارات في اجراء المقابالت مع المفحوصين واقامة 3الجدول رقم )

 عالقات جيدة معهم

 النسبة المئوية التكرار  

 %43.33 13 نعم  

 %36.33 11 الى حد ما

 %23.33 7 ال

 %100 30 المجموع
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عاله نالحظ ان 
 
من المبحوثين عبروا عن امتالكهم المهارات في  %43.33من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
من % 36.33اجراء المقابالت مع المفحوصين واقامة عالقة جيدة معهم، تا

فحوصين واقامة المبحوثين الذين عبروا امتالكهم المهارات النسبية في اجراء المقابالت مع الم
خيرة      وبنسبة 

 
تي في المرتبة اال

 
والتي تمثل نسبة المبحوثين % 23.33عالقة جيدة معهم ثم تا

 الذين ال يمتلكون المهارات في اجراء المقابالت مع المفحوصين    واقامة عالقات جيدة معهم
 ية( يوضح مدى امتالك الطلبة المهارة في ك تابة التقارير النفس4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %3.33 1 نعم  

 %20 6 الى حد ما

 %76.66 23 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان 
 
من المبحوثين عبروا عن عدم امتالكهم المهارة في % 76.66من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
نسبيا من المبحوثين الذين عبروا امتالكهم المهارة % 20ك تابة تقارير نفسية، تا

خيرة وبنسبة 
 
تي في المرتبة اال

 
والتي تمثل نسبة المبحوثين % 3.33في ك تابة تقارير نفسية ثم تا

 الذين يمتلكون المهارة في ك تابة تقارير نفسية
 ( يوضح مدى امتالك الطلبة الك فاية في استخدام التقنيات المرتبطة بالتخصص5الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %6.66 2 نعم  

 %33.33 10 الى حد ما

 %60 18 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان 
 
من المبحوثين عبروا عن عدم امتالكهم الك فاية في  60%من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
من المبحوثين الذين عبروا % 33.33استخدام التقنيات المرتبطة بالتخصص، تا
خيرة امتالكهم الك فاية نسبيا في استخدام التقن

 
تي في المرتبة اال

 
يات المرتبطة بالتخصص ثم تا

والتي تمثل نسبة المبحوثين الذين يمتلكون الك فاية في استخدام التقنيات % 6.66وبنسبة 
 المرتبطة بالتخصص

( يوضح مدى امتالك الطلبة الك فاية في استخدام مهارات االتصال والتواصل 6الجدول رقم )
 وتكوين الثقة مع المفحوص
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 النسبة المئوية رار التك 

 %50 15 نعم  

 %33.33 10 الى حد ما

 %16.66 5 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان 
 
من المبحوثين عبروا عن الك فاية في استخدام مهارات % 50من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
من  %33.33االتصال              والتواصل وتكوين الثقة مع المفحوص، تا

ن الذين عبروا امتالكهم الك فاية نسبيا في استخدام مهارات االتصال و التواصل و المبحوثي
خيرة             وبنسبة 

 
تي في المرتبة اال

 
والتي تمثل نسبة   %16.66تكوين الثقة مع المفحوص ثم تا

وين المبحوثين الذين ال يمتلكون الك فاية في استخدام مهارات االتصال                 والتواصل وتك
 الثقة مع المفحوص

 المحور الثاني: المتعلق بالبرنامج
 ( يوضح مدى استجابة مضامين البرنامج مع الحاجيات المهنية:7الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %13.33 4 نعم  

 %26.66 8 الى حد ما

 %60 18 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان 
 
ن عبروا عن عدم استجابة البرنامج من المبحوثي% 60من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
ن  مضمون % 26.66للحاجيات  المهنية ، تا

 
من المبحوثين الذين يجدون ا

خيرة وبنسبة 
 
تي في المرتبة اال

 
البرنامج المدروس يتناسب  الى حد ما مع الحاجيات المهنية  ثم تا

ن البرنام 13.33%
 
ج ال يتناسب مع الحاجيات والتي تمثل نسبة المبحوثين الذين يجدون ا

 المهنية 
( يوضح مدى تميز البرامج المدروسة بالتجدد من الناحية العلمية والعملية بما 8الجدول رقم )

 يتناسب مع التخصص:

 النسبة المئوية التكرار  

 %13.33 4 نعم  
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 %30 9 الى حد ما

 %56.66 17 ال

 %100 30 المجموع

 
عاله نالحظ ان 

 
من المبحوثين عبروا عن مدى تميز البرامج % 56.66من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
المدروسة بالتجدد من الناحية العلمية و العملية بما يتناسب مع التخصص، تا

من المبحوثين الذين عبروا مدى تميز البرامج المدروسة بالتجدد نسبيا من الناحية العلمية % 30

ت
 
خيرة وبنسبة و العملية بما يتناسب مع التخصص ثم تا

 
والتي تمثل  %13.33ي في المرتبة اال

نسبة المبحوثين الذين يجدون ظان البرامج المدروسة ال تتميز بالتجدد من الناحية العلمية 
 والعملية بما يتناسب مع التخصص.

 ( يوضح مدى مساهمة البرامج المدروسة في اصطناع بيئة مشابهة لبيئة العمل9الجدول رقم )

 بة المئويةالنس التكرار  

 %3.33 1 نعم  

 %33.33 10 الى حد ما

 %63.33 19 ال

 %100 30 المجموع

 
عاله نالحظ ان 

 
من المبحوثين عبروا عن عدم مساهمة البرامج % 63.33من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
من المبحوثين % 33.33المدروسة في اصطناع بيئة مشابهة لبيئة العمل ، تا

تي في الذين عبروا مساهم
 
ة البرامج المدروسة في اصطناع بيئة مشابهة لبيئة العمل نسبيا ثم تا

خيرة و بنسبة 
 
ن البرامج تساهم % 3.33المرتبة اال

 
والتي تمثل نسبة المبحوثين الذين يجدون ا

 في اصطناع بيئة مشابهة لبيئة العمل
 ( يوضح مدى تميز البرامج المدروسة بالروتين10الجدول رقم )

 نسبة المئويةال التكرار  

 %33.33 10 نعم  

 %20 6 الى حد ما

 %46.66 14 ال
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 %100 30 المجموع

 
عاله نالحظ ان 

 
من المبحوثين عبروا عن عدم تميز البرامج %46.66من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
من المبحوثين الذين عبروا عن تميز البرامج % 33.33المدروسة بالروتين ، تا

خيرة وبنسبة  المدروسة بالروتين
 
تي في المرتبة اال

 
والتي تمثل نسبة المبحوثين الذين  %20ثم تا

ن البرامج تتميز بالروتين
 
 يجدون ا

( يوضح مدى اهتمام البرامج بدراسة التقنية الخاصة بالمهارات التي ينبغي التزود 11الجدول رقم )
 بها في العمل كمختص نفسي

 النسبة المئوية التكرار  

 %00 0 نعم  

 %43.33 13 ى حد ماال

 %56.66 17 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان 
 
من المبحوثين عبروا عن عدم اهتمام البرامج 56.66%من خالل الجدول ا

تي بعدها 
 
بدراسة التقنية الخاصة بالمهارات التي ينبغي التزود بها في العمل كمختص نفسي، تا

تمام البرامج بدراسة التقنية الخاصة بالمهارات من المبحوثين الذين عبروا عن اه% 43.33بنسبة 
 التي ينبغي التزود بها في العمل كمختص نفسي نسبيا

( يوضح الى اي مدي تشمل الدروس مختلف االضطرابات السيكوسوماتية، 12الجدول رقم )
 السلوكية، الذهان، العصاب، الضعف العقلي:

 النسبة المئوية التكرار  

 %30 9 نعم  

 %26.66 8 الى حد ما

 %46.33 13 ال

 %100 30 المجموع

 
عاله نالحظ ان 

 
من المبحوثين عبروا عن عدم شمولية الدروس 46.33%من خالل الجدول ا

تي 
 
لمختلف االضطرابات السيكوسوماتية، السلوكية، الذهان، العصاب، الضعف العقلي، تا
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ختلف االضطرابات من المبحوثين الذين عبروا عن شمولية الدروس لم% 30بعدها بنسبة 
ما 
 
من المبحوثين % 26.66السيكوسوماتية، السلوكية، الذهان، العصاب، الضعف العقلي ا

عبروا عن شمولية الدروس لمختلف االضطرابات السيكوسوماتية، السلوكية، الذهان، العصاب، 
 الضعف العقلي نسبيا

ستاذ
أ
 المحور الثالث: المتعلق بال

ستاذ الك فاءات المهنية المطلوبة للتخصص( يوضح مدى امتال13الجدول رقم )
 
 ك اال

 النسبة المئوية التكرار  

 %20 6 نعم  

 %56.66 17 الى حد ما

 %23.33 7 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
ستاذ % 56.66من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين عبروا عن امتالك اال

تي بعد
 
من المبحوثين الذين % 23.33ها بنسبة الك فاءات المهنية المطلوبة للتخصص نسبيا ، تا

ما 
 
ستاذ الك فاءات المهنية المطلوبة للتخصص ا

 
من المبحوثين % 20عبروا عن عدم  امتالك اال

ستاذ الك فاءات المهنية المطلوبة للتخصص
 
 عبروا عن امتالك اال

ساليب حديثة في التدريس14الجدول رقم )
 
ستاذ على ا

 
 ( يوضح مدى اعتماد اال

 بة المئويةالنس التكرار  

 %16.66 5 نعم  

 %36.33 11 الى حد ما

 %50 15 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
ستاذ على  %50من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين عبروا عن عدم اعتماد اال

تي بعدها بنسبة 
 
ساليب حديثة في التدريس ، تا

 
من المبحوثين الذين عبروا عن % 36.33ا

سا
 
ستاذ على ا

 
ما اعتماد اال

 
من المبحوثين عبروا على  %16.66ليب حديثة في التدريس نسبيا  ا

ساليب حديثة في التدريس
 
ستاذ على ا

 
 اعتماد اال

 
ك ثر من تركيزه على الجانب 15الجدول رقم )

 
ستاذ على الجانب العملي ا

 
( يوضح مدى تركيز اال

 النظري 
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 النسبة المئوية التكرار  

 %10 3 نعم  

 %30 9 الى حد ما

 %60 18 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
ستاذ على % 60من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين عبروا عن عدم تركيز اال

تي بعدها بنسبة 
 
ك ثر من تركيزه على الجانب النظري ، تا

 
من المبحوثين % 30الجانب العملي ا

ك ثر من تركيزه على الجانب
 
ستاذ على الجانب العملي ا

 
ما  الذين عبروا عن تركيز اال

 
النظري نسبيا  ا

ك ثر من تركيزه على الجانب  10%
 
ستاذ على الجانب العملي ا

 
من المبحوثين عبروا تركيز اال

 النظري 
ستاذ للفروق الفردية بين الطلبة16الجدول رقم )

 
 ( يوضح مدى مراعاة اال

 النسبة المئوية التكرار  

 %13.33 4 نعم  

 %26.66 8 الى حد ما

 %60 18 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
ستاذ للفروق  %60من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين عبروا عن عدم مراعاة اال

تي بعدها بنسبة 
 
ستاذ  %26.66الفردية بين الطلبة ، تا

 
من المبحوثين الذين عبروا عن مراعاة اال

ما 
 
ستاذ% 13.33للفروق الفردية بين الطلبة نسبيا  ا

 
للفروق  من المبحوثين عبروا عن مراعاة اال

 الفردية بين الطلبة

 :المحور الرابع:المتعلق بالتربص الميداني
هداف التربص بالنسبة للطالب17الجدول رقم )

 
 ( يوضح مدى وضوح ا

 النسبة المئوية التكرار  

 %33.33 10 نعم  

 %33.33 10 الى حد ما

 %33.33 10 ال

 100 30 المجموع
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عاله نالحظ ان  
 
هداف التربص م% 33.33من خالل الجدول ا

 
ن المبحوثين عبروا عن وضوح ا

هداف التربص بالنسبة لهم 
 
بالنسبة لهم ، نفس النسبة  من المبحوثين الذين عبروا عن وضوح ا

هداف التربص  غير واضحة بالنسبة لهم
 
يضا بالنسبة  للطلبة الذين يجدون ا

 
 نسبيا  نفس النسبة ا

 ر المؤسسة التي يرغب التربص فيها( يوضح هل للطالب الفرصة في اختيا18الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %53.33 16 نعم  

 %26.66 8 الى حد ما

 %20 6 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
من المبحوثين يجدون ان للطالب الفرصة في % 53.33من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
من المبحوثين الذين % 26.66اختيار المؤسسة التي يرغب التربص فيها ، تا

ما 
 
من % 20يجدون ان للطالب الفرصة في اختيار المؤسسة التي يرغب التربص فيها نسبيا  ا

 المبحوثين يجدون انه ليس للطالب الفرصة في اختيار المؤسسة التي يرغب التربص فيها
 ( يوضح مدى صعوبة الحصول على تراخيص للتربص19الجدول رقم )

 مئويةالنسبة ال التكرار  

 %13.33 4 نعم  

 %16.66 5 الى حد ما

 %70 21 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
من المبحوثين ال يجدون صعوبة الحصول على % 70من خالل الجدول ا

تي بعدها بنسبة 
 
من المبحوثين الذين يجدون صعوبة الحصول  %16.66تراخيص للتربص ، تا

ما 
 
من المبحوثين يجدون انه يوجد صعوبة في الحصول  13.33%على تراخيص للتربص نسبيا  ا

 على تراخيص للتربص
 ( يوضح مدى تشابه التربصات الميدانية مع الزيارات الميدانية20الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %23.33 7 نعم  

 %40 12 الى حد ما
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 %36.66 11 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
ن التربصات الميدانية تتشابه % 40من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين يجدون ا

تي بعدها بنسبة 
 
ن % 36.66مع الزيارات الميدانية نسبيا ، تا

 
من المبحوثين الذين ال يجدون ا

ما 
 
ن % 23.33التربصات الميدانية تتشابه مع الزيارات الميدانية ا

 
من المبحوثين يجدون ا

 الميدانيةالتربصات الميدانية تتشابه مع الزيارات  

 ( يوضح مدى ك فاية المدة الزمنية للتربص 21الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %10 3 نعم  

 %10 3 الى حد ما

 %80 24 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
ن  مدة التربصات الميدانية  %80من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين يجدون ا

تي بعدها بنسبة 
 
ن مدة التربصات الميدانية % 10غير كافية، تا

 
من المبحوثين الذين ال يجدون ا

ما  
 
ن مدة التربصات الميدانية كافية نسبيا%  10كافية ا

 
 من المبحوثين يجدون ا

 ( يوضح مدى تميز التربص الميداني بالصرامة في الحضور   22الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %23.33 7 نعم  

 %40 12 الى حد ما

 %36.66 11 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان  
 
ن  التربصات الميدانية تتميز  %40من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين يجدون ا

تي بعدها بنسبة 
 
ن  %36.66نسبيا بالصرامة في الحضور ، تا

 
من المبحوثين الذين ال يجدون ا

ما 
 
يجدون التربصات من المبحوثين  %23.33التربصات الميدانية  صارمة من حيث الحضور ا

 الميدانية صارمة من حيث الحضور 
( يوضح مدى تميز التربص الميداني بالصرامة في التنفيذ فيما يخص الممارسة 23الجدول رقم )

 الفعلية  
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 النسبة المئوية التكرار  

 %16.66 5 نعم  

 %50 15 الى حد ما

 %26.66 8 ال

 %100 30 المجموع

عاله نالحظ ان
 
ن  التربصات الميدانية تتميز % 50  من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين يجدون ا

تي بعدها بنسبة 
 
من % 26.66نسبيا بالصرامة في التنفيذ فيما يخص الممارسة الفعلية ، تا

ن التربصات الميدانية  صارمة من حيث التنفيذ فيما يخص 
 
المبحوثين الذين ال يجدون ا

ما 
 
دون التربصات الميدانية صارمة من حيث من المبحوثين يج% 16.66الممارسة الفعلية ا

 التنفيذ فيما يخص الممارسة الفعلية
 ( يوضح مدى تميز قدرة المشرف على ضمان التنفيذ بنجاح و فعالية 24الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  

 %26.66 8 نعم  

 %36.33 11 الى حد ما

 %26.66 8 ال

 %100 30 المجموع

عاله
 
ن  المشرف قادر على  %36.33نالحظ ان   من خالل الجدول ا

 
من المبحوثين يجدون ا

تي بعدها بنسبة 
 
من المبحوثين الذين % 26.66ضمان تنفيذ التربص بنجاح و فعالية نسبيا، تا

ما 
 
ن المشرف قادر على ضمان تنفيذ التربص بنجاح و فعالية ا

 
من المبحوثين % 16.66يجدون ا

ن المشرف غير قادر على ضمان  
 
 تنفيذ التربص بنجاح و فعاليةيجدون ا
 الخاتمة: 

ربعة   
 
للتكوين الجامعي يتضح من خالل ما توصلت إليه الدراسة وجود ضعف في الجوانب اال

 :LMD  الذي يعتد نظام
تجسد الضعف من  ناحية الطالب: ضعف في مهارة ك تابة التقارير النفسية،  ضعف في استخدام 

سئلة و التقنيات المرتبطة بالتخصص، معارف متو
 
سطة لدى الطلبة مرتبطة بكيفية طرح اال

نواع االضطرابات، وضع التشخيص و 
 
تسيير المقابلة،  معارف نسبية فيما يخص التفريق بين ا

ما فيما يخص البرنامج تجسد الضعف في عدم تميز البرامج بالتجدد علميا و عمليا، ال 
 
العالج. ا

تسمح للطالب بالتزود بالمهارات الضرورية، ال تساهم في اصطناع بيئة مشابهة لبيئة العمل، ال 
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ستاذ يجسد الضعف في عدم 
 
ما فيم يخص اال

 
تشمل كل االضطرابات الموجودة في الميدان، ا

ك ثر من 
 
ساليب الحديثة في التدريس، التركيز في الحصص على الجانب النظري ا

 
االعتماد على اال

همية للفروق الفردية بين الط
 
لبة في التدريس والتقويم. بالنسبة للتربص التطبيقي، عدم اعطاء اال

و الى عدم 
 
الميداني تجسد الضعف في عدم ك فاية المدة الزمنية قد يعود الى عدد ساعات التربص ا

هذاف من التربص، تشابه نسبي بين الزيارات الميدانية و التربصات الميدانية، صرامة 
 
وضوح اال

التربص.ما يستدعي ضرورة اعادة النظر في نسبية فيما يخص الحضور والممارسة الفعلية في 
البرنامج ومدى مناسبته للجامعة الجزائرية والتركيز على نقاط الضعف المذكورة لتحسين نوعية 

 التكوين الجامعي للمختص النفسي المستقبلي.
 قائمة المراجع:

 
مين، مرزقالل ابراهيم) -1

 
المك تبات و (، واقع التربصات الميدانية لطلبة 2019بونيف محمد اال

رشيف في ظل النظام الجديد 
 
نسنة للبحوث  2: دراسة ميدانية بجامعة الجزائر LMDاال

 
، مجلة ا

 02، العدد. 09و الدراسات، المجلد  
(، تحسين نوعية التكوين الجامعي في الجزائر: بعض 2017بوزيد نبيل، وردة تغليت ) -2

وضمان الجودة، مجلة العلوم  االستراتيجيات التي يجب مراعاتها في اطار نظام ل.م.د
 ،07االنسانية،المجلد 

(، جودة التكوين الجامعي لنظام 2021بن عمور جميلة، بوجالل سهيلة، قاجة كلثوم)  -3
LMD   02من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، مجلة روافد،المجلد، 

حمد ) -4
 
ساتذة الجامعة من وجهة نظر الطلبة: دراسة ميدان2013فلوح ا

 
ية مقارنة (، مواصفات ا

طروحة دك توراه، تخصص علم 
 
بين الجنس و المستوى التعليمي و التخصص الجامعي و الكلية، ا

 النفس و علوم التربية، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم النفس و علوم التربية، جامعة وهران.
خصائي النفسي في الجامعة الجزائرية: مشروع2018عبد الرحيم خديجة) -5

 
بناء  (، تكوين اال

مقياس لتقييم مخرجات تخصص علم النفس العيادي، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية 
 09واالجتماعية،المجلد  

همية المرحلة الجامعية في حياة 2016فلوسي مسعود) -6
 
(، وظائ ف الجامعة في المجتمع و ا

 الطالب و واجباته خاللها.
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Fac-science-islamiques-ar-univ-batna.dz/images/2016-2017/17oct2016 
/17oct2016.pdf 

خصائي النفسي في 2018قدوري الحاج، بن كريمة بوحفص) -7
 
(، واقع التكوين الجامعي لال

ضوء اصالح المنظومة الجامعية الجزائرية، دراسة استطالعية من وجهة نظر االخصتئيين 
  01، العدد.  04النفسانيين الممارسين، مجلة رواق،المجلد  

خصائي النفسي العيادي بين التكوين الجامعي والممارسات 2016ري مصطفى) منصو  -8
 
( اال
 39العملية، مجلة الحقيقة،المجلد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

153 

 

 
 دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى الطلبة

جريت بقسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سط
أ
 (2يف  )دراسة ميدانية ا

 الجزائر  -  02د. عبابسة يوسف، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ط.
 الجزائر  -   02د. رزاقي حمزة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ط.

 
 مقدمة:

هم مؤسسات التعليم في المجتمعات كونها تمثل قمة الهرم التعليمي وذلك لما 
 
تعد الجامعة من ا

هدافه، وتتمثل وظائ فها الرئيسية في التدريس لها من دور فعال في تطوير المجتمع وتحق
 
يق ا

(، كما تعتبر ميدان خصب وبداية رئيسية 14: 2020والبحث العلمي وخدمة المجتمع )شحاتة، 
ن الجامعة عبارة عن 2021للتطور والتقدم العلمي والتكنولوجي حيث ذكر )محمد قطاف 

 
( با

لطلبة تختلف عن المراحل السابقة سواء على ا ة"بيئة تربوية واجتماعية ومرحلة تعليمية جديد
و حتى النظام اإلداري الذي 

 
و القوانين واللوائح التي تضبطها ا

 
مر بحيثيات الدراسة ا

 
تعلق اال

 (.519:  2021يسيرها" )قطاف،  
ويشهد قطاع التعليم العالي منذ االستقالل العديد من اإلصالحات تماشيا مع التطور الذي  

و العالمي وذلك لجعل يشهده العالم والتحديات ا
 
لتي تواجهه سواء على المستوى المحلي ا

مؤسسات التعليم العالي منارة إلشعاع العلم والمعرفة  وخير معبر عن ذلك هو شروع وزارة 
في إحداث نظام  تعليم عالي جديد يعرف بنظام  2004التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة 
(، فالجامعة تعتبر 186: 2018عات العالمية)بوحارة  )ل. م. د( والذي يهدف لمواكبة الجام

هداف بالنسبة للطالب، حيث يستهدف التكوين الجامعي اكساب 
 
مرحلة تكوين وتحديد اال

الطلبة مجموعة من الخبرات واإلجراءات العلمية والعملية التي تمكنه من مواجهة واقعه 
ت وعمليات التعبير المستمر والتقدم وتغيراته، وتجعلهم قادرين على التكيف مع تدفق المعلوما
 الثقافي الهائل للمعرفة في الهديد من الميادين والمجاالت، 

كما يعرف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية طفرة نوعية في عروض التكوين 
نشطة

 
فراد مؤهلين لرعاية ا

 
 قصد تلبية االحتياجات النوعية والكمية من خالل تكوين واعداد ا
ولي للطلبة يستهدف حسب )

 
( "تكوين perrenoud 2001الشباب والرياضة   فالتكوين اال

فضل" 
 
جل ممارسة ا

 
(، وعليه فسيرورة 46: 2008)كرفس، الطالب حسب المعايير المثلى من ا

ساسية 
 
عملية التعليم بمعاهد التربية البدنية والرياضية تتم وفق برنامج معين يشتمل عناصر ا
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ساليب التدريس، فضال عن التركيز الكبير على دراسة علم النفس  كالعلوم الطبية
 
ومناهج وا

خير يساهم 
 
بجميع تخصصاته )علم النفس التربوي المعرفي، الفيزيولوجي، الرياضي...( فهذا اال

في ترقية المعرفة النفسية لدى الطالب الجامعي ويساعده على معرفة شخصيته وطرق التعامل 
 سية خاصة في المجال التربوي.مع مختلف الحاالت النف

فالمعرفة النفسية ال يمكن االستغناء عنها  في المجال النفسي التربوي عامة ومجال التربية 
دائه 

 
البدنية والرياضية خاصة  كونه يتطلب مجموعة من الخصائص والسمات لنجاح الفرد وا

ولت الطلبة في الكليات ا
 
حسن وجه، لذلك فإن الجامعات  ا

 
لتربوية الرياضية عناية لعمله على ا

ت من فراغ 
 
خاصة من خالل تزويدهم بمعارف ومهارات العمل في المجال التربوي، وهذا لم يا

همية المعرفة النفسية في تنمية وتطوير الطلبة الجامعيين ليقوموا بواجباتهم 
 
بل جاء من وعي با

نفسهم وتجاه غيرهم، وتدريس هذا له عدة فائدة منها تحقيق الذات
 
وفهم النفس، وتنمية  نحو ا

جهزة العصبية 
 
جهزة الجسمية خاصة اال

 
القدرات اإلبداعية، والقدرة على التحمل وفهم وضائ ف اال

 (.115: 2018والنفسية)السبيعي،  
ذهاننا التساؤل العام التالي:

 
 ومن خالل الطرح تبادر إلى ا

علوم وتقنيات هل يساهم التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم  -
 ؟2النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  

 :تساؤلت الدراسة –1
ساليب التدريس الحديثة في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم  -

 
هل تساهم طرق وا

 ؟2وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
نشطة المستخدمة في التكوين  -

 
الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى هل تساهم الوسائل واال

 ؟2طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
ليات التقييم والتقويم المعتمدة في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية  -

 
هل تساهم ا

 ؟2لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
 فرضيات الدراسة:–2
يساهم التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات  -

 .2البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
ساليب التدريس الحديثة في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم  -

 
تساهم طرق وا

 .  2سطيف  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  
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نشطة المستخدمة في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى  -
 
تساهم الوسائل واال

 .2طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
ليات التقييم والتقويم المعتمدة في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى  -

 
تساهم ا

 .2م وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  طلبة قسم علو
هداف الدراسة: –3

أ
  ا

هداف التي 
 
هميته وضع الباحثان مجموعة من اال

 
في ضوء اإلطار المرجعي لمشكلة البحث وا

 يسعى إلى تحقيقها:
التعرف على مدى مساهمة التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم  -

 .2ات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  وتقني
ساليب التدريس الحديثة في ترقية المعرفة النفسية لدى  -

 
التعرف على مدى مساهمة طرق وا

 .2طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
نشطة المستخدمة في التكوين الجا -

 
معي في ترقية التعرف على مدى مساهمة الوسائل واال

 .2المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
ليات التقييم والتقويم المعتمدة في التكوين الجامعي في ترقية  -

 
التعرف على مدى مساهمة ا

 .2سطيف    المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
همية الدراسة–  4

أ
 : ا

همية النظرية للدراسة في
 
حدث  تتمثل اال

 
هم وا

 
التحديد الدقيق لمتغيراتها والتعريف بها وجمع ا

جل توضيح دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى الطلبة 
 
المعلومات من ا

همية التطبيقية في االستفادة من نتائج
 
هذه الدراسة، حيث نتطلع  الجامعيين، بينما تتمثل اال

ن تستفيد الهيائت المسؤولة عن إعداد وصياغة البرامج الدراسية الجامعية من دراستنا في 
 
ا

نها الرفع من مستوى المعرفة النفسية لدى الطلبة الجامعيين خاصة 
 
تصميم برامج جديدة من شا

 في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
 : لحات الدراسةالتعريف بمصط–  5
 التكوين الجامعي:–1–5

ستاذ يمتلك برامج دراسية 
 
نه " عملية تعليمية متخصصة يتفاعل فيها ا

 
سماء هارون با

 
تعرفه ا

ووسائل تعليمية مع طالب يمتلك قدرات معينة تترجم بعد فترة زمنية بشهادة جامعية تسمح له 
 (.13: 2010المجتمع " )هارون،  بتحقيق طموحاته المعرفية والعلمية في إطار تنمية وتطور  
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نه: جميع المعارف والقيم المتخصصة التي يتلقاها الطالب الجامعي 
 
ويعرفه الباحثان إجرائيا با

 خالل مساره الدراسي.
 المعرفة النفسية:–2–5

نها " تعريض طلبة الجامعة للمعارف النفسية والتربوية من 
 
يصفها سلمان بن مطلق السبيعي با

نماطها، والدافعية، خالل المساقات ا
 
لتربوية والنفسية التي تعنى بخصائص الشخصية وا

والذكاء، والفروق الفردية ونظريات التعلم، ومجاالت النمو المعرفي واالجتماعي والنفسي، وذلك 
 (.117:  2018عبر مستويات الدراسة المتعاقبة " )السبيعي،  

نها: المعارف التي يمتلكه
 
ا الطالب في علم النفس بجميع فروعه ويعرفها الباحثان إجرائيا با

 وميادينه، والتي تمكنه من التعامل مع مواقف الحياة. 
 الطالب الجامعي:–3–5

نه " هو الذي يتلقى دروس ومحاضرات والتدريب على كيفية الحصول 
 
يعرفه مصطفى مزيش با

 (.24:  2009على المعلومات في مؤسسة التعليم العالي للحصول على شهادة جامعية " )مزيش،  
نه: طالب قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 

 
ويعرفه الباحثان إجرائيا با

 والذي يسعى للحصول على شهادة جامعية تمكنه من الولوج لسوق العمل.   2سطيف  
 : الدراسات السابقة والمشابهة والمرتبطة–  6
خرون ) -

 
" جودة التكوين علمي بعنوان  في شكل مقال(: 2021دراسة بن عمور جميلة وا

 الجامعي لنظام )ل. م. د( من وجهة نظر الطلبة الجامعيين ".
هدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى جودة التكوين الجامعي في نظام )ل. م. د( من وجهة 

طالب جامعي بجامعة محمد  106نظر الطلبة الجامعيين، حيث طبقت الدراسة على عينة قوامها 
سيلة باستخدام المنهج الوصفي واستبيان مستوى جودة التكوين المنجز في بوضياف بالم

ظهرت 
 
كد من خصائصه السيكومترية، وبعد التحليل اإلحصائي للبيانات ا

 
الدراسة بعد التا

ظهرت النتائج عدم وجود 
 
ن مستوى جودة التكوين منخفض من وجهة نظر الطلبة، كما ا

 
النتائج ا

توى جودة التكوين الجامعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين فروق ذات داللة إحصائية في مس
 ماستر( .-تبعا لمتغير المستوى الدراسي )ليسانس

ثر تراكم المعرفة في شكل مقال علمي بعنوان (: 2018دراسة سلمان بن مطلق السبيعي ) -
أ
" ا

بداعي لدى طلبة جامعة حفر الباطن".  النفسية في تنمية التفكير ال 
ثر تراكم المعرفة النفسية على تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة هدفت الدراسة 

 
الى معرفة ا

طالبا وطالبا موزعين على مجموعتين  300جامعة حفر الباطن، حيث شملت عينة الدراسة 
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خرى لم تتعرض لها، وقد استخدم الباحث 
 
إحداهما تعرضت للمعرفة التربوية والنفسية واال

دا
 
نه توجد مقياس التفكير اإلبداعي كا

 
ة للدراسة، وبعد التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة تبين ا

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي يعزى لمتغيري تراكم المعرفة النفسية 
 التربوية والجنس       

هم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ما يلي:
 
 ومن ا

 النفس لطلبة كليات الجامعة.  االستمرار في تدريس مساقات التربية وعلم  -
 تطوير مفردات المساقات لتطوير مهارات التفكير اإلبداعي.  -
خرى في علم النفس ذات عالقة بمراحل النمو المختلفة، ونظريات الشخصية.   -

 
 إضافة مساقات ا

خرون ) -
 
حمد وا

أ
" اكـتساب متطلبات في شكل مقال علمي بعنوان (: 2011دراسة عطاء هللا ا

 وين في النظام الجديد ل م د في معاهد التربية البدنية والرياضية".جودة التك
هدفت الدراسة الى معرفة جودة التكوين في التربية البدنية والرياضية في ظل تطبيق النظام 
الجديد            )ل م د(، باإلضافة لمعرفة الفرق في اك تساب متطلبات جودة التكوين  بين طلبة 

لبة التربية البدنية والرياضة، والفرق في اك تساب متطلبات جودة التكوين التدريب الرياضي وط
 بين طلبة ومستغانم وطلبة وهران. 

ولى ماستر في اختصاصي 60حيث شملت عينة الدراسة )    
 
( طالب من طلبة السنة الدراسية اال

وصفي بطريقة التربية البدنية والرياضية والتدريب الرياضي، وقد استعمل الباحثون المنهج ال
داة لجمع البيانات حول موضوع الدراسة وقياس 

 
المسح من خالل تطبيق استمارة االستبيان كا

جودة التكوين في التربية البدنية والرياضية في ظل تطبيق النظام الجديد ل م د، وقد اسفرت 
 هذه الدراسة على مجموعة من النتائج والتوصيات نلخصها في:

إحصائية في جودة التكوين في نظام ل م د بين طلبة جامعة مستغانم وجود فروق ذات داللة  -
 وطلبة جامعة وهران لصالح طالبة مستغانم.

تفوق طلبة التدريب الرياضي المتخرجين من جامعة مستغانم على طلبة التربية البدنية  -
هداف.

 
 والرياضية المتخرجين من جامعة وهران في مجال تحديد اال

د مناهج التكوين في الجامعتين حتى تكون موحدة وتخدم التكوين يشكل التركيز على توحي -
 خاص.

 االستفادة من الخبرات الموجودة في الجامعتين حتى تتوحد الجهود لخدمة التكوين الجامعي.  -
سماء )  -

أ
 -قسنطينة-في شكل رسالة ماجيستير بجامعة منتوري   (:2010دراسة هارون ا

 ".في ترقية المعرفة العلمية  دور التكوين الجامعي بعنوان "  
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 هدفت الدراسة إلى:
تحديد معايير التكوين الجامعي في إطار تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية  -

 ومحاولة تقييم التجربة الجزائرية على ضوئها.
 م د(. التعرف على التحديات التي تواجهها الجامعة الجزائرية من خالل الهيكلة الجديدة )ل   -
مام إمكانيات الدولة المسخرة لتطبيق نظام )ل م د(.  -

 
هم العراقيل التي تقف ا

 
 التطرق ال

جريت هذه الدراسة في جامعة 
 
ساتذة والطلبة حيث  8وقد ا

 
ماي بوالية قالمة على عينة من اال

ستاذا، و   66بلغت عينة الدراسة 
 
طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة  250ا

 وزعين على النحو التالي:م
ساتذة كلية العلوم وعلوم الهندسة عددهم 

 
ساتذة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 34ا

 
، ا

داب والعلوم االجتماعية عددهم    14عددهم  
 
ساتذة  كلية الحقوق واال

 
 .18وا

ما بالنسبة للطلبة فتم تقسيمهم كاالتي:
 
 ا

 لبة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير (، ط122طلبة كلية العلوم وعلوم الهندسة )
داب والعلوم االجتماعية )83)

 
 (.45(، طلبة كلية الحقوق واال

كما اعتمدت الطالبة الباحثة في هذه الدراسة على المنهج المسحي واستمارات استبيان موجهة 
داة لجمع البيانات وتحليلها، وقد توصلت هذه الدراسة لمجمو

 
ساتذة والطلبة كا

 
عة من النتائج لال

 والتوصيات تتمثل في:
ستاذ والطالب.  -

 
 نظام )ل م د( يفتقر للوضوح لدى كل من اال

ساسي في  -
 
نه شريك ا

 
إعطاء الحرية للطالب في اختيار مجال تكوينه وتغيير مساراته حتة يدرك ا

 هذه المنظومة الجامعية.
 غوجية وطرق التكوين.تحديد وسائل الحصول على المعلومات باالهتمام بالطرق البيدا  -
 التعليق على الدراسات السابقة والمشابهة والمرتبطة:  –1–6

من خالل مراجعتنا لهذه الدراسات تبين لنا تركيز معظم الباحثين على معرفة مستوى التكوين 
الجامعي والمعرفة النفسية لدى الطلبة الجامعيين، حيث تتشابه هذه الدراسات مع دراستنا 

ف الذي سعت لتحقيقه والمتمثل في معرفة ور التكوين الجامعي في ترقية الحالية في الهد
 المعرفة النفسية لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة.

كما تختلف دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة في اختيارنا لموضوع البحث، حيث تطرقنا 
تكوين الطلبة وترقية معرفتهم النفسية، وقد ساعدتنا لمعرفة الدور الذي تقوم به الجامعة في 

ساليب االحصائية المناسبة 
 
دوات البحث والتعرف على المنهجية واال

 
هذه الدراسات في اختيار ا
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في إعداد مثل هذه الدراسات قصد الحصول على نتائج موضوعية ودقيقة تساهم في إثراء البحث 
 العلمي.

جراءات المنهجية للدراسة–  7  : ال 
 المنهج المستخدم في الدراسة:–1–7

ن 
 
إلى التعرف دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة  دراستنا تهدفبما ا

، فإننا نهجنا في هذه الدراسة 2قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف 
ن المنهج

 
الوصفي "يعتمد عليه الباحثون في  المنهج الوصفي، حيث يرى قنديلجي والسامرائي با

الحصول على بيانات ومعلومات وافية ودقيقة، تصور الواقع االجتماعي والحياتي، والذي يؤثر 
نشطة اإلدارية، واالقتصادية، والتربوية والثقافية، والعلمية وتسهم مثل تلك 

 
في كافة اال

 (. 187:  2009البيانات في تحليل الظواهر " )قنديلجي والسامرائي،  
 العينة وطرق اختيارها:  –2–7

ن "اختيار الباحث للعينة من الخطوات والمراحل المهمة للبحث، وال شك 
 
خرون ا

 
يرى ذوقان وا

ن طبيعة 
 
هدافه، ال

 
 في تحديد مشكلة البحث وا

 
ن يبدا

 
ن الباحث يفكر في عينة البحث منذ ا

 
ا

دواته مثل:
 
االستبيانات واالختبارات   البحث وفروضه وخطته تتحكم في خطوات تنفيذه واختيار ا

خرون،  
 
 (.96:  2015الالزمة" )ذوقان وا

وتمثلت عينة الدراسة في طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية والذي بلغ 
فراد عينة الدراسة  150عددهم 

 
طالبا تم اختيارهم بطرية عشوائية والجدول التالي يبين توزيع ا

 حسب المستوى الدراسي.
فراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي.1قم )جدول ر 

 
 ( يبين توزيع ا

 المستوى الدراسي العدد الكلي النسبة المئوية

 ليسانس 80 %  53.33

 ماستر 70 %  46.66

 المجموع 150 %  100

 .2المصدر: إدارة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة بجامعة سطيف  
داة الدراسة وخصائصها –3–7

أ
 السيكومترية:ا

تم بناء هذه االستمارة استبيان دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية: –1–3–7  
في الدراسة الحالية بهدف معرفة دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى الطلبة 

التكوين الجامعيين، بحيث تم االطالع على عينة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
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خرون    2010الجامعي كدراسة )هارون 
 
خرون 2011ودراسة عطاء هللا وا

 
، و دراسة بن عمور وا

( التي تناولت موضوع المعرفة النفسية ، حيث تم 2018(، باإلضافة لدراسة )السبيعي 2021
ساتذة المختصين، حيث 

 
ولية واخضاعها للتحكيم باالستعانة على مجموعة من اال

 
بناء استمارة ا

 
 
 سؤاال موزعين على ثالثة محاور كما هو موضح في الجدول التالي:  24صبحت تتكون من  ا

 ( يبين محاور استبيان دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية.2جدول رقم )

 المحور  العبارات العدد

ساليب التدريس الحديثة في ترقية  8إلى   1من   8
 
مساهمة طرق وا

 المعرفة النفسية

نشطة المستخدمة في التكوين  16إلى    9من   8
 
مساهمة الوسائل واال

 الجامعي في ترقية المعرفة النفسية

ليات التقييم والتقويم المعتمدة في التكوين  24إلى    17من   8
 
مساهمة ا

 الجامعي في ترقية المعرفة النفسية

 المصدر: من إعداد الباحثين.
 طريقة التصحيح:  -
 درج الثالثي )عالية، متوسطة، منخفضة( حسب الجدول التالي:تنقط االستمارة وفق الت    

 ( يبين طريقة تنقيط استمارة االستبيان.3جدول رقم )

 التدرج طريقة التنقيط

 عالية 03

 متوسطة 02

 منخفضة 01

 المصدر: من إعداد الباحثين.
 عرض الخصائص السيكومترية )الثبات والصدق( لالستبيان:   –2–3–7

( مفردة 30نا في استخراج عوامل الثبات على طريقة إعادة االختبار لعينة قوامها )اعتمد الثبات:
ول وذلك بحساب معامل االرتباط بيرسون، كما استخدمنا طريقة 15بعد )

 
( يوم من التطبيق اال

لفا كرومباخ، وقد تحصلنا على النتائج التالية 
 
االتساق الداخلي لفقرات االستبيان بحساب معامل ا

 موضح في الجدول التالي:كما هو  
 ( يبين معامالت الثبات الستمارة االستبيان.4جدول رقم )
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طريقة إعادة  عدد العبارات المحاور 
 االختبار

لفا كرومباخ
 
 طريقة ا

ول
 
 0.72 0.65 ** 08 المحور اال

 0.87 0.70** 08 المحور الثاني

 0.78 0.71** 08 المحور الثالث

 0.91 0.92** 24 االستبيان ككل

 spssالمصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج  
 (0.01دال عند )  **

ن معامالت االرتباط لبيرسون تتراوح بين 4يتضح من الجدول )
 
لمحاور المقياس  0.92و 0.65( ا

لفا كرونباخ تتمتع بثبات مرتفع 0.01وهذا عند مستوى الداللة 
 
ن معامالت ا

 
، كما نالحظ ا

ن االستبيان يتمتع بدرجة ثبات عالية.    0.91و  0.72محصورة بين  
 
 وهذا ما يؤكد با

  الصدق:
من خالل حساب الفروق بين متوسطات المجموعتين العليا والدنيا  الصدق التمييزي:

 لالستبيان، كما هو موضح في الجدول:
 ( يبين معامالت الصدق التمييزي لالستمارة االستبيان.5جدول رقم )

 اتخاذ
 القرار 

 قيمة
 -ت   –

االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 البيانات العدد
 المجموعات

0.001 
 دال احصائيا

4.731 
 

 المجموعة العليا 10 68.20 1.87

 المجموعة الدنيا 10 50.80 11.47

 spssالمصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج  

ن قيمة )ت( الم   
 
عاله ا

 
( عند مستوى الداللة 4.731حسوبة قدرت ب )نالحظ من خالل الجدول ا

ن الفروق بين المجموعة العليا والمجموعة الدنيا كانت كلها جوهرية ودالة احصائيا، 0.001
 
، وا

وهذا الذي يسمح لنا بالقول إن  االستبيان صادق ويتمتع بقدرته التميزية العالية وقابل للتطبيق 
 في الدراسة الحالية.

من خالل حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات كل بند  صدق التساق الداخلي:
 والدرجة الكلية لالستبيان وتحديد الداللة اإلحصائية.

 ( قيم االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية الستمارة االستبيان.6جدول رقم )
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معامل 
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

 العبارة

0.67  ** 17 0.78 ** 09 0.81  ** 01 

0.81  ** 18 0.69 ** 10 0.79  ** 02 

0.77  ** 19 0.76  ** 11 0.72  ** 03 

0.63 ** 20 0.81  ** 12 0.79  ** 04 

0.65  ** 21 0.62  ** 13 0.69 ** 05 

0.74  ** 22 0.60  ** 14 0.64  ** 06 

0.73  ** 23 0.76  ** 15 0.56* 07 

0.82 ** 24 0.87 ** 16 0.80  ** 08 

 spssالمصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج  
 (0.05دال عند )  *( /  0.01دال عند )  **

نه يوجد 6من خالل الجدول رقم )  
 
بند وكلها لها داللة إحصائية عند المستوى  25( يتضح ا

، وهذا ما 0.82و 0.56، حيث حصرت قيمة معامل االرتباط ما بين 0.05و    0.01االستداللي 
داة صادقة لما وضعت لقياسه.

 
ن االستبيان يتمتع بصدق داخلي يجعل منه ا

 
 يدل با

حصائية المستخدمة في الدراسة:  –  8 ساليب ال 
أ
 ال

 22اإلصدار  spss لمعالجة نتائج البحث استعان الباحثان بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 فرضيات الدراسة.من خالل استخدام االختبارات التالية والتي تتناسب مع  

حصاء الوصفي المستخدم:  –1–8  ال 
ك ثر الوسائل اإلحصائية استعماال.  -

 
 النسب المئوية وهي من ا

 المتوسطات الحسابية وهي عبارة عن حاصل جمع مفردات القيم مقسوما على عددها.  -
ك ثرها استعماال.  -

 
هم مقاييس التشتت وا

 
 االنحرافات المعيارية وتعتبر ا

حصاء ا  –2–8  لستدللي المستخدم:ال 
 معامل االرتباط بيرسون لحساب الثبات واالرتباط بين المتغيرات.  -
لفا كرونباخ لحساب االتساق الداخلي لالستبيان.  -

 
 معامل ا

 اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لحساب الفروق.  -
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:  –  9
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ول–1–9
أ
ساليب التدريس الحديثة ى: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية ال

 
تساهم طرق وا

في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 .  2سطيف  

ول لالستبيان7جدول رقم )
 
 ( يبين استجابات الطلبة حول المحور اال

 
محور مساهمة طرق 
ساليب التدريس 

 
وا

الحديثة في ترقية المعرفة 
 ةالنفسي

 العينة
 )المستوى الدراسي(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التباين

 3.12 4.92 21.07 ليسانس

 2.83 4.70 21.64 ماستر

 2.13 3.88 21.35 / الدرجة الكلية للمحور 

 spssالمصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  
ساليب التدريس الحديثة في ترقية ( المساهمة الفعالة لطرق و7يتبين من خالل الجدول )

 
ا

المعرفة النفسية لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف 
، 2.13وتباين قيمته  3.88بانحراف معياري قدر ب  21.35حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،2

ن التكوين الجامعي الذي يتلقونه يعتمد على ط
 
رق تدريس  فعالة حيث يؤكد الطلبة على ا

تمكنهم من التحصيل المعرفي ويكسبهم ك فاءات عالية تؤهلهم لممارسة عملهم بإتقان ويتالءم 
قسام ومعاهد علوم وتقنيات 

 
مع متطلبات سوق العمل، خاصة التكوين في المقاييس النفسية با

ساتذة تساهم في تحسين ك فايات
 
التدريس،  النشاطات البدنية والرياضة فالتكوينات الدورية لال

ساتذة الجامعي 
 
ن اال

 
طيرا بيداغوجيا كافيا ومميزا، وا

 
ن الجامعة حسب وجهة نظرهم توفر لهم تا

 
ال

يوفر المرافقة البيداغوجية لطلبته طيلة مسارهم التكويني الجامعي لطلبته، مما يدل على قبول 

ساليب التدريس الحديثة تساهم في ترقية المعرفة
 
النفسية لدى  الفرضية التي تنص على طرق وا

      .2طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
ن 
 
ساليب وطرق التدريس الحديثة تفسر هذه النتائج با

 
تساهم في ترقية المعرفة النفسية لدى ا

يحياوي )حيث يرى ، 2طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف 
ولي للطلبة يجب التركيز على سيكولوجية النمو وعلم النفس  (2013بوبكر 

 
ثناء التكوين اال

 
نه ا

 
ا

االجتماعي وعلم النفس التربوي )نظريات وطرق التعليم والتعلم ...(، والتدرب على ضبط 
جل التحكم في االنفعاالت )يحياوي،  

 
  (.46:  2013العالقات التربوية خاصة مع المراهقين من ا
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ستاذ الجامعي تساهم في تكوين  (2018نادية   مدوديكما تؤكد )
 
ن المهارات التدريسية لال

 
با

: 2018جيل ذو ك فاءة عالية ويتمتع بمهارات عالية تمكنه من الدخول لسوق العمل)مدودي، 
ساليب التدريس الحديثة تساهم بشكل فعال في ترقية المعرفة النفسية 376

 
(، فجودة طرق وا

خرون  توافق مع دراسة للطلبة الجامعيين، وهذا ما ي
 
ن ( 2013)عطاهللا وا

 
والتي تؤكد على ا

سماء  جودة طرق التدريس تساهم في جودة التكوين الجامعي للطلبة، وتؤكد 
أ
( 2010)هارون ا

ن التكوين الجامعي يساهم في ترقية المعرفة العلمية لدى الطلبة الجامعيين، وتتعارض هذه 
 
با

خرون  النتائج مع دراسة 
 
ساليب ( 2021)بن عمور وا

 
ن مستوى جودة طرق وا

 
والتي تؤكد على ا

التدريس المستخدمة في التكوين الجامعي منخفضة من وجهة نظر الطلبة الجامعيين )بن عمور 
خرون،  

 
 (.120:  2021وا

ساليب تدريس حديثة يساهم في ترقية 
 
ن استخدام طرق وا

 
ومن خالل ما سبق يمكن القول ا

    ة الجامعيين وبالتالي ترتفع جودة التكوين الجامعي.   المعرفة العلمية والنفسية للطلب
نشطة المستخدمة في عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية: –2–9

 
تساهم الوسائل واال

التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 .2والرياضية بجامعة سطيف  
 ( يبين استجابات الطلبة حول المحور الثاني لالستبيان8جدول رقم )

محور مساهمة 
نشطة 

 
الوسائل واال

المستخدمة في 
التكوين الجامعي في 

ترقية المعرفة 
 النفسية

 العينة
 )المستوى الدراسي(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التباين

 3.74 5.39 19.71 ليسانس

 2.13 3.88 21.64 ماستر

 2.93 4.63 20.67 / جة الكلية للمحور الدر 

 spssالمصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  
نشطة المستخدمة في التكوين الجامعي في 8يتضح من خالل الجدول )

 
( مساهمة الوسائل واال

ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
وتباين قيمته  4.63بانحراف معياري قدر ب  20.67حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،2سطيف 
 2، فالتكوين الجامعي بقسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف 2.93

يعتمد على وسائل متطورة من وجهة نظر الطلبة، فمعظم االستجابات تؤكد الجامعة على 
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ن المشاريع العلمية التي يتبناها التكوين تجهيزات ووسائل تمكنهم من ال
 
تحصيل المعرفي، وا

ستاذ الغد، كل هذا يدل على قبول 
 
الجامعي تتماشى ومتطلبات سوق العمل فطالب اليوم هو ا

ن 
 
نشطة المستخدمة في التكوين الجامعيالفرضية التي تنص على ا

 
تساهم في ترقية  الوسائل واال
 . 2وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف    المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم

فاستخدام وسائل حديثة في التكوين الجامعي ينعكس باإليجاب على مردود التكوين والتحصيل 
صبح جزءا    العلمي للطلبة، فاستخدام

 
بعض التقنيات الحديثة  كالحاسوب في التعليم العالي ا

ن
 
ساسيا في عملية التدريس الجامعي حيث ا

 
الحاسوب سوف يضيف بعدا جديدا للمحاضرات،  ا

مثلة 
 
حيث يمكن للمدرس من تطوير محاضرته ورفع ك فاءتها عن طريق إضافة العديد من اال

ن يعد 
 
التوضيحية باستخدام الصوت والصورة ونماذج المحاكات ويمكن حاليا للمدرس ا

غات البرمجة محاضرته التي تتضمن استخدم الحاسوب دون الحاجة إلى معرفة سابقة بل
    (.04: 2012المعقدة)النداوي،  

ن طبيعة التكوين الناجح في مجال العلوم اإلنسانية ( 2018جلول بن طرات )ويرى 
 
با

دوات الممارسة لكل القدرات والمهارات التي توجه عملية البحث 
 
واالجتماعية تنطلق من تطوير ا

ل علوم وتقنيات النشاطات البدنية (، فمجا46: 2018والخلق واالبداع في المجتمع )بن طرات، 
والرياضية يعتمد بشكل كبير على العلوم اإلنسانية والنفسية فوجب على القائمين عليه استخدام 
تقنيات  ووسائل حديثة للرفع من مستوى جودة التكوين الجامعي، حيث تتوافق نتائج دراستنا 

ن است( 2012فواز جاسم النداوي مع دراسة)
 
التقنيات التربوية الحديثة  خداموالتي تؤكد على ا

في تدريس التربية الرياضية لها دور فعال في زيادة نسبة استيعاب الطلبة ونجاح المواقف 
 التعليمية، كما تمنح للطلبة فرصة للتعلم الذاتي والتكوين الجيد.

ساليب تدريس حديثة تساهم في ترقية المعرفة 
 
ن استخدام طرق وا

 
نستنتج من كل هذا با

 ية والنفسية لدى الطلبة الجامعيين.   العلم
ليات التقييم والتقويم المعتمدة عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: –3–9

 
تساهم ا

في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 .2والرياضية بجامعة سطيف  
 ابات الطلبة حول المحور الثالث لالستبيان.( يبين استج9جدول رقم )

ليات 
 
محور مساهمة ا

التقييم والتقويم 
 العينة

)المستوى 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التباين
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المعتمدة في التكوين 
الجامعي في ترقية 
 المعرفة النفسية

 الدراسي(

 3.84 5.42 19.50 ليسانس

 2.58 4.40 21.00 ماستر

 3.21 4.91 20.25 / لية للمحور الدرجة الك

 spssالمصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  
ليات التقييم والتقويم المعتمدة  في التكوين 9يتجلى من خالل الجدول )

 
( المساهمة  النوعية ال

الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
وتباين  4.91بانحراف معياري قدر ب  20.25حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،2جامعة سطيف ب

ليات التقييم والتقويم المستخدمة في التكوين الجامعي  تتناسب مع قدرات 3.21قيمته 
 
، فا

الطلبة وتتوافق والتقدم المعرفي والعلمي، فمجال علم النفس التربوي في تقدم مستمر لمعرفة 
ن ماهية اإلنسا

 
ليات التقييم ن وشخصيته، كل هذا يستلزم قبول الفرضية التي تنص على ا

 
ا

تساهم في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم  والتقويم المعتمدة  في التكوين الجامعي
 .2وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  سطيف  

ن 
 
ليات التقييم والتقويم المعتمتفسر هذه النتائج با

 
تساهم في ترقية  دة في التكوين الجامعيا

، 2المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف 
قسام التربية البدنية والرياضية وجب عليها االعتماد ( 2008عز الدين مهدي )حيث يؤكد 

 
ن ا

 
با

ساسية لتحديد القدرات و
 
إدراك مستوى التطور الحاصل في نهاية على التقويم التربوي كعملية ا

و الموسم الجامعي لتحديد المصير الدراسي للطلبة وكذلك الوقوف على التغيرات التي 
 
الفصول ا

  (.02:  2008تم الوصول إليها عن طريق ممارسة برامج التعليم )مهدي،  

ن  (Butcherوفي هذا الصدد يرى )
 
مر يبدو حتما »ا

 
ن " استخدام التقويم والقياس ا

 
ردنا ا

 
إذا ما ا

ن هذه 
 
ردنا التحقق من ا

 
و فعالية البرامج التي تدرس وما يتم عن طريقها، وإذا ما ا

 
نعرف فائدة ا

فراد 
 
جلها، فالتقويم يساعد على تقدير مستوى اال

 
غراض الموضوعة من ا

 
البرامج تحقق فعال اال

نها تبين قيمة التعلي
 
و البرامج كما ا

 
فراد ا

 
مات ومدى التقدم" ومعرفة نقاط الضعف سواء لال

 (.39، ص1995)حسانين،  
ليات تقييم وتقويم عصرية تساهم في ترقية المعرفة النفسية لدى 

 
ن استخدام ا

 
وكل هذا يؤكد ا

 الطلبة الجامعيين.   
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يساهم التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى عرض ومناقشة الفرض الرئيسي: –4–9
 .2البدنية والرياضية بجامعة سطيفطلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات  

سفرت نتائج الجدول رقم 
 
ساليب التدريس -7-ا

 
ن طرق وا

 
ول لالستبيان على ا

 
حسب المحور اال

الحديثة تساهم في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
ولى محققة.2والرياضية بجامعة سطيف  

 
ن الفرضية اال

 
 ، وهذا ما يؤكد ا

ثبتت نتائج الجدول رقم 
 
نشطة -8-وا

 
حسب المحور الثاني لالستبيان على مساهمة الوسائل واال

المستخدمة في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات 
 وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.  ،2النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  

سفرت نتائج 
 
ليات التقييم -9-الجدول رقم كما ا

 
حسب المحور الثالث لالستبيان على مساهمة ا

والتقويم المعتمدة في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات 
 وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.  ،2النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  

ن الفرض الرئيسي محقق.     ومن خالل كل ما سبق يمكن   
 
 القول ا

 خاتمة: 
دب   

 
بعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا وعرضها وتحليلها وتفسيرها ومناقشتها باالستئناس باال

التربوي وما توفر من دراسات سابقة ومشابهة ومرتبطة، ومن خالل النتائج التي تم التوصل 
 إليها تبين ما يلي:

ي ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات يساهم التكوين الجامعي ف -
 .2البدنية والرياضية بجامعة سطيف  

ساليب التدريس الحديثة في ترقية المعرفة النفسية لدى طلبة قسم علوم  -
 
تساهم طرق وا

 .2وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
نشطة المستخدمة  -

 
في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى تساهم الوسائل واال

 .2طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة سطيف  
ليات التقييم والتقويم المعتمدة في التكوين الجامعي في ترقية المعرفة النفسية لدى  -

 
تساهم ا

 .2سطيف  طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  
 وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:

المتابعة الفعالة وتكوين الطلبة في المقاييس النفسية قصد تحسين مهارات التواصل لديهم  -
ستاذ الغد.

 
 لضمان مستقبل مهني مميز فطالب اليوم هو ا
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ة واستراتيجيات تحديد وسائل الحصول على المعلومات من خالل االهتمام بالطرق البيداغوجي -
 التكوين الناجح.

 تجسيد وتطبيق مشروع المرافقة البيداغوجية خالل فترة تكوينه.  -
التحديد الدقيق لمحتوى الوحدات التكوينية وفق طبيعة التخصص المدروس قصد توفير  -

 تكوين نوعي يتماشى ومتطلبات سوق العمل.
المراهقين والبحث على الحلول تدريب الطلبة المتربصين على مالحظة وتحليل تصرفات  -

التربوية المناسبة من خالل استخدام تكنولوجيات االتصال خالل حصة التربية البدنية 

 والرياضية.
 قائمة المراجع: 

خرون)-1
 
حمد عطا هللا وا

 
اك تساب متطلبات جودة التكوين في النظام الجديد ل م د في (، 2011ا

 57، العدد.157، مجلد  رافدين للعلوم الرياضية التربويةالمجلة   معاهد التربية البدنية والرياضية
سماء هارون)-2
 
. رسالة ماجيستير غير دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية(، 2010ا

 منشورة، جامعة منتوري قسنطينة.
ساتذة في علم النفس والجوانب الوجدانية في التربية (، 2013بوبكر يحياوي)-3

 
تكوين اال

مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني ، والرياضيةالبدنية 
 06، العدد. والرياضي

فلسفة التكوين الناجح في العلوم االجتماعية واإلنسانية بين (، 2018جلول بن طرات)-4
 ، المجلد التاسع.المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية،  النظرية والتطبيق 

خرون) جميلة-5
 
من وجهة نظر  L M Dجودة التكوين الجامعي لنظام (، 2021بن عمور وا

 02، العدد.04مجلد    روافد مجلة ،  الطلبة الجامعيين
ثر تراكم المعرفة النفسية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى (، 2018سلمان بن مطلق السبيعي)-6

 
ا

 .04العدد،  01، مجلد  مجلة االرشاد النفسي،  طلبة جامعة حفر الباطن
دار اليازوري العلمية ،  البحث العلمي الكمي والنوعي(،  2009عامر قنديلجي وإيمان السامرائي)-7

 ، عمان.للنشر والتوزيع
خرون )-8

 
ساليبه(، 2015عبيدات ذوقان وا دواته وا  ، دار الفكر، البحث العلمي مفهومه وا 

ردن.
 
 عمان، اال

قسام التربية البدنية التقويم التربوي للوحد(، 2008عز الدين مهدي)-9 ات التطبيقية با 
 . الجزائر.3رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة الجائر   والرياضية بالجزائر.
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التقنيات التربوية ودورها في تطوير طرائق التربية الرياضية في (، 2012فواز جاسم النداوي)-10
 .03مجلد السابع، العدد  ، المجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية،  مجال التعليم العالي

دوار الجامعة في مجتمع المعرفة(، 2020محمد حمدي شحاتة )-11 ، دار الجديد للنشر ا 
 والتوزيع، الجزائر.

، دار الفكر القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية(، 1995محمد صبحي حسانين)-12
 العربي، القاهرة، مصر.

صص الدراسي عند طالب الجامعة وعالقته ببعض الرضا عن التخ(، 2021محمد قطاف)-13
كاديمية لديهم

 
م البواقي، المتغيرات الشخصية واال ، المجلد مجلة العلوم االنسانية لجامعة ا 

 01الثامن، العدد. 
مصادر المعلومات ودورها في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميوله (،  2009مصطفى مزيش)-14

طروحة دك توراه غير من  القرائية.
 
 شورة، جامعة منتوري. قسنطينة.ا

ستاذ الجامعي ودورها في فعالية التكوين (، 2018نادية مدودي)-15
 
مهارات التدريس لدى اال

 ، المجلد التاسع.المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية،  الجامعي
طر  تكوين المربين في مجال التربية البدنية والرياضية.(، 2008نبيل كرفس)-16

 
وحة دك توراه ا

 . الجزائر.3غير منشورة، جامعة الجائر  
: L M Dالتكوين الجامعي في العلوم االجتماعية في ظل تطبيق نظام (، 2018هناء بوحارة)-17

، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية، بين متطلبات الجودة وتحدي المعوقات
 05المجلد التاسع، العدد.
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همية

أ
ناث( ا كابر )ذكور/ا 

أ
 التحضير النفسي من وجهة نظر رياضيــي الفرق الوطنية ا

 في ظل غياب التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي.
 الجزائر  -   02برقاس فتيحة، جامعة الجزائر                    

 الجزائر -   02د. زرقاق سعيدة، جامعة الجزائر  
 

 

شكالية:  مقدمة وا 
حد الفروع التطبيقية لعلم النفس يهتم بدراسة الجانب النفسي يعتبر علم النفس ال

 
رياضي ا

و في 
 
والسلوكي لالعب والمدرب برفع ك فاءتهم النفسية سواء في المواقف التنافسية الرسمية ا

جل الحصول على شخصية رياضية عالية المستوى، كما يهتم بالجانب اإلرشادي 
 
التدريبات من ا

 و المستوى العالي للتغلب على التخوف من اإلصابة.النفسي لالعبين المصابين ذو 
نه يدرس الظواهر النفسية التي تتمثل في سلوك 

 
داء الحركي ال

 
ويرتبط علم النفس الرياضي باال

و نزعاته 
 
و دوافعه ا

 
فراد وكل ما يصدر عنهم نتيجة االتصال ببيئة معينة عن طريق إدراكاته ا

 
اال

و عنها جميعا. وعلم النفس هو 
 
الذي يحدد معنى السلوك ومجاله وهدفه عند اإلنسان وميوله ا

، ص 2020والذي يشتمل على المكونات الجسمية )البدنية( والنفسية واالجتماعية )شريفي، 
11.) 

داء 
 
جل تطوير ا

 
ن  الرياضة الحديثة باتت تعتمد على البحوث العلمية من ا

 
ومن المتعارف عليه ا

لمنافسات عالية المستوى، لذلك اشتد التنافس على من الالعبين وتحقيق النتائج اإليجابية في ا
ك ثر بناءا 

 
ك ثر تحضيرا وجاهزية على المستوى المهاري والخططي والتقني ومن اال

 
يكون اال

خيرة ك ثر 
 
للصالبة النفسية والتوافق النفسي والدافعية لإلنجاز داخل الفريق. وفي السنوات اال

ص
 
بح محط اهتمام الك ثير من الباحثين في المجال الحديث عن الجانب النفسي لالعبين والذي ا

همية 
 
خذت على عاتقها الخوض في دراسة ا

 
الرياضي، فالعديد من الدراسات الدولية والمحلية ا

ثناء وحتى بعد 
 
الجانب النفسي عند الالعبين بشكل عام والعبي النخبة بشكل خاص قبل، ا

حد الشخصية وتعتبر وناتمك عدة على يشتمل النفسي المنافسة الرياضية. والتحضير
 
هم ا

 
هذه  ا

خصائي المدرب يضعها التي والواجبات اإلجراءات كل هو النفسي واإلعداد المكونات
 
و اال

 
 ا

، ص 2021لدى الالعبين )زهواني،  الخلقية القيم وتنمية اإلرادية السمات تثبيت بهدف النفسي
105.) 
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همية الجانب النفسي في إعد
 
حد اليوم ا

 
اد الرياضيين بصفة عامة ورياضي  ي لم يعد يخفى على ا

النخبة بصفة خاصة، الذين يتميزون بالتقارب الجد كبير في المستوى، ومنه فإن  الجانب 
بحاث والدراسات في مجال 

 
ظهرت العديد من اال

 
خير. وقد ا

 
النفسي هو الذي يعمل الفارق في اال

بين النتائج الرياضية علم النفس الرياضي وجود ارتباط كبير بين مستوى التحضير النفسي و
مثال نتائج "الميراند و ريني دي" )

 
ثير Lamirand and Rainet –D 1994ا

 
( الذين بحثا في تا

رتور          ومات" 
 
عمال "ا

 
ساليب التحضير النفسي على دقة ركلة الجزاء في كرة القدم، وا

 
ا
(Artur and Matt 2003 ثير اإلعداد النفسي على

 
تصويب الرمية ( الذين قاما ببحث حول تا

 (. 40، ص  2018الحرة )عبد النوز،  
داء الرياضي تتحكم فيه العديد من العوامل منها مستوى التكوين، ظروف 

 
خر فا

 
من جانب ا

ك ثر تحكما 
 
ن  الحالة النفسية والذهنية للرياضي هي الجانب اال

 
التحضير، المتابعة الطبية، غير ا

داء 
 
كد (GUEYE, 2010, p. 11)في اال

 
عليه الدك تور جمال الحاجي في مداخلته . هذا ما ا

المعنونة "التحضير الذهني في فنون الدفاع عن النفس" ضمن فعاليات الدورة الدولية للتحضير 
ك توبر    23البدني المتكامل في الرياضات القتالية الطبعة الثانية بتاريخ  

 
 .2021ا

الهامة المدرجة في برامج  إذ تعتبر الحالة النفسية والمزاجية للرياضيين واحدة من المحاور 
خصائي 

 
تحضير وإعداد الرياضيين عن طريق مخطط اإلعداد النفسي الرياضي الذي يتك فل به ا

كاديمي يؤهله لإلشراف عليهم، فاإلعداد النفسي الرياضي عملية هامة 
 
نفسي رياضي ذو تكوين ا

داء الحركي العام والتخصصي وكذلك لتحقيق الفوز واإل 
 
نجاز رفيع المستوى وضرورية لتدعيم اال

غلب االتجاهات 
 
ن  ا

 
ويتم هذا تحت إشراف مختصين في العلوم النفسية الرياضية. حيث ا

همية بالغة لبرامج اإلعداد 
 
الحديثة في بناء برامج إعداد الرياضيين ذوي المستوى العالي تولي ا

داء الرياضي )شريفي،  
 
ثير في اال

 
 (.16، ص 2020النفسي لما له من تا

صبح اإلعد
 
هم المشكالت الهامة التي تواجه المدربين حيث اقتصر مفهوم ا

 
اد النفسي من ا

ن يقدمه المدربون من كلمات وحوافز مادية وسيكولوجية فقط، 
 
اإلعداد النفسي على ما يمكن ا

وابتعد عن كونه  جزاءا هاما وحيويا في إعداد الفرد الرياضي اإلعداد الشامل المتكامل حيث 
 
 
بعاده اال

 
حد ا

 
ساسية كالتدريب البدني والمهاري والخططي فتكامل هذه الجوانب مع يمثل ا

على المستويات )البيومي، 
 
همية للوصول بالفرد الرياضي إلى ا

 
، ص 2010بعضها البعض من اال

2.) 
شار جي ميكس 

 
( إلى ظهور ما يسمى "بالثورة العقلية في 1987) Jay MIKESكما ا

خصائي الرياضة"جعلت الفرق الرياضية وخاصة ذات 
 
المستويات واإلمكانيات العليا تستعين با
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فضل حالة من 
 
في علم النفس الرياضي بغرض مساعدة المدرب والالعب على الوصول إلى ا

ن فشل المدربون في الوصول برياضييهم إلى مرحلة التميز 
 
الجوانب العقلية واالنفعالية بعد ا

الالعبين التي تؤهلهم لذلك )الشافعي  رغم برامج التدريب البدني والمهاري المك ثفة وإمكانيات
خرون،  

 
 (.122 ، ص2015وا

لذلك البد من تولي المحضر النفسي المتخصص في المجال الرياضي هذه المهمة، فحسب مقال 
على مستوياته،  AEFA, 177, (2005)نشر في مجلة 

 
داء في ا

 
فإن  المتابعة النفسية تستهدف اال

من التدريب الرياضي حيث نميز بين مستويين من لذلك فإن  المتابعة النفسية هي جزء 

هداف مكيفة، 
 
ول هو التدريب الذهني من خالل تدريب المهارات الذهنية ك تحديد ا

 
التدخل: اال

تطوير استراتيجيات التركيز، تعلم االسترخاء والنشاط ذهنيا. والثاني هو إدارة الممارسة ك تحسين 
و حتى التحضير ظروف تحضير الالعب، تعديل العالقات البينش

 
و بين الالعب والمدرب ا

 
خصية ا

ولمبية 
 
لعاب اال

 
 .(Debois, 2005, p. 1)لظروف استثنائية كالمشاركة في اال
حمد جبر )

 
شرف )2008ويرى كل من وليد ا

 
خصائي النفسي 2010(، و رشا محمد ا

 
ن اال

 
( ا
حد الكوادر المهنية المعد  علميا ويقوم بدور فعال في خدمة ا

 
لمجتمع الرياضي وهو الرياضي يعد ا

حد خريجي كليات التربية الرياضية )تخصص علم النفس الرياضي(، وقد ظهرت الحاجة إلى 
 
ا

حد مقومات النجاح والتفوق في المجال الرياضي، وذلك عن طريق تحقيق 
 
االستعانة به كا

داء الرياضي. كما يتفق كل من ا
 
براهيم الصحة النفسية والتوازن لالعبين واالرتقاء بمستوى اال

حمد محمد الشافعي )2008عبد ربه خليفة )
 
خصائي النفسي 2012( و ا

 
همية تواجد اال

 
( على ا

ن مجاالت عمله 
 
الرياضي في عملية التدريب والمنافسات الرياضية )الفردية والجماعية(، وا

ندية التابعة لها بمختلف مستوياتها وقطاعاتها الرياض
 
ية تمارس من خالل االتحادات الرياضية واال

 (.2، ص  2019)عمرو،  
ومن هذا المنطلق احتل اإلعداد النفسي مكانة هامة في التدريب الرياضي وخرجت الدول التي 
جل اختيار 

 
خصائي نفسي رياضي لكل فريق من ا

 
تسعى إلى تحقيق مراكز متقدمة على تعيين ا

ثنا
 
ء التدريبات الالعبين وتحديد اإلجراءات الواجب اتباعها مع كل العب من العبي الفريق ا

والمباريات ليك تمل بذلك مثلث اإلعداد الرياضي بدال من الوقوف عند حد تنمية الجوانب 
المعرفية والبدنية من الشخصية الرياضية الذي كان إلى عهد قريب هما فقط مجاالت اإلعداد 

خرون،  
 
 (. 122، ص  2015لخوض المنافسات الرياضية )الشافعي و ا

همية عملية التح
 
ضير النفسي وضرورة امتهانها من طرف محضر نفسي متخصص في وإلبراز ا

المجال الرياضي البد من إبراز مدى إدراك الرياضيين لها إذا يعد اإلدراك من العمليات العقلية 
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سس اإلنجاز الرياضي من 
 
حد ا

 
العليا التي تساهم وتلعب دورا هاما في امتالك الك فاءة الرياضية كا

ات اإلدراك الحسي، الحركي والعضلي الذي يسمح بوجود تحكم في خالل التنمية الجيدة لعملي
مختلف المتغيرات الداخلية في الحركة، مثل الشعور بالزمن والتوقيت السليم واإليقاع المنسجم 

، ص 2011واإلحساس بالمسافة والقدرة على توجيه حركة الجسم في الفراغ )بزيو و عدنان، 
102 .) 

مختلف المستويات ونوع الرياضة الممارسة سواء الفردية، الجماعية  وتعبر اتجاهات الالعبين في
م القتالية عن استعداد وجداني يحدد شعور الرياضي ويحدد سلوكه بالنسبة لموضوع نفسي 

 
ا

و يكرهه وينفر منه 
 
ن الفرد يحبه ويميل إليه ا

 
ي ا

 
و عدم تفضيله، ا

 
معين من حيث تفضيله       ا

خرون، 
 
خر فإن االتجاهات هي حالة عقلية نفسية لها 124، ص 2015)الشافعي و ا

 
(. من جانب ا

ثناء تفاعله 
 
خرى التي يمر بها الفرد ا

 
مقومات وخصائص تميزها عن الحاالت العقلية والنفسية اال

لبورت )
 
عضاء الجماعة التي ينتمي إليها وقد عرفها ا

 
نها حالة من االستعداد Alport, 1935مع ا

 
( با

هب العقلي العصبي ا
 
و التفاعلي على استجابات والتا

 
ثيرها المباشر ا

 
لتي تنظمها الخبرة ويظهر تا

 (.126، ص  2004الفرد نحو عناصر البيئة )السقاء، 
بالتطرق إلى الحديث عن إدراك رياضي  ي النخبة في مختلف الرياضات التنافسية الفردية، 

همية التحضير النفسي واتجاهاتهم نحو المحضر الن
 
همية الجماعية والقتالية ال

 
فسي الرياضي تبرز ا

داء البد من 
 
الممارسة النفسية في المجال الرياضي، ولكي تكون ذات جودة ونوعية في اال

امتهانها من طرف مختصين نفسيين ذوي ك فاءة متكونين في المجال النفسي والمجال الرياضي 
ن  واقع هذه الممارسة في الفرق الرياضي

 
ة الوطنية في نظرا لخصوصية المجتمع الرياضي، إال ا

خصائيين نفسيين عياديين غير مكونين في علوم الرياضة، كما 
 
ها تتم من طرف ا ن 

 
الجزائر يظهر ا

تتم من طرف المدربين إلى جانب مهمتهم وهي التدريب الرياضي لالعبين. لذلك تعد إشكالية 
هذا شائكة في ظل غياب التكوين المتخصص واإلعداد المهني للمحضر النفسي الرياضي، من 

 المنطلق نصوغ إشكالية هذه الدراسة على النحو التالي:
كابر )ذكور/ إناث( في  .1

 
همية التحضير النفسي المدركة من قبل رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 
ما هي ا

ظل غياب التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي؟ وهل توجد فروق في استجابات 
 ص الرياضي، الخبرة(؟الرياضيين وفقا لبعض المتغيرات )الجنس، التخص

كابر )ذكور/ إناث( نحو المحضر النفسي  .2
 
ما هي طبيعة اتجاهات رياضي  ي الفرق الوطنية ا

الرياضي في ظل غياب التكوين المتخصص؟ وهل توجد فروق في استجابات الرياضيين وفقا 
 لبعض المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، الخبرة(؟
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همية الدراسة:  -1
أ
 ا

همية هذه  
 
 الدراسة من خالل ما يلي:  تظهر ا

تمس هذه الدراسة فئة رياضية جد مهمة وهي رياضي  ي الفرق الوطنية لمختلف التخصصات -
 الفردية، الجماعية، القتالية والمائية.

ثناء وبعد المنافسات الرياضية وحتى في حالة -
 
همية التحضير النفسي الرياضي قبل، ا

 
إبراز ا

 اإلصابة. 
ال وهي في دراستنا هذه مهنة المحضر تسليط الضوء على مهن ا-

 
لرياضة غير المتوفرة في بالدنا ا

 النفسي الرياضي.
إعطاء التحضير النفسي الرياضي مكانته ودوره المتكافئ مع التحضير البدني والمهاري -

 والخططي.
هداف الدراسة 2-
أ
 ا

همية ا-
 
كابر )ذكور/ إناث( ال

 
 لتحضير النفسي.التعرف على مدى إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية ا

كابر )ذكور/ إناث( نحو المحضر النفسي الرياضي.-
 
 التعرف على اتجاهات رياضي  ي الفرق الوطنية ا

كابر )ذكور/ إناث( في ظل غياب -
 
التعرف على واقع ممارسة التحضير النفسي للفرق الوطنية ا

 التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي.
 الجانب النظري 3-

  نفسيمفهوم التحضير ال
فضل سلوك مفهوم التحضير النفسي اصطالحا: 

 
نها إظهار ا

 
نه تلك العمليات التي من شا

 
ف با يعر 

داء البدني والمهاري والخططي لالعب والفريق للوصول به إلى قمة 
 
يعضد إيجابيا كل من اال

 .(235، ص 2001)حماد،  المستويات 
نه تلك اإلجراءات التربوية التي تع

 
ف با خر يعر 

 
و من جانب ا

 
مل على منع عمليات االستثارة ا

و المنخفضة التي تؤثر سلبا على مستوى اإلنجاز الرياضي، كما تساعد على 
 
الك ف الزائدة            ا

التكيف مع مواقف وظروف المنافسة مما يؤدي إلى اإلقالل من اإلحساس بالخوف والتوتر 
فاض مستوى اإلنجاز الرياضي والقلق النفسي وعدم الثقة، تلك العوامل التي تؤدي إلى انخ

 .(6، ص  2020)الزاملي،  
جرائيا:  هو عملية التهيئة النفسية والذهنية التي يقوم بها مدرب الفريق مفهوم التحضير النفسي ا 

جل تحضيرهم للمنافسات الوطنية والدولية في ظل غياب 
 
كابر )ذكور/ إناث( من ا

 
الوطني ا

 المحضر النفسي الرياضي المتخصص.
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 دراكمفهوم ال  
دراك اصطالحا:  فراد من فهم العالم -اإلدراك عملية عقلية مفهوم ال 

 
معرفية منظمة تمكن اال

نماط السلوكية المناسبة، وتتضمن 
 
الخارجي المحيط بهم والتكيف معه من خالل اختيار اال

عملية اإلدراك تجميع اإلحساسات المختلفة وتفسيرها وتنظيمها معا لتشكل خبرة ما تخزن 
، وتعتمد مثل هذه العملية على عوامل متعددة كدرجة انتباه (Kagan & Segal, 1998)رة بالذاك

)زغلول و الفرد وخبراته السابقة ودوافعه وتوقعاته والحالة االنفعالية والمزاجية التي يمر بها 
 .(120، ص  2014الهنداوي،  

جرائيا: دراك ا  كابر )ذكور/ إناث( هي السلوكات التي تنتج عن العبي الفرق الو مفهوم ال 
 
طنية ا

همية التحضير النفسي في ظل غياب المحضر النفسي الرياضي المتخصص.
 
 وتعبر عن وعيهم با
 مفهوم التجاهات

لبورت  مفهوم التجاهات اصطالحا:
 
هب  Alportيعرف ا

 
نه حالة من االستعداد والتا

 
االتجاه با

ثيرها المباشر
 
و التفاعلي على استجابات الفرد نحو  العقلي العصبي التي تنظمها الخبرة ويظهر تا

 
ا

 . (126، ص  2004)السقاء،  عناصر البيئة  
جرائيا:  كابر )ذكور/ إناث( على بنود مفهوم التجاهات ا 

 
هي استجابات رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 ُبعد االتجاهات نحو المحضر النفسي الرياضي المتخصص في االستبيان المعد لذلك.
 ياضيمفهوم المحضر النفسي الر 

حد الكوادر المهنية المعد علميا ويقوم بدور مفهوم المحضر النفسي الرياضي اصطالحا: 
 
يعتبر ا

حد خريجي كليات التربية الرياضية تخصص علم النفس 
 
فعال في خدمة المجتمع الرياضي وهو ا

ه الشخص الذي يستطيع تحسين (150،          ص 2010)شرف، رياضي  ن 
 
يضا با

 
. ويعرف ا

د
 
اء الالعبين من خالل التوظيف الصحيح لقدراتهم وتعزيز مهاراتهم النفسية مستوى ا

ومساعدتهم على تجنب االنفعاالت والتوترات باإلضافة إلى المساهمة في حل مشكالتهم 
داء لديهم 

 
، ص 2001)فوزي و بدر الدين، الشخصية والتي تؤثر بصورة مباشرة على مستوى اال

196). 
جرائيا: مفهوم المحضر النفسي الر  هو الشخص المعد إعدادا جامعيا متخصصا في مجال ياضي ا 

الدراسات النفسية والرياضية وكذا إجرائه للبحوث المتعمقة في مجال علم النفس الرياضي ويعد 
بمثابة المدرب العقلي للرياضيين باختالف مستوياتهم. كما يقوم بتقديم خدمات اإلرشاد النفسي 

كاب
 
ر )ذكور/ إناث( بغرض مساعدتهم على التعامل نفسيا مع متطلبات لالعبي الفرق الوطنية ا

داء.
 
  النشاط الرياضي، والعمل على ترقية وتطوير مستوى اال
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جراءات المنهجية للدراسة4-  ال 
 وكإجابة مؤقتة ومحتملة للتساؤل المطروح في هذا البحث نفترض ما يلي:الفرضيات:  

كابر )ذكور/-
 
همية التحضير النفسي في ظل غياب التكوين  يدرك رياضيو الفرق الوطنية ا

 
إناث( ا

المتخصص للمحضر النفسي الرياضي. مع وجود فروق في استجابات الرياضيين وفقا لبعض 
 المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، الخبرة(.

كابر )ذكور/ إناث( اتجاهات إيجابية نحو المحضر النفسي الرياضي -
 
لدى رياضي  ي الفرق الوطنية ا

ظل غياب التكوين المتخصص. مع وجود فروق في استجابات الرياضيين وفقا لبعض في 

 المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، الخبرة(.
 المنهج المتبع

همية التحضير النفسي من وجهة نظر رياضي  ي الفرق الوطنية 
 
لكون بحثنا متعلق بالكشف عن ا

كابر )ذكور/إناث( في ظل غياب التكوين المتخصص للم
 
حضر النفسي الرياضي، كان لزاما علينا ا

نسب كونه يعتمد على جمع البيانات والحقائق 
 
ه اال ن 

 
ن نستخدم المنهج الوصفي التحليلي ال

 
ا

دوات بهدف 
 
وتصنيفها وتبويبها، باإلضافة إلى تحليلها تحليال دقيقا باستخدام العديد من اال

ن الظاهرة المدروسة.الحصول على االستنتاجات ذات الداللة ثم الوصول إلى الت
 
 عميمات بشا

 مجتمع البحث
همية المدركة للتحضير النفسي واتجاهات رياضي  ي الفرق الوطنية 

 
ن  بحثنا يتمحور حول اال

 
بما ا

جل جمع البيانات 
 
كابر من الذكور واإلناث كما جاء في الجانب النظري، فقد توجب علينا من ا

 
ا

المنتسبين للفرق الوطنية في مختلف واختبار الفرضيات تسليط الضوء على الرياضيين 
 رياضيا.   75التخصصات ومن الجنسين والبالغ عددهم 

 العينة 
كابر )ذكور/إناث( لمختلف التخصصات الفردية، 

 
تمثلت عينة البحث في رياضي  ي الفرق الوطنية ا

ك ثر دقة وموضوعية ومطابقة للواق
 
جل الوصول إلى نتائج ا

 
ع الجماعية، القتالية والمائية. ومن ا

و مميزات، وكان 
 
ي خصائص ا

 
قمنا باختيار عينة البحث بطريقة قصدية، ولم نخص العينة با

 ( رياضيا موزعين على النحو التالي:71حجم العينة )
فراد العينة حسب الجنس01الجدول رقم )

 
 (: توزيع ا

نثى ذكر الجنس
 
 المجموع ا

 71 34 37 التكرارات

 100 47,9 52,1النسب المئوية 
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(%) 

 
فراد العينة حسب السن02دول رقم )الج

 
 (: توزيع ا

ك ثر  -33 32-28 27-23 22-18 السن )سنة(
 
 المجموع فا

 71 3 14 27 27 التكرارات

النسب المئوية 

(%) 
38,0 38,0 19,7 4,2 100 

فراد العينة حسب المستوى التعليمي03الجدول رقم )
 
 (: توزيع ا

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المستوى التعليمي

 71 60 6 5 0 التكرارات

النسب المئوية 
(%) 

0 7,0 8,5 84,5 100 

فراد العينة حسب التخصص الرياضي04الجدول رقم )
 
 (: توزيع ا

 المجموع مائية مقاتلة جماعية فردية التخصص الرياضي

 71 4 19 8 40 التكرارات

النسب المئوية 
(%) 

56,3 11,3 26,8 5,6 100 

فراد العينة حسب سنوات الخبرة05الجدول رقم )
 
 (: توزيع ا

سنوات الخبرة 
 )سنة(

ك ثر  -  16 15  –  11 10 –  6 5  –  1
 
 المجموع فا

 71 13 28 24 6 التكرارات

النسب المئوية 
(%) 

8,5 33,8 39,4 18,3 100 

دوات جمع المعطيات
أ
 ا

ومعطيات  نظرا لما يستوجبه موضوع هذا البحث تم جمع المعطيات المتعلقة بميدان البحث،
كابر )ذكور/إناث( إلى جانب معطيات متعلقة بعملية التحضير 

 
متعلقة برياضي  ي الفرق الوطنية ا

جل خوض مختلف المنافسات الوطنية والدولية وذلك من خالل 
 
النفسي التي يتلقونها من ا
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همية التحضير النفسي واتجاهاتهم نحو المحضر النفسي في ظل غياب التكوين 
 
إدراكهم ال
جل كل هذا قمنا ببناء االستبيان والذي اشتمل على المتخص

 
ص للمحضر النفسي الرياضي. ومن ا

همية التحضير النفسي وعددها )
 
ول إلدراك ا

 
عبارة(،  14بعدين حيث خصصت عبارات البعد اال

فيما خصصت عبارات البعد الثاني التجاهات الرياضيين نحو المحضر النفسي الرياضي وعددها 
العبارات الكلية لالستبيان في نسختها النهائية القابلة للتطبيق في مجملها  عبارة( لتكون 18)
 عبارة(.  32)

داة البحث
أ
 صدق وثبات ا

ساتذة 
 
مين وهم ا داة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحك 

 
د من الصدق الظاهري ال ك 

 
قمنا للتا

ساتذة مختصين في علم النفس ال
 
صين في علم نفس العمل والتنظيم وا رياضي، حيث تم  متخص 

ت مناقشتها وتعديلها ليتم  استخراج االستبيان في  إعطاء مالحظات حول بعض العبارات وتم 
صورته النهائية القابلة للتطبيق بعد تعديل صياغة بعض العبارات وحذف عبارة واحدة. كما قمنا 

 (.0,80بحساب الصدق الذاتي لالستبيان وقدر قيمته       ب  )
لفا كرونباخ، والذي قدر ت قيمته ب    )كما اعتمدنا لقي

 
داة باستخدام معامل ا

 
 (.0,60اس ثبات اال

( استبيانا بعدة طرق منها ما تم توزيعها مباشرة ومنها عبر وسائل التواصل 75وقد تم  توزيع )
فراد العينة نظرا لتعذر الوصول إلى بعضهم بحكم 

 
االجتماعي والبريد االلك تروني الخاص با

بيض المتوسط )وهران، جوان تواجدهم في ت
 
لعاب البحر اال

 
( وكذا 2022ربصات للتحضير ال

ي ما يعادل 71الظروف الصحية المفروضة إثر جائحة كورونا. فيما تم  استرجاع )
 
( استبيانا، ا

ها مقبولة ولم يتم  إلغاء وال واحد منها.94,66%)  ( وكل 
حصائية ساليب المعالجة ال 

أ
 ا

 إلحصائية التالية: تم االعتماد على التقنيات ا
 التكرارات والنسب المئوية-
 اختبار )ت( لعينة واحدة-
 اختبار )ت( لعينتين مستقلتين-
 Anovaاختبار  -

ن التحليل اإلحصائي تم عن طريق رزنامة "
 
 ".SPSS  26علما ا

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج5-
 عرض وتحليل النتائج

دراك رياضيــي الفرق  ول: عرض وتحليل نتائج ا 
أ
همية التحضير النفسيا

أ
كابر/ذكور( ل

أ
 الوطنية )ا
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همية التحضير 
 
كابر )ذكور/إناث( لديهم إدراك ال

 
ن رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 
نصت الفرضية على ا

 النفسي، ولقياس هذه الفرضية استخدمنا "اختبار ت لعينة واحدة" من خالل:
كاب06الجدول رقم )

 
همية التحضير (: يبين نتائج إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية )ا

 
ر/ذكور( ال

 النفسي

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط الفرضي
قيمة "ت لعينة 

 واحدة"
 الداللة 

71 43,29 7,63 33 11,36 0,01 

(، حيث 33( والمتوسط الفرضي المقر ب  )43,29قمنا بمقارنة المتوسط الحسابي للعينة المقدر ب  )
 
 
( والتي 0,01ن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )بين التحليل اإلحصائي ا

فرد العينة جاءت 06( حسب ما يبينه الجدول رقم )11,36قدرت ب  )
 
غلب استجابات ا

 
ن ا

 
ي ا

 
(، ا

همية التحضير النفسي وهو الشيء الذي لمسناه من خالل تصريحاتهم 
 
معبرة عن إدراكهم ال

جري
 
 ناها معهم في بداية البحث. خالل المقابالت الفردية التي ا

همية 
أ
ناث( ل كابر)ذكور/ا 

أ
دراك رياضيــي الفرق الوطنية ا عرض وتحليل نتائج الفروق في ا 

 التحضير النفسي وفق بعض المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، سنوات الخبرة(
ه
 
كابر)ذكور/إناث( ال

 
نه توجد فروق في إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 
مية نصت الفرضية على ا

التحضير النفسي وفقا لبعض المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، سنوات الخبرة(، وبعد 
 التحليل اإلحصائي تبين:

 نتائج الفروق حسب متغير الجنس •
همية 07الجدول رقم )

 
كابر)ذكور/إناث( ال

 
(: يبين نتائج الفروق في إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 التحضير النفسي حسب متغير الجنس

 لعينةا
التكرارا 
 ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت لعينتين 
 مستقلتين"

 الداللة 

 7,21 42,46 37 ذكور 
 غير دالة -0,96

 8,07 44,20 34 إناث

تم استخدام اختبار "ت لعينتين مستقلتين" لمعرفة إذا كانت هناك فروق في إدراك رياضي  ي 
 
 
كابر )ذكور/إناث( ال

 
همية التحضير النفسي وفق متغير الجنس، حيث تبين من الفرق الوطنية ا

ن المتوسط الحسابي للذكور قدر ب  )07خالل الجدول رقم )
 
( والمتوسط الحسابي 42,46( ا
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( عند اإلناث، 8,07( عند الذكور و )7,21(، وقدر االنحراف المعياري                  ب  )44,20لإلناث )
ن قيمة الفروق بين ا

 
ي -0,96لمتوسطين قدرت ب  )وقد بينت ا

 
( وهي قيمة غير دالة إحصائيا، ا

همية التحضير 
 
كابر بين الذكور واإلناث في إدراكهم ال

 
نه ال يختلف الرياضيون في الفرق الوطنية ا

 
ا

 النفسي.

 نتائج الفروق حسب متغير التخصص الرياضي •
همية   (: يبين نتائج الفروق في إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية08الجدول رقم )

 
كابر)ذكور/إناث( ال

 
ا
 التحضير النفسي حسب متغير التخصص الرياضي

 التكرارات التخصص الرياضي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الداللة  قيمة "ف"

 6,13 43,82 40 رياضات فردية

 غير دالة 1,43
 3,13 38,12 08 رياضات جماعية

 10,92 44,31 19 رياضات مقاتلة

 7,14 43,5 04 ئيةرياضات ما

" لمعرفة إذا كانت هناك فروق في إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية Anovaتم استخدام اختبار "ف 
همية التحضير النفسي وفق متغير التخصص الرياضي، حيث تبين من 

 
كابر )ذكور/إناث( ال

 
ا

ن المتوسط الحسابي للرياضات الفردية قدر ب  )08خالل الجدول رقم )
 
لمتوسط ( وا43,82( ا

(، فيما قدر المتوسط الحسابي للرياضات المقاتلة 38,12الحسابي للرياضات الجماعية قدر     ب  )
( كانت قيمة المتوسط الحسابي للرياضات المائية. وقدر االنحراف 43,5( بينما )44,31ب  )

(، 3,13در ب  )( واالنحراف المعياري للرياضات الجماعية ق6,13المعياري للرياضات الفردية قدر ب  )
( كانت قيمة االنحراف 7,14( بينما )10,92فيما قدر االنحراف المعياري للرياضات المقاتلة ب  )

ن قيمة الفروق بين المتوسطات قدرت ب  )
 
( وهي 1,43المعياري للرياضات المائية. وقد بينت ا

كاب
 
نه ال يختلف الرياضيون في الفرق الوطنية ا

 
ي ا

 
ر )ذكور /إناث( في قيمة غير دالة إحصائيا، ا

همية التحضير النفسي وذلك مهما اختلف تخصصهم الرياضي.
 
 إدراكهم ال

 نتائج الفروق حسب متغير سنوات الخبرة   •
همية 09الجدول رقم )

 
كابر)ذكور/إناث( ال

 
(: يبين نتائج الفروق في إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية ا
 التحضير النفسي حسب متغير سنوات الخبرة

 الداللة  قيمة "ف"االنحراف المتوسط  التكراراتة سنوات الخبر 
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 المعياري  الحسابي )سنة(

 8,32 45 06 سنوات  5  –  1

 غير دالة 1,80
 7,89 45,83 24 سنوات  10 –  6

 7,26 41,89 28 سنة  15  –  11

ك ثر  –سنة    16
 
 6,90 40,85 13 فا

إدراك رياضي  ي الفرق الوطنية " لمعرفة إذا كانت هناك فروق في Anovaتم استخدام اختبار "ف 

همية التحضير النفسي وفق متغير سنوات الخبرة، حيث تبين من خالل 
 
كابر )ذكور/إناث( ال

 
ا

ن المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة )09الجدول رقم )
 
( والمتوسط 45سنوات( قدر ب  )5-1( ا

الحسابي لسنوات  (، فيما قدر المتوسط45,83سنوات( قدر ب  ) 10-6الحسابي لسنوات الخبرة )
 16( كانت قيمة المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة )40,85( بينما )41,89سنة( ب  )  15-11الخبرة )

ك ثر(. وقدر االنحراف المعياري لسنوات الخبرة               )
 
( 8,32سنوات( قدر ب  )5-1سنة فا

ا قدر االنحراف المعياري (، فيم7,89سنوات( قدر ب  ) 10-6واالنحراف المعياري لسنوات الخبرة )
( كانت قيمة االنحراف المعياري لسنوات 6,90( بينما )7,26سنة( ب  ) 15-11لسنوات الخبرة )

ن قيمة الفروق بين المتوسطات قدرت ب  )  -سنة 16الخبرة )
 
ك ثر(. وقد بينت ا

 
( وهي قيمة 1,80فا

نه ال يختلف الرياضيون في الفرق الوطنية  
 
ي ا

 
كابر )ذكور /إناث( في إدراكهم غير دالة إحصائيا، ا

 
ا

ي يحتاج للتحضير النفسي 
 
همية التحضير النفسي وذلك مهما تباينت سنوات الخبرة لديهم ا

 
ال

 كل من المبتدئ والرياضي الخبير على حد سواء.
ناث( نحو المحضر  كابر )ذكور/ا 

أ
ثانيا: عرض وتحليل نتائج اتجاهات رياضيــي الفرق الوطنية ا

 النفسي الرياضي
كابر )ذكور/إناث( لديهم اتجاهات إيجابية نحو نصت 

 
ن رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 
الفرضية على ا

 المحضر النفسي الرياضي، ولقياس هذه الفرضية استخدمنا "اختبار ت لعينة واحدة" من خالل:
كابر/ذكور( نحو المحضر 10الجدول رقم )

 
(: يبين نتائج اتجاهات رياضي  ي الفرق الوطنية )ا

 ضيالنفسي الريا

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

قيمة "ت لعينة 
 واحدة"

 الداللة 

71 63,56 8,48 43 20,44 0,01 
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(، حيث 43( والمتوسط الفرضي المقر ب  )63,56قمنا بمقارنة المتوسط الحسابي للعينة المقدر ب  )
ن هناك فروقا ذات داللة إحصا

 
( والتي 0,01ئية عند مستوى الداللة )بين التحليل اإلحصائي ا

فرد العينة جاءت 10( حسب ما يبينه الجدول رقم )20,44قدرت ب  )
 
غلب استجابات ا

 
ن ا

 
ي ا

 
(، ا

معبرة عن اتجاهاتهم اإليجابية نحو المحضر النفسي وهو الشيء الذي لمسناه كذلك من خالل 
جريناها معهم في ب

 
 داية البحث. تصريحاتهم خالل المقابالت الفردية التي ا

ناث( نحو  كابر)ذكور/ا 
أ
عرض وتحليل نتائج الفروق في اتجاهات رياضيــي الفرق الوطنية ا

 المحضر النفسي الرياضي وفق بعض المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، سنوات الخبرة(

كابر)ذكور/إناث( نحو 
 
نه توجد فروق في اتجاهات رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 
نصت الفرضية على ا

ر النفسي الرياضي وفقا لمتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، سنوات الخبرة(، وبعد المحض
 التحليل اإلحصائي تبين لنا:

 نتائج الفروق حسب متغير الجنس
كابر)ذكور/إناث( نحو 11الجدول رقم )

 
(: يبين نتائج الفروق في اتجاهات رياضي  ي الفرق الوطنية ا
 المحضر النفسي الرياضي حسب متغير الجنس

 التكرارات العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت لعينتين 
 مستقلتين"

 الداللة 

 7,97 62,81 37 ذكور 
 غير دالة -0,77

 9,04 64,38 34 إناث

تم استخدام اختبار "ت لعينتين مستقلتين" لمعرفة إذا كانت هناك فروق في اتجاهات رياضي  ي 
كابر )ذكور/إنا

 
ث( نحو المحضر النفسي الرياضي وفق متغير الجنس، حيث تبين الفرق الوطنية ا

ن المتوسط الحسابي للذكور قدر ب  )11من خالل الجدول رقم )
 
( والمتوسط الحسابي 62,81( ا

( عند اإلناث، 9,04( عند الذكور و )7,97(، وقدر االنحراف المعياري                  ب  )64,3لإلناث )
ن قيمة الفرو 

 
ي -0,77ق بين المتوسطين قدرت ب  )وقد بينت ا

 
( وهي قيمة غير دالة إحصائيا، ا

كابر بين الذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو المحضر 
 
نه ال يختلف الرياضيون في الفرق الوطنية ا

 
ا

 النفسي الرياضي.
 نتائج الفروق حسب متغير التخصص الرياضي

كابر)ذكور/إناث( نحو (: يبين نتائج الفروق في اتجاهات رياضي  12الجدول رقم )
 
ي الفرق الوطنية ا

 المحضر النفسي الرياضي حسب متغير التخصص الرياضي

 الداللة  قيمة "ف"االنحراف المتوسط  التكرارات التخصص الرياضي
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 المعياري  الحسابي

 6,85 63,22 40 رياضات فردية

 غير دالة 3,11
 11,29 56,62 08 رياضات جماعية

 9,36 66,16 19 رياضات مقاتلة

 6,14 68,5 04 رياضات مائية

" لمعرفة إذا كانت هناك فروق في اتجاهات رياضي  ي الفرق Anovaتم استخدام اختبار "ف 

كابر )ذكور/إناث( نحو المحضر النفسي الرياضي وفق متغير التخصص الرياضي، حيث 
 
الوطنية ا

ن المتوسط الحسابي للرياضات 12تبين من خالل الجدول رقم )
 
( 63,22الفردية قدر ب  )( ا

(، فيما قدر المتوسط الحسابي للرياضات 56,62والمتوسط الحسابي للرياضات الجماعية قدر ب  )
( كانت قيمة المتوسط الحسابي للرياضات المائية. وقدر االنحراف 68,5( بينما )66,16المقاتلة ب  )

ي للرياضات الجماعية قدر ب  ( واالنحراف المعيار 6,85المعياري للرياضات الفردية قدر ب  )

( كانت قيمة 6,14(، بينما )9,36(، فيما قدر االنحراف المعياري للرياضات المقاتلة ب  )11,29)
ن قيمة الفروق بين المتوسطات قدرت ب  )

 
( 3,11االنحراف المعياري للرياضات المائية. وقد بينت ا

نه ال يختلف الرياضيون
 
ي ا

 
كابر )ذكور /إناث(  وهي قيمة غير دالة إحصائيا، ا

 
في الفرق الوطنية ا

 في اتجاهاتهم نحو المحضر النفسي الرياضي وذلك مهما تباينت تخصصاتهم الرياضية.
 نتائج الفروق حسب متغير سنوات الخبرة

كابر)ذكور/إناث( نحو 13الجدول رقم )
 
(: يبين نتائج الفروق في اتجاهات رياضي  ي الفرق الوطنية ا

 ي حسب متغير سنوات الخبرةالمحضر النفسي الرياض

سنوات الخبرة 
 )سنة(

 التكرارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الداللة  قيمة "ف"

 6,18 66,17 06 سنوات  5  –  1

 غير دالة 1,80
 10,22 63,21 24 سنوات  10 –  6

 7,18 65,32 28 سنة  15  –  11

ك ثر  –سنة    16
 
 7,46 59,23 13 فا

 
" لمعرفة إذا كانت هناك فروق في اتجاهات رياضي  ي الفرق Anovaر "ف تم استخدام اختبا

كابر )ذكور/إناث( نحو المحضر النفسي الرياضي وفق متغير سنوات الخبرة والمقدر 
 
الوطنية ا
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ن 13بعدد سنوات الممارسة الرياضية في الفريق الوطني، حيث تبين من خالل الجدول رقم )
 
( ا

( والمتوسط الحسابي 66,17سنوات( قدر ب  ) 5 - 1لممارسة )المتوسط الحسابي لعدد سنوات ا
(، فيما قدر المتوسط الحسابي لعدد 63,21سنوات( قدر  ب  ) 10 - 6لعدد سنوات الممارسة )

( كانت قيمة المتوسط الحسابي لعدد 59,23( بينما )65,32سنة( ب  ) 15 - 11سنوات الممارسة )
ك ثر(. وقدر 16سنوات الممارسة )

 
 5 - 1االنحراف المعياري لعدد سنوات الممارسة ) سنة فا

(، 10,22سنوات( قدر  ب  ) 10 - 6( واالنحراف المعياري لعدد سنوات الممارسة )6,18سنوات( ب  )
( كانت 7,46(، بينما )7,18سنة( ب  )  15  - 11فيما قدر االنحراف المعياري لعدد سنوات الممارسة )

ن قيمة الفروق بين  16ت الممارسة )قيمة االنحراف المعياري لعدد سنوا
 
ك ثر(. وقد بينت ا

 
سنة فا

نه ال يختلف الرياضيون في الفرق 1,80المتوسطات قدرت ب  )
 
ي ا

 
( وهي قيمة غير دالة إحصائيا، ا

كابر )ذكور /إناث( في اتجاهاتهم نحو المحضر النفسي الرياضي وذلك مهما تباين عدد 
 
الوطنية ا

غلبهم بحاجة لتواجد المحضر النفسي الرياضي في سنوات الممارسة لديهم في الفر
 
يق الوطني وا

 طاقم الفريق الوطني الخبير والمبتدئ على حد سواء.
 مناقشة النتائج  -6

بعد عرض وتحليل نتائج إجابات المشاركين والتي جاءت في معظمها دالة إحصائيا، وهذا ما 
همية من وجهة

 
ن للتحضير النفسي ا

 
كابر  يجعلنا ما يجعلنا نقول ا

 
نظر رياضي  ي الفرق الوطنية ا

)ذكور/إناث( باختالف تخصصاتهم الرياضية الممارسة فردية، جماعية، مقاتلة ومائية وهذا رغم 
همية من خالل 

 
غياب التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي، وقد عبروا عن هذه اال

ن لديهم إدراك استجاباتهم على عبارات االستبيان الذي خصص لهذا الغرض لتبين النت
 
ائج ا

و 
 
بضرورة تحضيرهم من الجانب النفسي بنفس القدر مع الجانب البدني، الفني والخططي ا

نهم يظهرون اتجاهات إيجابية نحو المحضر النفسي 
 
المهاري. كما اتضح من خالل النتائج ا

الرياضي حيث تشير إجاباتهم إلى رغبتهم في توفره ضمن الطاقم الفني للفريق الوطني 
ستعدادهم للجوء إليه والتعامل معه في حالة توفره، وهذا قد يعود إلى حجم الضغوط وا

كابر خالل المنافسات الوطنية 
 
ال والمواقف الصعبة التي يتعرض لها رياضيو الفرق الوطنية فئة ا

والدولية وما يسبقها من تحضيرات إلى جانب الحالة النفسية التي تترتب عن اإلصابات التي 
حد العوامل التي تحرم الرياضي من المشاركة في يتعرض لها 

 
فراد العينة، فاإلصابة تعد ا

 
ا

 المحافل الرياضية الهامة وكذا الخوف من التعرض لها من جديد بعد التعافي.
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همية التحضير النفسي 
 
فراد العينة في إدراكهم ال

 
خر، لم نسجل فروقا في استجابات ا

 
من جانب ا

الرياضي في ظل غياب التكوين المتخصص للمحضر النفسي واتجاهاتهم نحو المحضر النفسي 
 الرياضي وفقا لبعض المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، سنوات الخبرة(.

( في دراسته حول التحضير 2009اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه خلوف محمد )
لجزائرية حيث توصل إلى النفسي ومدى مساهمته في تحقيق نتائج رياضي  ي النخبة لكرة القدم ا

ن االعتماد على التحضير البدني والتقني والتك تيكي وإهمال التحضير النفسي يؤثر على مستوى 
 
ا

رجع 
 
ساسية من قواعد التدريب الرياضي الحديث، كما ا

 
داء العبي كرة القدم باعتباره قاعدة ا

 
ا

ندية إلى نقص كبير ف
 
ن تذبذب نتائج اال

 
ي التحضير النفسي حسب النتائج المتوصل إليها ا

 .(134، ص  2009)خلوف،  الرياضي 
ثر التحضير النفسي على 2007كما توافقت مع ما توصل إليه بزيو سليم )

 
( في دراسته حول ا

ن للتحضير 
 
كابر، فقد توصل إلى ا

 
نتائج المنافسة عند العبي النخبة في كرة الطاولة صنف ا

فراد النفسي دور كبير في الحصول على النتائج سواء إيجا
 
كدت استجابات ا

 
و سلبية، وا

 
بية ا

نه عامل من عوامل 
 
ن عدم تحقيق النتائج العالية راجع إلى انعدام التحضير النفسي ال

 
العينة ا

و ممارسة رياضية 
 
ي رياضي ا

 
 .   (141 ، ص2007)بزيو،  الفوز والخسارة ال

دفت إلى التعرف ( التي هSullivan & Hodge, 1991وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )
على استخدام علم النفس الرياضي ومكانته في نيوزالندا، وبعد تحليل استجابات الرياضيين 
همية المهارات النفسية، واالستخدام الحقيقي لخدمات 

 
حول مفهومهم لعلم النفس الرياضي وا

خصائي النفسي الرياضي، فقد وضعوا علم النفس الرياضي في مرتبة عالية واعترفوا 
 
هميته في اال

 
با

خصائي النفسي 
 
همية تواجد اال

 
كيدهم على ا

 
سفرت على تا

 
إيصالهم إلى منصات التتويج، كما ا
 . (139، ص  2004)السقاء،  الرياضي للعمل مع الالعبين في الفرق 

سفرت النتائج Martin et al (2005وقد اختلفت نتائج دراستنا هذه مع ما توصل إليه 
 
( حيث ا

ن المستوى التنافس
 
ن  على ا

 
خصائي علم النفس الرياضي ال

 
ي لالعبين يؤثر على اتجاهاتهم نحو ا

همية العامل 
 
فكارهم عن دور وا

 
الالعبين المتميزين قد تعرضوا لضغوط المنافسة وطوروا ا

داء والذي نتج عنه اتجاه إيجابي نحو مبادئ ومفاهيم علم النفس 
 
النفسي في االرتقاء بمستوى اال

خرون، الرياضي
 
 .(145، ص  2015  )الشافعي و ا

( في دراسته حول مدى إدراك الرياضيين 2004كما اختلفت مع ما توصل إليه السقاء )
خصائي النفسي الرياضي واتجاهاتهم نحوه )دراسة استطالعية(، حيث 

 
السعوديين لمفهوم اال

خصائي النفسي 
 
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الالعبين نحو اال
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لعاب الفردية الري
 
لعاب الجماعية مقارنة باال

 
)السقاء، اضي يمكن عزوها لنوع الرياضة لصالح اال

 .(143، ص  2004
 خاتمة
سفرت التي النتائج على وبناءا والتطبيقية النظرية  المعطيات خالل من

 
 من الدراسة عليها ا

همية التحضير النفسي من وجهة ن خاللها إبراز
 
كا

 
 ابر )ذكور/إناث(ظر العبي الفرق الوطنية ا

ظل غياب التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي، واتجاهاتهم نحو المحضر النفسي في 
داء 

 
جل تطوير ك فاءة اال

 
ساسية وركيزة للتدريب الرياضي الحديث من ا

 
والذي يعد  دعامة ا

الرياضي وإعطاء التحضير النفسي نفس المكانة والدرجة مع التحضير البدني، التك تيكي 
 :مهاري. نستنتج ما يليوال

كابر )ذكور/إناث(. مع غياب فروق دالة -
 
همية يدركها العبو الفرق الوطنية ا

 
للتحضير النفسي ا

 إحصائيا في إدراكهم وفقا لبعض المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، سنوات الخبرة(.
كابر )ذكور/إناث( اتجاهات إيجابية نحو المحض-

 
ظل ر النفسي في يمتلك العبو الفرق الوطنية ا
للمحضر النفسي الرياضي، مع غياب فروق دالة إحصائيا في  غياب التكوين المتخصص

 وفقا لبعض المتغيرات )الجنس، التخصص الرياضي، سنوات الخبرة(.اتجاهاتهم  
 اقتراحات

 بها العمل يمكن االقتراحات والتي بعض تقديم إليها، يمكن التوصل تم التي النتائج على بناء
خرى تعزيز دور  ستفادةواال 

 
منها في تحسين مكانة عملية التحضير النفسي من جهة، ومن جهة ا

همها المحضر النفسي الرياضي في الطاقم الفني للفرق الوطنية، ونوجز
 
 يلي: فيما ا

التركيز على عمليات اإلعداد والتحضير النفسي الرياضي الحديثة واستخدام الطرق والتقنيات -
جل الرفع من ك فاءة الرياضي وتحسين النتائج الرياضية.الحديثة في هذا ال

 
 مجال من ا

إعطاء التحضير النفسي الرياضي مكانته، فعملية التحضير للمنافسة ال تتم إال بتكاثف وترابط -
 كل الجوانب. 

تمكين المدربين من الحصول على تكوينات حديثة في مجال التحضير النفسي لالعبين -
دوات التحضير النفسي الفعالة في  وتمكينهم من التحكم في

 
ظل غياب التكوين طرق وا
 .المتخصص للمحضر النفسي الرياضي

نه المخول باالعتناء -
 
العمل على تفعيل التكوين المتخصص للمحضر النفسي الرياضي ال

بالتحضير النفسي للرياضيين في الفرق الوطنية وكذا االهتمام بصحتهم النفسية وتعزيز دافعيتهم 
 .النتائج  لتحقيق
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لفت انتباه المسؤولين على قطاع الشباب والرياضة في مختلف المستويات على الضرورة الملحة -
طقم الفنية للفرق الوطنية ومرافقة 

 
لتواجد المحضر النفسي الرياضي المتخصص ضمن اال

 الرياضيين في مختلف المحافل الرياضية.
 قائمة المراجع: 

حمد البيومي علي البيومي ) -1
 
خصائي النفسي 2010ا

 
(، اإلعداد المهني والتوصيف الوظيفي لال

الرياضي في منظومة اإلعداد المتكامل للفرق الرياضية،  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
 والتوزيع، االسكندرية.

مين فوزي، و طارق محمد بدر الدين )  -2
 
حمد ا

 
(، سيكولوجية الفريق الرياضي، القاهرة، 2001ا

 ربي.دار الفكر الع
همية اإلعداد النفسي في المجال الرياضي، مجلة رصين للدراسات 2020حليم شريفي ) -3

 
(، ا

نشطة الرياضية وعلوم الحركة، المجلد  
 
 .01، العدد  01اال
(، اإلعداد النفسي لدى اختصاصي  ي النصف الطويل في الجزائر دراسة 2018حمزة عبد النوز ) -4

كابر ذكور، مخبر عل
 
 07وم وممارسة النشاطات البدنية والرياضية والفنية، المجلد ميدانية لفئة اال

 .01العدد  
شرف شرف ) -5

 
خصائي النفسي الرياضي، 2010رشا محمد ا

 
داء اال

 
(، قائمة لتقييم جودة ا

لفية الثالثة، المجلد  -التربية البدنية والرياضية  -المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر 
 
تحديات اال

 .13العدد     01
(، دور التحضير النفسي في تنمية اإلنجاز الرياضي هند العبي كرة القدم 2021فيان زهواني )س -6

بحاث نفسية وتربوية ، 
 
جريت على بعض فرق الرابطة الوالئية بالبويرة، مجلة ا

 
دراسة ميدانية ا

 .01العدد   11المجلد  
ثر التحضير النفسي على نتائج المنافسة عند الع2007سليم بزيو ) -7

 
بي النخبة في كرة (، ا

كابر-الطاولة 
 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية -صنف ا

 والرياضية، سيدي عبد هللا، جامعة الجزائر، الجزائر.
حمد عدنان ) -8

 
داء التنافسي في 2011سليم بزيو، و مقبل عون ا

 
(، اإلعداد النفسي وظاهرة اال

لة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة، المجلد الرياضة، دفاتر مخبر المس
 
العدد  06ا

02. 
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حمد السقاء ) -9
 
خصائي 2004صالح بن ا

 
(، مدى إدراك الرياضيين السعوديين لمفهوم اال

النفسي الرياضي واتجاهاتهم نحوه: دراسة استطالعية، المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم 
 .43الرياضة، العدد  

(، اإلعداد النفسي في التدريب والمنافسة، )اإلصدار 2020ي حسين هاشم الزاملي )عل -10
ول(، العراق: دار الضياء للطباعة.

 
 اال
(، مدخل إلى علم النفس، )اإلصدار 2014عماد عبد الرحيم زغلول، و علي فاتح الهنداوي ) -11
 (، العين، اإلمارات العربية المتحدة: دار الك تاب الجامعي.8

نشطة الرياضية 2019ؤاد عبد الحميد السعيد عمرو )ف -12
 
(، دراسة تحليلية التجاهات العبي اال

خصائي النفسي الرياضي، المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة، 
 
بمحافظة الدقهلية نحو دور اال

 .18العدد  
خرون ) -13

 
حمد محمد الشافعي، و ا

 
خصائ2015محمد ا

 
ي (، اتجاهات العبي كرة القدم نحو اال

 .24النفسي الرياضي، المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية العدد  
(، التحضير النفسي الرياضي ومدى مساهمته في تحسين نتائج 2009محمد خلوف ) -14

رياضي  ي النخبة لكرة القدم الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية 
 ، الجزائر.البدنية والرياضية، سيدي عبد هللا

حمد  -15
 
حمد البيومي علي البيومي، و محمد الشافعي محمد ا

 
شقر، ا

 
مين اال

 
مصطفى محمد ا

خصائي النفسي الرياضي، مجلة كلية التربية الرياضية 2015)
 
(، اتجاهات العبي كرة القدم نحو اال

 .24العدد  
 : دار الفكر العربي.(، القاهرة2(، التدريب الرياضي الحديث )اإلصدار  2001مفتي حماد )  -16

17- Debois, N. (2005), Intégrer l'entraînement mental dans la préparation de 
l'athlète: quelques exemples de mise en œuvre, Revue AEFA. 
18- GUEYE, A. I. (2010), Problématique de l'impact de la préparation 
psychologique sur le niveau de performance. Senegal : Institut National 
Supérieure de l'éducation populaire et de sport (I.N.S.E.P.S). 
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 ياجات الخاصةواقع الممارسة النفسية في المدرسة الدامجة لفئة ذوي الحت
 الجزائر  -   02ط د.بوشارب  مريم، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  
 الجزائر  -  02د. حافري زهية غنية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 مقدمة:

سعت الدولة الجزائرية للتك فل بفئة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية وذلك بوضع   
طفال القابلين للدمج من هذه

 
الفئة وبمختلف اإلعاقات مع نظائرهم العاديين في بيئة تربوية  اال

و ما يعرف بالتربية الدمجية، وإلنجاح هذه االستراتيجية المتعددة االتجاهات التربوية، 
 
واحدة ا

اإلجتماعية  وحتى اإلقتصادية تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لتذليل الصعوبات والمعوقات التي 
ن  فعالية هذه الفكرة الفتية والدخيلة عن الوسط التربوي العادي، قد تحد وبشكل كبير من

 
وال

فراد فائت مختلفة من حيث الخصائص 
 
هذه السياسة تسعى لخلق تفاعل وتماس مباشر بين ا

الفيزيولوجية، التربوية والنفسية في نفس البيئة التربوية كان لزاما وضع فريق -الجسمية
خصائي بيداغوجي، بيداغوجي تربوي متعدد التخصصات وا

 
لذي يضم: معلم متخصص، ا

خير كلف من طرف مديرية النشاط االجتماعي بمهام 
 
خصائي نفساني، هذا اال

 
رطفوني وا

 
خصائي ا

 
ا

، ولكي يكون هذا 2009نوفمبر  9من المرسوم التنفيذي المؤرخ في  89محددة وفقا للمادة 
خصائي النفساني مؤهل للقيام بهذه المهام وبصفة فعالة ف

 
ي مختلف مراحل عملية الدمج اال

ن 
 
انطالقا من التشخيص إلى حل مختلف المشاكل التي قد تصادفه في الميدان، يجب ا

دائية خالل تكوينه الجامعي التي يدركها في محيطه 
 
يك تسب مجموعة من المعارف والمهارات اال

مام صعوبة كبيرة لتطب
 
حيان يجد نفسه ا

 
نه وفي معظم اال

 
يق ما تم اك تسابه المهني فيما بعد، إال ا

رض الواقع، ويعزى هذا الشرخ للعديد من المتغيرات ك قصر فترة 
 
خالل مساره التكويني على ا

التكوين الجامعي، عدم توفر االختبارات النفسية، غياب التربصات الميدانية والدورات التدريبية 
ى معرفة واقع الفعالة. ولتسليط الضوء على كل ما سبق سنحاول في دراستنا هذه الوقوف عل

خصائي النفساني لفئة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية. وعليه 
 
الممارسة المهنية لال

خصائي النفساني لفئة ذوي 
 
تي: ما واقع الممارسة المهنية لال

 
يمكن صياغة التساؤل كاال

 االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية؟

همية الدراسة:  -1
أ
 ا
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خصائي النفساني للممارسة المهنية في ظل تسليط الضوء على طبي-
 
عة الصعوبات التي تواجه اال

 اك تسابه للمعارف خالل فترة التكوين الجامعي.

رض -
 
ليات فعالة لتطبيق ما تم اك تسابه خالل المسار التكويني الجامعي على ا

 
محاولة إيجاد ا

 الواقع.
هداف الدراسة:  -2

أ
 ا

خص-
 
 ائي النفساني في الوسط المدرسي الدامج.التعرف على واقع الممارسة المهنية لال

قسام المدمجة.-
 
خصائي النفساني المكلف بالممارسة النفسية في اال

 
 إبراز دور اال

جرائية:  -3  تحديد المصطلحات ال 

خصائي الممارسة المهنية:  -1.3
 
ساليب العالجية التي يستخدمها اال

 
وهي الطرق والتقنيات واال

دية مهامه م
 
ثناء تا

 
قسام المدمجة بالمدرسة النفساني ا

 
ع فئة ذوي االحتياجات الخاصة في اال

 العادية.

خصائيين النفسانيين: -2.3
أ
هم االشخاص الذين تم تعينهم من طرف مديرية النشاط  ال

قسام 
 
اإلجتماعي والتضامن ويتولون مهام مهنة الممارس النفساني لذوي اإلعاقات المختلفة با

فراد عي
 
داة جمع البيانات خالل سنة خاصة بمدرسة عادية. وهم ا

 
نة الدراسة الذين تطبق عليهم ا

2021/2022.  
وضع التالميذ الذين لديهم إعاقة ما مع نظائرهم العاديين في فصول دراسية  الدمج: -3.3

و في فصول خاصة بمدرسة عادية.
 
 واحدة، ا

من الناحية هم التالميذ الذين لديهم إعاقات مختلفة سواء ذوي الحتياجات الخاصة:  -4.3
و اضطراب انفعالي، ويزاولون 

 
الحسية )سمع، البصر(، تخلف عقلي، اضطرابات التواصل ا

 تعلمهم بصفوف الدمج بمدرسة عادية في المرحلة االبتدائية.
خر يعاني من  المدرسة الدامجة: -3.5

 
وهي التي تجمع فئتين مختلفتين بين طفل عادي واال

 الك تساب فرص التعلم ومهارات التكيف اإلجتماعي.   إعاقة ما في محيط مدرسي واحد، وذلك
ول: دمج ذوي الحتياجات الخاصة 

أ
 المطلب ال

 تعريف ذوي الحتياجات الخاصة:   -1
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ي الذين "2003»عالء الدين كـفافي يشير  
 
فراد الذين ينحرفون عن المتوسط اإلحصائي، ا

 
: اال

ك ثريتهم، وعلى ذلك فهذه ال
 
و ا
 
فراد ا

 
ذكياء، كما تشمل يختلفون عن عامة اال

 
فراد اال

 
فئة تشمل اال

فراد 
 
يضا اال

 
فراد متوسطو الذكاء، وتشمل هذه الفئة ا

 
ن معظم اال

 
فراد منخفضي الذكاء، باعتبار ا

 
اال

مراض 
 
و ذوي اال

 
فراد ذوي اإلصابات الجسمية ا

 
و العقلية، كذلك اال

 
ذوي اإلعاقات الجسمية ا

ن تؤثر على نشاطهم الجسمي،  
 
وسلوكهم المعرفي والوجداني واإلجتماعي، المزمنة، والتي يمكن ا

وال، وفي الوسط الذي يعيشون فيه ثانيا". 
 
نفسهم ا

 
ساليب تكيفهم مع ا

 
وفي عادات توافقهم وا

حمد خليفة، مراد على عيسى،  
 
 (18-17، ص2015)وليد السيد ا

ن المقصود  and kukic,gottlib ,auffmanكل من"   يعرف تعريف الدمج: -2
 
": فهم يرون ا

قرانهم دمجا زمنيا، وتعليميا وإجتماعيا بال
 
طفال غير العاديين المؤهلين مع ا

 
دمج هو دمج اال

حسب خطة وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة تقرر حسب حاجة كل طفل على حده ويشترط 
فيها وضوح المسؤولية لدى الجهاز اإلداري والتعليمي والفني في التعليم العام والخاص. 

 (298، ص2014ناجي منور السعايدة،    )مصطفى نوري القمش،

نواع الدمج:    -3
أ
نواع الدمج نورد منها:ا

 
 هناك العديد من ا

جتماعي: -1.3 يتم تجميع ذوي االحتياجات الخاصة المتماثلة من حيث نوع  الدمج المكاني وال 
اإلعاقة في فصول دراسية خاصة داخل نطاق المدراس العادية، بحيث يتعلمون فيها وفقا 

واستراتيجيات دراسية خاصة تناسب احتياجاتهم غالبية الوقت وتقتصر مشارك تهم مع لبرامج 
نشطة الالمنهجية، وفي 

 
وقات الراحة واال

 
قرانهم العاديين على االحتكاك والتفاعل خالل ا

 
ا

نشطة اإلجتماعية والمدرسية والرياضية والفنية والرحالت، ويتسم هذا الشكل من الدمج على 
 
اال

قل بتقليل ا
 
لبعد المادي بين ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين، وتلبية االحتياجات اال

حمد خليفة، مراد علي عيسى، مرجع سابق، 
 
االجتماعية والتفاعل اإلجتماعي. )وليد السيد ا

    (57ص

تي:2001يشير »عبد المطلب القريطي سنة
 
 ": إلى نماذج دمج ذوي االحتياجات الخاصة وهي كاال

ن  :الدمج الكلي  -2.3
 
ويعني وضع التالميذ المعاقين في فصول العاديين طوال الوقت على ا

كاديمية الالزمة من المعلمين لتلبية االحتياجات 
 
يتلقى معلم الفصل العادي المساعدة اال

 التعليمية الخاصة للتالميذ ويحبذ الدمج لذوي اإلعاقات البسيطة كضعاف السمع واإلبصار.
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الميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين لفترة من الوقت يوضع التالدمج الجزئي:  -3.3
يوميا بحيث ينفصلون بعد هذه الفترة عنهم في فصل مستقل لتلقي مساعدات تعليمية متخصصة 

 (353-352، ص2010وذلك داخل المدرسة ذاتها. )إيمان فؤاد كاشف،  

لية الدمج المدرسي:  -4
 
 وتتمثل في:  ا

ل زيارة مسئولي ومشرف التربية الخاصة والتحاور مع مديري تهيئة المدرسة للدمج من خال -
همية الدمج.

 
 برامج التربية الخاصة وشرح ا

هل الطفل بمواعيد التسجيل في المدرسة وتحضيرهم لزيارة المدرسة.  -
 
 إعالم ا

سرة الطفل المعاق على واجباته المنزلية، وضرورة تعليمه في المنزل من  -
 
قيام المعلم باطالع ا

سرة.قبل  
 
فراد اال

 
 ا

طفال للطفل المعاق، ومن  -
 
كد فريق العمل من الطريقة التي يعامل بها المعلمين واال

 
يتا

نشطة المدرسية بما يتناسب مع قدراته.
 
 مشارك ته في جميع اال

مهات والشرح  -
 
باء واال

 
طفال المعاقين في اجتماعات مجلس اال

 
طرح موضوع الدمج المدرسي لال

همية 
 
مور، ا

 
ولياء اال

 
بنائهم لال

 
نظام الطفل المعاق في المدرسة وكيفية تعاونهم لتيسير تقبل ا

 (36، ص2009للطفل المعاق. )بطرس حافظ بطرس،
عضاء الفريق البيداغوجي(:  -5

أ
خالل  تم استخالص ذلك منالقائمون على عملية الدمج )ا

 االطالع على مختلف القوانين المتعلقة بالدمج والواقع المهني ما يلي:

يتم تعينه من طرف مديرية النشاط اإلجتماعي، مهامه تدريس  لم تعليم متخصص:مع -1.5
 تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. 

خصائي نفساني:  -2.5
أ
خصائي نفساني من طرف مديرية النشاط اإلجتماعي على مختلف ا

 
تعيين ا

االحتياجات  المدارس الدامجة، للمتابعة المشكالت السلوكية والنفسية المصاحبة للتالميذ ذوي
و المدمجة. 

 
قسام الخاصة ا

 
 الخاصة المتواجدون في اال

رطفوني: -3.5
أ
خصائي ا

أ
رطفوني من طرف مديرية النشاط اإلجتماعي على  ا

 
خصائي ا

 
تعيين ا

مختلف المدارس الدامجة، للمتابعة مشكالت النطق والكالم المصاحبة للتالميذ ذوي 
قسام الم

 
و الخاصة.االحتياجات الخاصة المتواجدون في اال

 
 دمجة ا
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خصائي بيداغوجي: -4.5
أ
خصائي بيداغوجي من طرف مديرية النشاط اإلجتماعي على  ا

 
تعيين ا

مختلف المدارس الدامجة، للمتابعة المشكالت التربوية المصاحبة للتالميذ ذوي االحتياجات 
قسام المدمجة.

 
 الخاصة المتواجدون في اال

خصائي النفساني 
أ
 المطلب الثاني: ماهية ال

خصائي النفساني:  -1
أ
الن باينو )تعريف ال

 
خصائي النفساني Alain Paineau)يعرف ا

 
ن اال

 
" با

فراد. فهو يستعمل طرق خاصة 
 
العيادي هو الذي يدرس الحياة العاطفية، العقلية والسلوكية لال

 (357، ص2015للتحليل، التقييم والعالج النفسي واإلرشاد والوقاية". )برزوان حسيبة،  
خصائي النفساني:خصائص  -2

أ
خصائي النفساني ومنها ما  ال

 
ن يتسم بها اال

 
هناك سمات البد ا

مريكية 
 
وردتها اللجنة الخاصة بالتدريس لعلم النفس اإلكلينيكي في جمعية علم النفس اال

 
ا

خصائي النفسي وهو كما يلي: 
 
وضحته قائمة )كارل روجرز( عن خصائص وسمات اال

 
وكذلك ما ا
 " 2002"شقير،  

ن يتمتع  الرغبة -
 
ن يتمتع بقدر عالي من االستبصار، ا

 
خرين ومعاونتهم، ا

 
في مساعدة اال

كاديمي عالي ومستوى الئق 
 
ن يكون على مستوى ا

 
بمستوى عالي من الضبط االنفعالي والذاتي، ا

ن تكون لديه القدرة على المرونة والقيادة واإلبداع والصبر وحسن 
 
من الذكاء اإلجتماعي، ا
ساس الثقافي االصغاء، حب االستط

 
الع، المثابرة، المسؤولية، القدرة على ضبط النفس، اال

صالة وسعة الحيلة، احترامه لكل 
 
خرين، اال

 
الواسع، القدرة على تكوين العالقات الطيبة مع اال

، 2011إنسان وتقبله، القدرة على فهم السلوك اإلنساني. )فالح بن صنهات الدلبحي العتيبي، 
 (42ص
خصائي ا -3

أ
خصائي النفساني طبقا للمادة لنفسانيمهام ال

 
وفقا للمرسوم  89: تتحدد مهام اال

 ما يلي:  2009نوفمبر سنة   08الموافق   1930ذو القعدة عام    20مؤرخ في  359-09التنفيذي رقم
ي العيادي حسب  -1

 
تطبيق الروائز النفسية وتفسيرها والقيام بالتشخيص النفسي وإبداء الرا

 الحالة.
و المجلس النفسي المشاركة في ا -2

 
جتماعات فريق التك فل المتعدد االختصاصات وفي اللجنة ا

 التربوي.
سباب مختلفة.   -3

 
 المشاركة في التك فل بضحايا الصدمات النفسية الناجمة عن ا

شخاص الذين تتوفر فيهم شروط قبول بالمؤسسة.  -4
 
 ضمان الفحص الخارجي لال

شخاص المتك فل بهم   -5
 
 .                                                                             في المؤسسةضمان مرافقة عائالت اال

 الجانب التطبيقي:
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 المنهج الوصفي الكيفي الكمي.  المنهج المستخدم:  -1
  مجالت الدراسة:  -2
ساسية على مستوى والية سطيف.  المجال المكاني:  -

 
 تم إجراء الدراسة اال

 .2022/  2021فيفري سنة  05جانفي إلى غاية    20من    المجال الزمني:  -
 عينتا الدراسة:  -3
 عينة الدراسة الميدانية:3-1
خصائيين النفسانيين والمتكونة من )  

 
خصائيين نفسانيين من 08تمثلت عينة الدراسة في اال

 
( ا

صل )
 
( موجودين على مستوى المدارس الدامجة بوالية سطيف. تم اختيارهم بطريقة قصدية 11ا

 موزعين حسب الجنس والوظيفة على مستوى المدارس الدامجة بوالية سطيف. 
 (: يمثل خصائص العينة حسب الوظيفة والجنس.1الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 عينة الدراسة الكيفية:  3-2
 
 
خصائيتين نفسانيتيناختارت الباحثة إجراء مقابلة وطرح مجموعة من اال

 
بطريقة  سئلة على ا

تزاوالن مهامهما في مدرستين مختلفتين مطبق بهما نظام الدمج إحداهما بابتدائية  عشوائية
خرى بابتدائية "مخلوفي صالح بدائرة بوقاعة سطيف".

 
 "حرافة علي بلدية سطيف" واال

خصائيين النفسانيين:  -4
أ
ول: الستبيان مع ال

أ
 الجزء ال

خصائي هل فتر  -1س
 
داء مهنة اال

 
ساسية ال

 
ة التكوين الجامعي كافية الك تساب المعارف اال

 النفساني؟
 نعم                         ال                      نوعا ما   

موضوع رسالة التخرج من التكوين الجامعي تحتوي على شق تطبيقي خاص للممارسة  -2س
 النفسية؟

 ال                    نعم                     
 هل قمت بتربص ميداني للممارسة النفسية خالل فترة التكوين الجامعي؟ -3س

 الوظيفة
 الجنس

خصائي نفساني
 
 ا

 00 ذكر

نثى
 
 08 ا

 08 المجموع
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 نعم                        ال                                      
 هل كانت تسهيالت خالل إجراء عملية التربص الميداني من طرف المؤسسة المستقبلة؟  -5س

 ال                    نوعا ما                نعم          
 هل قمت بتطبيق إحدى االختبارات خالل فترة التربص الميداني  -5س

 نعم                        ال                    نوعا ما
 هل استفدت من المؤطر خالل فترة التربص الميداني؟ -6س

         نعم                         ال        
دائية للممارسة المهنية  -7س

 
داء المهارات اال

 
ثناء التكوين الجامعي كافية ال

 
هل فترة التربص ا

خصائي النفساني؟
 
 لال

 نعم                         ال                    نوعا ما
ثناء فترة التكوين الجامعي هل تم التطرق إلى الفائت المستهدفة من عملية الدم -8س

 
ج من ا

سباب، الخصائص، التشخيص والبرامج العالجية؟
 
 حيث اال

 نعم                         ال                    نوعا ما
خصائي نفساني مع ذوي االحتياجات الخاصة في  هل -9س

 
تشعر بالرضا في مهنتك الحالية كا

 المدرسة العادية؟
 نوعا ما            نعم                          ال         

 تحليل الستبيان:  4-1
خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي العادي  (:2الجدول رقم ) 4-1-1

 
يوضح استجابات اال

داء مهنة  -على السؤال: 
 
ساسية ال

 
هل فترة التكوين الجامعي كافية الك تساب المعارف اال

خصائي النفساني؟
 
 اال

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %00 00 نعم

 %87.5 07 ال

 %12,5 01 نوعا ما

 %100 08 المجموع
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ن فترة التكوين 
 
خصائيين النفسانيين يؤكدون على ا

 
ن معظم اال

 
عاله. ا

 
ظهرت القراءة اإلحصائية ا

 
ا

نها %12,5(في حين عبرت نسبة )%87,5الجامعي غير كافية الك تساب المعارف بنسبة )
 
( على ا

 كافية نوعا ما.   
 
 
ن فترة التكوين الجامعي غير كافية والتي تعزى ومنه نستنتج ا

 
جمعوا على ا

 
خصائيين ا

 
ن جل اال

هيل 
 
سباب متعددة منها قصر فترة التكوين الجامعي، قصر فترة التربص الميداني، عدم تا

 
لال

 الطالب في كيفية تطبيق االختبارات النفسية.
خصائيين النفسانيين في  (:3الجدول رقم) 4-1-2

 
الوسط المدرسي العادي يوضح استجابات اال

موضوع رسالة التخرج من التكوين الجامعي تحتوي على شق تطبيقي خاص  - على السؤال:
 للممارسة النفسية؟

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %100 08 نعم

 %00 00 ال

 %100 08 المجموع

  
خصائيين النفسانيي   

 
ن جميع اال

 
عاله. ا

 
ثناء إعداد رسالة يتبين لنا من القراءة اإلحصائية ا

 
ن ا

 (.%100التخرج تناولوا الجانب التطبيقي خاص بالممارسة النفسية بنسبة )
ن نقوله إلزامية الطالب بإعداد مذكرة التخرج من طرف الجامعة للحصول   

 
وعلى العموم ما يمكن ا

 على الشهادة المتحصل عليها )لليسانس، ماستر(.
خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي العادي يوضح استجابات اإل (:4الجدول رقم) 4-1-3

 هل قمت بتربص ميداني للممارسة النفسية خالل فترة التكوين الجامعي؟  -  على السؤال:

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %100 08 نعم

 %00 00 ال

 %100 08 المجموع

 
خصائيين النف

 
ن جميع اال

 
عاله. ا

 
سانيين قاموا بإجراء من خالل القراءة اإلحصائية للجدول ا

 (.%100التربص الميداني في مختلف المؤسسات بنسبة )
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ن مذكرة التخرج تحتوي على جانب تطبيقي يتطلب إجراء تربص ميداني.  
 
 وهذا ما يعكس لنا ا

خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي العادي  (:5الجدول رقم) 4-1-4
 
يوضح استجابات اال

الت خالل إجراء عملية التربص الميداني من طرف المؤسسة هل كانت تسهي - على السؤال:
 ؟المستقبلة

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %50 04 نعم

 %00 00 ال

 %50 04 نوعا ما

 %100 08 المجموع

 
نه هناك تعادل في النسبتين إذ قدرت نسبة 

 
عاله. على ا

 
ظهرت القراءة اإلحصائية للجدول ا

 
ا
يالت خالل إجراء فترة التربص الميداني من طرف المؤسسات ( والمتمثلة في التسه50%)

نه هناك عراقيل تمنع إجراء التربص الميداني.%50المستقبلة. في حين عبرت نسبة )
 
 ( على ا

ن المؤسسات المستقبلة إلجراء التربص الميداني قانونيا تسمح للطلبة   
 
وما يمكن تفسيره ا

رغم الترخيص القانوني. وهذا ما يعكس لنا  بذلك، في حين نجد صعوبات في بعض المؤسسات
ساليب الردع لمسؤولي المؤسسات الرافضة إلجراء التربص الميداني.   

 
 غياب ا

خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي العادي  (:6الجدول رقم) 4-1-5
 
يوضح استجابات اال

  داني؟هل قمت بتطبيق إحدى االختبارات خالل فترة التربص المي  -  على السؤال:

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %87,5 07 نعم

 %12.5 01 ال

 %100 08 المجموع

 
خصائيين النفسانيين قاموا 

 
ن جل اال

 
عاله. يظهر لنا ا

 
من خالل القراءة اإلحصائية للجدول ا

(، في حين %87,5بتطبيق إحدى االختبارات خالل فترة التربص الميداني بنسبة قدرت ب )
 ( على عدم تطبيق االختبارات النفسية.%12,5عبرت نسبة )
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خصائيين االستعداد لمثل هذه التربصات التي تزيد من المهارات   
 
ما يمكن استنتاجه لدى اال

دائية للممارسة المهنية فيما بعد.
 
 اال
خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي العادي  (:7الجدول رقم) 4-1-6

 
يوضح استجابات اال

 استفدت من المؤطر خالل فترة التربص الميداني؟هل    -  على السؤال:

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %50 04 نعم

 %12,5 01 ال

 %37,5 03 نوعا ما

 %100 08 المجموع

     
خصائيين النفسانيين استفادوا من المؤطر خالل 

 
غلبية اال

 
ن ا

 
عاله. ا

 
ظهرت القراءة اإلحصائية ا

 
ا

( على استفادتهم منه نوعا ما. 37.5%في حين عبرت نسبة) (.%50فترة التكوين بنسبة قدرت )
ما النسبة المقدرة ب  

 
خير خالل فترة التربص الميداني.ل(  (12,5%ا

 
 م تستفيد من هذا اال

خر. في 
 
خصائيين استفادوا من المؤطر بدافع حب المساعدة واحترام اال

 
ك ثر اال

 
ن ا

 
ومنه نستنتج ا

خر. وهذا ما يعكس لنا حين الذين استفادوا نوعا ما والغير المس
 
و ال

 
تفيدين من المؤطر لسبب ا

دية مهامه والملم بالصفات الواجب توفرها فيه. 
 
خصائي الناجح المؤهل لتا

 
 الصورة الحقيقية لال

خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي العادي  (:8الجدول رقم) 4-1-7
 
يوضح استجابات اال

ثناء التكو - على السؤال:
 
دائية للممارسة هل فترة التربص ا

 
داء المهارات اال

 
ين الجامعي كافية ال

خصائي النفساني
 
 ؟المهنية لال

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %00 00 نعم

 %62.5 05 ال

 %37,5 03 نوعا ما

 %100 08 المجموع

 



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

199 

 

كدوا   
 
خصائيين النفسانيين ا

 
ك ثر من نصف اال

 
ن ا

 
عاله. ا

 
من خالل القراءة اإلحصائية للجدول ا

دائية للممارسة المهنية بنسبة على 
 
داء المهارات اال

 
ن فترة التكوين الجامعي غير كافية ال

 
ا

نها    37.5%)(. في حين عبرت نسبة )62,5%)
 
 كافية نوعا ما.ا

رض الواقع الذي يواجهه   
 
وهذا ما يعكس لنا الفجوة )الشرخ( بين ما هو نظري وتطبيقي على ا

ثناء تعينه للقيام بالمهام ال
 
خصائي ا

 
خصائي نفساني. اال

 
 مكلف بها بصفته ا

خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي العادي  (:9الجدول رقم) 4-1-8
 
يوضح استجابات اال

ثناء فترة التكوين الجامعي هل تم التطرق إلى الفائت المستهدفة من عملية  -على السؤال: 
 
ا

سباب، الخصائص، التشخيص والبرامج العالجية
 
 ؟الدمج من حيث اال

 %النسبة التكرارات ستجاباتاال 

 %00 00 نعم

 %00 00 ال

 %100 08 نوعا ما

 %100 08 المجموع

 
ن جميع االخصائيين النفسانيين   

 
عاله يتضح لنا جليا. ا

 
من خالل القراءة اإلحصائية للجدول ا

نه تم التطرق للفائت المستهدفة لعملية الدمج نوعا ما بنسبة قدرت ب )
 
 (.%100يقرون على ا

خصائيين النفسانيين لم يتطرقوا بشكل مفصل لمختلف و  
 
ن اال

 
على هذا االساس نستنتج ا

قوالهم. وهذا ما يعكس لنا قصر 
 
اإلعاقات وخصوصا في التشخيص والبرامج العالجية حسب ا

 والتفرعات السنوية بالنسبة لكل تخصص. LMD) فترة التكوين الجامعي وخصوصا مع نظام )
خصائيين النفسانيين في الوسط المدرسي ي (:10الجدول رقم) 4-1-9

 
وضح استجابات اال

خصائي نفساني مع ذوي  -العادي على السؤال: 
 
هل تشعر بالرضا في مهنتك الحالية كا

 االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية؟

 %النسبة التكرارات االستجابات

 %60,5 05 نعم

 %12.5 01 ال

 %25 02 نوعا ما

 %100 08 المجموع
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خصائيين النفسانيين يشعرون بالرضا مع ذوي   

 
ن معظم اال

 
عاله. ا

 
يظهر لنا من خالل الجدول ا

(. في حين عبرت نسبة %60,5االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية بنسبة قدرت ب )
ما النسبة المقدرة ب ) ( على رضاهم25%)

 
( ال يشعرون بالرضا مع هذه الفئة في %12,5نوعا ما. ا

قسام ال
 
 مدمجة.اال

ن معظم االخصائيين يشعرون بالرضا مع هذه الفئة بدافع الرحمة والشفقة. في 
 
وعليه نستنتج ا

خصائيين الذين يشعرون نوعا ما بالرضا والذين ال يشعرون بالرضا على حسب 
 
حين باقي اال

قوالهم يمارسون مهنتهم في إطار عقود ما قبل التشغيل.  وعلى ضوء هذا يتضح لنا ان االدماج
 
 ا

دية مهامه.
 
 المهني يزيد في تحفيز العامل على تا

خصائيتين النفسانيتين  الخاصة  الجزء الثاني: المقابلة
أ
 مع ال

ولى: -
أ
وهي « قامت الطالبة الباحثة بإجراء مقابلة بمدرسة »حرافة علي ببلدية سطيف المقابلة ال

ل مختلفة لإلعاقات من بين المدارس المطبق بها نظام الدمج منذ ظهوره حيث توجد فيها فصو
خصائية النفسانية "م" والحاصلة على شهادة لليسانس تخصص 

 
المدمجة، فكانت المقابلة مع اال

سنوات( مع ذوي االحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي   3علم النفس العيادي ولها خبرة منذ )
دناه.

 
سئلة واإلجابة عليها كما هي مبينة ا

 
 العادي. وذلك بطرح مجموعة من اال

 ما هي الفائت المستهدفة لعملية الدمج في المدرسة العادية؟  -1س
 تتمثل في اإلعاقة السمعية، التوحد، متالزمة داون، اإلعاقة الذهنية الخفيفة.  -1ج
ثناء فترة التكوين الجامعي هل تم التطرق إلى الفائت المستهدفة من عملية الدمج من  -2س

 
ا

سباب، الخصائص، التشخيص والبرا
 
 مج العالجية؟حيث اال

ما فيما يخص بعض اإلعاقات مثال متالزمة داون بصفة عامة   -2ج
 
تم تناول اإلعاقات بصفة عامة. ا

نواعها لم يتم التطرق لها وصادفتني في الممارسة الميدانية فقط. 
 
 معروفة، لكن ا

خصائي نفساني في المدرسة الدامجة؟  -3س
 
 ماهي المهام المكلف بها بصفتك ا

ساليب عالجية، تشخيص االضطرابات واإلعاقات وك تابة تقارير الحاالت، تعديل السل -3ج
 
وك با

ولياء إال التوحد وضعيفي 
 
تطبيق االختبارات نفسية، إجراء مقابالت عياديه مع الحاالت واال

 السمع وزارعي القوقعة ليس مع الطفل بل الولي.
 مارسة النفسية ؟هل هناك روائز واختبارات نفسية معتمدة من طرف الوصاية للم -4س
ال توجد اختبارات ولم يتم إعطاءها لنا من طرف الوصاية للممارسة النفسية بل من مجهود  -4ج

خصائي العيادي(.
 
 شخصي )من طرف اال
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 هل تم التطرق خالل فترة التكوين الجامعي لمختلف الروائز النفسية؟   -5س
إلى معظمها خالل فترة التكوين  تم التطرق إلى بعض االختبارات النفسية ولم يتم التطرق  -5ج

 الجامعي.
من خالل التكوين الجامعي بإمكانك تطبيق مختلف الروائز المتعلقة بمختلف اإلعاقات -6س

 وتفسير نتائجها؟
كن مؤهلة لتطبيق االختبارات النفسية المتعلقة بمختلف اإلعاقات. بل مجهود  -6ج

 
ال لم ا

 لميدان.شخصي باإلضافة إلى التربصات الخارجية في ا
ثناء  -7س  

 
خصائي النفساني كعنصر في المجلس النفسي التربوي. هل يسمح لك بالمشاركة ا

 
اال

 عملية تشخيص تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة القابلين للدمج في المدرسة العادية؟
ساسي في المجلس النفسي البيداغوجي لتشخيص تالميذ ذوي  -7ج

 
خصائي عنصر ا

 
نعم اال

خذوا ذلك بعين االعتبار.االحتياجات الخاص
 
 ة القابلين للدمج في المدرسة العادية. لكن لن يا

 في حالة ما إذا تم استدعائك لعملية التشخيص. ما هي المقاييس التي تعتمد عليها؟  -8س
 اختبار رسم العائلة، اختبار رسم الرجل، مقياس السلوك العدواني.  -8ج
ي العيادي حسب كل إعاقة ضمن ما تم هل يمكنك القيام بالتشخيص النفسي وإبدا -9س

 
ء الرا

 التطرق إليه خالل فترة التكوين الجامعي؟
 نوعا ما بفضل التربصات الميدانية خارج الكلية.  -8ج
سباب مختلفة؟ وما  -10س

 
هل تشارك في التك فل بالضحايا الصدمات النفسية الناجمة عن ا

 ة التكوين الجامعي؟دورك في هذه الحالة من خالل المعارف المتناولة في فتر 
نعم تم التك فل بهم: كالرفض من المدرسة العادية والتنمر على الطفل وتعنيفه، وذلك من   -10ج

 خالل التربص لمذكرة لليسانس "الصدمة النفسية".
بنائهم لبعض المشكالت  -11س

 
ثناء تعرض ا

 
هل ترافق عائالت تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ا

و التربوية؟ ما
 
 هي الحلول التي تقترحها في هذه الحالة؟  السلوكية ا

ساليب للتخفيف والتقليل من شدة  -11ج
 
نعم. الحلول: توعية الولي وإعطاءه إرشادات وا

 المشكالت.
خصائي نفساني كيف يمكنك تفعيل الممارسة النفسية في إنجاح عملية الدمج  -12س

 
بصفتك ا

 المدرسي لذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية؟
م ال،  -12ج

 
وال معرفة التشخيص النفسي والطبي للحاالت المستهدفة للدمج هل هي قابلة ا

 
ا

توفير الوسائل واالختبارات النفسية للتك فل بالحاالت، توفير البيئة المناسبة ومك تب خاص 
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خصائي مما يشكل مشاكل مع فريق العمل)معلم 
 
خصائي النفساني، عدم تدخل في مهام اال

 
لال

 ي ارطفوني(.متخصص، اخصائ
رض  -13س

 
هل هناك صعوبات تمنع من تطبيق ما تم تناوله خالل التكوين الجامعي على ا

 الواقع )بين ما هو نظري وتطبيقي(؟
النظري موجود والتطبيقي منعدم، عدم توفر المقاييس واالختبارات النفسية في الكلية، ال  -13ج

الميداني، فترة التربص الميداني غير توجد تسهيالت في المؤسسات العمومية إلجراء التربص 
، عدم وجود مؤطرين LMD) )كافية، فترة التكوين الجامعي غير كافية خصوصا مع نظام 

ثناء فترة التربص الميداني. 
 
 مؤهلين ا

قسام المدمجة بالمدرسة  -14س
 
خصائي النفساني في اال

 
ما هي نظرة الطاقم التربوي للمهنة اال

 العادية؟
نه إضافي في وسطهم.غير معترف ب  -14ج

 
 ها، يتعرض للتنمر والتقليل من قيمته، يعتبر ا

داء  -15س
 
خصائي النفساني في إطار عقود ما قبل التشغيل هل يؤثر على ا

 
تمارس مهنة اال

 مهامك؟ 
خصائية نفسانية(.  -15ج

 
ثر كبير في نفسي )عمل مقيد تعسفي، فرض مهام غير مكلف بها كا

 
 نعم ا

 ات تكوينية من طرف الوصاية )مديرية النشاط اإلجتماعي(.هل هناك ورشات ودور   -16س
خيرة إنشاء دورات  -16ج

 
في السابق ال توجد دورات وورشات تكوينية من قبل، لكن في الفترة اال

 غير فعالة دون تطبيق اختبارات ومقاييس على الحاالت المستهدفة لعملية الدمج.
ل فترة التكوين الجامعي والممارسة الميدانية ماهي االقتراحات التي تراها مناسبة من خال -17س

خصائي النفساني؟ 
 
 للتفعيل دور اال

ولى من  -17ج
 
تمديد فترة التكوين الجامعي، تمديد فترة التربص الميداني إبتداءا من السنة اال

التكوين الجامعي، ترخيص خاص يفرض على المؤسسات المستقبلة للسماح للطالب إلجراء 
شيرة من الكلية لتطبيق االختبارات النفسية، التربص الميداني ب

 
كمل وجه، إنشاء مخابر بتا

 
ا

وضع مؤطرين مؤهلين للتكوين الطالب من حيث تطبيق االختبارات وتشخيص االضطرابات، 
خصائيين النفسانيين، في التربص 

 
إنشاء ورشات للتدريب على المقابلة العيادية خاص باال

ن يكون المؤطر مؤهل.
 
 الميداني يجب ا

: قامت الطالبة الباحثة بإجراء مقابلة بمدرسة »مخلوفي صالح بدائرة بوقاعة المقابلة الثانية -
وهي من بين المدارس المطبق بها نظام الدمج حيث توجد فيها فصول مختلفة « سطيف

خصائية النفسانية "ش" والحاصلة على شهادة 
 
لإلعاقات المدمجة، فكانت المقابلة مع اال
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سنوات( مع ذوي االحتياجات الخاصة 5لم النفس العيادي ولها خبرة منذ )لليسانس تخصص ع
سئلة واإلجابة عليها كما هي مبينة 

 
في الوسط المدرسي العادي. وذلك بطرح مجموعة من اال

دناه.
 
 ا

 ما هي الفائت المستهدفة لعملية الدمج في المدرسة العادية؟  -1س
مة داون، اإلعاقة الذهنية الخفيفة )الفشل تتمثل في اإلعاقة السمعية، التوحد، متالز  -1ج

 المدرسي(.
ثناء فترة التكوين الجامعي هل تم التطرق إلى الفائت المستهدفة من عملية الدمج من  -2س

 
ا

سباب، الخصائص، التشخيص والبرامج العالجية؟
 
 حيث اال

عملية  تم التطرق إلى اإلعاقات بصفة عامة. ولكن لم يتم التفصيل الدقيق وخصوصا في -2ج
 التشخيص والبرامج العالجية. 

خصائي نفساني في المدرسة الدامجة؟  -3س
 
 ماهي المهام المكلف بها بصفتك ا

ولياء، ك تابة التقارير في نهاية  -3ج
 
تعديل السلوك، تطبيق االختبارات، إجراء مقابالت مع اال

 .كل فصل وكل سنة
 صاية للممارسة النفسية؟ هل هناك روائز واختبارات نفسية معتمدة من طرف الو -4س
 .ال توجد اختبارات معتمدة من طرف الوصاية ولكن من اجتهادي الخاص )بتوفيرها( -4ج
 هل تم التطرق خالل فترة التكوين الجامعي لمختلف الروائز النفسية؟   -5س
ثناء إجرا -5ج

 
ء تم التطرق إلى بعض االختبارات النفسية ولكن هناك اختبارات لم نسمع عنها إال ا

 .التربص الميداني مثل اختبار" تيتش"
من خالل التكوين الجامعي بإمكانك تطبيق مختلف الروائز المتعلقة بمختلف اإلعاقات  -6س

 وتفسير نتائجها"؟
بإمكاني تطبيق بعض االختبارات ك تقدير الذات واختبار رسم العائلة. وهناك اختبارات ال  -6ج

ستطيع تطبيقها كاختبار كولومبيا
 
 .ا

ثناء  -7س
 
خصائي النفساني كعنصر في المجلس النفسي التربوي هل يسمح لك بالمشاركة ا

 
اال

 عملية تشخيص تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة القابلين للدمج في المدرسة العادية؟
ثناء عملية التشخيص.   -7ج

 
 ال يسمح لي بالمشاركة ا

 قاييس التي تعتمد عليها؟في حالة ما إذا تم استدعائك لعملية التشخيص. ما هي الم  -8س
ك ثرية  -8ج

 
تقدير الذات، اختبار رسم الرجل، اختبار رسم العائلة، اختبار رسم الشجرة، واال

 اختبار الذكاء.
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ي العيادي حسب كل إعاقة ضمن ما تم  -9س
 
هل يمكنك القيام بالتشخيص النفسي وإبداء الرا

 التطرق إليه خالل فترة التكوين الجامعي؟
ستطيع  -8ج

 
القيام بالتشخيص النفسي في اإلعاقات المستهدفة للدمج إال اضطراب التوحد ال ا

ستطيع تشخيص اإلعاقة الذهنية مثال.
 
نني تعاملت مع هذه الفئة. وال ا

 
 ال
سباب مختلفة؟ وما  -10س

 
هل تشارك في التك فل بالضحايا الصدمات النفسية الناجمة عن ا

 ة في فترة التكوين الجامعي؟دورك في هذه الحالة من خالل المعارف المتناول
ساليب العالج السلوكي المعرفي مثال في حالة تعرض  -10ج

 
ستطيع وذلك من خالل ا

 
نعم ا

وظف نظرية الك ف بالنقيض.
 
 الطفل للخجل ا

بنائهم لبعض المشكالت  -11س
 
ثناء تعرض ا

 
هل ترافق عائالت تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ا

و التربوية؟ ما هي الحل
 
 ول التي تقترحها في هذه الحالة؟السلوكية ا

بنائهم مثال في النظام  -11ج
 
قوم بإرشادهم في متابعة ا

 
طفال التوحد ا

 
ولياء ا

 
نعم خصوصا مع ا

 الغذائي.
خصائي نفساني كيف يمكنك تفعيل الممارسة النفسية في إنجاح عملية الدمج  -12س

 
بصفتك ا

 المدرسي لذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية؟
عضاء الفريق البيداغوجي، توفير االختبارات من قبل الوصاية، توفير البيئة  -12ج

 
التعاون مع ا

قسام 
 
طفال الغير العاديين في اال

 
خصائي النفساني، توعية الطاقم التربوي بقبول اال

 
المناسبة لال

 العادية.
رض هل هناك صعوبات تمنع من تطبيق ما تم تناوله خالل التكوين الجامعي على  -13س

 
ا

 الواقع )بين ما هو نظري وتطبيقي(؟
نقص في التكوين )قصر فترة التكوين(، عدم توفر االختبارات، فترة التربص الميداني غير  -13ج

ستطيع تطبيق االختبارات التي تم التطرق لها خالل فترة التكوين الجامعي على 
 
كافية، ال ا

 الجانب النظري فقط.
قسام المدمجة بالمدرسة ما هي نظرة الطاقم التربوي  -14س

 
خصائي النفساني في اال

 
للمهنة اال

 العادية؟
طفال العاديين من نفس المدرسة الدامجة.  -14ج

 
 معترف به ويطلبون يد المساعدة حتى لال

داء  -15س
 
خصائي النفساني في إطار عقود ما قبل التشغيل هل يؤثر على ا

 
تمارس مهنة اال

 مهامك؟ 
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داء المه -15ج
 
كيد يؤثر على ا

 
خصائي ا

 
ام، مقيدين، فرض مهام وعدم تحديد الدور الحقيقي لال

 النفساني.
 هل هناك ورشات ودورات تكوينية من طرف الوصاية )مديرية النشاط اإلجتماعي(؟  -16س
نوعا ما توجد دورات ولكن ليس فعالة إال اجتهاد شخصي وإجراء دورات تكوينية على  -16ج

ثمان مكلفة.
 
 االختبارات با

االقتراحات التي تراها مناسبة من خالل فترة التكوين الجامعي والممارسة الميدانية ماهي  -17س
خصائي النفساني؟ 

 
 لتفعيل دور اال

تمديد فترة التكوين الجامعي، التعمق في االضطرابات والبرامج العالجية، الرجوع الى  -17ج
قل )سنوات(، تمديد فترة التكوين  3سنوات( بدال من ) 4نظام الكالسيكي )

 
 3الميداني على اال

شهر( و)
 
سبوع، توفير االختبارات النفسية على مستوى الجامعة، ترخيص للطلبة  3ا

 
مرات( في اال

ثناء فترة 
 
ن يكون المؤطر ا

 
للدخول للمؤسسات المستقبلة إلجراء التربص الميداني، يجب ا

ساتذة مختصين في تطبيق اال 
 
هيل ا

 
ختبارات على التربص ذو ك فاءة الستفادة الطالب منه، تا

 مستوى الجامعة وتلقينها للطلبة.
 استنتاج عام:

خصائي النفساني لفئة ذوي االحتياجات 
 
من خالل بحثنا المتمثل في واقع الممارسة المهنية لال

قسام المدمجة. وما يمكن استخالصه من خالل المقابلتين الميدانية والكيفية، 
 
الخاصة في اال

نه هناك فجوة )الشرخ( بين ما هو نظري )التكوين  وبإجماع المختصين النفسانيين على
 
ا

 الجامعي( والتطبيقي )واقع الممارسة المهنية( والمتمثلة في:
مراض واالضطرابات -

 
ساسية التي تخص اال

 
قصر فترة التكوين الجامعي وبخصوص المقاييس اال

قل.
 
ربعة سنوات( على اال

 
 والتي من المفروض تدرس للمدة )ا

ميداني والتي تعتبر همزة وصل بين النظري والواقع الميداني والتي في قصر فترة التربص ال-
قل ثالثة سنوات.

 
ن يكون على اال

 
ما ما يجب ا

 
 الغالب ما تكون مدتها شهر في الواقع، ا

غياب التنسيق بين الجامعة والمؤسسات المستقبلة للمتابعة إجراء التربص الميداني والذي في -
جل ا

 
 لحصول على العالمة فقط.الغالب ما يكون شكلي لال

رفض بعض المؤسسات للطلبة إلجراء التربص الميداني والذي يعتبر جزء من فترة التكون -
 الجامعي.

ثناء فترة التكوين الجامعي في حصة -
 
عدم تطبيق االختبارات النفسية وإجراء المقابلة العيادية ا

 رية من طرف الطلبة. التطبيق والتي تكون في الواقع هذه الحصة إلقاء البحوث النظ
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 غياب مخابر مجهزة بالوسائل الضرورية كاالختبارات النفسية على مستوى الجامعة.-
 خالصة:

ساسيان اإللمام التام 
 
خصائي النفساني في الوسط المدرسي الدامج شقان ا

 
تتطلب مهنة اال

يني بمختلف المك تسبات النظرية يكمله تطبيق مك ثف لهذه المك تسبات خالل المسار التكو
الجامعي والتربص الميداني وهذان الشقان المتكامالن يسمحان فيما بعد بممارسة فعالة على 
طر علمية فعالة من 

 
رض الواقع في المحيط المهني. لهذا يجب وضع استراتيجية قائمة على ا

 
ا

خصائي النفساني في مختلف المؤسسات المهنية على 
 
طرف خبراء ومختصين للتفعيل دور اال

كمل وجه.
 
 ا

خذت االقتراحات على حسب ما صرحت به اإلخصائيتين على السؤال السابع عشر القتراحات: 
 
ا

والمتمثل في: ماهي االقتراحات التي تراها مناسبة من خالل فترة التكوين الجامعي والممارسة 
خصائي النفساني؟

 
 الميدانية للتفعيل دور اال

ربعة سن-
 
قل )ا

 
 وات( بدال من )ثالثة سنوات(.تمديد فترة التكوين الجامعي على اال

قل للمدة عام.-
 
 تمديد فترة التربص الميداني على اال

 إنشاء مخابر بالجامعة مجهزة بمختلف الوسائل واالختبارات النفسية. -
تدريس حصة التطبيق في المخابر المجهزة بالوسائل حتى يتم التكوين الفعال للتكييف بين ما -

 قي في حصة التطبيق.هو نظري في حصة المحاضرة وتطبي
مراض العقلية والمراكز التي تحتوي على -

 
بعث الطلبة إلى الخرجات الميدانية كمستشفى اال

مراض بشكل ملموس وليس نظري فقط.
 
 مختلف اإلعاقات للمعرفة االضطرابات ومختلف اال

خصائيين ذوي ك فاءة في كيفية تطبيق االختبارات وإجراء المقابالت العيادية لل-
 
هيل ا

 
تدريب تا

 الطلبة وتجهيزهم للممارسة الميدانية.
فرض قوانين صارمة على المؤسسات المستقبلة للسماح للطلبة بإجراء فترة التربص الميداني -

كمل وجه.
 
 على ا

 تخصيص مؤطرين مؤهلين وذوي ك فاءة لإلشراف على الطلبة المتربصين.-
 قائمة المراجع:

ساليب  مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة (، التربية الخاصة2010إيمان فؤاد كاشف) -1
 
وا

 إرشادهم، دار الك تاب الحديث، القاهرة.
خصائي النفساني العيادي في 2016برزوان حسيبة) -2

 
(، الرضا المهني والك فاءة المهنية لدى اال

 .27الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، العدد
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ي الطفولة المبكرة، دار المسيرة للنشر (، سيكولوجية الدمج ف2009بطرس حافظ بطرس) -3
ردن.

 
 والتوزيع والطباعة، عمان، اال

خصائي اإلكلينيكي من وجهة نظر العاملين 2011فالح بن صنهات الدلبحي العتيبي) -4
 
(، دور اال

في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على 
منيةدرجة الماجستير في ال

 
 .علوم اإلجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم اال

نوفمبر سنة  08الموافق  1930ذو القعدة عام  20مؤرخ في  359-09لمرسوم التنفيذي رقم ا -5
2009. 

(، قضايا ومشكالت معاصرة في التربية 2014مصطفى نوري القمش، ناجي منور السعايدة) -6
ردن.الخاصة، دار المسيرة للنشر والتوزيع و

 
 الطباعة، عمان، اال

حمد خليفة، مراد علي عيسى) -7
 
(، االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة 2015وليد السيد ا

 .)التخلف العقلي(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية
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طفال من وجهة نظر

أ
 المربيات؟  واقع الممارسات النفسية في رياض ال

 الجزائر  -  02د عيساني مصعب، جامعة محمد لمين دباغين سطيف   ط.
 الجزائر  -   02د  بوربيع فتحي، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  . ط

 
  
 مقدمه  -1  

 
 
هم مراحل إعداد الفرد من جميع النواحي الجسمية والعقلية تشكل السنوات اال

 
حد ا

 
ولى للطفل ا

طفال
 
وذلك من  وتوسيع المدارك ومجاالت نشاطتلعب دورا هاما في تحسين  واالجتماعية وروضه اال

-اجتماعيا -صحيا -ذهنيا-التعلم) بدنيا  و خالل تنميه قدرات الطفل الذي هو محور عمليه التربية
نفسيا ( خصوصا في ظل المشاكل المتزايدة المرتبطة بغياب الصحة النفسية و العقلية ،من الضروري 

طفال  
 
هميه كبيرة لصحته النفسية وتنميتها من خالل الموافق على رياض اال

 
خذ بعين االعتبار وإيالء ا

 
اال

هداف 
 
ركان التعليمية إلى تحقيق ا

 
والبرامج التعليمية التي يقابلها الطفل داخل الروضة حيث تسعى اال

نه في غياب صحة الطفل النفسية في هذا السن المبكرة يصبح من ا
 
لصعب وفوائد تعليمية والتربوية ال

في المراحل الالحقة الضبط والتحكم في هذا الطفل وهذا ما تسعى إليه المربيات في الروضة تسعى إلى 
تحقيق التوافق النفسي والتوازن االنفعالي وإضافة إلى اك تسابهم المهارات االجتماعية المتنوعة 

دائية وما بعدها حيث لمواجهه المشاكل والموافق التي تعترضهم في حياتهم في مرحله الدراسة االبت
تسعى المربية في الروضة إلى تقديم خدمه نفسيه و تربوية فرديه وجماعية هدفها الحفاظ على شخصيه 
هداف التعلم، كما 

 
الطفل متزنة خالية من االضطرابات وتهيئه الظروف التي تؤدي إلى ذلك وتحقيق ا

نماط السلوكية وعادات نفسيه تساع
 
ده على تحقيق ذاته و تهدف إلى تعمل على إكساب المتعلم اال

طفال هي مؤسسة تربوية اجتماعيه 
 
توسيع مداركه االجتماعية والنفسية وتكوين الصداقات. رياض اال

هيال سليما لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية حتى ال يشعر الطفل باالنتقال 
 
هيل الطفل تا

 
تسعي إلى تا

التامة في ممارسه نشاطاته واك تشاف قدراته المفاجئ من البيت إلى المدرسة حيث تترك له الحرية 
وميوالته وإمكاناته وبذلك فهي تسعى إلي مساعدة الطفل على اك تساب المهارات وخبرات جديدة  

(،إن الممارسة النفسية تمثل جوهر ومحور العملية التربوية و التعلمية في 2006)د/عصام فارس 
ن المربية في الروضة تمثل

 
طفال باعتبار ا

 
 القدوة .  رياض اال

شكالية:    -2  ال 
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عمار التي تمتد من مرحلة الوالدة إلي مرحلة 
 
تشكل مرحلة الطفولة في مجملها سلسلة متصلة تضم اال

المراهقة حيث يمر الفرد من خاللها بعدد من المراحل التي تميز كل منها بخصائص محددة 
لة الطفولة المبكرة ،المتوسطة واضحة .تقسم هذه المراحل بشكل عام إلي ثالثة مراحل رئيسية :مرح

خرة.
 
 ،المتا

ي من نهاية الرضاعة وحتي دخول الطفل 6-3ويطلق علي مرحلة الطفولة المبكرة من عمر)
 
(سنوات ا

ولي المتمثلة في البيت إلي بيئته الثانية المتمثلة رفي الروضة 
 
المدرسة، وفيها ينتقل الطفل من بيئته اال

 
 
و الحضانة وتعد هذه المرحلة من ا

 
خطرها وفيها تتشكل مكوناته ا

 
هم المراحل التي يمر بها الطفل وا

النفسية واالجتماعية والثقافية والبيولوجية وتتنامي فيها قدراته العقلية ومكوناته اإلبداعية ، وفيها 
وضاع البيئة 

 
سرة وا

 
و المتجانسة وفق ما تمليه عليه ظروف اال

 
يكسب العديد من السلوكيات المتباينة ا

ساسي وتهيئة طفل المحيطة ب
 
ه لذا تصبح هذه المرحلة  التربة الخصبة لإلعداد اال

غبري،
 
 (.  2005المستقبل)اال

همية هذه المرحلة العمرية وحساسيتها كونها خزان للمشاعر ومختلف التوجهات واالنطباعات 
 
ونظرا ال

راء المربيات اللواتي يع
 
قرب إلي المختلفة لبقية المراحل العمرية وذلك من خالل استطالع ا

 
تبرن اال

ك ثر دراية 
 
شخاص مالحظة لسلوكياته وتعامالته وسماته العاطفية و االجتماعية،وهن اال

 
ك ثر اال

 
الطفل وا

هميتها كون من تخصصات علم االجتماع وعلم النفس،قد دفعنا هذا ل طرح التس  اؤل 
 
بهذه المرحلة وا

ت ي: كيفية التعرف علي واقع المم  ارسة النفسية في رياض ا
 
طفال من وجهة نظر المربيات ؟.اال

 
 ال

 التساؤل العام:  -3
طفال؟  -

 
ي مدي يكون واقع الممارسات النفسية مهم من وجهة نظر المربيات في رياض اال

 
 إلى ا

 التساؤلت الجزئية :  3-1
طفال داخل الروضة؟ -1

 
 هل استخدام االختبارات يساعد المربيات علي فهم سلوكيات اال

طفال هل استعمال المراقبة  -2
 
داخل المستمر وسيلة ناجعة في التعرف علي الممارسة النفسية لال

 ؟الروضة
لعاب دور في اك تشاف وفهم الممار   -3

 
طفال داخل الروضة؟سهل لال

 
 ات النفسية لال

 الفرضية العامة:-4
طفال

 
 من وجهة نظر المربيات الكشف عن واقع الممارسات النفسية مهم وضروري في رياض اال

 لجزئية:الفرضيات ا  4-1
طفال داخل الروضة.  -1

 
 استخدام االختبارات يساعد المربيات علي فهم سلوكيات اال

طفال    -2
 
 داخل الروضة.استعمال المراقبة المستمر وسيلة ناجعة في التعرف علي الممارسة النفسية لال
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لعاب دور في اك تشاف وفهم الممار   -3
 
طفال داخل الروضة.سهل لال

 
 ات النفسية لال

همية ا  -5
أ
 لدراسة:ا
همية النظرية:  -5-1

أ
 ال

حد الموضوعات المهمة في مجال علم النفس  
 
ن هذه الدراسة تناولت ا

 
 -1 ا
طفال.  -2

 
 تفيد الدراسة في إبراز دور المربيات في رياض اال

ثيرها علي بقية المراحل العمرية .-3
 
 التعرف علي مرحلة الطفولة المبكرة ومدي تا

نها مساعدة المربيات في الجانب النفسي.توفير بعض المعلومات التي من    -4
 
 شا

همية التطبيقية:   -5-2
أ
 ال

 تساعد نتائج هذه الدراسة في إظهار الجانب اإليجابي للمربيات.-1
نها تجري في بيئة تفتقر لمثل هذه الدراسات.  -2

 
همية هذه الدراسة ا

 
 تزيد من ا

 يجب االعتناء بها ورعايتها.تعتبر هذه الدراسة إضافة علمية لهذه المرحلة الحساسة التي    -4
هداف الدراسة:  -5-3

أ
 ا

طفال.-1
 
 إلقاء الضوء علي جانب مهم هو واقع الممارسات النفسية في رياض اال

طفال.  -2
 
 تحسيس المربيات بضرورة التعرف علي الممارسات النفسية في رياض اال

ليات للكشف عن الممارسات النفسية في رياض  -3
 
طفال.  معرفة ضرورة استعمال طرق وا

 
 اال

 حديد المصطلحات:  -6
طفال:   -6-1

أ
 رياض ال

طفال عن عمر 
 
سنوات وتسعي إلي توفير الشروط التربوية  6إلي  3هي مؤسسات تربوية تستقبل اال

المناسبة والجو المالئم لرعاية الطفل من النواحي الجسدية والنفسية والعقلية واالجتماعية 
 (.  2008جميعها.)سلوي مرتضي .

 الروضة: طفل  -6-2
طفال والذي يتراوح عمرة من 

 
سنوات وتعتبر هذه الفترة هي  6-4المقصود به الطفل الملتحق برياض اال

كبر )محامده ندي عبد 
 
نها فترة النشاط اال

 
فترة المرونة والقابلية للتعلم وتطوير المهارات كما ا

 (. 2005الرحيم
جرائيا:    ا 

 ثالثة إلي سن السادسة والذي هو محل دراستنا.يقصد به الطفل الذي يلتحق بالروضة من سن ال
 مربية الروضة -6-3
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خذ بيدهم نحو التكيف والنمو بما يزودهم     
 
طفال وتنشئتهم واال

 
هي المسؤولة عن تربيه مجموعة من اال

به من الخبرات الالزمة والمهارات المتنوعة وبما يتناسب وخصائصه المختلفة في هذه المرحلة العمرية 
 نهاج محدد.وذلك وفق م

طفال في الروضة داخل غرقة النشاط وخارجها من خالل 
 
يضا: اإلنسانة التي تقوم بتربية اال

 
وعرفت ا

هداف التربوية للروضة.)هناء قاسم  
 
طفال وتهدف من خالل عملها إلي تحقيق اال

 
تعايشها اليومي مع اال

 (.  2010محمود،
جرائيا:  المربية ا 

ابعة صباحا حتي الخامسة مساءا وتقوم بالتربية واإلشراف علي هي التي تعمل بالروضة من الساعة الس
طفال ما بين  

 
 سنوات وتسعي إلكساب الطفل المبادئ والقيم .  6-3اال
 الممارسة النفسية:-6-4

هي مجموعة التصرفات والسلوكيات وردات الفعل التي تصدر من الطفل في محيطه إما اتجاه زمالئه او 
خرين ،سواء كانت في االتجاه المعلمات والتي يستخدمها ال

 
و التفاعل مع اال

 
طفل لمعالجة الموافق ا

و السلبي.
 
 اإليجابي ا

جراءات المنهجية للدراسة:  -7  ال 
 الدراسة الستطالعية:   -7-1
همية إلي    

 
دوات الدراسة بل تتعدى هذه اال

 
هم الخطوات لبناء ا

 
تعد الدراسة االستطالعية واحدة من ا

حتي نهايتها وذلك بما تقدمه من تصورات حول جوانب الدراسة انطالقا من ضبط الدراسة من بدايتها 
ولية مرورا بتحديد اإلشكالية والفروض وصوال إلي إجراءات الدراسة الميدانية.

 
 المالحظات اال

طفال والتقينا خاللها المسؤولين عن الروضات      
 
حيث قمنا بزيارة ميدانية إلي روضات اال

ولية حول موضوعنا عن الروضة ومعرفة والمستشارين النفسانيي
 
جل جمع معلومات ا

 
ن وذلك من ا

فضل طريقة إلجراء بحثنا وتجنب العراقيل 
 
جل الوصول إلي ا

 
وقات العمل إلجراء الدراسة، وهذا من ا

 
ا

صلية قصد إخضاعها للتجربة 
 
التي قد تواجهنا في دراستنا، حيث تم اختيار عينة عشوائية من العينة اال

 االستطالعية.
سؤال قمنا  22كانت دراستنا االستطالعية عبارة عن استبيان مكون من ثالث محاور تحتوي علي 

داة 10بتوزيعها عشوائيا علي 
 
روض ات بمعدل استبيان لكل روض ة، قمنا بقياس ص دق هذه اال

داة  15بطريقة االختبار وإعادة االختبار، حيث كانت المدة بينهم 
 
يوم،وقمنا بالقياس ثبات اال

وهي   0.000043طبيق معامل االرتباط )بيرسون(.حيث قمنا بحساب معامل االرتباط النتيجة بت
داة                -1و    1محصورة بين  

 
 قانون معامل االرتباط بيرسونوهذا يؤكد ثبات اال
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ول الموزع علي 

أ
 . 15/11/2021من المربيات بتاريخ  10نتائج الجدول ال

 المجموع
X1 

بدا
 
 ا
 ن(1)

 نادرا 
 ن(2)

حيانا
 
 ا
 ن(3)

 غالبا
 ن(4)

 ا                                            التكرارات
سئلة                                                      

 
 اال

 هل االختبارات النفسية المستعملة مجدية  في هذه الفترة 08 02 00 00 38

 وعب هذه االختباراتهل الطفل في هذه المرحلة يست 05 04 01 00 33

 هل تعتمد المربيات علي ك ثرة االختبارات 02 02 02 04 22

 هل يتفاعل الطفل مع هذه االختبارات 05 05 00 00 35

هل يتم االعتماد علي االختبارات في التعرف علي سبب           06 03 01 00 34
طفال المختلفة

 
 ممارسات اال

 ت في توجيه الممارسات النفسية للطفلهل تساعد االختبارا  07 02 01 00 36

هل تساعد االختبارات في التعرف علي ممارسات النفسية            05 03 01 01 32
سرة الطفل 

 
 ال

 هل تعتمد المربيات علي المراقبة المستمرة بك ثرة 09 01 00 00 39

ن المراقبة المستمرة مهمة في العمل 08 02 00 00 38
 
 هل تعتقد المربيات ا

 هل توصلك المراقبة المسترة إلي نتائج 08 02 00 00 38

 هل تكون نتائج المراقبة المستمرة دقيقة 06 03 01 00 35

 هل تتطلب المراقبة المستمرة جهدا من طرف المربيات 07 02 01 00 36

 هل دقة المالحظة ضرورية في المراقبة المستمرة 07 02 01 00 36

دات ليجاد الحلولهل تستخدم ا 05 03 01 01 32
 
 لمراقبة المستمرة كا

فضل             08 01 01 00 37
 
لعاب هي طريقة التعامل اال

 
من وجهة نظرك هل اال

 في هذه المرحلة
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لعاب في هذه  03 06 01 00 32
 
هل يستطيع الطفل استيعاب مختلف اال

 المرحلة

 هل يوصلك اللعب إلي التعرف علي مختلف ممارسات   08 02 00 00 38
 الطفل النفسية

ل عاب 05 04 01 00 34
 
 هل يقوم الطفل بالتفاعل مع اال

خري بالتوازي مع اللعب للكشف عن     04 06 00 00 34
 
هل تستعمل طرق ا
 الممارسات النفسية

دات للكشف عن  05 03 02 00 33
 
لعاب كا

 
هل يمكن االستفادة من اال

 الممارسات النفسية

لعاب 06 03 01 00 32
 
محددة تعتمدين عليها للكشف عن  هل توجد ا

 الممارسات النفسية للطفل

هل يساعدك اللعب في التعرف علي الحالة النفسية لعائلة         05 04 01 00 34
 الطفل داخل الروضة

 المجموع     758

 
 01/12/2021مربيات بتاريخ   10يوم موزع علي  15نتائج الجدول الثاني بعد  

 المجموع
X1 

بدا
 
 ا
 ن(1)

 درا نا
 ن(2)

حيانا
 
 ا
 ن(3)

 غالبا
 ن(4)

 التكرارات      
سئلة

 
 اال

هل االختبارات النفسية المستعملة مجدية  في هذه  07 02 01 00 36
 الفترة

 هل الطفل في هذه المرحلة يستوعب هذه االختبارات 05 05 00 00 35

 هل تعتمد المربيات علي ك ثرة االختبارات 02 03 04 01 26

 هل يتفاعل الطفل مع هذه االختبارات 05 03 02 00 33

هل يتم االعتماد علي االختبارات في التعرف علي سبب  06 03 01 00 35
طفال المختلفة

 
 ممارسات اال

هل تساعد االختبارات في توجيه الممارسات النفسية  05 04 01 00 34
 للطفل
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هل تساعد االختبارات في التعرف علي ممارسات  05 02 01 02 30
سرة الطفل النف

 
 سية          ال

 هل تعتمد المربيات علي المراقبة المستمرة بك ثرة 08 01 00 01 36

ن المراقبة المستمرة مهمة في  08 02 00 00 38
 
هل تعتقد المربيات ا

 العمل

 هل توصلك المراقبة المسترة إلي نتائج 07 01 02 00 35

 دقيقة  هل تكون نتائج المراقبة المستمرة 07 03 00 00 37

 هل تتطلب المراقبة المستمرة جهدا من طرف المربيات 08 01 01 00 37

 هل دقة المالحظة ضرورية في المراقبة المستمرة 07 00 02 01 31

دات ليجاد الحلول 05 04 01 00 34
 
 هل تستخدم المراقبة المستمرة كا

لعاب هي طريقة التعامل  08 00 01 01 35
 
من وجهة نظرك هل اال

فض
 
 ل في هذهاال

لعاب في هذه  05 04 01 00 34
 
هل يستطيع الطفل استيعاب مختلف اال

 المرحلة

هل يوصلك اللعب إلي التعرف علي مختلف ممارسات          07 03 00 00 37
 الطفل النفسية

ل عاب 05 04 01 00 34
 
 هل يقوم الطفل بالتفاعل مع اال

خري بالتوازي م 05 04 01 00 34
 
ع اللعب للكشف              هل تستعمل طرق ا

 عن الممارسات النفسية

دات للكشف عن      04 03 02 01 30
 
لعاب كا

 
هل يمكن االستفادة من اال

 الممارسات النفسية

لعاب محددة تعتمدين عليها للكشف عن      08 02 00 00 38
 
هل توجد ا

 الممارسات النفسية للطفل

رف علي الحالة النفسية  هل يساعدك اللعب في التع 04 04 01 01 31
 لعائلة الطفل داخل الروضة

 المجموع     752

جل استخدام قانون معامل الرتباط بيرسون.
أ
ول الثاني من ا

أ
 الجدول الثالث يمثل نتائج الجدول ال
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 المجموع
X  x y  

2Y 2X المجموع 
y 
 المجموع

X 
  التكرارات        

سئلة
 
 اال

ارات النفسية المستعملة مجدية  في هذه    هل االختب 38 36 1444 1296 1368
 الفترة

 هل الطفل في هذه المرحلة يستوعب هذه االختبارات 33 35 1089 1225 1155

 هل تعتمد المربيات علي ك ثرة االختبارات 22 26 484 676 572

 هل يتفاعل الطفل مع هذه االختبارات 35 33 1225 1089 1155

االعتماد علي االختبارات في التعرف علي        هل يتم 34 35 1156 1225 1190
طفال المختلفة

 
 سبب  ممارسات اال

هل تساعد االختبارات في توجيه الممارسات النفسية  36 34 1296 1156 1224
 للطفل

هل تساعد االختبارات في التعرف علي ممارسات       32 30 1024 900 960
سرة الطفل 

 
 النفسية ال

 هل تعتمد المربيات علي المراقبة المستمرة بك ثرة 39 36 1521 1296 1404

ن المراقبة المستمرة مهمة في    38 38 1444 1444 1444
 
هل تعتقد المربيات ا

 العمل

 هل توصلك المراقبة المسترة إلي نتائج 38 35 1444 1225 1330

 هل تكون نتائج المراقبة المستمرة دقيقة 35 37 1225 1369 1295

هل تتطلب المراقبة المستمرة جهدا من طرف        36 37 1296 1369 1332
 المربيات

 هل دقة المالحظة ضرورية في المراقبة المستمرة 36 31 1296 961 1116

دات ليجاد الحلول 32 34 1024 1156 1088
 
 هل تستخدم المراقبة المستمرة كا

لعاب هي طريقة ال 37 35 1369 1225 1295
 
تعامل    من وجهة نظرك هل اال

فضل في هذه المرحلة 
 
 اال

لعاب في         32 34 1024 1156 1088
 
هل يستطيع الطفل استيعاب مختلف اال

 هذه المرحلة
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هل يوصلك اللعب إلي التعرف علي مختلف ممارسات  38 37 1444 1369 1406
 الطفل النفسية

ل عاب 34 34 1156 1156 1156
 
 هل يقوم الطفل بالتفاعل مع اال

خري بالتوازي مع اللعب للكشف عن  34 34 1156 1156 1156
 
هل تستعمل طرق ا
 الممارسات النفسية

دات للكشف            33 30 1089 900 990
 
لعاب كا

 
هل يمكن االستفادة من اال

 عن الممارسات النفسية

لعاب محددة تعتمدين عليها للكشف عن  32 38 1024 1444 1216
 
هل توجد ا

 للطفلالممارسات النفسية  

هل يساعدك اللعب في التعرف علي الحالة النفسية    34 31 1156 961 1054
 لعائلة    الطفل داخل الروضة

 المجموع 758 752 26376 26354 25905

 حدود الدراسة: -2  

 حدد الدراسة بمحددات بشرية وزمانية ومكانية.

 
أ
 الحدود البشرية:-ا

 
 
 طفال بمدينة بوفاريك.اقتصرت الدراسة علي المربيات في رياض اال

 الحدود الزمانية:  -ب  

 20/01/2022إلي غاية    15/11/2021امتدت من الفترة 

 : الحدود المكانية  -ج

   قمنا بإجراء الدراسة الميدانية علي مستوي روضات مدينة بوفاريك والية البليدة.

 منهج الدراسة:  7-3

ن موضوع البحث هو الذي يحدد منهج الدراسة فقد ت  
 
م االعتماد علي المنهج الوصفي االستكشافي  بما ا

 وذلك باعتباره المنهج المناسب لهذه الدراسة .

 مجتمع الدراسة: -7-4
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يشمل مجتمع الدراسة كل مربيات الروضة اللواتي يمارسن مهنة التعليم داخل الروضة علي مستوي 
 والية البليدة.

 عينة الدراسة:-7-5

ما عينة الدراسة فقد كان قوامها 
 
ن يمارسن مهنتهم  35ا

 
مربية تم اختيارهم بطريقة عشوائية بشرط ا

 استبيان.  02استبيانا وإلغاء  29حاليا، وتم إسترجاع

 الدراسات السابقة والمشابهة:  -8

حالم وشويخي منال )
 
 (2021دراسة هواري ا

ميدانية  دراسة -هدفت الدراسة إلي محاولة الكشف عن واقع الممارسة النفسية في المؤسسات التربوية
حيث اعتمدوا علي المنهج االستكشافي، –علي عينة من مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي المهني

 مستشارا الذين يزاولون مهنتهم خالل فترة الدراسة.  29وتكونت العينة من  

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:-9

ول:-9-1  
أ
 عرض ومناقشة نتائج التساؤل ال

طفال هل استخدام الختبارات الن
أ
طفال يساعد المربي علي فهم سلوكيات ال

أ
فسية بصفة مع لال

 داخل الروضة؟

بدا النسبة
 
حيانا النسبة نادرا  النسبة ا

 
 استعمال االختبارات النفسية غالبا النسبة ا

هل االختبارات النفسية المستعملة        13 %41.38 09 %31.03 07 %24.13 00 %00
 مجدية في هذه الفترة

هل الطفل في هذه المرحلة يستوعب  11 %37.93 10 %34.48 07 %24.13 01 %3.44
 هذه االختبارات

هل تعتمد المربيات علي ك ثرة  06 %20.68 05 %17.24 06 %20.68 12 %41.37
 االختبارات

 هل يتفاعل الطفل مع هذه االختبارات 14 %48.28 12 %41.38 02 %6.89 01 %3.44
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هل يتم االعتماد علي االختبارات في                16 %55.17 06 %20.68 06 %20.68 01 %3.44
طفال 

 
التعرف   علي سبب ممارسات اال

 المختلفة

هل تساعد االختبارات في توجيه       21 %72.41 08 %27.58 00 %00 00 %00
 الممارسات النفسية للطفل

ي التعرف علي     هل تساعد االختبارات ف 16 %55.17 06 %20.68 05 %17.24 02 %6.98
سرة الطفل 

 
 ممارسات النفسية ال

 
نا ما نسبته  -01-يظهر الجدول رقم 

 
طفال 41.38ا

 
ن االختبارات النفسية مهمة لال

 
% من المربيات يرين ا

ن مانسبته
 
ما  31.03في مرحلة الروضة وا

 
حيانا ما تكون مهمة لهذه الفئة، ا

 
ن االختبار النفسية ا

 
% يرين ا

طفال ل
 
علي نسبة 37.93هذه االختبارات تري النسبة الغالبة  بعن استيعاب اال

 
% من المربيات وهي ا

ن الطفل يستوعب هذه االختبارات، ونسبته
 
حيانا ما يستوعب هذه 34.48ا

 
ن الطفل ا

 
% يعتقدن ا

ن 
 
ظهرت النتائج ا

 
ما عن اعتماد المربيات على ك ثرة االختبارات ا

 
% ال يعتمدون علي 41.37االختبارات ،ا
طفال مع هذه االختبارات يرى نسبته ك ثرة اإلختب

 
ن 48.28ارات،وعن تفاعل اال

 
% من المربيات ا

علي نسبة في هذا السؤال ،وعن االعتماد علي االختبارات  
 
طفال يتفاعلون مع هذه االختبارات وهي ا

 
اال

%من المربيات يعتمدن علي  55.17للتعرف علي ممارسات الطفل النفسية فكانت النسبة التي تمثل
ظهرت نسبة مرتفعة من المربيات والتي قدرت باالختب

 
يضا ا

 
% من المربيات 72.41ارات النفسية ،ا

ن االختبارات تساعد في توجيه الممارسات النفسية للطفل ومانسبته
 
%من المربيات  55.17على ا

سرة الطفل من خالل االختبارات.
 
 تساعدهم االختبارات النفسية في التعرف علي الممارسات النفسية ال

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني:  -9-2
طفال  

أ
هل استعمال المراقبة المستمر وسيلة ناجعة في التعرف علي الممارسة النفسية لال

 ؟  داخل الروضة
 

بدا النسبة
 
حيانا النسبة نادرا  النسبة ا

 
 غالبا النسبة ا

 
إستخدام المراقبة المستمرة للتعرف       

 علي الممارسات النفسية

هل تعتمد المربيات علي المراقبة  28 %96.55 01 %3.45 00 %00 00 %00
 المستمرة بك ثرة
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ن المراقبة  24 %82.7 03 %10.34 02 %6.89 00 %00
 
هل تعتقد المربيات ا

 المستمرة       مهمة في العمل

هل توصلك المراقبة المسترة إلي         25 %86.20 04 %13.79 00 %00 00 %00
 نتائج

هل تكون نتائج المراقبة المستمرة       17 %58.62 11 %37.93 01 %53.4 00 %00
 دقيقة

هل تتطلب المراقبة المستمرة جهدا       24 %82.75 04 %13.79 00 %00 01 %3.45
 من طرف المربيات

هل دقة المالحظة ضرورية في         20 %68.96 07 %24.13 02 %6.89 00 %00
 المراقبة المستمرة

هل تستخدم المراقبة المستمرة             17 %58.62 10 %34.48 01 %3.44 01 %3.44
داة  إليجاد الحلول

 
 ا

 -02-الجدول  
ن المربيات يعتمدن علي المراقبة النفسية بصورة كبيرة بنسبة 

 
ظهرت نتائج الجدول الثاني ا

 
%  96.55ا

ما عن 
 
همية المراقبة المستمرة فقد وهي نسبة مرتفعة جدا وهذا يدل علي دور المراقبة المستمرة ،ا

 
ا

ن نسبة 
 
ظهرت النتائج ا

 
يضا ظهرت النتائج بنسبة 82.75ا

 
همية ،ا

 
نها بالغة اال

 
% من المربيات تري ا

يضا نسبة جد مرتفعة.من المربيات توصلهن المراقبة المستمرة    86.20%
 
 في الغالب إلي نتائج وهي ا

ما عن دقة نتائج المراقبة المستمرة فقد كانت نسبة 
 
نهن 58.62ا

 
ي المربيات في ا

 
% وهي تعبر عن را

ن  82.75يتوصلن إلي نتائج دقيقة من خالل المراقبة المستمرة، نسبة 
 
%من المربيات يقولون با

ن  68.96المراقبة المستمرة تتطلب جهدا وهي كذلك نسبة مرتفعة،و ترى نسبة 
 
%من المربيات ا

جل المراقبة المستمرة 
 
همية المالحظة الدقيقة ضرورية من ا

 
وهي نسبة تفوق النصف وهي تدل علي ا

يضا، وتستعمل المربيات بنسبة
 
داة إليجاد 58.62المالحظة  وهي نسبة مرتفعة ا

 
% المراقبة المستمرة ا

طفال النفسية وهي نسبة تفوق النصف في احتمال واحد.
 
 حلول لممارسات اال

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث:  -9-3
لعاب دور في اكـ  

أ
طفال داخل الروضة ؟ستشاف وفهم الممار هل لال

أ
   ات النفسية لال

بدا النسبة
أ
حيانا النسبة نادرا النسبة ا

أ
لعاب في الكشف عن الممارسات     غالبا  النسبة ا

 
دور اال
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 النفسية

لعاب هي طريقة       25 %86.20 04 %13.80 00 %00 00 %00
 
من وجهة نظرك هل اال
فضل في هذه

 
 التعامل اال

هل يستطيع الطفل استيعاب مختلف        11 %37.93 17 %58.62 01 %53.4 00 %00
لعاب في هذه هذه المرحلة

 
 اال

هل يوصلك اللعب إلي التعرف علي  26 %89.65 02 %6.89 01 %3.45 00 %00
 مختلف ممارسات الطفل النفسية

ل عاب 17 %58.62 11 %37.93 01 %3.45 00 %00
 
 هل يقوم الطفل بالتفاعل مع اال

خري بالتوازي مع  13 %44.82 16 %55.17 00 %00 00 %00
 
هل تستعمل طرق ا

 اللعب     للكشف علي لممارسات النفسية

دوات      14 %48.28 12 %41.37 03 %10.34 00 %00
 
لعاب كا

 
هل يمكن االستفادة من اال

 للكشف عن الممارسات النفسية

لعاب 16 %55.17 11 %37.93 02 %6.89 00 %00
 
محددة تعتمدين عليها     هل توجد ا

 للكشف عن الممارسات النفسية للطفل

هل يساعدك اللعب في التعرف علي الحالة  14 %48.27 13 %44.82 01 %3.45 01 %3.45
 النفسية لعائلة الطفل داخل الروضة

 -03-الجدول
فضل طريقة للتعام

 
لعاب ا

 
ن اال

 
ن غالبية المربيات يرين ا

 
ظهرت نتائج الجدول الثالث ا

 
ل مع الطفل ا

لعاب تري 86.20بنسبة 
 
ماعن استيعاب الطفل لهذه اال

 
ن الطفل ال 58.62%،ا

 
% من المربيات ا

لعاب نسبة 
 
طفال مع هذه اال

 
ما عن تفاعل اال

 
لعاب غالبا وهي نسبته تفوق النصف ،ا

 
يستوعب هذه اال

لعاب داخل الروضة ،وتقودنا  58.62
 
طفال يتفاعلون مع اال

 
ن اال

 
ن %من المربيات يرون ا

 
النتائج إلي ا

خري إلي جانب اللعب في الكشف 55.17نسبة 
 
وقات طرق ا

 
غلب اال

 
% من المربيات ال تستعمل في ا

عن الممارسات النفسية للطفل وهذا يظهر مدي قيمة اللعب في هذه المرحلة، ونفس هذه النسبة من 
لعاب محددة يعتمدون عليها بذاتها للكشف عن ممارسا

 
طفال النفسية المربيات ال يعتمدن علي ا

 
ت اال

ما عن استعمال اللعب 
 
طفال المختلفة ،ا

 
ن يكشف لنا سلوكيات اال

 
ن اللعب البسيط يمكن ا

 
حيث ا

على ب 
 
دات للكشف عن الممارسات النفسية للطفل فقد كانت النسبة اال

 
% يستعملونها 48.28كا

دات للكشف ونسبة
 
دات للكشف عن ممارسات  41.37كا

 
حيانا ما يستعملون اللعب كا

 
الطفل %ا
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طفال فقد كانت نسبة الذين 
 
سر اال

 
ما عن التعرف علي حاالت الممارسات النفسية ال

 
النفسية،ا

طفالهم داخل الروضة علي التوالي 
 
سر من خالل ا

 
يستطيعون التعرف علي الممارسات النفسية لال

حيان ما تعكس لهم تصرفات الطفل الممارسات النفسية للعائلة .   44.82%غالبا، و  48.27
 
 % ا

 
 10-الستنتاجات:

 في ضوء نتائج البحث الحالي استنتج الباحثان ما يلي:
 بحوث قليلة هي التي اهتمت بدراسة الممارسات النفسية لطفل الروضة.  -
همية كبيرة في المراحل الطفولة والطفولة المبكرة بصفة خاصة.  -

 
 اللعب له ا

خالل تتبع ممارساته النفسية في  تتمكن للمربيات من التعرف علي الحالة النفسية للطفل من -
 الروضة.

طفال النفسية .  -
 
سلوب للتعرف علي ممارسات اال

 
و ا
 
ك ثر من طريقة ا

 
 يمكننا استخدام ا

ساليب متنوعة سهلة وبسيطة للكشف عن الممارسات النفسية  -
 
ليات و ا

 
تستطيع المربيات استخدام ا

 للطفل .
طفال النفسية تساعدنا في  -

 
 التعرف علي المشكالت النفسية في بداياتها .  الكشف عن ممارسات اال

 التوصيات:  -11
 توصل الباحثان إلي مجموعة من التوصيات علي ضوء نتائج البحث:

ولياء بدور الروضة في إعداد الطفل في هذه المرحلة العمرية .  -
 
 توعية اال

 االهتمام بإجراء بحوث معمقة علي هذه المرحلة العمرية الحساسة و الهامة.  -
صحاب تخصصات علم النفس واالجتماع للعمل في الروضة.  -

 
ولوية ال

 
 إعطاء اال

 إجراء دورات تدريبية للمريبات للتحكم في االختبارات النفسية للتعرف .  -
 قائمة المراجع

طفال التنشئة2006عصام فارس )-1
 
سامة للنشر  -اإلدارة-(، ك تاب رياض اال

 
نشطة، دار ا

 
اال

ردن ص
 
 .42والتوزيع عمان اال

غبري سعيد علي ) -2  
 
(، دراسة تحليلية لواقع رياض االطفال في اليمن، مؤتمر الطفولة 2005اال

 يوليو المنعقد في جامعة تعز، اليمن.18-16اليمني االول
فاق تطويرها، مجلة جامعة دمشق، 2008مرتضي سلوي ) -3

 
طفال وا

 
(، واقع مك تبات رياض اال

 .1العدد      24دمشق المجلد  
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( ،التربية البيئية لطفل الروضة، دار الصفاء للنشر و 2005عبد الرحيم )  محامدة ندى -4
ردن ص

 
 .53التوزيع ،اال

(، دور معلمة الروضة في بناء قيم االقتصادية  لدي اطفال 2010-2009الحمود هناء قاسم )  -5
طفال، جامعة دمشق.  6-5الرياض    ما بين  

 
 سنوات ، رسالة ماجستير في رياض اال
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ساليب العالجية بين الممارسة و واقع الضغوط المحيطة
أ
 مشكالت النجاح النسبي لال

الجزائر   -د. عفيفة  لعجال، جامعة محمد بوضياف المسيلة    
 

 مقدمة 

ن،  
 
صبح المجتمع اال

 
إن نظرة المجتمع الحديث إلى المرض النفسي اختلفت عن ما مضى،  فقد ا

نه مر 
 
ن هذا يحتاج إلى ينظر للمرض على ا

 
مراض،  إال ا

 
ن باقي اال

 
نه شا

 
ض يحتاج إلى العالج شا

 المزيد من التوسع في ضوء تخطيط علمي لتوفير كل الظروف المناسبة لنجاح العالج.
حد المالمح 

 
ن مسؤولية المجتمع في مجال الصحة النفسية و العالج النفسي تعتبر ا

 
و هكذا نرى ا

اج إلى عالج نفسي متخصص يهدف إلى مساعدة الفرد على الرئيسية للوجود نفسه، و هذا يحت
تحقيق التوافق مع نفسه ومع بيئته  و استغالل قدراته، حتى يستطيع مواجهة مطالب الحياة و 

 الواقع في سالم.
ن تكون متينة 

 
و يتم ذلك من خالل تهيئة مناخ عالجي مناسب لهذه العملية التي يجب ا

ساس،  منظمة البناء،  مخططة 
 
مما  اإلجراءات في إطار النظريات القائمة على فهم اإلنسان، اال

فكاره و انفعاالته و 
 
راء المريض و ا

 
يتيح فهم سلوك المريض وفق إطار مرجعي يتضمن فهم ا

من والفهم و التقبل مما يبعث 
 
مشاعره و دوافعه و حاجاته و اتجاهاته في ظروف بيئية مشبعة باال

مل و يساعده على ر
 
بطها بالمواقف المثيرة للقلق مما يشعره بالخروج منها براحة في المريض اال

هداف اإلستراتيجية للعالج.
 
 تامة و هذا يحتاج إلى تخطيط خاص للوصول إلى اال

و طالما استمر االتصال بين المريض و المعالج،  فإنه يمكن التخفيف من الضغوط على 
ك 
 
ثر فاعلية و إنتاجا في سبيل إنجاح  شفاء المريض، مما يزيد من ثراء العملية العالجية و تصبح ا

 ما هو جديد في دراسة العالقات 
 
هتم علماء النفس بهذا الموضوع  و نشا

 
المريض، حيث ا

فراد و بين الظروف المحيطة بهم و 
 
المتبادلة بين البيئة و السلوك اإلنساني و التفاعالت بين اال

ثير في هذه العملية.   
 
 هذا يعني االعتراف بالتا

مراض  كما
 
ن محور العالج النفسي حول االتصال بين المعالج و بين المريض الذي يعاني من اال

 
ا

النفسية و ما يترتب عليه من صراع نفسي،  قد يتراوح بين البسيط و المركب يقود المريض إلى 
محاولة غير ناضجة للتكيف مع الواقع و ليس االنفصال عن هذا الواقع،  حيث يكون قادر على 

ساليب تهدف إلى التعام
 
ن العالج النفسي مجموعة من اال

 
ل مع المعالج و يطلب العالج، و بما ا



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

224 

 

فكاره و مشاعره حتى تتكيف مع بيئته بشكل معقول و 
 
مساعدة المريض على تعديل سلوكه و ا

يعتمد ذلك على فهم و تبصر المريض بدوافعه الشعورية و الالشعورية و صراعاته كما يعتمد على 
ساليب العالج النفسي حول االتصال تمكينه من ت

 
علم كيفية السيطرة على مشاكله و تدور جميع ا

بين شخصين هما المعالج و المريض حيث يشجع المعالج المريض على التصريح عن كل 
بو زعيزع،   

 
 (.        11، ص  2010مخاوفه و مشاعره و خبرته دون خوف زائد.    )ا

شكالية 1  .ال 
تمثل في قيادة عملية التوازن بين ما يبنيه الفرد للواقع الداخلي و الخارجي إن الفعالية العالجية ت

ساس دوافع سلوكية جديدة، حيث 
 
ك ثر واقعية و يبني على هذا اال

 
فضل و إدراكه بصورة ا

 
بصورة ا

سس النظرية،  فالبد 
 
تتصف التحديدات المعروضة في النقطة السابقة بالعمومية فيما يتعلق باال

ن تكون العالق
 
ن يحقق العالج النفسي ا

 
ك ثر وضوحا فالبد ا

 
ة بين النظرية و الممارسة العالجية ا

ثير النفسي الهادف،  على العوامل التي تؤثر على عالقة الفرد بمحيطه 
 
 معالجة التا

 
بصفته مبدا

ضمن شروط معيارية بهدف تحسين العوامل الذاتية الجسدية و النفسية و االجتماعية للفرد كي 
 رة ظروف حياته بصورة فاعلية . يتمكن من إدا

ثير النفسي المنهجي،
 
ثيرات  فالعالج النفسي الذي يتعلق بالتا

 
يتضمن وجود تصورات حول التا

ثير بين شخصية الفرد و بين الظروف 
 
سس و قانونيات عمليات التا

 
العالجية النفسية قائمة على ا

لذي يقوم بتسخير المستوى النفسي النفسية و االجتماعية التي تخضع لها كل طرق العالج النفسي ا
ساسية حول الطبيعة 

 
االجتماعي باعتباره مدخال للموضوع بتحليل العالقة بين التصورات اال

ثيرات العالجية و التفاعلية بين اإلنسان و بيئته.
 
 االجتماعية للتا

هذا   فالتعديالت العالجية من هذا المنظور، تعديالت شاملة للمستويات النفسية و االجتماعية
ثير الذي يقاس من خالل نشاط الفرد في مجرى التنشئة االجتماعية و المحيط، حيث يتم  

 
التا

استخدام الحدث العالجي كموقع يتم فيه اك تساب خبرات في إطار البيئة االجتماعية تحتوي على 
الجية طاقات نمائية و من هنا يمكن النظر للتفاعل العالجي على انه، حدث تسهم فيه اإلجراءات الع

 في بناء شخصية المريض بالتعديالت للفرد و محيطه االجتماعي.
 (        25،  ص  2012)رضوان،   

ساليب العالجية و مشكالت 
 
حيث تناقش هذه الورقة البحثية موضوع طرق الممارسة النفسية لال

الج في النجاح النسبي مقابل الضغوط البيئية،  فإضافة إلى ما ينص عليه الباحثون لمشكالت الع
داء و قلة التمكن من الطرائق و التقنيات العالجية و عدم وجود 

 
الوطن العربي تتمثل في ضعف اال

ن تكون مزيجا غريبا من 
 
اإلشراف الذاتي و ضبط العملية و تغلب على الممارسات العالجية ا
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هدافها و مالمحها إال انه
 
مل دائم    التجريديات النظرية و التصورات الذاتية التي يصعب تحديد ا

 
هناك ا

هيال مهنيا حقيقيا  و يمارسون 
 
شخاص يمتلكون تا

 
ساليب و الطرق من خالل ا

 
في التحسن في اال

خالقي متميز.   )رضوان،   
 
ب و التزام ا

 
 (.11،  ص  2012عملهم بصبر و دا

ساسية للعالج النفسي ثم تصنيف لبعض  
 
و من خالل ذلك سوف نحاول بالتطرق لبعض المفاهيم اال

مراض ال
 
ساليب العالجية و المشكالت المتوقع حدوثها في اال

 
عراضها مع عرض مفصل لال

 
نفسية وكذا ا

 العملية العالجية و التي تؤثر على النجاح النسبي للمريض.
تي هذه الورقة البحثية لإلجابة على التساؤل التالي.

 
 حيث تا

ثر ذلك بظرو  -
 
ساليب العالجية؟ و هل يتا

 
ف الممارسة و واقع ما هي مشكالت النجاح النسبي لال

 الضغوط البيئية؟
ساسية في العالج النفسي:  .2

أ
 مفاهيم ا

حد الفروع التطبيقية لعلم النفس وهو يقوم على اإل 
 
ادة من ستفإن علم النفس العالجي هو ا

مكن الوصول إليها من نتائج هذه البحوث     و الدراسات في فروع علم النفس 
 
الدراسات التي ا

والهدف من ذلك فهم وتحديد موضوعي لمدلول السواء والالسواء وذلك النظرية والتطبيقية 
ية التي تقدم للمرضى النفسيين في مجال الفحص جبهدف زيادة ك فاءة الخدمات النفسية العال

يضا إلى فهم متغيرات 
 
هيل والعالج،  كما يهدف علم النفس العالجي ا

 
ل والتا

 
والتشخيص والما

فراد من الوقوع في الظواهر المرضيةوحدود السواء والالسواء لزيادة  
 
 .وقاية اال

ن علم النفس بصفة عامة يدرس السلوك في سوائه وانحرافه ويخدم علم الصحة النفسية 
 
وبما ا

نه علم 
 
من خالل دراساته العلمية عن طريق الوقاية والعالج ويمكن النظر إلى علم النفس على ا

والعالج النفسي كما يطبق كل مبادئ  الصحة، حيث يقدم خدماته في مجال الصحة النفسية
مراض النفسية ووفقا لذلك فهناك 

 
وطرق علم النفس في عالج المشكالت واالضطرابات واال

موضوعات ومجاالت لها عالقة وصلة وثيقة بعلم النفس العالجي يمكن التطرق إليها  مفاهيم و
 فيما يلي :

 :  الصحة النفسية.1.2
نها
 
نسبيا شخصيا  حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا يمكن تعريف الصحة النفسية با

خرين ويكون قادرا على وانفعاليا 
 
اجتماعيا مع نفسه وبيئته ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع اال

قصى حد ممكن ويكون قادرا على مواجهة مطالب 
 
تحقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته إلى ا

تتضمن التمتع بصحة العقل وسالمة السلوك وليست  والصحة النفسية حالة إيجابية الحياة
مراض النفسية 

 
سباب اال

 
ولهما شق نظري علمي يتناول الشخصية والدوافع والحاجات وا

 
ا
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عراضها وحيل الدفاع النفسي والتوافق وتعليم الناس وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإعداد 
 
وا

خصائيين والقيام للبحوث العلمية والشق الثاني
 
تطبيقي عملي يتناول الوقاية من  وتدريب  اال

مراض النفسية. )زهران  
 
 ( .10،  ص  1997المرض النفسي وتشخيص وعالج اال

ومن خالل ذلك فإن الصحة النفسية هو الدراسة العلمية للصحة النفسية وعملية التوافق 
مراض النفسية والوقاية منها وعالجها.  )إبراهيم،  و النفسي والمشكالت

 
،  1983االضطرابات واال

 (.20ص  
 (27ص   2000ري،   يسحيث تظهر الصحة النفسية في المظاهر التالية. )    

لوف  السوية:
 
ي المقبول والما

 
وهي التمتع بالسلوك العادي المعياري ا

 والغالب على حياة غالبية الناس في المجتمع 
ق االجتماعي و ويتضمن التوافق الشخصي والرضا عن النفس واالتزان االنفصالي والتوافالتوافق: 

سري والمدرسي والمهني.
 
 الزواجي واال

 ( 239،  ص  1997)عبد هللا    
خرين والتكامل  السعادة:

 
وتتضمن الشعور بالسعادة مع النفس ومع اال

 قات االجتماعية. ااالجتماعي والصد
: ويقصد به التكامل النفسي الذي يكمله تكامل الشخصية وظيفيا و ديناميا وتكامل التكامل

 فع النفسية .الدوا
هداف تحقيق الذات

 
: يتضمن فهم الذات ومعرفة القدرات وتقدير الذات وتقبلها ووضع ا

 .يمكن تحقيقها في ثقة  التي  ومستويات تطلع وفلسفة حياة  
ويتضمن ذلك مواجهة الواقع لمواقف الحياة اليومية والمشكالت وحلها مواجهة مطالب الحياة: 

سرة والعمل والعالقات االجتماعية  وتحمل المسؤولية االجتماعية في  
 
 .مجال اال

وتتضمن السلوك الموجه نحو حل المشكالت وتخفيف الضغوط عن طريق المواجهة   الفاعلية:
 المباشرة لمصدر هذه المشكالت   وتلك الضغوط. 

: تتضمن استخدام الطاقة في وقتها من غير تبديد لجهود الفرد وهو من الواقعية بدرجة الكـفاءة
هداف. من تخ

 
 طي العقبات وبلوغ اال

فكار والمشاعر والتصرفات في المواقف المختلفة.  )الشرقاوي المالءمة
 
 (. 85،  ص  1983: وتعني مالءمة اال

: وتتضمن القدرة على التوافق والتعديل لمواجهة الصراع واإلحباط وذلك لحل المرونة
 ،1984لتعلم والتجريب.)الزراد،  المشكالت بدال من تجميدها على النظم القديمة والرغبة في ا

 (.71ص  
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 توافق النفسي:.ال2.2
إن التوافق النفسي عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة بالتغيير والتعديل حتى يحدث 
التوازن بين الفرد وبيئته وهذا التوازن ينقص إشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلبات 

 .  (11،  ص 1978البيئة)مخيمر،   
وافق النفسي هو جوهر الصحة النفسية وهدف العالج النفسي ففي جميع تعريفات الصحة فالت

تي التوافق النفسي في مقدمة التعريفات فهو عملية دينامية مستمرة 
 
النفسية والعالج النفسي يا

يحاول فيها الفرد تعديل ما يمكن تعديله في سلوكه وفي بيئته وتقبل ما ال يمكن تعديله فيها،  
حدث حالة من التوازن والتوفيق بينه وبين بيئته إشباع معظم حاجاته الداخلية ومقابلة حتى ي

غلب متطلبات بيئته الخارجية. )يسري  
 
 (33،  ص  2000ا

بعاد التوافق النفسي في.   )يسري،   
 
 ( 101،  ص  1991حيث تتمثل ا

ور بقيمتها وإشباع : ويتضمن السعادة مع النفس والثقة بها والرضا عنها والشعالتوافق الشخصي
هداف وتوجيه السلوك 

 
من الشخصي والشعور بالحرية في التخطيط لال

 
الحاجات والتمتع باال

 والسعي لتحقيقها ومواجهة المشكالت الشخصية وحلها وتغيير الظروف البيئية. 
خالقيات المجتمعالتوافق الجتماعي

 
 : ويعني الذكاء االجتماعي واالتزان االجتماعي وااللتزام با

ساليب الثقافية السائدة في المجتمع. 
 
 ومسايرة المعايير االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي واال

ويتضمن السعادة الزوجية والرضا بين الزوجين واالستعداد للحياة الزوجية التوافق الزواجي: 
 وتحمل مسؤوليات الحياة والقدرة على حل مشكالتها واالستقرار الزواجي. 

س
أ
سري والقدرة على ري التوافق ال

 
سري والتماسك اال

 
سرية في االستقرار اال

 
: ويتضمن السعادة اال

والد وسالمة 
 
سرة وسالمة العالقات بين الوالدين كليهما وبينهما وبين اال

 
تحقيق مطالب اال

سرية. 
 
قارب مع القدرة على حل المشكالت اال

 
سرية مع اال

 
 العالقات اال

ء االنفعالي والثبات والضبط االنفعالي والتماسك في مواجهة : ويتمثل في الذكاالتوافق النفعالي
 المشكالت النفسية. 

خرين فيه ويتمثل في االختيار المناسب  التوافق المهني:
 
ويتضمن الرضا عن العمل وإرضاء اال

للمهنة عن قدرة واقتناع شخصي واالستعداد لها علميا وتدريبيا والدخول فيها والصالحية المهنية 
 والك فاءة واإلنتاج والشعور بالنجاح المهني.  واإلنجاز

 المرض النفسي:  . 3.2
إن المرض النفسي والصحة النفسية وجهان لعملة واحدة فحياة الفرد سلسلة من الصراعات 
واالحباطات والصدمات إذا نجح في التغلب عليها تكون الصحة النفسية وإذا فشل يكون المرض 
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ن الصحة النفس
 
ية ال يمكن دراستها إال في ضوء المرض النفسي. )الشرقاوي النفسي ومعنى ذلك ا

 (91،  ص  1983
 :حيث تتقارب تعريفات المرض النفسي وتتنوع بين اعتبار  

و  -
 
و الصدمات االنفعالية ا

 
ساسا إلى الخبرات المؤلمة ا

 
هو اضطراب وظيفي في الشخصية يرجع ا

لوان من الخبرات المؤلمة.)نعيمي،   اضطرابات الفرد مع البيئة االجتماعية التي يتفاعل معها
 
با

 ( 21،  ص  1968
و اضطراب  -

 
و الصدمات االنفعالية ا

 
هو اضطرابا وظيفي مزاجي في الشخصية يرجع إلى الخبرات ا

 (11،  ص  1968العالقات االجتماعية )ياسين،  
ساسا إلى الخبرات المؤلمة والصدمات االنفعالية -

 
 هو اضطراب وظيفي في الشخصية يرجع ا

 (25،  ص  1984الشديدة واالضطرابات في العالقات االجتماعية. )الزراد،   
عراض نفسية وجسمية مختلفة  -

 
 يبدو في صورة ا

 
هو اضطراب وظيفي في الشخصية نفسي المنشا

ويؤثر في سلوك الشخص فيعوق توافقه النفسي ويعوقه عن ممارسة حياته السوية في المجتمع 
 (36،  ص  1997الذي يعيش فيه.)زهران،   

همها الصراع  -
 
سباب نفسية ا

 
فالمرض النفسي وفقا لذلك هو اضطراب وظيفي في الشخصية ال

عراضه نفسية وجسمية واجتماعية ويبدو في شكل سلوك 
 
واإلحباط والحرمان والصدمات وا

 ( 40،  ص 2000مرضي يعوق التوافق النفسي .)يسري،   
مراض النفسية والعقلية:.تص3

أ
 نيف ال

سباب توجد تصني  
 
ساس اال

 
شهرها ما يقوم على ا

 
مراض النفسية والعقلية وا

 
فات متعددة لال

سبابها على النحو التالي. )يسري،   
 
مراض النفسية والعقلية حسب ا

 
 (43،  ص  2000وتصنيف اال

 
أ
مراض النفسية والعقلية عضوية المنشا

أ
ورام  -: وتشمل اضطرابات المخ  ال

 
اإلصابة  -اال

 ت الفرد واضطرابات شخصية واضطرابا
 
أ
مراض النفسية والعقلية نفسية المنشا

أ
: وتشمل العصاب مثل القلق وتوهم المرض والصفق ال

و الفصام -االك تائب والتفكك -عصاب الوسواس والقهر  -الخواف  -العصبي والهستيريا 
 
 -الذهان ا

 ذهان الهوس واالك تائب ...إلخ  -الهذاء البارانويا  
مراض النفسية الجسمية السيكوس

أ
جهزة الجسم المختلفة التي تسيطر عليها وماتيةال

 
: في ا

الجهاز العصبي الذاتي التلقائي مثل الجهاز الدوري والتنفسي والهضمي والبولي والتناسلي 
 والغددي .

 :وتشمل  اضطرابات الشخصية:  



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

229 

 

 اضطرابات الشخصية المرضية االجتماعية مثل الشخصية السيكوباتية واالنحرافات الجنسية.   -
 ية الزائلة: مثل اضطرابات العادات والسلوك. فطرابات الشخصية الموقاض  -
خرى: مثل اضطرابات نمط الشخصية وسماتها.   -

 
 اضطرابات الشخصية اال

مراض النفسية :4
أ
سباب ال

أ
 .ا

خيرة ولكنه غالبا 
 
ن سبب حدوث المرض النفسي يرجع إلى الصدمة اال

 
حيان يبدو ا

 
في غالب اال

نه كائن متفاعل ينبغي دراسة يكون نتيجة عوامل متعدد
 
ة مهيئة لدى كل فرد على حدى باعتبار ا

مراض 
 
تاريخ حياته وقدراته العقلية والجسمية وبيئته االجتماعية والمؤثرات الثقافية والتربوية واال

نها محصلة قوى تعمل 
 
ي ا

 
النفسية تسببها عوامل متعددة توجد إما في البيئة وإما في اإلنسان ا

 (.1،  ص 1969الوقت حتى تكون نتيجته مرضا نفسيا.   )شاهين،  الرخاوي،     متفاعلة في نفس
مراض النفسية على النحو التالي ) زهران،  

 
سباب اال

 
 ( 107ص،    1997حيث يمكن تقسيم ا

و المهيئة.1.4
أ
صلية ا

أ
سباب ال

أ
سباب الغير مباشرة التي عهد لحدوث المرض وهي التي ال

 
: وهي اال

 سبب مساعد يعجل بظهور المرض  ترشح الفرد وتجعله عرض
 
ة لظهور المرض النفسي إذا ما طرا

مثل العيوب الوراثية واالضطرابات الجسمية والخبرات المؤلمة خاصة في مرحلة الطفولة وانهيار 
 الوضع االجتماعي 

سباب المساعدة:  .2.4
أ
خيرة السابقة للمرض النفسي ال

 
حداث اال

 
سباب المباشرة واال

 
هي اال

نها  مباشرة والتي
 
ي ا

 
 للمرض النفسي ا

 
ن يكون مهيا

 
تعجل بظهوره ويلزم لها لكي تؤثر في الفرد ا

و االنفعالية والمراحل 
 
زمات الصدمات االقتصادية ا

 
مثلة ذلك اال

 
تعجز المرض وال تخلقه ومن ا

خرى ...إلخ   
 
و االنتقال من بيئة إلى ا

 
و سن الشيخوخة ا

 
 الحرجة في حياة الفرد من سن البلوغ ا

3.4.  
أ
و العضوية التي سباب الحيوية ) البيولوجية(ال

 
 ا
 
سباب الجسمية المنشا

 
: وفي جملتها اال

مثلتها االضطرابات الفينولوجية وعيوب الوراثة ونمط البيئة 
 
 في تاريخ نمو الفرد ومن ا

 
تطرا

 والتكوين العضوي ...إلخ 
سباب النفسية: .4.4

أ
 نفسي وتتعلق بالنمو النفسال

 
صل ومنشا

 
سباب ذات ا

 
ي المضطرب وهي ا

خاصة في الطفولة وعدم إشباع الحاجات الضرورية للفرد واضطرابات العالقات الشخصية 
 االجتماعية والخبرات السيئة والعادات الغير صحيحة واإلصابة السابقة بالمرض ...إلخ 

سباب البيئية الجتماعية:.5.4
أ
و المجال  ال

 
سباب التي تحيط بالفرد في البيئة ا

 
وهي اال

مثلتها اضطراب العوامل الحضارية والثقافية واضطراب الاالجتماع
 
ة االجتماعية في ئنشتي ومن ا

سرة والمجتمع عامة...إلخ )زهران،   
 
 ( 108،  ص 1997اال
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مراض النفسية5
أ
عراض ال

أ
عراض هي العالقات السلوكية التي تدل على وجود المرض  : . ا

 
اال

عراض النفسية التي تظهر على المريض اخت
 
وقد  الفا كبيرا فقد تكون شديدة واضحة،وتختلف اال

ن يصعب تمييزها
 
فالعرض هو تعبير عن اضطرابات وعالمة من عالمات ،  تكون مختفية لدرجة ا

مراض النفسية 
 
عراض وعند دراسة اال

 
مراض النفسية حسب اال

 
المرض النفسي حيث تصنف اال

عراض بالتاريخ المرضي.)زهران،   
 
 ( 129،  ص  1997يجب ربط اال

عراض المميزة للمرض النفسي في مريض واحد كما يبدوال ي
 
ي إنسان من اال

 
اجتماعيا  وخلو ا

عراض فرق في الدرجة وليس النوع والواقع 
 
والفرق بين الشخصية السوية والمريضة من حيث اال

عراض 
 
نهم يختلفون في درجة مقاومتهم له وقد تغلب بعض اال

 
كل فرد لديه استعداد للمرض إال ا

عراض متداخلة وتصبح هي نفسه
 
ن اال

 
و مرضا نفسيا قائما بذاته حيث ا

 
ساسيا ا

 
ا اضطرابا نفسيا ا

غراض الدراسة والم
 
ن تصنيفها محاولة ال

 
قسام  عرفة، وا

 
ن الجهاز التنفسي ليس فيه ا

 
ذلك ال

ن ال
 
و  ةوظيفة نفسي اررض يختعمستقلة عن بعضها البعض ولكنها كلها متكاملة وهنا يشير إلى ا

 
ا

و عنصرا ضعيفا يظهر فيه.)يسري،   جانبا من جوانب ا
 
 ( 51،  ص  2000لشخصية ا

عراض،  داخلية 
 
سس التي يقوم عليها التصنيف من حيث كون اال

 
هي التي ال و حيث تختلف اال

التي تكون ظاهرة وواضحة قمتها  وخارجية  تالحظ مباشرة ولكن تالحظ من تغيراتها السلوكية، 
ثناء القلق. 

 
 مثال  فرط إفراز العرق ا

 فهي تحدث نتيجة العمليات النفسية المضطربة التي تسبب  و
 
عراض النفسية المنشا

 
ما عن اال

 
ا

عواملها داخلية وعوامل خارجية تعتبر عالمات على محاولة المريض في جهاده وحربه ودفاعه 
 عند مشكالته. 

و اضطرا
 
 فهي تحدث نتيجة اضطرابات وتغيرات فيسيولوجية ا

 
عراض عضوية المنشا

 
ما اال

 
ي و ا

 
ب ا

خر  وقد تكون نتيجة لعوامل داخلية مثل التغيرات التي تحدث في الجهاز العصبي .ومن 
 
جهاز ا

عراض عامة ما يلي. ) يسري ،  
 
 ( 51،  ص 1999اال
 اضطرابات اإلدراك التفكير الذاكرة والوعي والكالم.   -
 اضطرابات االنفعال مثل القلق واالك تائب هو التوتر والفزع.   -
و المضطرب. اضطرابات    -

 
 الحركة مثل النشاط الزائد ا

 اضطرابات المظهر العام: مثل تغيرات الوجه وحالته الخارجية.   -
 اضطرابات التفهم والسيطرة مثل اضطرابات اإلدراك.   -
 اضطرابات الشخصية: االنطواء والعصبية.   -
كل.   -

 
 اضطرابات الغذاء: فقدان الشهية واإلفراط في اال
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حالم والكوابيس. اضطرابات النوم  -
 
رق،  اضطرابات اال

 
و اال

 
 : ك ثرة النوم ا

 اضطرابات اإلحساس : ضعف البصر وحاسة الشم وتبلد الحس .  -
 اضطرابات عصبية: مثل التشنج والصرع و الشلل.   -
و  -

 
و التربوي ا

 
سري ا

 
اضطرابات سوء التوافق: مثل سوء التوافق الشخصي واالجتماعي واال

 المهني.  
 الج النفسي:.عمليات الع6

نه ال 
 
يعرف المتخصصون في العالج النفسي حقيقة وقد تبدو غريبة لغير المتخصصين وهي ا

ساليبها في العالج 
 
ن هناك وجهات نظر متعددة ومتنوعة لكل منها ا

 
يوجد عالج نفسي واحد بل ا

ها تقديم ومحاكاتها في تقديم النجاح والفاعلية فيه ولهذا فإن لتوضيح عملية العالج النفسي تسبق
مراض 

 
ك ثر شيوعا لعالج اال

 
ساليب العالجية اال

 
ل ثم تقدم اال

 
خصائص الفحص والتشخيص والما

 ( 547،  ص 2003ى إبراهيم  والنفسية . )إبراهيم،  رض
  الفحص:  .1.6

ن تكون عملية الفحص 
 
إن الفحص الدقيق هو حجر الزاوية للتشخيص الموفق والناجح ويجب ا

هميتها وهدفها وشروطها ومصادر المعلومات والبيانات واضحة تماما لدى المصالح م
 
ن حيث ا

وخطوات الفحص،  حيث يهدف الفحص إلى فهم شخصيته العميل ديناميا ووظيفيا والوقوف 
الشخصية التي تؤثر على توافقه النفسي   تهعلى نواحي قوته ونواحي ضعفه وتحديد اضطرابا
قرب إل

 
خرين، خاصة اال

 
يه وفهم حياته الحاضرة والماضية وعالقتها واالجتماعي وعالقته باال

ثناء عملية الفحص.)يسري،  
 
ن يضع الفاحص المالحظات العامة في حسابه ا

 
بمرضه حيث يجب ا

 ( 157،  ص 2000
ل.   -

 
 معرفة ماذا ولماذا وكيف ومتى ومن يسا

 إتمام الفحص بطرقة سهلة تمهد لها الخبرة والخلفية العالجية.   -
ني في الحكم و -

 
التقدير وعدم االعتماد على المالحظة التا

 الصادرة. 
و االستنتاج    -

 
 الخاطئ .التثبت وتجنب التخمين ا

 الفروق الفردية والنظر لإلنسان ك فرد له شخصية.   -
 
 وضع مبدا

 سالمة الحكم والتقدير وتجنب التعسف الزائد في القرارات .  -
دلة الكاملة على السلوك المرضي ل  -

 
كد من توافر اال

 
 لحالة .التا

عراض.   -
 
 تقدير العوامل المسببة لال
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حيث يتم الحصول على المعلومات في الفحص من خالل المقابلة والمالحظة واالختبارات 
والمقاييس والسيرة الشخصية والسجل الفحصي والبحث االجتماعي والفحوص الطبية 

 والمالحظات عن السلوك ...إلخ 
 التشخيص:.  2.6

صل هو عملية هامة في العال 
 
و السبيل الذي يتسنى به التعرف  على ا

 
ج النفسي وهو الفن ا

وطبيعة المرض وعملية التشخيص عملية متعددة الجوانب تبلور نتائج عملية الفحص الطويلة 
عراض مرضه،  وهذا له قيمة  

 
سباب ا

 
حيث تتضمن التعرف على ديناميات شخصية المريض وا

 (.178،  ص 1997زهران،   كبيرة بالنسبة لكل من المريض والمعالج .)  
و هو الطريقة الذي يؤدي 

 
و المرض ا

 
فالتشخيص هو تحديد وتجميع المعلومات عن االضطراب ا

ك ثر من تصنيف المريض ضمن فئة 
 
إلى التعرف على نوع االضطرابات وهو عملية عالجية ا

 ( 28،  ص  1992مرضه.)لويس كامل،  
خرون،   

 
 ( 78،  ص  2001حيث يهدف التشخيص )زارو وا

و المرض النفسي الذي يعاني منه المريض .  -
 
 تحديد االضطراب ا

 التفريق بين االضطراب العضوي والوظيفي .  -
سلوب العالج المناسب.  -

 
 تحديد طريقة وا

ساليب العالجية:  7 
أ
 .العالج النفسي وال

يرتبط التشخيص بالعالج حيث ينظر الك ثيرون من المعالجين النفسيين إلى عملية الفحص  
خصائي فإن العالج له وال

 
ك ثر من ا

 
تشخيص والعالج كعملية حيث وإن قام بالفحص والتشخيص ا

لفة بينه وبين المريض في 
 
فوائد تتصل بالعمليات السابقة لما يقوم به المعالج من تحقيق اال

 (.15،  ص  1983عمليتي الفحص والتشخيص )عباس،  
سسه ونظر  

 
ن ا

 
ياته لم تتبلور إال في بداية القرن الحالي فالعالج النفسي قديم قدم التاريخ إال ا

مراض النفسية 
 
ساليب لعالج اال

 
نواع العالج يستخدم ا

 
والعالج النفسي بمعناه العام هو نوع من ا

 (.83،  ص  1999)  يسري،   
 :حيث يعرفه المؤلفون تعريفات ك ثيرة منها على سبيل المثال    

ول
أ
مراض العقلية واالضطراب.ا

 
ات السلوكية ينشئ فيها المعالج عقدا مهنيا مع هو نوع من العالج لال

ن يخفف من اضطرابات المريض 
 
مريضه من خالل اتصال عالجي محدد يحاول المعالج ا

خرون،   
 
نماطه السلوكية سيئة التوافق وتنمية شخصيته ) فريدمان وا

 
 ( 1967االنفعالية وتغيير ا
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ية يقوم فيها المعالج بتكوين عالقة هو صورة من صور مناقشة المشكالت ذات طبيعة انفعال.ثانيا
و تغيير سلوك ظاهري لتعزيز 

 
عراض معينة ا

 
و تعديل ا

 
مهنية مع المريض يسعى فيها إلى إزالة ا
 وتقوية الجوانب اإليجابية في شخصيته 

ك ثر توافقا .ثالثا
 
 هو نشاط مخطط يقوم به المعالج بهدف تحقيق تغيير في الفرد ليجعله ا

ية طريقة نفسية لعالج وعموما فإن العالج الن
 
فسي بمعناه العام هو نوع من العالج تستخدم فيه ا

و اضطرابات ذات صبغة انفعالية يعاني منها المريض وتؤثر في سلوكه وفيه يقوم 
 
مشكالت ا

و تعديلها لمساعدة المريض على حل مشكالته 
 
عراض المرضية الموجودة ا

 
المعالج بإزالة اال

 الخاصة،  والتوافق مع بيئته 
هداف المشتركة من بينها )إبراهيم،  ص  -

 
 ( 548حيث يهدف العالج النفسي إلى عدد من اال

ي دفع الشخص إلى السلوك بطريقة معينة يعتبرها الشخص صائبة  -
 
تقوية الدافع للتغيير،  ا

ساليب نصائحها للمرضى حتى تقوي دوافعهم للقيام بالتعديالت في 
 
وبهذا قدمت هذه اال
 من السلوك الجوانب المضطربة  

عراض القلق والعصاب فتحدث  -
 
إطالق االنفعاالت وتسيير التعبير عن المشاعر للتحقيق من ا

 خبرات تنطلق خاللها انفعاالت الفرد ومشاعره دون قيود 
ن يحدد جوانب الضعف ويقوم  -

 
إطالق إمكانيات النمو والتطور وهنا ال يك تفي المعالج با

خذ مهنته في اك ت
 
حسن بترميمها ولكن يا

 
 شاف السبل المؤدية إلى تسيير عملية النمو نحو اال

ساليب التفكير الخاطئة،  والعالج النفسي الناجح يعلم الفرد كيف  -
 
تعديل البناء المرضي وا

ن يسلك ويتعرف بطريقة ناجحة  
 
 يفكر تفكيرا صحيا وبالتالي يستطيع ا

هدافه ويساعده المعرفة بالذات يعرف المعالج النفسي مريضه بذاته بالمعنى    -
 
العام فهو يحدد له ا

حيانا على االختبارات والمقاييس ماهية 
 
على اك تشاف جوانب القوة والضعف ويبين له االعتماد ا

 ميوله المهنية واتجاهاته وحاجاته
نه  -

 
تغيير العادات المرضية،  لم يعد ك ثير من المعالجين ينظرون لالضطراب النفسي على ا

و ص
 
صحاب النظرية السلوكية نتائج لغرائز فطرية ا

 
راعات داخلية ال شعورية ويعني بهذا االتجاه ا

ساليب العالجية الذي يعتمد على نظرية التعلم 
 
غنوا العالج النفسي  بك ثير من اال

 
 الذي ا

خرين وقد يساهم هذا الهدف في تطوير تيارات  -
 
تدريب المهارات االجتماعية والعالقة مع اال

ساليبه في التفاعل والمهارات العالج الجمعي الذي يسمح ل
 
لمريض بإقامة عالقات جديدة وينمي ا

 االجتماعية.
جراءات العالجية المشتركة في عملية العالج :8 ساليب و ال 

أ
 .ال
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إن العالج النفسي المنهجي ما هو إال تطبيق منظم واعي لتلك المناهج التي نؤثر بها نحن على 
رق الرئيسي بينهما هو استبدال المعرفة الحدسية غيرنا من الناس في حياتنا اليومية و الف

بالمبادئ السائدة المستقرة و العامة بالديناميات السيكولوجية،  و على كل حال هناك بعض 
العوامل التي تساعد المعالج النفسي في بلوغ هدفه من ذلك وجود دافع داخلي عند المريض 

نواع العالج نحو التكامل و التمتع بالصحة النفسية و الجسمية ك
 
التحليل النفسي و ا

و المراحل المشتركة بين كافة 
 
حداث ا

 
ن نصف هنا اال

 
ننا نستطيع ا

 
خرى ...الخ و ما إال ذلك إال ا

 
اال

ولى هذه اإلجراءات هي :
 
 طرقه و التي يتقدم عبرها العالج النفسي و ا

و الجو العائلي الالمناخ العالجي: 
 
 العالج النفسي بتهيئة المناخ ا

 
مناسب و يتضمن حيث يبدا

ذلك إعداد مكان هادئ و مناسب لعملية العالج حيث يتطلب العالج النفسي جوا يتيح فهم 
من و 

 
ن الجو العائلي المشبع باال

 
سلوك المريض كما يفهمه هو و من واقع إطاره المرجعي حيث ا

 ( 22، ص  1999الفهم و التقبل يعتبر مثيرا النفعاالت مريحة )العيسوي، 
ول شيء يحدث في جيةالعالقة العال

 
: في المناخ العالجي المناسب تقوم العالقة العالجية و ا

جلسة العالج هو شرح مشكلة المريض للمعالج حيث تتحد في العالقة العالجية المسؤوليات 
الملقاة على عاتق كل من المعالج و المريض حيث تتضمن العالقة العالجية التفاعل و االتصال 

هداف االستراتيجية للعالج بين المريض و المعال
 
ج و هذا يحتاج إلى تك تيك خاص للوصول إلى اال

ك ثر 
 
و طالما استمر االتصال بين المريض و المعالج فان العالقة العالجية تزداد ثراءا و تصبح ا

 ( .190، ص  1997فاعلية و إنتاجا في سبيل نجاح العالج.)زهران،  
فكار المريالتداعي الحر

 
ض و خواطره و اتجاهاته و صراعا ته و رغباته و : هو إطالق العنان ال

و قيد حيث 
 
و تحفظ ا

 
و اختيار ا

 
إحساسه تتداعي و تسترسل حرة مترابطة تلقائيا دون تخطيط ا

ن يكون يقضا النفعاالت المريض و حركاته حيث يهدف 
 
يتطلب التداعي الحر من المعالج ا

ر و استدراجها إلى حيز الشعور و بعد التداعي الحر إلى الكشف عن المواد المكبوتة في الالشعو 

فكار و اتجاهات و صراعات ...الخ و 
 
ذلك يتم تفسير كل ما كشف عنه التداعي الحر من مشاعر و ا

عالقتها بخبرات المريض و مشكالته و يساعد المريض في االستبصار بهذه المواد التي لم يكن 
 (.192، ص  1997يعيها. )زهران، 

ن يستدعي المريض مشاكله و يعبر عن مخاوفه : في التنفيس النفعالي
 
الجو التسامحي يستطيع ا

و غير ذلك من االنفعاالت التي لم يكن يدرها كلية من قبل فإنها تطفو على السطح من خالل 
ساسي في فاعليات العالج النفسي و 

 
عملية اإلفصاح و التنفيس و كذلك التعبير اللفظي ا

عات االنفعالية و إلطالق صراح التوترات،  هناك عدة للمساعدة في عملية الكشف عن الصرا
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سئلة و التنويم المغناطيسي و التداعي الحر ...الخ. )العيسوي،  
 
ساليب تستخدم منها اال

 
،  1997ا

 ( .23ص
ن تظهر خبرات تحتاج إلى تفسير و يتضمن التفسير

 
ثناء جلسات العالج النفسي ا

 
: يحدث ا

م ما ليس مفهوما و استنتاج المعاني الكامنة وراء المرض و التفسير إيضاح ما ليس واضحا و إفها
ن يكون 

 
استدراك ما نسيه في الماضي و إعادة بناء خبرات المريض الغير واضحة و يجب ا

التفسير واضحا كامال و صحيحا و منطقيا حتى يقبله المريض و في ضوء النظريات العملية و في 
القة العالجية بين المريض و المعالج و المواد التي لغة يفهمها المريض و يتناول التفسير الع

عراض المرضية و السلوك الحالي و الماضي للمريض و 
 
ثناء إجراء التداعي الحر و اال

 
تنكشف ا

هداف الحياة ...الخ .
 
خرين في الماضي و الحاضر و ا

 
 العالقات الشخصية  و االجتماعية مع اال

ن يحدث التنفيس االنفعالستبصار
 
الي و تطفو االنفعاالت على السطح و تظهر دوافع : و بعد ا

السلوك يستطيع المريض فهمها و فهم نفسه و معرفة مصادر اضطرابه و مشكالته و يتعرف على 
ك ثر قدرة 

 
نواحي القوة و الضعف و بهذا يزيد استبصار المريض بخصوص سلوكه المرضي و يصبح ا

و االضطراب لدى على التحكم في هذا السلوك و بذلك فان االستبصار 
 
هو معرفة مصدر المشكلة ا

المريض و التعرف على نواحي شخصيته الموجبة  و السالبة و قدرته على التحكم في سلوكه و 
ن يكون 

 
فهمه لذاته فهما جيدا و لكي يقوم المعالج بدوره في إجراء االستبصار لدى المريض عليه ا

وضح و
 
ة ليرى المريض نفسه بطريقة ا

 
فضل )يسري،     مثله كمثل المرا

 
 ( 77، ص 2000بدرجة ا

عادة التعلم النفعالي : من العمليات التي تساعد في شفاء المريض إعادة تعلمه التعلم و ا 
انفعاليا و تقتضي هذه العملية إزالة تلك العادات االنفعالية الخاطئة التي تعلمها المريض و 

خرى ايجابية حيث يتيح العالج النفسي للمر
 
يض خبرة جديدة سليمة تتيح تعلم تعليمه عادات ا

ساليب التوافق النفسي السليم و يمكن اعتبار التعلم التدريجي لحرية التعبير 
 
السلوك السوي و ا

ساسية للعالج و معايير لتطوره و هكذا يهيئ العالج 
 
خرين عوامل ا

 
و إقامة اتصال مناسب مع اال

منا يتعلم فيه من جديد ثم ينتقل  
 
ثر هذا التعلم إلى العالم الخارجي .النفسي للمريض مناخا ا

 
 ا

هداف عملية العالج النفسي و يهدف إلى تعديل تعديل السلوك: 
 
هم ا

 
يعتبر هذه اإلجراءات من ا

لوف و العادي 
 
حسن و الما

 
و تغيير االضطرابات السلوكية من السيئ و الغريب و الالتوافق إلى اال

 ( :195ص   1997لى النحو التالي)زهران،  و المتوافق حيث يسير إجراء تعديل و تغيير السلوك ع
 تحديد السلوك المطلوب تعديله و تغييره   -
 تحديد الظروف التي يحدث فيها السلوك المضطرب   -
 تحديد العوامل المسؤولة عن استمرار السلوك المضطرب .  -
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طربة و من فوائد عملية تعديل السلوك تصحيح مفهوم الذات لدى المرء و تعديل انفعاالته المض
خرين )يسري .

 
فكاره  و معتقداته الخاطئة و اتجاهاته السالبة نحو نفسه و نحو اال

 
،  ص 2000و ا
89) 

يتناول تغير الشخصية البناء الوظيفي و الدينامي للشخصية بهدف تحقيق النمو تغير الشخصية: 
التي تؤثر   السليم و التكامل و التوازن و النضج و يتضمن تحقيق تغير الشخصية تحسين العوامل

ساليب سلوكية جديدة فانه يكون في وضع 
 
فيها و ضبطها فعندما تنمو بصيرة المريض و يتعلم ا

ساس يكون 
 
ك ثر مالءمة و على هذا اال

 
يمكن فيه إحداث تغيير في سلوكه و إحداث توافق ا

ك ثر واقعية. )زهران،  
 
هداف جديدة ا

 
،  ص 1997المريض لنفسه فلسفة عامة في الحياة لتحقيق ا

196.) 
إن الهدف من عملية التقييم هو الوصول إلى تقدير كيفي لقيمة عملية العالج النفسي التقييم: 

ك ثر من مجرد تقييم كيفي بما يحدث من تغيير نتيجة لها و يشترك المعالج النفسي و المريض في 
 
ا

تقييم هذه العملية من خالل طريقة العالج و نوع المرض و شخصية المعالج و شخصية 
هداف إجراء التقييم في :ال

 
 مريض،  حيث تتلخص ا

 الكشف عن مدى فعالية و نجاح العالج في تحقيقه.   -
 مدى فاعلية طريقة العالج المستخدمة.  -
 مدى نمو شخصية المريض و توافقه النفسي.   -

نهاء العالج كد ما 
 
هدافها و نتائجها و عندما يتم التا

 
ن : عندما يتم تقييم عملية العالج في ضوء ا

ن عملية العالج مهما 
 
نجاحها و شفاء المريض  يجب إنهاء العملية العالجية،  حيث نرى ا

اختلفت اتجاهاتها تتضمن خلق موقف عالجي و إتاحة الفرصة إلخراج الطاقات االنفعالية و 
إطالقها و استبصار المواد غير مك تشفة في الالشعور و اتخاذ خطوات ايجابية لإلصالح االنفعالي 

ثناء العالج في هذه الحالة إلى مهارة مهنية من جانب المعالج بحيث ال يكون هذا و يحت
 
اج ا

و متسرعا .)العيسوي،   
 
 (24، ص  1999اإلنهاء مفاجئ ا

يقصد تتبع مدى تقدم و تحسن حالة المريض الذي تم عالجه بعد إنهاء عملية العالج المتابعة: 
هداف و تحقيق الشفاء يج

 
ب إجراء المتابعة بانتظام و استمرار ومن النفسي و بعد تحقيق اال

خر و 
 
ن المريض قد يحتاج إلى مزيد من المساعدة و التشجيع من وقت ال

 
ضروريات المتابعة ا

 (.199،  ص،   1997ضرورة المحافظة على االتصال بالفرد بعد شفائه .)زهران 
 .مشكالت النجاح النسبي للعالج النفسي :9
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قد توجد بعض المشكالت التي قد تعوق نجاح العالج ية:مشكالت تتعلق بالممارسة النفس
مثلة ذلك ما يلي: )زهران،   

 
 (:201،  ص  1997النفسي ومن ا

: المتمثلة في عدم اإلجماع على مفهوم معياري عام لطبيعة الختالفات في طرق العالج النفسي
ن كل 

 
مدرسة و كل طريقة العالج النفسي متفق عليه و يقبله المعالجين النفسيين و لكننا نجد ا

دى إلى وجود مناقشات و 
 
خرى و هذا ا

 
في العالج النفسي تؤكد ناحية معينة دون النواحي اال
ك ثر منه فن. 

 
 جدل حول ما إذا كان العالج النفسي علما ا
ن المرض الختالفات في مدارس العالج النفسي

 
ثرها على نجاح العالج حيث ترجع إلى ا

 
: و ا

عراضها و تنوعت المدارس و النظريات حول تفسير هذه النفسي ظاهرة معقدة متشاب
 
كة تتنوع ا

صحاب هذه النظريات 
 
يضا إلى اختالف وجهات نظر العلماء ا

 
الظاهرة و ترجع هذه االختالفات ا

ن 
 
ك ثر صحة و بالتالي نجد ا

 
ن نظرياتها هي اال

 
من حيث خلفيتهم و ثقافتهم و كذا مدرسة ترى ا

ي يقوم على هذه النظريات المختلفة و ذلك لوجود االختالفات االختالفات في ممارسة العالج الذ
 و ذلك لوجود االختالفات في داخل مدرسة واحدة .

لى شخصية المعالج نفسه:  ن العالج النفسي يعتمد إلى حد كبير على اختالفات ترجع ا 
 
ذلك ال

ل يؤدي إلى العالقة العالجية بين المعالج و المريض ومن ثم تدخل شخصية المعالج نفسه كعام
ثارا هائلة في يد معالج 

 
وجود بعض االختالفات في طرق العالج النفسي فقد تؤدي طريقة بعينها ا

خر.
 
 بينما قد ال تثمر إطالقا مع معالج ا

: و هذه يرجع إليها بعض االختالفات الفروق في التدريب و الخلفية المهنية في العالج النفسي
خصائي النفسي و الطبيب النفسي فسوف ترجع فمثال حين يمارس العالج النفسي كل م

 
ن اال

 االختالفات بين االثنين في التدريب و الخلفية المهنية لكل منهما.
هما مشكلة الفروق في طبيعة المشكالت النفسية: 

 
وهذه تجعل عملية العالج تخضع لعوامل ا

في السن يعاني المريض و اضطرابه النفسي إن عملية العالج النفسي مع شاب تختلف عن متقدم 
 من ذهان الشيخوخة .

فكل طرق العالج النفسي مهما كانت طبيعية اختالفات تسببها محددات خاصة بالمريض: 
هدافها فان هناك محددات خاصة بالمريض تؤثر على فاعليتها و من هذه المحددات مدى سالمة 

 
ا

و انهياره و مستوى ذكائه و مقدراته و تاريخ المشكلة 
 
و االضطراب في حياته و بناء الشخصية ا

 حالة صحته الجسمية وواقع خبراته في الحياة اليومية و مستواه االجتماعي ...الخ 
حالة المريض:  عندما يسعى المريض نفسه للعالج النفسي فان احتمال نجاح العالج مشكالت ا 

نه نفسه يرغب في المساعدة ة يكون مقتنعا بالعملية العالجية و يكون 
 
مستعدا يكون كبيرا ال
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حيل إحالة للعالج فان ذلك قد 
 
ما إذا اضطر الفرد و ا

 
للتعاون مع المعالج في نجاح العملية ا

 يؤدي إلى اتخاذه موقفا سلبيا بالنسبة للعملية العالجية و قد يزيد ذلك من اضطرابه النفسي .
نه الك ثير من المرضى النفسيين يذهبون إلى المعالج العالج النفسي و الدواء: 

 
النفسي و حيث ا

و دواء يعالج 
 
لون عن سرعة العالج  ا

 
 العالج تجدهم يسا

 
يتم فحص  وتشخيص حالتهم و بدا

دوية لن تحل مشكلتهم النفسية تماما و هنا تقع المسؤولية كاملة 
 
ن اال

 
الحالة بسرعة في حين ا

 على المريض في حالة تعاطيه الدواء بدون استشارت المعالج .
كد من مفعولها العالجي : التندرة البحوث التقييمية

 
ي تجرى علة المستويات المحلية و ذلك للتا

خرى لتجديد العالج بغية وضع 
 
في مواجهة العوامل البيئية غير الصالحة و كذلك النشاطات اال

ثير و هنا 
 
ساليب القديمة عديمة التا

 
سس قوية لتحسينها و تقويمها و النهوض بها و التخلي عن اال

 
ا

ن نعمل بالمثل ال
 
لفاظ )العيسوي،  يجب ا

 
ك ثر من اال

 
عمال تتحدث ا

 
،  ص 1999سائد القديم اال

343. ) 
 بالضغوط البيئية:  تتعلق مشكالت . 2.9

تؤدي عوامل البيئة والوسط االجتماعي الذي يتحرك فيه الفرد في تشكيل ونمو شخصيته 
البيئة  في دتر وتحديد ميل دفاعه التقسيمي عن طريق نوع التربية والضغوط والمطالب التي 

االجتماعية التي يعيش فيها وإذا فشل الفرد في مقابلة هذه الضغوط وتلك المطالب مما يزيد من 
سوء توافقه النفسي الشخصي واالجتماعي حتى بعد الشفاء ويمكن تلخيص جملة هذه المشكلة 

 حتى فيما يلي: 
ما قورن بالتغير  حيث كان التغير االجتماعي فيما مضى بطيائ إذاالتغير الجتماعي:  ح و مج

 الذي سيحدث في المستقبل مما قد يظهر المجتمع في شكل 
 
سوا

 
ن واال

 
السريع الحادث اال

 (122، ص  1997مجتمع مهووس. )زهران،  
فراد استيعاب نتائج التغير 

 
بما يصبح مسبب لالضطراب النفسي وربما مدمر عندما ال يستطيع اال

ساسي
 
ة وعندما يصبح التغير غير واضح المعالم وعندما السريع وعندما يتناول التغير القيم اال

 ينفلت عيار الضبط االجتماعي كل هذا يؤثر في زيادة تفاقم الضغوط النفسية في العالج .
حيث يشاهد بعض التناقض بين الثقافات الشرقية التصادم بين الحضارات والثقافات: 

م والجديد في الثقافة الواحدة وعدم والغربية وبين ثقافات الدول المتقدمة والنامية وبين القدي
وضاع الثقافية المتغيرة كذلك المجتمع الصناعي الحديث 

 
تطابق النمط الثقافي السلوكي مع اال

ن الزيادة في التقدم قد 
 
والتقدم التكنولوجي الكبير نعمة كبيرة ولكنها ال تخلو من النقض حيث ا

مراض
 
و ا
 
 الحضارة .  تزيد عن القدرات وهذا يؤدي إلى عصر القلق ا
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المجتمع المريض الذي يحول دون نجاح عالج المريض ودون سوء التوافق في المجتمع: 
نواع الحرمان واإلحباطات والصراعات والذي يشعر فيه 

 
فراده والذي يفيض با

 
إشباع حاجات ا

من من خالل التفاعل االجتماعي الغير سليم كالتنافس الشديد بين الناس 
 
الفرد بعدم اال

و الطبقة االجتماعية وتصادوالعزل اال 
 
و المذهب السياسي ا

 
 مجتماعي لمخالفته في الدين ا

دوار وعدم المساواة واالضطهاد واالستغالل ووسائل اإلعالم غير الموجهة 
 
السيئة و الصحبة اال

جر واإلرهاق في العمل 
 
وكذا سوء التوافق المهني وظروف العمل السيئة والبطالة وعدم ك فاية اال

من والثقة وبالتالي ينكص إلى مرحلة ومشكالت الع
 
ن تشعر الفرد بانعدام اال

 
مل من شانها ا

 العالج من جديد .
حوال القتصادية

أ
: كالهزات والكوارث االقتصادية كالفقر وعدم الرضا بالحالة االقتصادية سوء ال

 وصعوبة الحصول على ضروريات الحياة كما في حاالت الكوارث االجتماعية والحروب .
سريةالض

أ
: مثل الزواج الغير سعيد والخالفات بين الوالدين والخيانات الزوجية وعدم طرابات ال

و دينيا واالنفصال والطالق وكون 
 
و فكريا ا

 
و اجتماعيا ا

 
و ثقافيا ا

 
التكافؤ بين الزوجين اقتصاديا ا

سرة وكذا سوء اتجاهات المحيطين
 
ة على اال

 
والد وضغوط عمل المرا

 
 الوالدين نموذج سيء لال

و اتجاهاتهم سلبية نحو عملية العالج فإن استعداد بالمريض وعدم 
 
فراد للتعاون مع المعالج ا

 
اال

درجة نجاحه تصبح مشكوكا فيها فال يشاركون مشاركة فعالة في العالج مع سوء فهم العالج في 
 حد ذاته .

 : توجد بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المرضىبعض المفاهيم الخاطئة لدى المريض
هلهم بربط 

 
 بعض المرضى وا

 
مام العالج النفسي مثل خطا

 
وتعتبر هذه المفاهيم مشكالت وزنها ا

المرض النفسي بالجنون ومن ثم فهم دائما يتحاشون العالج النفسي وينقطعون عن مواصلته مما 
ن المعالج النفسي يتدخل في خصوصيات المريض وشؤون 

 
يعيق العالج كذلك اعتقاد هؤالء ا

سرارهم مما يدفعهم إلى إبداء حياته الخا
 
صة بدرجة كبيرة ويبحث في نواحي قلقهم وتفاصيل ا

 ( 203،  ص  1997مقاومة في العالج ومستقبله )زهران،   
خرى 

أ
: فقد تتمثل المشكالت الرئيسية في اهتمام بعض ارتباط العالج النفسي بطرق عالج ا

ن العال 
 
ج النفسي هو العالج الوحيد الالزم المعالجين بنوع خاص من العالج النفسي مع علمهم با

دوية 
 
طباء النفسانيين بالعالج الطبي بدرجة كبيرة وعلى العالج باال

 
للحالة فمثال قد يهتم بعض اال

فحسب وقد ال يتمكنون من إعطاء المريض الوقت الكافي لدراسته مشكالته النفسية ومن ثم ال 
سبة لجمهور المرضى فما زال الك ثيرون حتى يقومون فعال بالعالج النفسي بالطريقة السليمة وبالن

عمال والجن وما زالوا 
 
سف الشديد نحو السحر واال

 
وهم يعلمون بمرضهم النفسي يتوجهون لال
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ن في دجلهم الشفاء من كل داء وهكذا 
 
يذهبون إلى الدجالين الذين يوحون إلى هؤالء السذج ا
زمة المرض الذي ال يعالج بالطريقة الصحية وال في

 
 الوقت المناسب .  تزداد ا

حداث الحياة اليومية
أ
: حيث تعتبر الحياة مع الجماعة واالنتماء المشكالت الجتماعية وا

و شبكة من العالقات االجتماعية المنظمة من المصادر الرئيسية التي 
 
صدقاء ا

 
لمجموعة من اال

ات هارفارد تجعل الحياة معنى ومن ثمة توجهنا عموما للصحة والرضا،  وقد بينت حديثا الدراس
ن اضطرابات العالقات االجتماعية قد يلعب دورا   Macdellandالتي قام بها مكدلالد 

 
وزمالئه،  ا

ثيرها 
 
ثير الضغوط في سلوكنا فنتركها ونتجاهل تا

 
مدمرا للصحة والشفاء،  وعادة ما ال ننتبه للتا

نا على بذل الطاقة لكن عندما تظهر نتائجها السلبية نجدها قد التهمت صحتنا وعالقتنا ومقدرت
ن الضغوط النفسية االجتماعية 

 
طباء المهنيين يؤدون دائما ا

 
والنجاح وبهذا نجد علماء النفس واال

فضل 
 
مراض النفسية بل من اال

 
ال يمكن عالجها بالطرق التقليدية التي تستخدمها في مجال اال

خطارها هذه المشكالت هي)إبراهيم،  رضوى
 
،  ص 2003إبراهيم،     التنبه المبكر له الوقاية من ا

502:) 
سلوب الحياة  

 
سرة والمجتمع   -تغيرات في ا

 
عمال إضافية مك ثفة    -العزلة واالنفصال عن اال

 
تراكم   -ا

ساليب غير صحية خاطئة كالسهر 
 
عمال تحتاج لإلنجاز ا

 
عباء التي  -الكسل  -ا

 
تعاطي العقاقير اال

و ضغوط ال -تفرضها العالقات االجتماعية 
 
كاديمية ا

 
 -العجز عن تنظيم الوقت  -دراسة ضغوط ا

قارب 
 
حد اال

 
تغير  -صعوبات ومشاكل جنسية  -التقاعد عن العمل -السجن  -المناقشة وفاة ا

 الفصل عن العمل.     -ملحوظ مفاجئ في الصحة الجسمية  
وضعف القيم والمعايير الدينية وعدم ممارسة  البعد عن الدين وتشوش المفاهيم الدينية.

خالقي وضعف  -اإليمان واإللحاد والشعور بالذنب وتوقع العقاب العبادات وعدم 
 
والضعف اال

 (102،  ص  1997الضمير والضالل...إلخ )زهران،  
 خاتمة 

حيث تعد هذه الورقة البحثية بمثابة توجيه لمعالجة المفاهيم و المبادئ و التطبيقات الضرورية 
يعد اك تساب هذه المفاهيم و التطبيقات  في ميدان العالج النفسي و الميادين ذات العالقة حيث

مرا ضروريا للعاملين و المختصين في العالج النفسي، إذ يمدهم باالستراتيجيات العالجية و 
 
ا

دوات التقييم و إجراءات العمل الالزمة للتطبيق الميداني و البيئي 
 
 ا

نها توجه اال 
 
ن كانت هذه العناصر ال تعطي دراية كبيرة في الميدان إال ا

 
نتباه إلى مجموعة و ا

همية الكبيرة في إيجاد تلك الحلول و إعطاء فكرة واضحة و متكاملة عن 
 
االقتراحات ذات اال
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ن موضوعات العالج النفسي معظمها تركز على جانب واحد 
 
ماهية العالج النفسي كما تنوه إلى ا

خرى.
 
 من جوانب الشخصية دون اعتبار للجوانب اال

ساليبها في العالج و فال يوجد عالج نفسي واحد بل 
 
هناك وجهات نظر متنوعة لكل منها ا

ن يقوم المعالج بوضع قائمة 
 
فضل لنجاح العالج النفسي ا

 
محكاتها في تقدير النجاح فيه، فمن اال

هدافه و التي منها تقوية دوافع المريض للعالج و إطالق االنفعاالت المحبوسة و إطالق 
 
با

حسن 
 
ن الصفات إمكانيات النمو و التطور نحو اال

 
ساليب و فنيات متعددة حيث ا

 
من خالل ا

ن يمتهن العالج النفسي،  ربما تكون ناتجة من عدد من 
 
الشخصية و الدوافع التي تدفع الفرد ال

 الصعوبات و االرتباكات.
ساسية 

 
همية مركزية و ا

 
فإن الرغبة في يكون الفرد قادرا على تقديم المساعدة غالبا ما تكون ذات ا

ن يكون محبوبا و موجها و مربيا و لممارسة العال 
 
 من رغبة الشخص في ا

 
نه قد ينشا

 
ج النفسي في ا

ن تكون قادرا على المساعدة يحقق 
 
متحكما هذه الحاجات قد تنتج مشكالت عديدة في العالج و ا

و حاجاته كمعالج نفسي و لكنها بالدرجة نفسها، قد تعيقه 
 
له الرضا و القناعة و إشباع رغباته ا

خرى 
 
و بيئية تحول دون تفهم العميل لمرضه و تماثله للعالج فمشكلة  محكات ا

 
متخصصة ا

ن يوفر المجتمع ظروفا 
 
الصحة النفسية هي في جوهرها مشكلة اجتماعية،  فالوضع المثالي ا

مراض ذاتها.
 
فضل من االنشغال و االنغماس في مشكلة اال

 
 طيبة و صحية للحياة ا

 قائمة المراجع:
بو زعيزع عبد هللا  -1

 
(، مبادئ العالج النفسي، دار جليس الزمان للنشر و 2010يوسف ) ا

ردن.
 
 التوزيع، عمان،  اال

(، التوافق المهني و الزواجي لعضوات هيئة التدريس بالجامعة، 1991إجالل محمد يسري ) -2
 . 15مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس،  العدد

 عالم الك تب،  القاهرة.   (،  علم النفس العالجي،1999إجالل محمد يسري)   -3
 (،  علم النفس العالجي،  عالم الك تب، القاهرة.2000إجالل محمد يسري)    -4
خرون )  -5

 
(،  دليل المبتدئين بالعالج النفسي،  ترجمة، محمد قاسم عبد 2001جون زارو و ا

ردن .
 
 هللا،  دار الفكر العربي،  عمان، اال

 النفسية و العالج النفسي، عالم الك تب،  مصر .(، الصحة  1997حامد عبد السالم زهران ) -6
(، علم النفس اإلكلينيكي التشخيص و التنبؤ في الطريقة 1992لويس كامل مليكة)  -7

 ، الهيئة المصرية العامة للك تاب، القاهرة .1اإلكلينيكية،  ج
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حمد محمد عبد هللا)  -8
 
جوانبه  (،  علم النفس العام دراسة في السلوك اإلنساني و1997مجدي ا

 دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. 
 (، علم الصحة النفسية، دار النهضة العربية،  بيروت .1983محمد خليل الشرقاوي )   -9
حمد فهمي)   -10

 
 (، علم النفس اإلكلينيكي مك تبة،  مصر،  القاهرة.1968مصطفى ا

 لم للماليين،   بيروت .(،  النفس العيادي اإلكلينيكي دار الع1981عطوف محمود ياسين)   -11
مراض النفسية،  النصر الحديثة،  القاهرة.1969عمر شاهين و يحي الرخاوي)   -12

 
 (،  مبادئ اال

 (، العالج النفسي الحديث قوة لإلنسان مك تبة مدبولي، القاهرة .1983عبد الستار إبراهيم )     -13

سسه و معالم دراساته،  دار  (، رضوى إبراهيم،  علم النفس 2003عبد الستار إبراهيم )  -14
 
ا

 العلوم للطباعة و النشر،  المملكة العربية السعوية . 
 (، العالج النفسي دار المعرفة الجامعية،  اإلسكندرية .1999عبد الرحمن العيسوي)    -15
مراض العصابية الذهانية و االضطرابات السلوكية، 1984فيصل محمد خير الزراد )   -16

 
(،  اال

 بيروت.   دار القلم،  
 ( إشكالية المعالجة النفسية دار المسيرة، بيروت .1983فيصل عباس)    -17
نجلو1978صالح مخيمر)  -18

 
 مصرية،   القاهرة.  -(،  مفهوم جديد للتوافق،  مك تبة  اال

(، المدخل إلى المعالجة النفسية التفاعلية الدينامية،  طرائق 2012رضوان سامر جميل ) -19
 دي، دار الك تاب الجامعي، العين اإلمارات العربية المتحدة.العالج النفسي الفر 
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عضاء هيئة التدريس  الجامعي.

أ
 التكوين البيداغوجي و التنمية المهنية ل

 
 الجزائر -  02د.معارشة دليلة،  جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 الجزائر  -   02جامعة محمد لمين دباغين سطيف    د.سالم هدى،  
 ة:مقدم 

ساسية للتعليم الجامعي،  بل إن النظام برمته يقوم على 
 
يمثل عضو هيئة التدريس دعامة ا

ن ما سيفعله 
 
ك تافه،  وقبل الدخول إلى المحاضرة يكون عضو هيئة التدريس قد اتخذ قرارا بشا

 
ا

ن 
 
ن يستعين في ذلك بمضمون المقرر و محتواه ويجب ا

 
في المحاضرة،  وكيف يفعله و يمكن ا

و  يوضح في
 
و تدوين المحاضرات،  ا

 
بداية المحاضرة لطالبه إذا كان المطلوب منهم االستماع ا

ن يتعلموا من المقرر؟ 
 
ستاذ نفسه ماذا يريد من الطالب ا

 
ل اال

 
القيام بواجب منزلي،  و قد يسا

و 
 
و تقويم ا

 
و حكم ا

 
و تقدير  ا

 
و مهارات حل المشكالت ا

 
و معلومات ؟ ا

 
هل هو صيغ و مبادئ ا

ن الطالب  غيرها...؟ و
 
م ا
 
ستاذ التدريس جيدا  بإثارة اهتمامهم إليه . ا

 
ن يجعل اال

 
هل يجب ا

لديهم االهتمام بالفعل ؟ و كيف يساعدهم في تفهمهم  طريقة التعلم بالنسبة لمادة المقرر،  و ما 
نواع التقويم التي يستخدمها مع الطالب ؟ .

 
 ا

ستاذ فلسفة واضحة عن المعرفة و الت
 
ن يكون لال

 
دريس و التعلم،  فمثال بالنسبة للمعرفة ينبغي ا

ستاذ يسهم بتزويد الطالب بالمعلومات و ينقلها إليهم .
 
نها ناتج تعلم فإن اال

 
 هل ينظر إليها على ا

و تعطى بل تخلق داخليا بتفاعل 
 
ن المعرفة ال تنتقل ا

 
نها طريقة بمعنى ا

 
ما إذا نظر إليها على ا

 
ا

على تحقيق هذا التفاعل،  و قد ينظر البعض إلى المتعلم فإنه سيعمل على مساعدة الطالب 
نه مساوي للمحاضرة و تقديم المعلومات . وهذه النظرة تعتبر ضيقة من جانب 

 
التدريس على ا

وسع لمعنى التدريب فهي مساعدة الطالب على التعلم و قد 
 
ما النظرة اال

 
معظم خبراء التعلم،  ا

نه االستماع إلى المحاضر 
 
ة و فهمها من جانب الطالب وقد ينظر إلى التعلم ينظر إلى التعلم على ا

ن يتعلم الطالب 
 
ستاذ عن المادة الدراسية للطالب،  و لكن يجب ا

 
نه إبراز ما يجيده اال

 
يضا على ا

 
ا

و المقرر؟. 
 
 في النهاية كيف يعلم نفسه مضمون المادة الدراسية ا

دوار: 1
أ
ستاذ الجامعي )عضو هيئة التدريس( بين المهام وال

أ
 ال
ستاذ الجامعي : 1.1

أ
 من هو ال

خرى بالمزايا 
 
طوار اال

 
هو مسير العملية التكوينية بالطور الجامعي . و هو يختلف عن معلمي اال

 التالية :
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ستاذ الجامعة بمكانة اجتماعية عالية،  إذ ينظر إليه المجتمع نظرة كريمة،  و يرعاه و -
 
يتمتع ا
 يهتم به .

كا -
 
ستاذ الجامعة بالحرية اال

 
ديمية بالنسبة لما يقوم بتدريسه في ظل السياسة العامة يتمتع ا

 التي يرسمها مجلس القسم الذي ينتمي إليه .
يه بوضوح و صراحة في شتى  -

 
ن يقول را

 
ستاذ الجامعة بالحرية الفكرية التي تك فل له ا

 
يتمتع ا

 المجاالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية 
ستاذ الجامعة مع طالب ناض-

 
ج فكريا،  و يوجد العديد من القوانين و اللوائح التي يتعامل ا

 تحفظ حقه في تعامله مع هذا الطالب عكس المدرس ما قبل الجامعي .
ستاذ الجامعة لديه الحرية بدرجة كبيرة في تحديد مواعيد المحاضرات التي يقوم بتدريسها،   -
 
ا

و يفعله وال رقيب عليه غير ضميره بالنسبة لموعد دخوله و خروجه من ال
 
محاضرة،  وفي ما يقوله ا

ثناء المحاضرة 
 
 ا
ساتذة الجامعة الفرص العديدة التي عن طريقها يستطيعون رفع مستواهم  -

 
تتاح لغالبية ا

مثلة هذا الفرص:
 
 االجتماعي و االقتصادي ومن ا

 الخروج في مهمات علمية بالخارج .-
ليف الك تب و المراجع المدرسية و الجامعية .  -
 
 تا
خرى .االنت  -

 
و جامعات ا

 
 داب للتدريس في كليات ا

و الخاصة )محمد منير مرسي،  -
 
،  ص 2002العمل كاستشاريين في بعض الهيائت الحكومية ا

206.) 
 مهام عضو هيئة التدريس:   2.1

عضاء هيئة التدريس في جامعات الوطن العربي 
 
ساسية ال

 
هم المهام التعليمية اال

 
يمكن تلخيص ا

 تجاهات المعاصرة فيما يلي: في ضوء القضايا و اال 
ن يخطط لتدريس المقررات التي يقوم بتعليمها .  -
 
 ا
يقوم بتعليم الطالب باستخدام طرق متعددة منها : المحاضرة و المناقشة و الحوار و ورش  -

 العمل و العصف الذهني و ذلك في سياقها المعاصر . 
مثلة تطبيقية لنا يتناوله في مادة علمية و يد -

 
ير مناقشاته مع طالبه بطريقة تؤكد وحدة يقدم ا

 المعرفة وعدم يقينيتها 
و يقوم بنفسه في حاالت معينة ( باإلعداد للدروس  -

 
يحدد التعليمات للمساعدين و الفنيين )ا

 العلمية و العروض التوضيحية و الوسائط التعليمية المطلوبة .
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 م ذات الصلة بموضوع الدراسة .يجيد اختيار و استخدام،  وتقويم استخدام وسائل التعل  -
نشطة التعليمية بالكلية .  -

 
و بعض اال

 
و يشارك في اإلشراف على كل ا

 
 يشرف ا

ن يقوم بتنفيذها بك فاءة .  -
 
داء الطالب في المواد التي يقوم بتعليمها  و ا

 
 يضع خطة لتقويم ا

جل إنجاز -
 
العمل على  يساعد الطالب على العمل في جماعات،  و يساعدهم على التخطيط من ا

كمل وجه .
 
 ا
حدث الوسائل التكنولوجية  -

 
يعلم طالبه التثقيف الذاتي المتواصل،  و يستخدم في ذلك ؟ا

 المتاحة )مثل االنترنت(.  التدريس و إلقاء المحاضرات و القيام بالتدريبات العملية .
رهم و االشتراك في المجالس و اللجان الجامعية .اإلشراف على بحوث الطالب و تقاري -

 مشروعاتهم و نشاطاتهم العلمية و االجتماعية .
كاديمي .القيام بواجبه العلمي في ميادين البحث و التوجيه و اإلدارة و  -

 
ممارسة اإلرشاد اال

 االحتفاظ بالمستوى الرفيع الالئق بمكانته الجامعية.
ي عمل ينهض بالجامعة و يدفع بها إلى التقدم .إعداد التقارير  -

 
التي تطلب منه خاصة القيام با

 التقرير السنوي عن النشاط خالل العام .
صلية وبثها في نفوس  -

 
توجيه الطالب علميا و خلقيا.التمسك بالتقاليد و القيم الجامعية اال

 الطالب  
اإلسهام في حركة تنمية المجتمع و تطويره،  و بناء عالقة ايجابية بينه و بين الجامعة .مواكبة  -

 د في مجال التخصص.الدراسة و الجدي
 االلتزام بساعات الدوام وتنمية الشخصية العلمية للطالب و رفع مستواهم العلمي و الفكري .   -
 وضع المخطط الدراسي المناسب للمقرر الذي يدرسه.حفظ النظام داخل قاعات التدريس .  -
 معة .القيام خارج الجامعة بالمهمات العلمية و الثقافية التي يكلف بها من الجا  -
نشطة العلمية و المهنية  -

 
اإلشراف على المختبرات و المك تسبات و تزويدها .اإلسهام في اال

 الوطنية و الدولية .
داء الواجبات اإلدارية التي  -

 
تنمية الشخصية العلمية للطالب و رفع مستواهم العلمي و الفكري .ا

 يكلف بها في الجامعة .
ليف و الترجمة و  -

 
نظمة المشاركة في التا

 
و خارجها. االلتزام با

 
النشر سواء داخل الجامعة ا

حمد 
 
خالق الفاضلة السائدة في المجتمع )رشدي ا

 
الجامعة و لوائحها .و االلتزام بالقيم و مبادئ اال

 ( .247،  246، ص ص  2004طعيمة،  
ستاذ الجامعة في التعليم العالي )خاصة(:    2.

أ
دوار التدريسية ل

أ
 ال
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ن الم
 
ريوال" با

 
بعاد عامة :يرى "ا

 
 هام التدريسية تتضمن ثالثة ا

 الخبرة المتعلقة بالتمكن من محتوى المادة العلمية .
 مهارات توصيل المعلومات )طرق التدريس(.
 مهارات إعداد و تصميم المادة التعليمية .

نشطة التالية : 
 
ن يقوم باال

 
ي مدرس ا

 
ن على ا

 
 في عرض المواقف التعليمية يقترح "لوريالد" با

 ط الدافعية ،  توجيه االنتباه  ،  تزويد المتعلم باإلرشاد و التوجيه تنشي
هداف،  تحفيز التذكير 

 
 تسهيل انتقال المتعلم،  إخبار المتعلم باال

داء و توفير التغذية الراجعة 
 
 زيادة القدرة على االحتفاظ و التذكر،  تشجيع الطالب على زيادة اال

حمد طعيمة،  
 
 (.  247، ص2004)رشدي ا

عداد لتدريس المقرر:*ا  ل 
هداف المقرر و توصيفه،  ومن منطلق 

 
ولى لإلعداد لتدريس المقرر هو الوقوف على ا

 
إن الخطوة اال

ن يختار مادته العلمية التي يدرسها 
 
هداف و التوصيف على يستطيع عضو هيئة التدريس ا

 
هذه اال

سلوب تدريسها.
 
 للطالب و ا

 *مواجهة الطالب :
ول خطوة لعضو هيئة

 
ن  إن ا

 
ول مرة ا

 
التدريس عند مواجهة الطالب في قاعة المحاضرات ال

ن يكون موضوعيا و 
 
مور التي يحبها الطالب في عضو هيئة التدريس ا

 
يعرفهم بنفسه،  و من اال

 عادال معهم.
ساليب و الطرق التي يتم بها 

 
ومن الخطوات الهامة في اإلعداد لتدريس المقرر الجامعي : اختيار اال

خرى عن  تدريسه،  فبعض
 
جزاء ا

 
فضل تدريسها عن طريق المحاضرة و ا

 
جزاء قد يكون من اال

 
اال

نه من الضروري االشتراك مع الطالب و مواجهتهم بطبيعة المقرر 
 
طريق المناقشة و قد يرى ا

 (208، ص  2002ليتمكنوا من اختيار الطريقة المناسبة التي تتوافى معهم )محمد منير مرسي،   
 للتعلم:  *استثارة دافعية الطالب

و المرحلية .
أ
 تنظيم العمل بطريقة توضح للطالب تكامل و شمول الجزئيات الفرعية ا

 مالحظة :
ستاذ الجامعي بالمهمة السامية المتمثلة في االلتزام 

 
تطالب منظمة اليونسكو في تصريحاتها اال

 الكامل في المجال الوطني و كذا المجال الدولي لتقدم العلوم .
ما كربونتي

 
ستاذ الجامعي : البحث،  التعليم،  و  Carpentier A ا

 
،  فيحدد ثالث وظائ ف لال
 (carpentier A1988 ;p 173التنظيم و هي تكمل بعضها البعض و بالضرورة المترابطة )
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ستاذ الجامعي يقوم بالمهام التالية :
 
ن اال

 
ما زوسولر فيرى ا

 
 ا

ن تكون و تبقى للتعليم الذي يسبق ال
 
ولى : يجب ا

 
بحث و إجراءات المجالس  و النشر المهمة اال

 و كل النشاطات المهنية مهما كانت.
ولى وهي تحضير الوسائل البيداغوجية .

 
 المهمة الثانية :ترتبط باال

و البحث 
 
ساسي ا

 
و البحث اال

 
مر بالبحث البيداغوجي ا

 
المهمة الثالثة :البحث سواء تعلق باال

ستاذ بالقيام با
 
 لنشاطات الثالثة .التطبيقي،  و البحث ذاته يسمح لال

خرى تتمثل في النشاط اإلداري و العالقات الخارجية و المسؤولية في مؤسسات 
 
النشاطات اال

خرى. 
 
 ا
(zisueller R.1979,p69.) 
ستاذ الجامعي :     3.   

 
 متطلبات اال

ن تتوفر و تتحقق له بعض الحاجيات فهو يحتاج إلى :
 
 للقيام بكل هذا المجهود يجب ا

ساسي
 
ساتذة المطلوب تحديدها  Statut القانون اال

 
: و الذي يتضمن مجموعة حقوق وواجبات اال

دبية،  امتيازات اجتماعية استعمال و توزيع التجهيزات 
 
تبعا للسياسة العامة للجامعة قواعد ا

 العطل 
تنفيذ هذه الواجبات و الحقوق عن طريق قوانين وعادة ما تنجم مشاكل عند التعسف في 

و عدم تكي
 
 يفها مع المعطيات الخاصة بالجامعة .تطبيقها ا

ن يقام على 
 
ساتذة الجامعيين ال يجب ا

 
ن ترسيم و ترقية اال

 
جور : يرى كوركنوف ا

 
الترقية و اال

يضا .
 
داء البيداغوجي ا

 
 معايير البحوث العلمية فقط،  و لكن على اال

ن تكون إمكانيات الترقية
 
و اإلجراءات ذات   و يقول زسولوز " لكي يكون نظام الترقية فعاال يجب ا

ساتذة و على التحليل الواقعي للمهمة المنجزة 
 
عمال اال

 
ن تقام على تقييم موضوعي ال

 
مدلول و ا

ن تتجنب الترقية التي تستند على حرية اختيار الذين يملكون سلطة 
 
ستاذ و يجب ا

 
من طرف اال

 القرار ."
حظات السلبية في ترقية و في التحليل الذي قدمته منظمة اليونسكو و الذي تناول بعض المال

ن : 
 
ستاذ الجامعي فالحظت ا

 
 اال

 في الواقع يحكم فقط على نشاطاته في البحث العلمي و ال ينظر إلى ميدان التعليم .
ساتذة عموما مقارنة بالقطاع الخاص .

 
 عدة إحصائيات بينت تعطيل ترقية اال

 بالقطاع الصناعي .تفاوت كبير فيما يخص االمتيازات المالية و االجتماعية مقارنة  
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وطانهم بسبب معاناتهم من المشاكل 
 
ساتذة في عدد كبير من البلدان إلى هجرة ا

 
اتجاه معظم اال

 الضخمة .
نظمة التشريعية،  

 
ساتذة لتحديد توجيه بحوثهم،  الرضا عن اال

 
الحرية : هي االمتياز المفتوح لال

ك ثر مالءمة 
 
  (raymond F.B  1986,p 244)اختيار الطرق لنقل المعارف و التي تظهر لهم ا

ستاذ الجامعي لمؤسسته ،    Crosseو في دراسة قام بها كروس  
 
حول الصورة التي يكونها اال

تي : 
 
ن الترتيب الذي سجل كان كاال

 
 فالحظ ا

 حرية الفرد و استقاللية الجامعة .

 نفوذ الجامعة 
 نوعية التعليم العالي .

 ضمان الثقة .
 متابعة التطور .

 اء .تكوين علم
ساسي .

 
 البحث اال

 مشاركة الطلبة في الحكم بالجامعة .
ذواق الطلبة .

 
 تهذيب ا

ستاذ الجامعي.
 
ي من الجوانب التي يحتاج إليها اال

 
عطيت للحرية و االستقاللية ا

 
همية هنا ا

 
 فاال

 الظروف و التجهيزات :
ستاذ الجامعي من نجاح مهمته،  و هي جميع الخدمات التي تتضمن مكاتب

 
،  قاعات تمكن اال

التدريس،  سكرتارية،  مصلحة إدارية و تقنية مؤسسة منظمة حسب احتياجات التكوين 
حسن نوعية في 

 
ستاذ و الذي يؤدي إلى ا

 
للطلبة،  التسيير الجيد للخدمات الضرورية لال

ساتذة و المسؤولين اإلداريين،  فهذه الوسائل و 
 
البيداغوجيا،  تنظيم اتصاالت دائمة بين اال

جهزة  
 
ساسية لتسيير هيئة التدريس و هياكل المشاركة و تسهل االتصاالتاال

 
 ا

ستاذ الجامعي :    4.  
أ
داء ال

أ
 العوامل المؤثرة في وضع و ا

 ما يحدث من تغيرات في المناهج الدراسية : 
نظرا للتطور و التقدم المعرفي و التكنولوجي في المعرف فإنه سرعان ما تشكل اللجان 

 مراحل 
 
و مبررات المتخصصة لتبدا

 
التصميم و التخطيط و البناء للمنهج تتفق مع مقتضيات ا

 التغيير .
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ستاذ ربما يكون قد اعتاد على تنفيذ المنهج السابق لعدة سنوات و هذا 
 
و في هذه الحالة نجد اال

بعاده قبل تطبيق 
 
ستاذ في ظل المنهج الجديد يحتاج إلى دراسة شاملة له بكل ا

 
ن اال

 
يعني ا

شكال جديدة من المنهج الجديد، ف
 
و ا
 
خير نوعا جديدا من الوسائل التعليمية ا

 
قد يتطلب هذا اال

ن ينفذ المنهج الجدد بجدارة و 
 
ستاذ يستطيع ا

 
ن اال

 
النشاط المدرسي ...،  و منه ال يمكن القول ا

نه قد ال يملك ك فاءات خاصة يتطلبها لمنهج جديد .
 
 اقتدار،  إذ ا

و تح
 
مر تطوير المناهج ا

 
ستاذ يعمل في إطار ديناميكي يتم بالتغير و مهما يكن من ا

 
ديثها فإن اال

ن يكون دائما عند مستوى ذلك التغيير .
 
 المستمر،  و بالتالي فهو مطالب با

 ما يتوقعه المجتمع : 
و 
 
بنائه،  فالمعلم ا

 
ماله و تطلعاته في ا

 
ن يحقق ا

 
ستاذ و المنهج الدراسي ا

 
يتوقع المجتمع من اال

ستاذ الجامعي مطالب بتح
 
مال بإنشاء كل فرد على نحو شامل و متكامل في اال

 
قيق كل تلك اال
 كل الجوانب اجتماعيا،  ثقافيا،  علميا و مهنيا .

 .  و هو مطالب بإحداث نوع من التوازن بين كافة الجوانب
 متطلبات المؤسسات الجتماعية : 

يم العالي هناك نوع من الضغوط المفروضة من طرف المؤسسات االجتماعية على نظام التعل
ستاذ باعتباره المكون و منفذ العملية التعليمية نفسه مطالبا بتلبية 

 
)التكوين الجامعي ( فيجد اال

 حاجيات هذه المؤسسات االجتماعية،  و اختيار صيغ المناهج التي تتوافق معها.
ن يكون المعلم واعيا 

 
ن الضغوط التي تفرضها طبيعة العمل في تلك المؤسسات تعني ا

 
إذ ا
س
 
ستاذ بالك فايات با

 
اليب تعليمها و تنميتها،  و قد كرست جهود برامج التنمية المهنية لتزويد اال

كبر الصعوبات التي 
 
حد ا

 
الالزمة عند مستوى المسؤولية،  و صعوبة اختيار محتوى التعليم هي ا

ستاذ في هذا اإلطار .
 
 تواجه اال

 المتعلم )الطالب ( : 
خير متغيرا هاما ضمن 

 
العملية التعليمية لذلك فهو يشكل عامال مؤثرا جدا في يعتبر هذا اال

ساسا جوهريا يستند إليه 
 
ستاذ في مهنته،  الطالب بطبيعته و خصائصه يمثل ا

 
داء اال

 
مستوى ا

ثر 
 
دائه للعملية تتا

 
ستاذ في ا

 
في عمليات المنهج على المستوى التخطيطي و التنفيذي،  إن اال

ساسا جو
 
هريا يستند إليه في عمليات المنهج على المستوى بطبيعة المتعلم و خصائصه يمثل ا

ن 
 
ثر بطبيعة المتعلم و خصائصه إذ ا

 
دائه للعملية تتا

 
ستاذ في ا

 
التخطيطي و التنفيذي،  إن اال

خر و من خالل ذلك اك تسب 
 
و ا
 
نه ربي على نحو ا

 
هذا المتعلم جاء من بيئة لها ثقافة معينة كما ا
خر العديد من المعارف و تكونت لديه مفاهيم 

 
عديدة )قد يكون بعضها صحيحا و البعض اال



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

250 

 

طر من القيم و االتجاهات إضافة إلى عدد من المهارات و العادات و 
 
خاطائ (،  كما تتكون لديه ا

ن يحمل هذا المتعلم بعض المشكالت قد 
 
غير ذلك من مكونات سلوكه االجتماعي،  كما يمكن ا
ن يدرس هذا كله و يخطط تكون نفسية،  اجتماعية،  اقتصادية،  لذا فهنا نج

 
ستاذ مطالب با

 
د اال

و 
 
ن المعلم ا

 
ي ا

 
له كله من المواقف التعليمية المختلفة و كذا ما يجري من تفاعالت و استجابات ا

نه يخضع بصورة مباشرة إلى 
 
ستاذ الجامعي و إن كان يعمل في إطار سلطات إشرافية عديدة إال ا

 
اال

صلح من يحكم
 
 على المعلم . حكم طالبه عليه فالمتعلم هو ا

شرافية :   السلطات ال 

ن 
 
ستاذ التسيير مهمة،  و هي في هذا الشا

 
هناك سلطات إشرافية تعمل على نحو كامل مع اال

دواره 
 
ستاذ ممارسة ا

 
معنية بالعديد من المسائل اإلدارية و الفنية،  و التي بدونها ال يستطيع اال

ن هاته السلطات تمثل قياد
 
ستاذ،  و هي تعد بك فاءة عالية،  لذلك نجد ا

 
ة تربوية بالنسبة لال

دائه المهني .
 
ستاذ في ا

 
 عامال مؤثرا على مدى ك فاءة اال

مكانيات المتاحة :  ال 
ستاذ في عمليات المنهج التنفيذية تبعا لمدى اإلمكانيات المتاحة فضال 

 
داء اال

 
يختلف مستوى ا

ن الفلسفة الكامنة وراء كل منهج تقني إمكانيات معينة،  لذا 
 
ستاذ حينما يكون بصدد عن ا

 
فاال

تنفيذ المنهج يحتاج إلى إمكانيات معينة و بقدر  تمكنه من ك فايات استخدامها يتحدد مستوى 
دائه و بالتالي نوعية عائد التعلم و كمه 

 
 ا

 نظام التقويم القائم : 
ن في هذا تكون المهارة هي هدف التعليم و ليس المادة العلمية لذا يجب على المعلم الجامعي 
 
ا

 و يسعى في تنفيذه للمناهج إلى الوفاء بتلك المتطلبات و مساعدة المتعلم على 
 
يخضع لهذا المبدا

حمد حسين اللقائي، 
 
،  ص 2002اك تساب ما تقتضيه االمتحانات من جوانب تعلم مختلفة     )ا

 (   331- 306ص  
 المسؤولية إضافة إلى بعض العوامل الشخصية )االتجاه نحو المهنة،  القدرة على تحمل  

ساتذة مرهقين نتيجة الساعات المخصصة 
 
حيان،  يصبح الصف كبيرا جدا و يكون اال

 
في بعض اال

نه من الصعب القيام بالترتيبات الالزمة 
 
للمحاضرات و الواجبات البحثية و اإلدارية و كذلك نجد ا

و في مواقف عملية،  عالوة على ذلك في الجامعات التي ت
 
عطى فيها لتقييم الطلبة موقعيا ا

االمتحانات اإلضافية )التكميلية ( باإلضافة إلى االمتحانات المنتظمة،  فإن من العبء القيام 
وراق االمتحانية بعناية و إعطاء 

 
بإعداد سلسلة من االمتحانات بصورة مناسبة،  و تصحح اال

 المعلومات االسترجاعية للطلبة .
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خرى تتعلق بتقييم الطلبة،  ففي 
 
ساتذة مختلفون و هناك مشكالت ا

 
بعض الحاالت يقوم ا

ن 
 
سلوب التقييم،  و يبدو كذلك ا

 
بتدريس شعب مختلفة من المقرر لكنهم ال يستخدمون نفس ا

ساليب المناسبة لوضع 
 
ساتذة ليسوا متمكنين بما فيه الك فاية مع الطرق و اال

 
العديد من اال

سئلة االمتحانية و تحليل النتائج باإلض
 
سئلة،  و استعراض اال

 
افة إلى ذلك  يتم النظر إلى اال

همية النتائج االمتحانية في تحسين 
 
ساس لتحديد المستويات،  و إن ا

 
نها ا

 
االمتحانات غالبا على ا

 عملية التعليم،  التعلم،  ال يتم وضعها موضع التقدير بصورة مناسبة .
 الوسط الكلي للتعلم : 

بيرة و تعتمد تخصيصات الميزانية يتم تمويل العديد من الجامعات من قبل الحكومات بصورة ك
لمثل تلك المؤسسات على الظروف االقتصادية للبلد،  قد تؤدي حالة النكوص في االقتصاد 
خرى تبقى الميزانية 

 
وقات ا

 
حيان إلى توقف في مصادر التمويل الحكومي،  و في ا

 
الوطني بعض اال

 على ما هي عليه في الوقت الذي تزداد فيه كلفة إدارة الجامعة .
فإن الجامعات تواجه مشكالت مالية جادة في تقييم المواد المطلوبة و التسهيالت الالزمة 

 للدراسة و التعلم و البحث .
و يكون لبعض الحكومات الكلمة الفاصلة فيما يتعلق بميادين الدراسة التي يتوجب على الطلبة 

 العديد منهم إلى مجاالت دراسية بعيدة عن اخت
 
يارهم و نراهم يكافحون من ولوجها،  لذلك يلجا

نهم ال يمتلكون المال 
 
و ا
 
ماكن بديلة للدراسة في البلد ا

 
ما سبب عدم وجود ا

 
خالل برامجهم،  ا

خر .
 
 الذي يمكنهم من الدراسة في مكان ا

و في حاالت معينة ينخرط كل من الطلبة و المحاضرين في نشاطات سياسية مما يتمخض عن 
حيان،  إضافة لذلك فإن المحاضرون الذي يشعرون ذلك التضارب مع المحاضرات في بع

 
ض اال

و هؤالء الذين ال يشعرون بالرضا لوضع السياسي 
 
فكار التي يتبنونها ا

 
باالضطهاد بسبب اال

صحاب الك فاءة في تخصصاتهم،  
 
ن الك ثير من هؤالء هم ا

 
خرى و ا

 
ماكن ا

 
لبلدانهم،  يغادرون إلى ا

خرون،  و تلك تمثل خسارة كبيرة .        )بربرا  
 
 ( 113، ص  2002ماتيرو  و ا

عضاء هيئة التدريس بالجامعة:   
أ
 اختيار ا

ستاذ الجامعة  
 
و اإلعداد المهني اال

 
بداية تعتبر هذه الخطوة مهمة جدا قبل التنمية المهنية ا

 )يرجى تطبيقها لضمان النوعية في هذا المتغير (.
عمال التي تقررها م

 
قسام كطالب بحث .تعيين الخريجين المتميزين في حدود اال

 
 جالس اال

ستاذ مساعد .
 
 اختيار المتميزين من الحاصلين على درجة الماجيستير في وظيفة ا
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يكون التعيين في جميع وظائ ف هيئة التدريس و معاونيهم عن طريق اإلعالن الذي يتقدم له من 
حمد طعيمة،  

 
و من الخارج )رشدي ا

 
و المعهد ا

 
،  2004يستوفي الشروط سواء من ذات الكلية ا

 ( 658ص
ن يك تب المشرف تقويما وافيا 

 
ي يتم تعيين المعيد من الحاصلين على درجة الماجستير بشرط ا

 
ا

ن يوضح المشرف في هذا 
 
ثناء الدراسة تحت إشرافه،  و ا

 
عن نشاطه العلمي و عمله البحثي ا

ية التي التقرير إيجابيات و سلبيات الطالب المرتبطة بسمات مسلكه العام،  و تصرفاته الشخص
ثناء تعامله المباشر معه .

 
 ظهرت له ا

 و يتم تحقيق ذلك عن طريق :
خيرة للحاصلين على 

 
إلغاء وظيفة " مدرس مساعد " التي استحدثت في السنوات في السنوات اال

درجة الماجستير،  إن يكون التعيين في وظيفة " معيد" هو الحصول على درجة الماجستير و 
 ليس الليسانس 

ة مناسبة للتقرير الذي يك تبه المشرف عن الدارس،  إذ يكون المطلوب من المشرف إعداد صيغ
مينا عن الطالب في شتى النواحي،  و ليس مجرد تزكية 

 
ك تابة تقرير شامل يمثل حكما صادق و ا

ن 
 
همية هذا التقرير بالنسبة لتعيين الطالب في الوظيفة ذاتها،  ينبغي ا

 
منه للطالب،  و نظرا ال

معة بإعداد صيغة التقرير بما يتناسب مع ظروفها و إمكانيتها المادية و البشرية من تقوم كل جا
على للجامعات صالحية هذا التقرير )مجدي 

 
ن يقر المجلس اال

 
عضاء هيئة التدريس،  شرط ا

 
ا

 ( 105،  ص  2002عزيز إبراهيم،  
ستاذ الجامعي :     5.     

أ
 وضع ال

ستاذ من التهميش و هو العنصر 
 
ن يعاني اال

 
ساسي للعملية التكوينية،  فمن دونه ال يمكن ا

 
اال

تتم هذه العملية،  و هذا ما يثير لديه صور السخط و الكبت و الشعور باإلحباط عندما يشعر 
همية و القيمة في الهرم االجتماعي و عدم قدرتهم على توظيف المعارف و القدرات 

 
بعدم اال
 العلمية .

ستاذ في الجامعة من مشكال
 
ت موضوعية تؤثر على دوره مما يجعل هذا الدور يكاد ال يعاني اال

تي المكانة االجتماعية غير الالئ قة،  و ما حركات االحتجاج 
 
يكون،  من بين هذه المعوقات تا

ستاذ،  
 
الك ثيرة و التي وصلت إلى اإلضرابات المتكررة إال دليل واضح على المعاناة الحقيقية لال

ن يبدع فيه  فكيف ننتظر من شخص يعاني اضطهاد
 
ن يؤدي دوره و ا

 
  مادي بشكل ملفت للنظر ا

 ( 270-269،  ص ص  2004)زين الدين مصمودي،   
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خر كلما 
 
ساتذة و عزوف بعض اال

 
ساسيا وراء هجرة اال

 
و لعل البعد المادي كان و ال زال عنصرا ا

خر يحقق له االستقرار المادي .
 
 وجد فرصة لاللتحاق بمجال ا
نعم يتفهمون الوضعية و لقد قال الك ثير من المس

 
على مستوى با

 
ؤولين  في هذه البالد و من ا

ي تحسين مادي لهذه 
 
ستاذ لكن يبررون ذلك بعدم تمكن الدولة من تغطية ا

 
المادية السيئة لال

الفئة الهامة داخل المجتمع و في نفس الوقت هذه السلطة تجد الفائض المادي إلنفاقه الملتقيات 
حيان ال 

 
 جدوى منها .و التي في معظم اال

نواعها من مخابر و 
 
نفاق على المعينات البيداغوجية على مختلف ا

 
إضافة إلى النقص الكبير في اال

ساسية المفتقدة على الرغم من ضرورتها و 
 
مراجع كالسيكية و دوريات معدومة و التجهيزات اال

إلى  النقص غير المبرر للهياكل البيداغوجية و الذي يتكرر مع كل دخول جامعي إضافة
 المشكالت ذات الطابع االجتماعي وإضافة إلى طرائق التسيير اإلدارية  

ستاذ الجامعي:                                            6.
أ
 التطوير التكويني لال

شهد التعليم الجامعي  محاوالت محدودة في العقد الرابع من القرن العشرين لتطوير عملية 
امعة هارفارد ببريطانيا مثال محاولة تدريس مادة متخصصة عن التدريس الجامعي،  قامت بج

فضل عام  1957،  إلى غاية 1947التعليم الجامعي من سنة 
 
عيد تقديمها بشكل ا

 
و  1962ثم ا

عضاء هيئة التدريس .
 
 شارك في تدريبها نخبة من ا

لة اإلعداد المهني لعضو هيئة التدريس الجامعي ب
 
واسط الستينات لم تحض مسا

 
العناية حتى ا

هيله للوظائ ف المنوطة به .
 
 فضال عن العمل على زيادة تا

 يمكن إرجاع ذلك إلى :  1992حسب روث بيرد و جيمس هارفلي  
داء مهامه .

 
ن حامل درجة الدك توراه على درجة من العلم تمكنه من ا

 
 االعتقاد ا

إلى معرفة تربوية النظر إلى مرحلة التعليم الجامعي على كونها ال تحتاج من عضو هيئة التدريس 
 كالتي يحتاجها معلمو ما قبل التعليم الجامعي .

ساليب تدريس 
 
كاديمية في مرحلة التعليم الجامعي تتنافى مع التقيد بطرق و ا

 
اعتبار الحرية اال

 معينة 
داء بعض 

 
عضاء هيئة التدريس بالقدرة على ا

 
خرى فالمصدر الوحيد الذي كان يمد ا

 
و من جهة ا

فاد
 
ساتذتهم في مراحل تعلمهم المختلفة،  و ساعد على استمرار هذا وظائ فهم هو ما ا

 
وه من طرق ا

ستاذ باعتباره صاحب موهبة 67،  ص 1991الوضع)نورة عواد محمود عبد الغفار،  
 
( النظر إلى اال

هم سبب وراء عدم ك فاءة التدريس 
 
و قدرة ذاتية معينة ال يمكن اك تسابها،  و ربما كان ذلك ا

 جهود التعليمية . الجامعي و تعثر ال
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وروبية،  ظهرت دعوات قوية في مؤسسات 
 
و إثر اشتداد الحركات الطالبية في بعض العواصم اال

التعليم الجامعي لتحسين كافة المدخالت الجامعية مما فيها عضو هيئة التدريس، مما زاد إلى 
ك ثر تقبال لت

 
ساتذة و اإلدارة و جعلهم ا

 
 جديد كامل .زيادة قلق الطالب و استياء رضا اال

مريكية البرنامج االختباري سنة 
 
و  1965ظهر كذلك في جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة اال

ن التحسين الجذري 
 
عضاء هيئة التدريس مهنيا باعتبار ا

 
الذي كان من محتوياته إعداد و تنمية ا

ية الفاعلة و توجيهها في الحياة التربوية داخل الجامعة يستلزم إعادة تنظيم و تنمية القوى التربو
وال )جوزيف تاسمان، 

 
عضاء التدريس ا

 
داخل المؤسسة و هذا يقتضي االهتمام بإعداد و تنمية ا

 ( .15دون سنة،  ص  
وروبية تستجيب لهذه الدعوات في السعي نحو تحسين التدريس و التعليم 

 
خذت الدول اال

 
ا

 
 
عضاء هيئة التدريس منذ عام الجامعيين من خالل التكوين البيداغوجي و التنمية المهنية ال

من خالل برامج و ندوات و مؤتمرات قومية حول قضايا التعليم العالي تحت رعاية الرابطة  1965
وروبية للبحث و تنمية التعليم العالي خالل الفترة الممتدة عام 

 
،  كما تم  عقد 1987 – 1978اال

مريكية م
 
وروبية في تعاون بين جامعة ماريالند بالواليات المتحدة اال

 
ع العديد من الجامعات اال

لمانية للتعليم العالي لتناول قضايا التكوين 
 
إقامة مؤتمر سنوي تحت رعاية الرابطة اال

عضاء هيئة التدريس،  تشمل موضوعات هذه المؤتمرات : 
 
 البيداغوجي و التنمية المهنية ال

شكال الجديدة للتدريس و التعليم .
 
 اال

جل الطلبة
 
 .  االستشارات من ا
 تصميم البرامج .

ساسيات في التعليم الجامعي .
 
 ا

 .  21التعليم العالي في القرن  
 التعليم العالي في مفترق الطرق .

ساسي من هذه البرامج مناقشة المداخل النظرية المختلفة و الممارسات العملية،  و 
 
الهدف اال

عضاء و ذلك من خالل شرائط الفيد
 
مثلة عن بعض التجارب اال

 
يو لتسهيل تبادل يتم نقد ا

المعلومات و التخطيط لمشاريع مشتركة مستقبال ابتغاء الوصول إلى نموذج مشترك للتكوين 
لمانيا،  

 
البيداغوجي و التنمية المهنية ثم تطوير معظم العمل في هذا المجال من خالل جهود ا

 Brigitte berndt, p)111بريطانيا،  نيوزيلندا،  الدول االسكنديفية و سويسرا  
بحاث و الدراسات على تنمية و تطوير الطلبة دون سن الرابعة و العشرون و 

 
كما ساعد ظهور اال

كذلك تطوير الراشدين و ظهور علم النفس اإلنساني الذي نظر إلى عضو هيئة التدريس كإنسان 
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مخلوق تام،  متطور و متجدد و هذه النظرية تعتبر كلية و شاملة لعملية إعداد و تنمية الهيئة 
 ( 09،  ص 1988لتدريسية )خولة شاهين،  ا

مريكية التحاق عضو هيئة 
 
كما تعتبر بعض مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة اال

مرا إجباريا و النجاح فيها يساهم في زيادة مرتب 
 
التدريس بالدورات التكوينية و التنموية ا

عضاء 
 
ليلتحقوا بالدورات التنموية،  فقد العضو،  كما تقدم السلطات التعليمية التسهيالت لال

تمنحهم إجازات دراسية بمرتب لمدة عام لحضور برنامج طويل المدى في إحدى الجامعات 
 ( 23،  ص  2000)موفق علي حياوي،  

همية هذا الموضوع،  لذا اهتمت اليونسكو به من خالل الدعوة إلنشاء 
 
يتضح لنا مما سبق ا

نشطة مشتركة تتعلق بالتدريب شبكات بين الجامعات على المستوى الع
 
المي بهدف تقديم ا
خذ بذلك عام  1984/1985التربوي و التنمية المهنية،  و ذلك في وثيقة اليونسكو لعام 

 
و ظهر اال

تخصيص مبالغ مالية إلنشاء هذه الشبكات كما تبعه إعداد الخطط الالزمة لتنفيذه  1987/ 1986
(UNISCO, ANSD,1991,p 155) 

عضاء هيئة التدريس  الجامعي   الهتمام    7.
أ
 بالتكوين البيداغوجي و التنمية المهنية ل

طوار الدراسية و في 
 
تعتبر قضية التكوين البيداغوجي و التنمية المعنية حديث الساعة في كل اال

ن ك ثيرا من 
 
ن هناك واقعا ملموسا تشهد له بعض الدراسات و هو ا

 
كل التخصصات،  إال ا

ساس المشتغلين في التدريس ا
 
لجامعي يتجهون إلى هذا االتجاه بحكم الظروف و ليس على ا

تخطيط مسبق و لعل ذلك يعود لعوامل عديدة اقتصادية،  اجتماعية،  دراسية ...قام الدك تور 
كرت و الدك تور جون ستكلين بدراسة على 

 
عضا هيئة التدريس المتفرعين  752روث ا

 
ستاذ من ا

 
ا

 نتائج منها :          في جامعات والية منسوتا و توصلت إلى
ن 
 
عضاء هيئة التدريس تكونت لديهم فكرة االشتغال في التدريس الجامعي بعد  %3ا

 
فقط من ا

فقط تكونت لديهم فكرة االشتغال في  %48حصولهم على شهادة الليسانس،  و له قبل ذلك 
حفيظ التدريس الجامعي بعد حصولهم على الشهادات العليا و ليس قبل ذلك . )صبحي عبد ال

 (  114-112، ص ص 1984قاضي،  
عندما قورنت هذه النتائج بدراسات مماثلة على المشتغلين في مهنة الطب كان الفرق واضحا،  
فالطبيب يقرر دراسة الطب في سن الثامنة عشر بعد اعتماده لذلك االتجاه لعدة سنوات قبل 

 تلك السن .
ن االلتحاق بالتدريس الجامعي ال يتم دا

 
ئما عن رغبة مبكرة يمكن التحضير و هذا يعني ا

 االستعداد لها من جانب كل من الفرد و الجامعة .
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سباب التي تدعو لالهتمام بموضوع 
 
ن هناك وجهات نظر متعددة حول اال

 
مما سبق نالحظ ا

عضاء هيئة التدريس :
 
 التكوين البيداغوجي و التنمية المهنية ال

عضاء هيئة التدريس للعمل المستمر في 
 
هداف،  المحتوى،  حاجة ا

 
مراجعة المناهج )اال

فضل و المساهمة الفعالة في التنمية 
 
نشطة،  التقويم ( لتعديلها نحو اال

 
الطرق،  الوسائل،  اال

شكال جديدة في التدريس مثل : 
 
 البشرية على مستوى المنهج و التدريس إلى جانب ظهور ا

وضح تقري
 
لماني ضرورة التكوين دور المتعلمين،  مداخل حل المشكالت ...،  كما ا

 
ر ا

عضاء هيئة التدريس )
 
 ( Beredert , 1989,  p43البيداغوجي و التنمية المهنية ال

مريكية االهتمام 
 
مريكية من خالل الدعوات المتزايدة لرابطة الكليات اال

 
و نبهت إليه الجامعات اال

عضاء هيئة ا
 
مريكي من خالل التشجيع الفعال ال

 
لتدريس الجامعي بتطوير التعليم الجامعي اال

مر الذي يقتضي إعدادا و 
 
على المشاركة المتميزة الواعية في تطوير المناهج و طرق التدريس،  اال

داء المؤسسة التعليمية لمهامها .
 
 تنمية مستمرة لهم تعينهم على تلبية حاجياتهم و تحسين ا

 نه : اعتبار التدريس الجامعي مهنة تتوفر فيه السمات الخاصة بالمهن من حيث كو
 يتطلب مهارات قائمة على المعرفة النظرية .

 يتطلب تدريب و تعليما عاليين .
 يبرز فيه المدرس ك فاءاته التعليمية و يلتزم بتقاليد خاصة بمهامه .

هداف عمله .
 
 الخدمة العامة من ا

يظهر هذا من خالل التخصصات الدراسية التي ظهرت مع بداية القرن العشرين فلم يعد المدرس 
عام الذي يقوم بتدريس كل المواد الدراسية محور العملية التعليمية،  بل ظهر المدرس ال

خذ المدرس الجامعي 
 
صبح التدريس مهنة ا

 
المتخصص الذي يلتزم بحدود تخصصه و بينما ا

(،  و 99, ص 1984كذلك يركز على البحث و على تدريب الباحثين )صبحي عبد الحفيظ قاضي،  
خرى لإلعداد و التنمية المستمرة بل ليست مهنة التدريس ال

 
جامعي استثناء من حاجة المهن اال

فرادا ك ثيرين لشغل المهن و تطور معارفهم،  و 
 
ك ثر حاجة لذلك،  حيث هي التي تعد ا

 
لعلها ا

تشهد على المستوى العالمي تطورات سريعة و زيادات هائلة في الكم و النوع المعرفي،  الضمان 
عضاء هيئة التدريس عن ممارسة مهامه و االتكال السلبي الوحيد الذي يحول دون ع

 
حد ا

 
جز ا

الدائم على معرفة الماضي و الجمود و الوقوف عندها هو التكوين البيداغوجي الذي تصاحبه 
 ( .121ص   1994التنمية المستمرة داخل الجامعة )نور الدين عبد الجواد،  
ن المرحلة الحاجة إلى ترشيد العالقة بين عضو هيئة التدريس ا

 
لجامعي و الطالب باعتبار ا

العمرية للطالب لها خصائصها و مشكالتها وفق التغيرات االجتماعية و االقتصادية المعاصرة و 
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هداف و 
 
اإلفادة من الدراسات العلمية المتخصصة التي تساعد عضو هيئة التدريس على صياغة اال

التفاعل الثقافي العلمي و االجتماعي تجديد طرائق التدريس و التقويم بما يدفع الطالب نحو 
 ( 88،  ص  1991السوي   )نورة عواد عب الغفار،  

عضاء هيئة التدريس في 
 
عداد ا

 
ارتفاع عدد الطلبة في الجامعة و اك تظاظ المدرجات بهم مع نقص ا

ساتذتها  
 
مر الذي تحتاج معهم الجامعات للعمل نحو االستفادة المثلى من ا

 
الدول النامية،  اال

 ( 65، ص  1994ر سعيد االغبري ،      )بد
تعدد وظائ ف الجامعة،  فلم تعد الجامعة تقتصر على وظيفة التدريس و المحافظة على التراث 
عمالها،  ظهر هذا في 

 
الثقافي للمجتمع،  بل شهدت تغيرات جذرية في مقاصدها و طبيعة ا

 على استراتجيات العمل فيها .
 
 التغيير الجذري الذي يطرا

تغيير العالمي و الدخول في القرن الحادي و العشرين عصر النظام العالمي الجديد و سرعة ال
 العولمة بمختلف مجاالتها .

كبر قدر من 
 
تنوع مهام هيئة التدريس الجامعي )نظرا لتعدد وظائ ف الجامعة ( إذ يناط به تحقيق ا

 هذه الوظائ ف منها :
 رعاية الطلبة فكريا و تربويا .

 ت النظرية و التطبيقية و الميدانية،  شرح المحاضرات،  تقويم تقارير الطلبة .القيام بالتدريبا
 إجراء البحوث الهادفة لخدمة خطط التنمية القومية في مختلف المجاالت .

قسام 
 
ليف و الترجمة،  العمل على تطوير اال

 
نشطة الجامعية المتنوعة و التا

 
المشاركة في اال

 العلمية 
 قبتها .إجراء االمتحانات و مرا

 المشاركة في الندوات و المؤتمرات و الحلقات الدراسية داخل الجامعة و خارجها .
جهزة 

 
القيام بالدراسات و البحوث التي تقترحها دوائر الدولة في نطاق التعاون بين الجامعات و ا

 الدولة . 
داء الواجبات اإلدارية التي يكلف بها من الجامعة      )مك تب التربية العربي 

 
لدول الخليج،  ا

 ( .46، ص  1985
كاديمي بتقديم النصح و اإلرشاد لطالبه خاصة حديثي العهد بالجامعات .

 
 اإلرشاد اال

 المشاركة في إعداد خطط تنمية المجتمع،  و تقديم المشورة و المساهمة في بعض الخدمات     
 (   91،  ص  1992)نورة عواد محمود عبد القهار،       
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عضاء هيئة ا
 
دائهم للمهام الموكلة حاجة ا

 
لتدريس إلى الحافز المهني الذي يمكنهم من تحسين ا

مثل مع بيئتهم 
 
مر الذي يمكنهم من التكيف اال

 
إليهم في ضوء وظائ ف الجامعة اال

(UNISCO,1989,p19)   
ضرورة إعادة الثقة،  حيث شهد عقد الثمانينات في القرن الماضي تدهور مستوى الثقة بهذه 

عدم التوازن بين اإلنفاق على هذا التعليم و مخرجاته النوعية من القوى المؤسسات بسبب 
 العاملة و الذي تمثل في زيادة نسبة البطالين ذوي الشهادات الجامعية .

ن تكون تلك 
 
ن يجد مقابال لما ينفقه ال ا

 
و من حق المجتمع الذي يقوم بتمويل التعليم الجامعي ا

شارت بعض المؤسسات سببا في المزيد من المشكال
 
ت التي قد يعجز عن إيجاد حل لها،  ا

ن الجامعات تنفق ما بين 
 
مريكية في هذا الصدد إلى ا

 
من التمويل على  % 85-80الدراسات اال

ن تحقيق الك فاءة و الفعالية تتطلب بذل الجهد لتحقيق 
 
المرتبات و العاملين بها،  لذا ترى ا

مثل للموارد البشرية باالعتماد عل
 
عضا هيئة التدريس من خالل االستخدام اال

 
ى زيادة ك فاءة ا

دائهم المهني،  وبالتالي فان إن الحاجة إلى اإلعداد 
 
برامج تكوينية و تنموية ترفع من مستوى ا

ن نلخصها في النقاط التالية 
 
ستاذ الجامعي تستند إلى عدة مسلمات يمكن ا

 
 التربوي لال

صول و قواعد و يمكن مالحظته و ق
 
 ياسه و تقويمه و بالتالي،  التدرب عليه .إن التدريس علم له ا

ن التدريس يختلف عن البحث من حيث طبيعته و مهارات كل منهما،  
 
 ا

ن القدرة على البحث ال تعني القدرة على التدريس رغم العالقة الوثيقة بين النشاطين .
 
 ا

ساليب الحديثة في 
 
ستاذ الجامعي عن طريق استخدام الطرق و اال

 
ن رفع ك فاءة اال

 
التدريس،  ا

ن تؤدي إلى رفع ك فاءة التعليم الجامعي بما في ذلك الجوانب البحثية فيه .
 
نها ا

 
 من شا

ن يعمق الجوانب اإلنسانية في عملية التدريس و 
 
نه ا

 
ستاذ الجامعي من شا

 
إن اإلعداد التربوي لال

ستاذ و الطالب .
 
 يطور العالقة بين اال

نه
 
ستاذ الجامعي من شا

 
ن اإلعداد التربوي لال

 
عداد الكبيرة من  ا

 
ن يساعد على مجابهة مشكلة اال

 
ا

 الطالب في الجامعات خاصة في الدول المتخلفة .
إن تطوير التدريس الجامعي يتصل اتصاال  مباشرا بتطوير الجوانب الكيفية في التعليم الجامعي،  

 مما يرفع بالتالي نسبة مردود هذا النوع من التعليم .
ستاذ

 
كد عجز نظام الدراسات العليا الحالي  إن اإلعداد التربوي لال

 
ن تا

 
مر حتمي،  بعد ا

 
الجامعي ا

نشطة البحثية و التخصص الضيق 
 
 عن الوفاء بهذا اإلعداد و التركيز على اال

 ( .1985)مك تب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية،   
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ي تعليم جامعي جيد يعتمد على ما يتوفر له من عناصر ج       
 
ن ا

 
عضاء هيئة بما ا

 
يدة من ا

عضاء هيئة التدريس و الجامعات العربية في 
 
التدريس،  و على ما يتوفر له من عناصر جيدة من ا
 سبيل توفير ما تحتاجه منهم،  تسلك سبيلين هما : 

ول : اإلعداد الداخلي :
 
 اال

سلوب طبيعي في كل الجامعات إذ تقوم بتسمية هيئتها التدريسية بطريقة ذاتية و ه
 
ذا وهو ا

سباب ك ثيرة منها :عدم 
 
ن إمكانياته محددة ال

 
سلوب متبع في ك ثير من البلدان العربية إال ا

 
اال

ساتذة المشرفين على البحوث و ضعف إمكانيات البحث العلمي و تختلف في بعض 
 
تفريغ اال

حيان عن المستويات العالمية .
 
 اال

سلوب تؤدي إلى تحديد النوعية و ا
 
لمستوى ومن ثم يجب و هناك نقاط ضعف في هذا اال

 استكمال هذا النقص من خالل اإلعداد الخارجي.
عضاء هيئة التدريس بالخارج لم يحد من قدرتهم بل 

 
الثاني : اإلعداد الخارجي :   اإلعداد العلمي ال

ن هذا النوع من اإلعداد عادة ما يعود بالسلب،  إذ قد ال 
 
دعم هذه القدرة و زاد من فاعليتها. إال ا

وثون من هيائت التدريس بالخارج بالعودة إلى بالدهم خاصة إن لم تتوفر لهم يرغب المبع
 ضمانات بعد العودة .

عضاء هيئة التدريس فيما يلي :          
أ
 ومنه يمكن تلخيص استراتجيات تنمية ا

 التنمية من خالل زيادة المعرفة :
ن وهذا يعني القيام بالبحث العلمي و نشر المعلومات و الن           

 
عضاء و مع ا

 
تائج بين اال

نها مع المدى الطويل تعتبر مكونا رئيسيا في 
 
المعلومات وحدها ال تغير اتجاهات الفرد إال ا

 التنمية المهنية 
 التنمية الذاتية :   
و يتم ذلك من قراءات العضو و من خالل إعطائه المحاضرات ومن خالل االستماع إلى     

صول التربية و طرق التدريس و التقويم.  المحاضرات من الخبراء في موضوعات
 
 ا

 اكـتساب المهارات :
و يقصد بها مهارات التدريس،  و يتم ذلك عادة عن طريق عمل ورش عمل للتدريب على       

جهزة مثل : تسجيالت الفيديو.
 
 المهارات التدريسية المختلفة و استخدام اال

 التنمية الجماعية : -    
ت صغيرة متفاعلة كاالشتراك في حلقات المناقشة و المؤشرات و و هي تتضمن العمل في مجموعا

 اللجان العلمية و غيرها :
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*و في هذا السياق ك تب "بول كالبر" :)إن السبب الرئيسي في عدم ك فاءة التدريس في جامعاتنا 
و
 
عضاء هيئة التدريس،  ا

 
عداد الكبيرة للطالب،  و ليس في قلة خبرة ا

 
 و كلياتنا اليوم ليس في اال

ن 
 
سباب ثانوية . إنما السبب الرئيسي هو ا

 
و العبء التدريسي فهذه كلها ا

 
طول اليوم الجامعي ا

ن المدرسين الجيدين 
 
عضاء هيئة التدريس لم يعدوا للتدريس . لقد اعتمدنا على مقولة ا

 
ا

هم سبب وراء عدم ك فاءة لتدريس الجامعي و تفويض 
 
مطبوعون ال مصنوعون،  و ربما كان ذلك ا

 التعليمية (.الجهود  
عداد للمهنة التدريسية: 8.    متطلبات ال 

ساسي لمهنة التدريس على خالف غيرها من المهن،  فالثقافة 
 
اإلعداد الثقافي العام : و هو شرط ا

نه مصدر للمعرفة .
 
ستاذ  بحكم عمله كمربي و رائد و موجه،  فضال عن ا

 
 العامة ضرورية لكل ا

كاديمي  التخصصي : و يق
 
صد بذاك اإلعداد الجيد في مجال تخصصه و التعمق فيه اإلعداد اال

و قصور .
 
و توقف ا

 
 دون جهود ا

و الوظيفي : و يقصد به التعرف على طبيعة المهنة وواجباتها التربوية من كيفية 
 
اإلعداد المهني ا

هداف العملية التعليمية التربوية و متطلباتها 
 
ساليبه و ا

 
التعليم و التعلم و طرق التدريس و ا

 ( . 267،  ص  2000رفات عبد العزيز سليمان،  )ع
قلم مع التغيير         

 
ستاذ القدرة على التا

 
و يبقى هذا اإلعداد يخضع للتغيير المستمر ليضمن لال

 السريع و المستمر في المعرفة خاصة في مجاله المهني .
صبح م

 
ستاذ في شكله المهني حينما تعقدت المعرفة و تراكمت و ا

 
ن العسير حيث اتضح دور اال

خرون،   
 
حمد كريم و ا

 
ن ينقلها للجيل الجديد )محمد ا

 
سرة و غير المتخصص ا

 
،  ص 2002على اال
405  . ) 

ن يقوم على مجرد تعليم طرق التدريس و اإلدارة،  بل يجب 
 
ساتذة ال يمكن ا

 
و اإلعداد المهني لال

ساسية للعملية التربوية و مم
 
سس النظرية اال

 
يضا دراسات في اال

 
ن يتضمن ا

 
همية ا

 
ا تحيل ا

خاصة معرفة علم النفس التعليمي،  و العوامل االجتماعية و الثقافية التي تؤثر في عملية التعلم 
بو بكر)

 
مين عبد الحفيظ ا

 
 (   136(،  ص 2002)فايز مراد دندش و اال

ساتذة المكونات التالية : 
أ
عداد المهني لال  و يتضمن ال 

منسقة تماما في هذا الميدان ( و مع خبرة بالتحليل  السيطرة على المادة التي يدرسها )مع معرفة
خرى للفكرة و العمل .

 
 الدقيق لها،  و القدرة على ربطها ربطا ذكيا بالميادين اال

فكار و 
 
تنمية القدرة على تنظيم المواد الدراسية و الخبرات التعليمية و تنمية المهارة في نقل اال

 التعلم .تنمية القدرة على إثارة رغبة التلميذ في  



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

261 

 

ساس النظري و مجموعة الحقائق التي يقوم عليها التطبيق التعليمي و التي توجه و تشكل 
 
فهم اال

بو بكر،   
 
مين عبد الحفيظ ا

 
 (  .  137،  ص  2002تقدمه )فايز مراد دندش و اال

تي : 
 
ن اإلعداد للمهنة يتطلب المعايير و مقومات حددها فلكنر باال

 
 و المعروف ا

عضاء هيئة المهنة على المهارات المهنة تتضمن بصف
 
ن يعتمد ا

 
عماال عقلية بمعنى ا

 
ساسية ا

 
ة ا

ك ثر من اعتمادهم على المهارات اليدوية و الجسمية .
 
 العقلية ا

نماط 
 
ساس الثقافة و يقصد بها مجموع المعلومات و المعارف و المهارات و ا

 
المهنة تقوم على ا

 لمهنة .السلوك المهني و القيم و االتجاهات المرتبطة با
كبر فترة ممكنة لإلعداد و التدريب .

 
ن يستغرق اإلعداد للمهنة ا

 
 ا

ي تهتم المهنة بالخدمة التي 
 
هداف و غايات محددة و عملية ا

 
ساسية إلى ا

 
المهنة توجه مادتها اال

عضائها من نفع مادي.
 
ك ثر من اهتمامها بما يعود على ا

 
 يقدمها المجتمع ا

و روابط مهنية تكون  
 
فراد للمهنة و تحديد مستوياتهم .للمهنة رابطة ا

 
 مسؤولة عن دخول اال

خالقي يرجع إليه عند الضرورة .   -
 
 للمهنة دستور ا

خرين هما :    
 
ضاف سبيرمان معيارين ا

 
 *بجانب المعايير الستة ا

عضاء المهنة بقدر من التصرف و الحرية في ممارسة العمل المهني ثم إن المهنة   -1      
 
ن يتمتع ا

 
ا
ة و اتخاذ القرارات لذا يلزم قسط ضروري من الحرية غالبا ما  

 
 تواجه مشكالت تتطلب المبادا

ثناء الخدمة و في ضوء معايير و مقومات 
 
تؤكد المهنة على ضرورة التعليم الذاتي و التدريب ا

حمد كريم )
 
-395(،  ص ص  2002العمل المهني يتم إعداد المكون لعملية التكوين  )محمد ا

396   ) 
هداف برن 

أ
ستاذ الجامعي مهنيا : ا

أ
 امج تنمية ال

إكساب المدرس الجامعي مهارات التدريس المختلفة من تخطيط للمناهج و دراية بطرق التدريس 
ساليب االتصال و الوسائل التعليمية،  ثم تقويم العملية التعليمية،  ثم التقويم 

 
المختلفة و ا

 العملية التعليمية و بناء االختبارات الموضوعية .
 اعدة المدرس الجامعي على فهم ذاته و إمكاناته مس

 تعريف المدرس الجامعي بالمنظمة التي يعمل بها .
هداف التعليم الجامعي و دوره في تنمية المجتمع .

 
 إكسابه المعلومات الالزمة عن ا

عضاء هيئة التدريس .
 
ولى لجيمع ا

 
 إكساب معلومات عن مهنة التعليم باعتبارها الوظيفة اال

مهارات التدريس في التعليم الجامعي،  و القدرة على تطويرها من خالل استخدام طرق اك تساب 
الت تكونولوجيا التعليم .

 
 تعليم متنوعة جديدة،  ووسائل تعليمية متنوعة و بعض ا
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ستاذ الجامعي نحو مهنة و مسؤولية  التعليم بالجامعة بحيث يدرك 
 
تنمية االتجاه االيجابي لدى اال

همي
 
هميتها و ا

 
ستاذ المتعلم رفيع ا

 
ة االشتغال بها و الرسالة التي ينطوي عليها العمل بإعداد اال

 المستوى 
سس العلمية و التربوية و النفسية للعملية التعليمية لتحقيق 

 
تنمية الوعي و تعميق الفهم لال

خذ بها في التدريس سواء من حيث 
 
فضل إعداد للطالب مما يؤدي إلى تنمية القدرة على اال

 
ا

و التقويم .التخ
 
و التنفيذ ا

 
 طيط ا

داء المعلم الجامعي لمختلف المهام التعليمية الخاصة به و خاصة تحديد 
 
رفع مستوى المهارة في ا

هداف التعليمية،  التخطيط العام لتدري االستراتجيات التدريبية المناسبة في المحاضرات و 
 
اال

هداف المحققة 
 
 حلقات المناقشة،  و تقويم اال

ساسية للتعامل مع الطالب الجامعي .اك تساب المه
 
 ارات اال

عضاء هيئة التدريس بالجامعة 
 
 اإللمام ببعض القواعد الخاصة بحقوق وواجبات ا

ستاذ الجامعي بالمفاهيم والمعلومات التربوية و النفسية الالزمة .
 
 تزويد اال

دواره المختلفة سواء من حيث الت
 
ستاذ الجامعي بحقوقه وواجباته و ا

 
و من تعريف اال

 
دريس ا

و من حيث خدمة المجتمع .
 
 حيث البحث العلمي،  ا

ساسيا لالتصال بمصادر المعرفة 
 
جنبية باعتبارها متطلب ا

 
تنمية المهارات اللغوية في اللغات اال

حمد طعيمة،  
 
(،   2004الغربية و اإللمام باالتجاهات الحديثة في مجال التخصص . )رشدي ا

 ( 90ص  
عضاء هيئة التدريس بها : الجامعة بين تحقيق الو 9.

أ
عداد ا  ظائف و ا 

ك ثر المؤسسات االجتماعية و الثقافية و العلمية فهي بمثابة شبكة من 
 
تعتبر الجامعة من ا

التنظيمات المعقدة التي تتغير باستمرار من خالل التفاعل مع البيئة الخارجية في سبيل 
يحتضن التعليم الجامعي عادة داخل  المحافظة عليها و نقدها،  و قيادة التغيير في المجتمع إذ

هيل العالي،  و التخصص المتميز و 
 
بناء المجتمع ذات التا

 
كبر مجموعة من ا

 
إطار هيئة التدريس ا

نه يحتوي على معظم القيادات الفكرية العليا في 
 
ي ا

 
الخبرة العميقة في جميع المجاالت،  ا

 ( 44(،  ص   2004المجتمع )محمد بشير حداد )
نها : الوسيلة التي يمكن عن *حددت رابطة 

 
هداف التعليم الجامعي با

 
مريكية ا

 
التربية الوطنية اال

بعاد المعرفة اإلنسانية عن طريق 
 
ك فاء و نقل التراث الثقافي و توسيع ا

 
فراد ا

 
طريقها إعداد اال

البحث العلمي و العمل على تحويل العلوم المك تشفة إلى وسائل و تقنيات تساهم في حياة 
فضل هذا ال

 
 مفهوم انتشر بين الك ثير من الجامعات قاد إلى ضرورة تحديد وظائ ف الجامعة في :ا
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أ
 التدريس .  -ا

 البحث العلمي .-ب
 خدمة المجتمع .-ت

ين تفضل بعض الجامعات وظائ ف 
 
ن الجامعات تختلف في قدر التزامها بهذه الوظائ ف ا

 
غير ا

خرى،  فهناك جامعات تركز على خدمة المجتمع و جامعات ت
 
ك ثر من غيره دون ا

 
هتم بالتدريس ا

خرى .
 
 و جامعات للبحث العلمي،  و إن كان ذلك ال يعني إهمال الوظائ ف اال

و 
 
كان في الجامعة التي،  تركز على الوظائ ف الثالث ا

 
ما عضو هيئة التدريس نجده يعمل سواء ا

 
ا

هداف التي وضعتها الجامعة لنفسها،  لذلك 
 
يعتبر على وظيفة واحدة،  في ظل مجموعة من اال

هداف الجامعة،  و من هنا يلقى موضوع اختياره و تنميته مهنيا العناية 
 
محور العملية التي تحقق ا

 في مؤسسات التعليم الجامعي بما يسهل لها تحقيق الوظائ ف .و فيما يلي:
  (David D.Henery 1978 , p p 77-79)عرض لوظائ ف هيئة التدريس الثالث :         

منظمة المعتمدة التي يتم فيها التعليم الطالب خبرة ما : بما يتضمنه من التدريس : العملية ال
تقديم للمعارف و المعلومات بقصد تنمية الطالب فكريا،  ثقافيا،  و اجتماعيا،  إنه فن إيجاد 
نشطة التي تؤدي إلى تطوير الفعل تطويرا صحيحا،  

 
بيئة تعليمية مع اإلبقاء عليها و إحداث اال

حد مع
 
حكامه من خالل طرق مختلفة في فالمدرس ا

 
الم هذه البيئة يمنحها الطاقة،  و يمدها با

مواقف متعددة ليزيدها نموا و استقامة فهو توجه نحو طلبته بجهده ليزيد من ثروتهم المعرفية و 
ن الطريقة المستخدمة غالبا في الوقت الحالي طريقة المحاضرة 

 
ينمي مهاراتهم العلمية،  و بما ا

ن يختار منها يناسب الموقف  مع ك ثرة طرق 
 
التدريس التي يستطيع عضو هيئة التدريس ا

ن يكون و يتدرب على الطرائق و االستراتجيات المختلفة 
 
التعليمي الذي هو بصدده ال بد له ا

 التخطيط للتدريس و 
 
يستخدم الطريقة المناسبة للموقف التعليمي،  و هذا يقتضي اعتماد مبدا

هداف التي تنوع الخبرات التعليمية 
 
سلوب الذي يمكنه من تحقيق اال

 
ليتمكن من اختيار اال

 خطط لها،  
و كل هذا يقتضي لتحقيق عناصر عدة يمكن للجامعة مساعدة عضو هيئة التدريس في الوقوف 

 عليها من خالل برامج التكوين البيداغوجي و التنمية المهنية التي تقدمها،  
 
 
نه مهما تعددت وظائ ف اال

 
ساسية هي التدريس فكل و يمكن القول ا

 
ولى و اال

 
ستاذ فوظيفته اال

ستاذ الفعال الناجح هو من يثبت فعاليته مع طلبته مع 
 
خر،  و في اعتقادي فاال

 
منهما مرسوم باال

خرى .
 
 طلبته و ينجح في هذه الوظيفة بالذات دون اال
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ولى عن إجر 
 
اء البحوث و تعتبر الجامعات،  بحكم الوظائ ف التي تسعى لتحقيقها،  المسؤولة اال

فضل من خالل توظيف 
 
القيام بالدراسات في جميع مجاالت المعرفة حتى يتم التغيير نحو اال

بحاث و الدراسات في معالجة مشاكل المجتمع و قضاياه،  و المحافظة على المعرفة 
 
نتائج هذه اال

تنمية االتجاهات و تنميتها و تقديمها و نقلها،  و تبني الطاقات المبدعة،  هنا تعمل الجامعة على 
ستذتها نحو االهتمام بالبحوث العلمية و تقدمها من خالل توفير المناخ العلمي 

 
اإليجابية لدى ا

جهزة و ك تب و مراجع و غيرها من المصادر العلمية و تنفيذ 
 
للبحث و ما يستلزمه من معدات و ا

عضاء هيئة التدريس على البحث و التمكن م
 
ن مهاراته و الجديد برامج التكوين و التنمية نحو ا

فيه دون هذا ال تستطيع الجامعات تحقيق وظيفتها في البحث العلمي المتميز و كذلك المحافظة 
خرى. 

 
 على تميزها عن مراحل التعليم اال

(P.Strohm , 1983, p 83)  
فاق المستقبلية للتكوين الجامعي من جهة و 

 
و تعتبر الجامعة البحث العلمي نافذة تطل على اال

خرى تفتح المجال للجامعات الستدراك التطورات فيما بينها و االستفادة من نتائج من ج
 
هة ا

ولى و محاولة تقنين نتائجها وفق متطلبات 
 
البحوث و استثمارها لخدمة الجامعة بالدرجة اال

 المجتمع .
كما شهدت فترة التسعينات اهتماما متزايدا بالبحث العلمي داخل الجامعات نتيجة لتزايد 

مريكا  اال 
 
عضاء هيئة التدريس الجامع داخل ا

 
هتمام بالتكوين البيداغوجي و التنمية المهنية ال

مريكي " 
 
مريكي " إغالق العقل اال

 
 , Allan Bloom)خاصة بعد صدور تقرير التعليم الجامعي اال

1987,p78) 
من كل  فاالنتساب لهيئة التدريس الجامعي ال يعني القدرة على البحث،  كما ال يعني التمكن

ن البحث العلمي مع التقدم التكنولوجي يشهد قفزات هائلة من الجديد الذي 
 
دواته خاصة و ا

 
ا

مر الذي يستلزم يستلزم متابعة بالغة عن طريق التكوين البيداغوجي و متابعته 
 
يضاف إليه اال

و  بالتنمية المهنية المؤسساتية المستمرة لتحافظ الجامعة على مكانتها في منظومة التعليم
 التغيير 

ن مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ال تغطي اهتماما كبيرا للبحوث 
 
لكن الواقع يشهد ا

ن  معظم هذه 
 
ساسية و التطبيقية بالرغم من التوسيع النسبي في عدد الجامعات،  ال

 
اال

و خدمة اجتماعية،  و البحوث التي 
 
ك ثر منها مؤسسات بحث ا

 
المؤسسات مؤسسات تعليم ا

في الجامعات لم تسهم ك ثيرا في عملية التنمية العربية       )محمد سيف الدين فهمي،  تجري 
 ( .44،  ص  1993
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دت لذلك عدم القدرة على التفاعل مع الجديد لغياب برامج التكوين 
 
هم العوامل التي ا

 
لعل من ا

عضاء هيئة التدريس الجامعي التي تزيد من قدراتهم التدريبية  البحث
 
مر الذي و التنمية ال

 
ية،  اال

داء وظيفتها الثانية وظيفة البحث العلمي الذي يساهم في تنمية 
 
ساهم في تعثر الجامعات عن ا

 المعرفة و تطورها .
 خدمة المجتمع :

ن يجد طريقه إلى المجتمع مساهمة منها في 
 
إن النمو المعرفي الذي تقدمه الجامعة لطلبتها ال بد ا

غراضه .نشر المعرفة و حل المشكالت باعتب
 
ها المجتمع لخدمة ا

 
نشا

 
 ارها مؤسسة اجتماعية ا

فالعالقة بين المجتمع و الجامعة تبادلية فهي تؤثر من خالل ما تقوم به من وظائ ف و مهام،  و 
و حرك ته هذه العالقة تدفع المجتمع إلى 

 
وضاع المجتمع ا

 
ثر بما يحيط بها من مناخات تفرضها ا

 
تتا

ائ ف و البرامج و البحوث تتناسب مع المتغيرات التي تحدث إحداث تغييرات في البنيات و الوظ
 في المجتمع .

ول للتعليم الجامعي تطوير المجتمع و النهوض به إلى 
 
ن يصبح الهدف اال

 
تفرض هذه الصلة ا

فضل المستويات االجتماعية والثقافية و الصحية و التقنية و االقتصادية.
 
 ا

جله و تعمل على رفاهيته  و هي مركز إشعاع إن جامعة اليوم جامعة المجتمع الذي تعيش م
 
ن ا

ثقافي و عقلي دائم تعبر عن المجتمع الذي تحي فيه و تسعى لتحقيق التحرر و الحرية بإزالة 
فضل و إطالق اإلمكانيات البشرية الالزمة لهذا التغيير بعد تحديد و 

 
العوائق المانعة نحو اال

ن العال
 
كيد على ا

 
قة بين الوظائ ف الثالث للجامعة عالقة ترابط و توضيح مساره،  ال بد من التا

 تكامل رغم تعددها،  يؤديها عضو هيئة التدريس الجامعي بشكل متكامل إن خطط لها .
و قدمت له الجامعة ما يمكنه تنفيذه،  فهو ينمي المعرفة التي يحتاجها في التدريس،  و يجد 

تمع المختلفة و يقترح حلوال لها ن و المشكالت التي تستحق البحث و الدراسة في مؤسسات المج
 بهذا يخدم التدريس و المجتمع بنتائج بحثه .  

عضاء هيئة التدريس 
 
من المسؤول عن تخطيط و إدارة التكوين البيداغوجي و التنمية المهنية ال

 الجامعي ؟:
ية تقوم هيائت وطنية و دولية بجهود مك ثفة لتلبية الحاجة إلى التكوين البيداغوجي و التنم

ظهرت دراسة قام بها المك تب الدولي للتخطيط التربوي   
 
ساتذة الجامعات  و قد ا

 
المهنية ال

ساتذة   92جامعة و مؤسسة تعليم عال في    514ل    1994)باريس ( سنة  
 
ن الموضوع تطوير ا

 
دولة ا

صبح محط اهتمام معظم الدول و إحدى الوظائ ف مؤسسات التعليم العالي،  و بناءا 
 
الجامعات ا

جهزة تختلف من دولة إلى على 
 
جهزة مسؤولة عن التخطيط له و تنفيذه،  هذه اال

 
ت ا

 
نشا

 
ذلك ا
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جهزة المسؤولية كما يلي  
 
خرى . يمكن تناول موضوع اال

 
خرى،  و من جامعة ال

 
ا

(UNISCO,1989,p69)  
 مستوى المؤسسة :  -/1

و الجهة المسؤولة التي تهتم بالتكوين البيداغو
 
جي و التنمية المهنية يقصد بها تحديد المؤسسة ا

عضاء هيئة التدريس بالجامعات،  هل يتم ذلك على المستوى القومي كما فعلت دول الك تلة 
 
ال

ن المباشر،  كما 
 
م يترك على مستوى المؤسسة صاحبة الشا

 
الشرقية سابقا و بعض الدول النامية ا

 
 
مر للكليات و الجامعات لال

 
خذ بالتكوين هو الحال في معظم الدول الغربية حيث ترك اال

ساليبه وفق حاجاتها .
 
 البيداغوجي و التنمية المهنية و إدارتها و اختيار برامجها و ا

ستاذ و التنمية 
 
فالجامعة هي المسؤولة عن تحديد ميزانية البحث العلمي و ميزانية تكوين اال

ه في المهنية له،  فحسن التخطيط لهذا يعود بالعائد على الجامعة و نوعية التكوين و نجاعت
 .  سوق العمل

 مداخل التكوين البيداغوجي و التنمية المهنية : -2
خيرة خاصة على 

 
ونة اال

 
لقد تم تطوير نماذج عديدة للتكوين البيداغوجي و التنمية المهنية في اال

المستويات المؤسساتية )مستوى المعاهد و الكليات ( هذه النماذج تمثل تنوعا في التنظيم " 
سفل "

 
على إلى ا

 
سفل،  الذي يتوافق مع  من ا

 
على " كنموذج القمة إلى اال

 
سفل إلى ا

 
و من "ا

 
ا

 النظم الكبيرة و الهرمية،  و قد وجد اهتماما كبيرا بناء على :
فضل ما يمكن تحقيقه يكون بيد السلطات العليا .

 
ن ما يجب و ا

 
 ا

نه يمكن تنفيذ و إدارة هذه النماذج من خالل قنوات موجودة بالفعل .
 
 ا

ما نموذ 
 
ن التفسير يمكن إحداثه إذا تضمن المسؤولين عن ا

 
على " فإن رواده يرون ا

 
سفل ال

 
ج " ا

نه يستجيب الهتماماتهم و حاجاتهم الفعلية .
 
 إحداثه و كذلك ال

ن نظم التعليم العالي تكون من تخطيط الهيائت السياسية العليا التي تكون 
 
ي هناك تركيز على ا

 
ا

فكار تدرس لت
 
لياتها في الجامعات شرط في البداية عبارة عن ا

 
صبح مخططات يمكن تطبيق ا

و المسؤولين إحداث التغيير 
 
و يمكن للقائمين على النظم ا

 
هداف الموجودة مسبقا،  ا

 
تحديد اال

 على النظام القائم وفق االهتمامات و الحاجات الفعلية لهم 
 االختالفات بين المؤسسات و الدول :   -

ولويات و الحاجات من دول
 
و تختلف اال

 
خرى،  و كذلك الموارد لذا ال يوجد نموذج واحد ا

 
ة ال

فضل الذي ينبغي نقله .
 
نه اال

 
 بسيط الحلول يمكن القول با

 مقاومة التغيير :-
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فراد و المؤسسات 
 
ن القاسم المشترك بين اال

 
خرى إال ا

 
رغم االختالف بين الجامعات من دولة ال

حوا
 
ل العادية إال بحذر و بطء شديدين،  و في هو الخوف من التغيير الذي ال تتقدم حرك ته في اال

ساسي 
 
جل إيجاد تغير سريع و ا

 
و فرص متاحة من ا

 
حيان تحت وجود ضغوط خارجية ا

 
غالب اال
 فقط .

طوار التعليمية .
 
ن ممارسي العملية التكوينية بغض النظر عن اال

 
 ال شك ا

دائهم و هذا فعال ما يفسر
 
ساسي و المسير ال

 
نقص التجاوب مع  يمثل عامل الخبرة لديهم اال

خرى إضافة إلى 
 
حيانا ا

 
حيانا و عدم التقيد ببنود البرامج التدريبية ا

 
الدورات التدريبية لديهم ا

و 
 
ي إصالح و محاولة اإلبقاء على النظام القديم تفاديا لما يجلبه النظام الحديث ا

 
رفض و مقاومة ا

 تجيات في العملية التعليمية.اإلصالح الجديد من متاعب و جهود لمحاولة فهمه و التقيد باسترا
 خاتمة : 

ان تنمية المجتمع وتطوره وازدهاره هي من بين االهداف الكبرى التي تسعى الجامعة الحديثة 
لتحقيقها،  على اعتبار ان الجامعة هي المؤسسة التي تؤطر الموارد البشرية المؤهلة لشغل 

ح هذه المؤسسة في تحقيق اهدافها مناصب العمل ودفع عجلة االقتصاد نحو االمام،  ولكي تنج
يجب تسخير كل الموارد البشرية والطاقات المادية الالزمة لذلك، . ويعتبر االستاذ الجامعي هو 
المنفذ للخطط والبرامج المعدة لتكوين اطارات المستقبل لذا وجب الوقوف عند هذا المورد 

داء دوره كما هو مطلوب،  وهذا 
 
ما يتطلب تنميته مهنيا وفق البشري وتمكينه ومساعدته ال

مستجدات التطورات التي تمس البرامج التكوينية في الجامعة وكذا وفق متطلبات التنمية 
 االجتماعية واالقتصادية المتجددة باستمرار  لضمان النوعية والفعالية في التكوين والتمهين .. 

 القتراحات 
سس    -

 
 تربوية تخطيط المناهج الدراسية لكليات الجامعة على ا

 تطوير طرق التدريس إلثراء العملية التعليمية    -
 التدريب على استخدام الوسائل التعليمية   -
 التدريب على التقويم  وطرقه المختلفة واستنطاق نتائجه ونفسيرها.  -
عضاء هيئة التدريس بالجامعة   -

 
 إعداد و تنفيذ الدورات التدريبية ال

 المنظمات التعليمية تطبيق نظم اإلدارة الحديثة على    -
 إجراء البحوث على مختلف العمليات التعليمية بكليات الجامعة   -
عقد دورات تدريبية في مهارات التدريس الجامعي يقوم بالتدريس فيها مجموعة مختارة من  -

ساتذة التربية و علم النفس .
 
 ا
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ثناء عملية التكـفل النفسي في الوسط المدرسي بين الواقع 
أ
واقع الممارسة النفسية ا

 والتطلعات.
 الجزائر  -   1الحاج لخضر باتنة  د. عتيقة سعيدي ، جامعة  

 مخبر الدراسات النفسية و الجتماعية  
 

 
 :  مقدمة

هم متطلبات التي سعت الدولة لتوفيرها في    
 
تعتبر الممارسة النفسية في الوسط المدرسي من ا

 المدرسي كالعنف والسلوكية، النفسية المشكالت المؤسسات التربوية،  نتيجة لتنامي
سرية، كالقلق  واإلدمان،

 
 الدراسي، مما وتحصيله التلميذ استقرار  على تؤثر التي والمشاكل اال

خصائي طرف من النفسي والتك فل الرعاية إلى حاجة في يجعله
 
 مستوى على يكون نفساني ا

صبح فقد وبهذا التربوية، المؤسسات
 
فئة مهمة وهي  مع يتعامل باعتباره ملحة ضرورة وجوده ا

 فئة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات على جميع الجوانب خاصة الجانب النفسي واالنفعالي.
ك تسي بعد وقائي  لضمان سيرورة المردود البيداغوجي للتلميذ في محيط فالممارسة النفسية ت   

هله ومستواه 
 
صحي مالئم، وكل هذا يتوقف على خصوصية المختص النفساني من حيث تا

ويله لمعطيات التك فل النفسي وسرية المعلومات  
 
كاديمي وخبرته وطريقته، لنجاح تحليله وتا

 
اال

 سط المدرسي.لنجاح عملية التك فل النفسي في  الو
خصائي النفساني المدرسي في المؤسسات التربوية

 
دوار  اال

 
إال  ،وعلى الرغم من تنوع وظائ ف  وا

دواره بفعل غياب قواعد واضحة 
 
و عدم  وضوح ال

 
انه الزال هناك في الجزائر  بعض الغموض ا

خالقية والتنظيمية تحدد واجباته وحقوقه. 
 
 لعمله من الناحية اال
 
 
خرى في نفس الوسط بعيدة عن مهامه  كالعمل في فغالبا ما يوجه اال

 
خصائي النفساني إلى مهام ا

و المساعدة البيداغوجية بسبب عدم وعي الوسط المدرسي بعملية الممارسة النفسية .
 
 اإلدارة ا

ومن بين الدراسات التي تناولت جوانب هذا الموضوع نجد دراسة كل من )غريب و قوراح    
ن  من ( حول تبيان واقع ا 2018

 
لممارسة  النفسية في المؤسسات التربوية، فقد خلصت إلى ا

خصائي النفساني في الوسط المدرسي،  
 
ك ثر الصعوبات التي تعيق الممارسة النفسية في عمل  اال

 
ا

تكوينه الجامعي  الذي اعتمد إلى التكوين النظري وإهمال الجانب التطبيقي وهذا يحول عائ قا 
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عمال اإلدارية التي تشكل عبائ ثقيال دون معرفة االضطرابات النفس
 
ية والسلوكية  باإلضافة إلى اال

 (378، ص2018يحد من ممارسته النفسية  )غريب وقوراح،
ظهرت نتائج دراسة )ابيش 

 
( حول صعوبات التك فل النفسي داخل المؤسسات  2018في حين ا

خصائي النفساني في الم
 
هم الصعوبات التي تواجه اال

 
ن من ا

 
ؤسسات التربوية التعليمية، ا

مشاكل إدارية وتشريعية، تعيق ممارسة التك فل والنفسي باإلضافة إلى عدم ك فاية الوقت 
خصائيين يشتكون من عدم وجود الوقت الكافي إلجراء 

 
ن معظم اال

 
المخصص له حيث ا

 (125، ص  2018مقابالت مع التالميذ. )ابيش،
شارت  دراسة )بن غدقة  

 
خرى ا

 
خصائي النفسي داخل المؤسسات (حول واقع    2011ومن جهة ا

 
اال

نهم يحتاجون إلى فرقة من مختلف تخصصات علم 
 
خصائيين اجمعوا على ا

 
ن كل اال

 
التربوية ا

 النفس الن تخصص واحد ال يك في لمعالجة وفهم ما يعاني منه التالميذ .
خصائي النفساني في الوسط المدرسي 

 
ساسي الذي يلعبه اال

 
 ور الد إلى وعلى الرغم من الدور اال

ساسي
 
خصائي والمهم اال

 
ثناء صعوبات عدة تواجهه المدرسي بالوسط النفسي لال

 
 التك فل عملية ا

  .بالتالميذ النفسي
ثناء 

 
وبناء على ما تقدم جاءت هذه الورقة البحثية إللقاء الضوء على واقع الممارسة النفسية ا

خصائي ا
 
لنفساني في الوسط التك فل النفسي في الوسط المدرسي من خالل التعرف على دور اال

همية التك فل بالنسبة للتالميذ و
 
لياتالمدرسي و ا

 
 المؤسسات في النفسية الممارسات ا

خصائي النفساني في الوسط المدرسي. :التربوية
 
واهم العراقيل  التي تواجه الممارسة النفسية لال

هم العوائق التي ت وعلية جاءت دراستنا هذه للكشف
 
واجه على واقع الممارسة النفسية وا

ثناء عملية التك فل في الوسط لمدرسي
 
خصائي النفساني  ا

 
 ؟اال
  :النفسية الممارسة-1
ن يكون له معلومات واسعة   

 
مر شاق فهي تتطلب من الذي يقوم بها ا

 
تعتبر الممارسة النفسية  ا

خرين وبضبط دوره 
 
نظرية و تطبيقية، مع قدرة عالئ قية تسمح له بإقامة عالقات حقيقية مع اال

 (Sillamy,1996, p 207 ) واقفه وسلوكياته.  بفهم م
ذلك النوع من الممارسات المهنية المرتبط بالطب النفسي و تقدم في إطار برامج المؤسسات "

هدافها دراسة و عالج االضطرابات النفسية و العقلية منها" )رشوان، 
 
 2007العمومية التي يكون ا

 ) 324،ص  
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نها كل
 
خصائي النفساني  يقدمها التي النفسية الخدمات  كما تعرف با

 
 على وتشتمل للتالميذ اال

 إلى إضافة المدرسي، التكيف وسوء النفسية االضطرابات  المشكالت  بكل النفسي التك فل
 التلميذ في تمدرسه. تعيق  التي التربوية  المشكالت

 القواعد المهنية للممارسة النفسية:-2
تحدد الشروط الفنية بتلك الممارسة  لكن مهنة مجموعة من القواعد تحكم ممارستها،    

ن يمتهنها ونوع عالقاته مع الجمهور الذي تتوجه 
 
ن يتمتع بها من يريد ا

 
والخصائص التي يجب ا

و يستفيد من خدماتها، تزداد صرامة تلك القواعد في المهن التي يشكل التسرع في 
 
إليه، ا

و خاصا، ورغم ما قد يبدو ظاهريا انه ا
 
لعكس، تدخل الممارسة العيادية ممارستها خطرا عاما ا

خطار التي قد تنتج عنها تضل خفية معظم الوقت. 
 
ن اال

 
 ضمن  هذه الفئة، خصوصا ا

ن في ك ثير من البالد المتقدمة، و غياب االعتراف 
 
فعدم توحيد شروط الممارسة العيادية إلى اال

مر يترا
 
خرى ناشئة ومنها الجزائر، مما قد يجعل اال

 
قصى الجدية الرسمي بها في بالد ا

 
وح بين ا

مر في الحالتين باسم الممارسة العيادية، 
 
العلمية و الخلقية وحاالت التسرع المدعى، ويجري اال

بعاده و مستوياته من االلتزام ببعض 
 
البد إذا قبل اإلقدام على العمل النفساني على اختالف ا

ساسية التي يمكن ردها جميعا إلى مبد
 
ساسي وحيد هو احترام القواعد المهنية و الخلقية اال

 
 ا
 
ا

 (.104، ص  2015)جمال وترزولت،   المهنة فنيا واحترام المستفيد من خدماتها إنسانيا.  
خصائيتعريف  -3

أ
 :النفسي ال

سس يستخدم الذي المتخصص الشخص هو ذالك  
 
 اإلجراءات و الطرق  و والتقنيات  اال

خصائيين، من غيره مع يتعاون و السيكولوجية
 
 والطبيب الطبيب مثل  كلينيكياإل الفريق  في اال

خصائي النفسي
 
 في إمكاناته و وتدريبه إعداده حدود في كل النفسية، والممرضة االجتماعي اال

 باحتماالت التنبؤ و  مشكالته تشخيص العميل و شخصية ديناميات فهم بقصد ايجابي تفاعل
ساليب لمختلف استجابته ومدى حالته، تطور 

 
قصى إلى به لالوصو على العمل ثم العالج ا

 
 ا

 (88، ص2016)دبراسو،   .واالجتماعي الشخصي التوافق  من تمكنه درجة
خصائي تعريف-4

أ
   :المدرسي بالوسط النفسي ال

  تقديم  على تقوم التي النفسية للخدمات المباشرة بالممارسة يقوم هو ذلك الشخص الذي
داخل  للطالب  المختلفة النفسية المشكالت وحلالخدمات العالجية النفسية واإلرشاد النفسي 

ين   النمو، مراحل من مرحلة كل  في الطالب  لدى  النفسي النمو في تغير هناك  المدرسة حيث 
 
ا

 بعض هناك  كذلك .واالك تائب القلق  إلى بهم تؤدي قد تغيراتيعانون من مشكالت نفسية و
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و بالخجل يتسمون الذين الطالب
 
و .المواجهة من الخوف ا

 
 النفسية  تاالضطرابا من يعانون من ا

و  العائلية المشكالت نتيجة
 
 ( 17 ص ، 2000 ، ) غيت،.الذاتية المشكالت  بعض ا

  تعريف التكـفل النفسي:-5
نه العملية التي يتم من  يعرف حامد الزهران التك فل النفسي داخل المؤسسات التعليمية 

 
با

ن خاللها مساعدة الطالب في رسم الخطط التربوية الت ي ت تالءم م ع قدراته وم
 
هدافه وا

 
يوله وا

يختار نوع الدراسة والمناهج المناسبة والمواد الدراسية التي تساعده في اك تش اف اإلمكاني ات 
التربوية فيما بعد المستوى التعليمي الحاضر ومساعدته في النجاح في برنامجه التربوي 

، 2003زهران،).المشكالت التربوية بما يحقق توافقه التربوي والمساعدة في تش خيص وع الج 
 (200ص

نه  عملية لفهم إمكانيات الفرد واستعداداته واستخدامها في حل مش كالته ووضع 
 
كما يعرف با

كبر قدر من السعادة 
 
خطط لحياته من خالل فهمه لواقعه وحاضره ومساعدته في تحقيق ا
حمد،  

 
 (7،ص1999والك فاية وتحقيق ذات ه وصوال إلى درجة من التوافق ) سهيل كامل ا

خصائي النفسيويع
 
نه عملية  رف برنامج التطبيقات التربوية لال

 
داخل المدرسة التك فل النفسي با

مساعدة التلميذ ليفهم نفسه ويستطيع تنمية شخصيته ليحقق التوافق مع بيئته ويستغل 
ك ث ر قدرة على التوافق النفسي وتستخدم فيه 

 
ك ثر نض جا وا

 
إمكانياته على خير وجه بحيث يصبح ا

كاديمية المهنية طرق نفسية 
 
لحل المشكالت وعالج االضطرابات الس لوكية الت ي يع اني منه ا )اال

 ( 52، ص2013للمعلمين،
همية التكـفل النفسي-6
أ
  :ا
و التسرب المدرسي والعمل -

 
الوقاية من المشكالت الدراسية واالنفعالية والحيلولة دون الفشل ا

فضل مس توى من التحصيل الدراسي.
 
 على تحقيق ا

 .قيام بالدور التنموي السليم لتحقيق التوافق والصحة النفسيةال-
 .تحديد مشكالت التالميذ ومساعدتهم على حلها-
وضاع التالميذ النفسية واالجتماعية والتربوية مما يساعد على متابعتهم -

 
تكوين صورة شاملة عن ا

  .ومرافقتهم للنجاح ف ي مسارهم الدراسي والمهني
  المرضية والخاصة من التالميذ المحتاجين إلى المتابعة والرعاية الخاصة.الوقوف على الحاالت  -
 معرفة التالميذ المتفوقين دراسيا والعمل على رعايتهم وتشجيعهم والتقديم التحفيز الالزم لهم-
جل تحسين مستواهم -

 
خرين دراسيا والعمل على مساعدتهم من ا

 
اك تشاف التالميذ المتا

 الدراسي
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ولياء على المسار الدراسي توثيق الروابط -
 
سري من خالل إطالع اال

 
بين الوسطين المدرسي واال

طفالهم 
 
ولياء على متابعة ا

 
بنائهم داخل المدرسة وخارجها مما يساعد اال

 
والمشكالت التي يوجهها ا

سري المناسب للتالميذ
 
  .ويوفر الجو اال

وضاع ال-
 
ساتذة والمعلمين من تكوين خلفيات مناسبة عن ا

 
تالميذ مما يساعدهم على تمكين اال

بيش،    .حسن التواصل مع التالمي ذ داخل الفصول بشكل سليم
 
 (.116، ص 2018) ا

خصائي-7
أ
 في الوسط المدرسي: :النفسي ادوار ال

خصائي النفسي بالممارسة المباشرة للخدمات النفسية التي تقوم على تقديم الخدمات 
 
يقوم اال

ل المشكالت النفسية المختلفة للطالب داخل المدرسة العالجية النفسية و اإلرشاد النفسي وح
حيث هناك تغير في النمو النفسي لدى الطالب في كل مرحلة من مراحل النمو ، وفي تلك 
الفترات يحدث لبعض الطالب مشكال ت نفسية وتغيرات قد تؤدي بهم إلى القلق و االك تائب 

و الخوف
 
و من يعانون من   وكذلك هناك بعض الطالب الذين يتسمون بالخجل ا

 
من المواجهة ا

و بعض المشكالت الذاتية، ومعالجة  مشكالت 
 
االضطرابات النفسية نتيجة المشكالت العائلية ا

الغيرة بين الزمالء من التالميذ و مشكالت عدم التكيف النفسي  و االنسحاب وصعوبات التعلم 
ظ
 
صبع و التبول وعالج الك ثير من السلوكيات الخاطئة وغير المقبولة ك قضم اال

 
افر  ومص اال

خصائي النفسي من خالل تقديم 
 
الالإرادي   و القلق و الخوف من االمتحان فهنا يكمن دور اال
ساليب العالج النفسي )عبد العظيم،

 
 (13، ص 2013خدمات عالجية و تطبيق ا

خصائي والمهم البارز  للدور  نظرا
 
 تيال الخدمات إلى وبالنظر المدرسي، الوسط في النفسي لال

صبحت التي والمشكالت االنحرافات ظل في والسيما للمدرسة يقدمها
 
تتخبط فيها المدرسة  ا

و كالعنف السلوكية الجزائرية سواء
 
و اإلدمان ا

 
و المدرسية ا

 
ففي هذا اإلطار قامت  .النفسية ا

مريكية الرابطة
 
 عالقة لها التي العريضة الخطوط بعض بوضع ،( 1982 )العام النفس لعلم اال

 لواحدة المدرسية النفسية الخدمات تعود إذا  والمؤسسة، واإلرشاد والعيادية النفسية دماتبالخ
و
 
ك ثر ا

 
 بدءا من الحضانة  إلى غاية نهاية  المواقف التربوية  في للتالميذ تقدم التي الخدمات من ا

كمال  النفسية وتنميتها وتسيير عملية التعلم ) محمد علي الصحة حماية بهدف الدراسية المرحلة
 (32،33، ص2003،  

خصائي النفساني المدرسي فيما يلي 
أ
هم ادوار ال

أ
 ويمكن تلخيص ا

خصائي النفسي في تحسين و نجاح العملية التعليمية بما يقوم به من مساعدة التالميذ -
 
يسهم اال

 وبما لديه من علم و خبرة في تحقيق التوافق المدرسي 
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خصائي النفسي في توضيح و استجال-
 
ء المشكالت الموجودة عموما و التي تعوق تقدم يساعد اال

العملية التعليمية وفي إشاعة جو مدرسي يالءم حاجات التالميذ النفسية و التربوية وفي التعامل 
و من إدارة المدرسة 

 
 مع الحاالت الفردية التي تحال إليه من المدرسين ا

ضرار المخدرات و التدخين وغيرها يقوم بإعداد و تنفيذ برامج اإلرشاد الوقائي مثل التوعية ب-
 
ا

 (235، ص2019)ثاليجية،  
خصائي النفسانييالسم-8

أ
 : ات الشخصية لال

ن يتميز بمجموعة من السمات الشخص ية الخاصة باعتباره يعمل يوميا -
 
خصائي النفسي ا

 
البد لال

شخاص الذين يعانون بدرجات مختلفة من مشكالتهم وص عوباتهم النفس ية 
 
مع عدد من اال

لعقلية، والذين يختلفون فيما بينهم اختالفا كبيرا من حيث توقعاتهم من المعالج النفسي، وا
وردت اللجنة الخاصة بالتدريب  .ومن حيث خصائصهم النفس ية وظروفهم المسيطرة عليهم

 
وقد ا

ن تتوفر لدى 
 
مريكية المميزات التي ينبغي ا

 
لعلم النفس اإلكلينيكي في جمعية علم النفس اال

خصائ
 
خرين - :ي النفسي منهااال

 
خصائي النفسي على قدر من االهتمام باال

 
ن يكون اال

 
ينبغي ا

ن تكون لديه الرغبة في السيطرة عليهم وتوجيههم وجهات معينة يرى 
 
والرغبة في معاونتهم دون ا

نها في مصلحتهم.
 
 ا
خصائي النفسي على قدر عال من االستبصار بدوافعه ومشاعره وحاجات-

 
ن يكون اال

 
 ه ينبغي ا

نه من السيطرة عليها،  خصائي بنواحي النقص بمخاوفه وفهمه لها يمك 
 
ورغبات ه، وش عور اال

ثرها على عمله
 
 وبالتالي من تفادي ا

خصائي النفسي على قدر كاف من التسامح فيما يتعلق بقي-
 
ن يكون اال

 
فراد هينبغي ا

 
م اال

ساليب تفكيرهم، فال يشعر بالعدا
 
نم اط س لوكهم وا

 
و واتجاهاتهم وا

 
وة نحو الجماعات الدينية ا

خرى 
 
 االجتماعية اال

و نفسه، -
 
خصائي النفسي على قدر من تكامل الشخصية والسيطرة على ذاته ا

 
ن يكون اال

 
ينبغي ا

ن يكون على قدر كاف من التكامل الذي يوحي 
 
ن عمله وم ن يتعاملون معه يتطلبون ا

 
ذلك ا
 (.40،41، ص 2009(،) عسكر،  .بالثقة

لى ةالداعي العوامل-9  :التعليمية المؤسسات داخل النفسي التكـفل ا 
 عمرية مرحلة هي والثانوي المتوسط الطور  في خاصة التالميذ  بها يمر  التي العمرية  المرحلة إن-

 من العديد ظهور  وتصاحبها للتالميذ، والعقلي والنفسي الجسمي النمو في كبيرة تغيرات تشهد
 خاصة رعاية إلى تحتاج التي المشاكل وهي  التالميذ، يوجهها التي واالجتماعية النفسية المشاكل
تى جيد وتك فل  .والمهني الدراسي التلميذ مسار على تؤثر ال  ح 
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ن حيث التربية، قطاع يشهدها التي التربوية والتغيرات التجديدات-
 
 في المتتالية الزيادات ا

عداد
 
 المناهج حدياتوت الدراسية التخصصات وتنوع التربوية، المنظومة داخل التالميذ ا

 والحيرة القلق  ظهور  عنه نتج التربوي المجال إلى المعاصرة التكنولوجيات ودخول الجديدة، 
 .النفسي التك فل من التالميذ لدى الحاجة وزيادة

سرة تشهدها التي الكبيرة التغيرات-
 
شكالها ووظائ فها بنائها في اال

 
فرادها، بين والعالقات وا

 
 ا

سرة وتوكيل
 
خرى  عيةاجتما مؤسسات اال

 
ساسية وظائ فها ببعض للقيام ا

 
دى الحضانة، كدور  اال

 
 ا

طفال عند ك ثيرة وسلوكية انفعالية مشكالت  ظهور  إلى
 
ثيرها وانعكس اال

 
 المؤسسات داخل إلى تا

كبر النفسي التك فل إلى حاجتهم جعل مما التعليمية،
 
ي  من ا

 
 مضى. وقت ا

ضحت والتي الجزائري  المجتمع واقع عن والغريبة الخطيرة االجتماعية الظواهر انتشار-
 
 تنخر ا

 كالعنف الجزائرية بالمدرسة للرقي المبذولة الجهود جميع وتعرقل الجزائرية التربوية المنظومة
بيش،   المحسوبية ومظاهر واالنحراف

 
 (117، ص 2018وغيرها.  ) ا

ليات-10
 
 :التربوية المؤسسات في النفسية الممارسات ا
ليات الوسائل تتعدد

 
ننا إال  التوجيه مستشارو  ستخدمهاي التي واال

 
 في جاءت التي على سنقتصر ا

 :يلي كما وهي التوجيه مستشار لعمل التنظيمية النصوص
 :المالحظة-10-1

ساسية وتقنية وسيلة المالحظة تمثل
 
 فترات في محددة قواعد تتطلب التوجيه مستشار عمل في ا

 .معروفة وظروف واضحة شروط وتحت معينة،
 :المقابلة-10-2

 بل نطبقها، ثم نتعلمها مقننة طرقا تحتوي ال  فهي التوجيه   مستشار خبرة على المقابلة تعتمد
  على تعتمد

 
 وهي والعالجية التشخيصية التقنيات إحدى فهي العمل، وطبيعة الذات معرفة مبدا

ي ،) ومسترشد مرشد ( والتلميذ التوجيه مستشار بين الفعالة  الوسيلة
 
نها ا

 
 .يالنفس اإلرشاد لب ا

 :الحالة دراسة-10-3
 والبيانات المعلومات جمع في التوجيه مستشار يستخدمها التي التقنيات احد الحالة دراسة تمثل

هم من وهي وتنظيمها،
 
 المراد الحالة عن وشامل عميق  تحميل وتقدم الفرد دراسة طرق  ا

 (.371، ص  2018)غريب وقوارح،  .دراستها
خصائي النفساني في الوسط المدرسي :العراقيل  التي تواجه الممارسة ا-11

أ
 لنفسية  لال

خصائي النفساني في الوسط المدرسي يعاني من العدد من 
 
ن اال

 
شارت العديد من الدراسات ا

 
ا

دائه المهني و في هذا الصدد فقد توصلت نتائج دراسة 
 
العراقيل والمعوقات التي تؤثر في ا
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خصائي الن
 
هم للباحثة غدقة  في دراسة لها حول واقع اال

 
ن ا

 
فساني داخل المؤسسات التربوية ا

خصائي النفساني في الوسط المدرسي هي: 
 
 العراقيل التي تواجه اال

خصائي النفساني -
 
و عدم تتبعهم لتعليمات اال

 
ولياء وعدم حضورهم عند استدعائهم، ا

 
المباالة اال

بنائهم، حيث اجمع اغلبهم
 
إن دور  بغرض فهم والتخفيف من حدة المشاكل التي يعاني منها ا

سرة محدود جدا .
 
 اال
خصائي بمتابعة كل التالميذ و بالتالي الوصول معهم إلى -

 
عداد الهائلة للتالميذ ال تسمح لال

 
اال

 النتائج المرجوة.
ضرورة وجود فرقة متخصصة تتكون من كل التخصصات السيكولوجية باإلضافة إلى -

خرى بسبب تنوع المشاكل التي يعاني منها الت
 
 الميذ التخصصات اال

خرى التي تقع على -
 
دوار اإلدارية اال

 
عباء و اال

 
الوقت ال يك في للتعامل مع كل الحاالت بسبب اال

خصائي النفساني 
 
 عاتق اال

خصائي النفساني كماال يسمحون لهم بزيارة اسر -
 
تهميش اإلدارة في اغلب الحاالت لدور اال

ميدانية تدخل في إطار المساعدة التالميذ الذين  يتابعونهم سيكولوجيا او القيام بزيارات  
 (52،ص  2011النفسية و التربوية للتالميذ  )بن غدقة ،  
جراها كل من زهران و إلياس )

 
ن 1987في دراسة ا

 
خصائيين النفسيين في مصر العربية ا

 
( على اال

داء عملهم بك فاءة هي:
 
 الصعوبات التي تعيث ا

 .المدارس معظم يف الالزمة النفسية والمقاييس االختبارات توافر عدم-
 .والنفسي االجتماعي التوجيه لمراكز مستقل مكان توافر عد-
 عدم وجود ميزانية مستقلة للك تب المتخصصة -
خصائي النفسي-

 
 الدراسة النظرية في الجامعة  غير كافية لممارسة المهنة لال

لكلية نظرية االفتقار للخبرة العملية في تطبيق االختبارات النفسية حيث كانت الدراسة في ا-
 فقط

 صعوبات مهنية :
 عدم امتالكه للمهارة الكافية إلنجاح عمله.-
 عدم محاولة إثبات دوره و تعريف الناس به.-
 ك ثرة عدد الطلبة في المدرسة الواحدة. -
عدم وجود خبرة تطبيقية في التشخيص ونقص التدريب الكافي على التشخيص ) فطيمة -

 (2011دبراسو،  



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

278 

 

خصائي 
 
هم العراقيل التي تواجه اال

 
ن من ا

 
من خالل النتائج التي توصل إليها الباحثين نستنتج ا

 الوسط المدرسي هي:النفساني في  
 اعتماد الدراسة الجامعية  على التكوين النظري و االفتقار للتدريب الميداني. -
خصائي النفسي لدوره نظًر لقلة التدريب.-

 
 عدم فهم اال

و التوجيه لتوضيح ما يجب عمله.عدم ك فاية اإل -
 
 شراف و المتابعة ا

 عدم توفير وتسهيل كافة اإلمكانيات المتاحة لدعم الممارسة النفسية والتك فل النفسي. -
 عدم توفر االختبارات و المقاييس النفسية لتشخيص حاالت بعض التالميذ .-

 الخاتمة: 
خصائي ا

 
همية  الخدمات التي يقدمها اال

 
ثناء التك فل النفسي في الوسط على الرغم من ا

 
لنفساني ا

المدرسي،  إال انه قد يواجه العديد من الصعوبات و العراقيل المهنية و اإلدارية والعالئ قية قد 
دائه المهني، وعلى فاعلية الممارسة النفسية،  وهذا يتطلب تضافر  

 
تؤثر بشكل سلبي على ا

 
 
خصائي النفسي في الوسط المدرسي من الجهود من اجل عالج كل المشكالت التي تعيق عمل اال

 خالل توفير كل اإلمكانيات والوسائل الالزمة من اجل  تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها.
 وفي ضوء ما تم طرحه قمنا بصياغة مجموعة من التوصيات: 

صيل الممارسة النفسية عن طريق البحوث في ميدان االختبارات والقياس النفسي، -
 
محاولة تا

 ف كل ذلك للبيئة والثقافة المحلية.وتكيي
داء مهنته من خالل المشاركة -

 
خصائي النفساني في الوسط المدرسي الخبرة الالزمة ال

 
إكساب اال

 في الدورات التدريبية وورش العمل بشكل فعال. 
خصائي على استعمالها تدريبا -

 
العمل على توفير االختبارات والمقاييس النفسية وان يتدرب اال

 جيدا
 تحسين ظروف العمل )ك توفير مك تب خاص (-
خصائي النفساني في الوسط المدرسي حتى -

 
محاولة إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها اال

كمل وجه.  
 
داء مهامه على ا

 
 يتمكن من ا

 قائمة المراجع: 
(، صعوبات التك فل النفسي داخل المؤسسات التعليمية، مجلة الباحث 2018ابيش سمير )-1

 126-113  5، العدد10اإلنسانية و االجتماعية.  مجلد في العلوم  
كاديمية المهنية للمعلمين ) -2

 
خصائي النفسي داخل 2013اال

 
(، برنامج التطبيقات التربوية لال

 المدرسة، مصر.
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خصائي النفساني داخل المؤسسات التربوية، مجلة دفاتر ، 2011بن غدقة شريفة )-3
 
(، واقع اال

 . 07العدد
(، صعوبات الممارسة السيكولوجية في الجزائر، حالة والية 2010ور الدين )تاوريريت  ن-4

 .11بسكرة. مجلة العلوم االجتماعية سطيف،  العدد  
خصائي النفسي المدرسي في تحقيق الصحة النفسية للطفل 2019ثاليجية منال )-5

 
(، دور اال

                        3، العدد  1المتمدرس، مجلة التمكين االجتماعي ، المجلد 
 (، دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، عالم الك تب، القاهرة  .2003حامد زهران )  -6
ثره النفسي الضغط مصادر حول دراسة ( 2010 ) فطيمة، دبراسو،-7

 
خصائي مهنة على وا

 
 اال

 .النفسية للصحة  سيليفيس جمعية الجزائر،  ،"بسكرة بمدينة ميدانية دراسة" اإلكلينيكي النفسي
(، االختبارات النفسية و المدرسية و المهنية. المجلة العربية 2016دبراسو، فطيمة )-8

 .51-50)نفسانيات(، العدد  
(، الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المج ال النفس ي و العقل ي، دار  2007رشوان )-9

  .المك ت ب الج امعي، اإلسكندرية
خصائي النفسي في مجال اإلرشاد الطالبي، 2013 )عبد العظيم،حمدي عبد هللا-10

 
(، دور اال

والد الشيخ للتراث ، القاهرة.1ط
 
 ،. مك تبة ا

فت السيد احمد )-11
 
 (، علم النفس اإلكلينيكي، د د ن،  مصر. 2009عسكر  را

(، واقع الممارسة النفسية في مؤسسات التربوية. مجلة 2018غريب  مختار و قوارح محمد )-12
م البواقي، العدد  العلوم  

 
 .09اإلنسانية لجامعة ا

(، واقع الممارسة النفسية في المؤسسات التربوية،مجلة 2018غريب مختار و قوراح محمد )-13
م البواقي، العدد

 
 .  9العلوم اإلنسانية لجامعة ا

 العلمية الدار ، 1 ط المدرسي، النفس علم لطفي، شاهين (، ترجمة2000غيث ) فرانسواها-14
 عمان. والتوزيع، للنشر الثقافة ودار والتوزيع  للنشر الدولية

 القاهرة.  سينا، ابن مك تبة المدرسي، النفس علم ( 2003 )علي، محمد كامل،-15
16.Sillamy N .(1996) . dictionnaire de la psychologie, larousse bordeau, France. 
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 عية والتنظيمية معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات التنشئة الجتما

وت    20ط.د.سناني لبنى، د.بوعطيط جالل الدين، جامعة    
أ
 الجزائر-سكيكدة    1955ا

 
 مقدمة:

إن صحة المجتمع وازدهاره وتماسكه ترتبط ارتباطا وثيقا بسالمة الصحة النفسية واالجتماعية 
ن سالمة الفرد تكون نابعة من سالمة المجتمع الذي يعيش فيه، با

 
فراده، كما ا

 
لتالي فإن لدى ا

مان يؤثر بشكل كبير على بناء شخصيته وعلى 
 
تنشئته في محيط متوازن يعم فيه السلم واال
يضا على تفاعالته االجتماعية.

 
 تطوره النفسي وا

ن توفير المحيط السليم يحتاج إلى وجود جملة من المؤسسات التي تعمل بشكل متكامل   
 
إال ا

سات: مؤسسات التنشئة االجتماعية والتي للحفاظ عليه وعلى صحته، ومن بين هذه المؤس
تلعب دورا هاما في تكوين الفرد من شتى الجوانب في وجود جملة من المبادئ والمعايير التي 
سرة التي تعتبر 

 
ن تتوفر حتى يتم تكوين شخصية سوية ومتوازنة، وذلك بداية من اال

 
يجب ا

 فيها الفرد ثم المدرسة وصوال إلى
 
ولى التي ينشا

 
فاقا جديدة قد  اللبنة اال

 
ين يجد ا

 
عالم الشغل ا

ن يخضع إلى قيم واتجاهات تخدم المؤسسة 
 
تختلف قليال عن حياته في الخارج، حيث يجب ا

هدافها ومرنا نحو مختلف التغيرات 
 
التي يعمل فيها والتي تسعى إلى جعل الفرد العامل متقبال ال

 عليها.
 
 التي تطرا

ن تكوين   
 
صبح من بين واستنادا لما سبق يمكن القول ا

 
مختصين نفسانيين ممارسين ا

جل توعية 
 
التحديات التي يجب تحقيقها من خالل توسيع مجاالت اهتماماتهم وتكوينهم من ا

فراد المجتمع بحسب الظروف والمواقف التي يمرون بها، وبذلك يمكن بناء مجتمعا متوازنا من 
 
ا

فراده وجعلها تتناسب مع ال
 
معايير المعمول بها بحيث يزيد خالل العمل على تعديل سلوكيات ا

ذلك من التماسك والتفاهم ويقلل من الصراعات الناتجة عن االختالفات في التصورات والقيم 
خر، كما يساهم ذلك في الحفاظ على استقرار المجتمع خاصة في 

 
بحيث يصبح كل فرد متقبال لال

وف االقتصادية، االجتماعية وجود الك ثير من العراقيل التي تواجه تقدمه سواء ارتبط ذلك بالظر 

 وحتى الثقافية.
ن يتم إعادة النظر إلى عملية التكوين المعتمدة مع المختصين   

 
نه يجب ا

 
ومن هنا يمكن القول ا

و حتى الوسائل المستخدمة، حيث 
 
و الممارسة ا

 
كاديمي ا

 
سواء كان ذلك من ناحية التكوين اال

همية الممارسة النفسية في المجت
 
مع وفي عملية التنشئة االجتماعية وحتى بالرغم من إدراك ا
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دائه وعلى 
 
ضحت تؤثر بشكل كبير على ا

 
ن العراقيل التي تواجه المختص النفسي ا

 
التنظيمية إال ا

هم العراقيل التي تواجه المختص 
 
دوره في المجتمع، ومن خالل هذا المقال سنقوم بتوضيح ا

و النفسي والتي تعيق نجاحه وفاعليته سواء كان ذلك على ال
 
مستوى الذاتي، االجتماعي ا

 التنظيمي.
 الممارسة النفسية:-1
 مفهوم الممارسة النفسية:-1-1

نها: '' ذلك النوع من الممارسات المهنية المرتبطة بالطب النفسي وتقدم في إطار 
 
تعرف على ا

هدافها دراسة وعالج االضطرابات النفسية والعقلية منها
 
'' برامج المؤسسات العمومية التي يكون ا

 (324، ص2007)رشوان،  
ن الممارسة النفسية ترتبط ارتباطا وثيقا بعلم النفس التطبيقي الذي يعتمد على 

 
يمكننا القول ا

دوات من مالحظة، مقابلة، استبيان وغيرها حيث تسمح بجمع معلومات تساهم 
 
جملة من اال

و الحالة والتي يمكن بعدها العالج والتنبؤ ب
 
التغيرات القادمة في تحليل وتفسير الظاهرة ا

 مستقبال.
همية الممارسة النفسية:-1-2

أ
 ا

فراد سواء كان ذلك على المستوى النفسي، -
 
المساهمة في حل المشكالت المتعلقة باال

 االجتماعي وحتى التنظيمي.
 فهم الحاالت والظواهر مما يسمح فيما بعد بالتنبؤ بمختلف التغيرات الطارئة.-
 يز عملية التنشئة االجتماعية والتنظيمية.بناء استراتيجيات فعالة لتعز-
مام -

 
جعل الفرد فاعال ومنتجا من خالل فهم جوانبه النفسية، حاجاته والعراقيل التي تقف ا

هدافه.
 
 بلوغ ا

 حل الصرعات الناتجة عن اختالف االتجاهات والقيم والتصورات.-
 يهه وتلبية رغباته.فهم شخصية الفرد وتحديد نقاط قوته وضعفه مما يسمح فيما بعد بتوج-
الوقاية من مختلف االضطرابات النفسية واالنحرافات االجتماعية والتي تسمح ببناء فرد متوازن، -

 يتمتع بالصحة النفسية ويخدم مجتمعه.
 القواعد المهنية للممارسة النفسية:-1-3

بعا2015يرى )زهار وترزولت،  
 
نه قبل اإلقدام على العمل النفساني على اختالف ا

 
ن يتم ( ا

 
ده ا

 االحترام 
 
جل تحقيق مبدا

 
خالقية وااللتزام بها، وذلك من ا

 
تبني جملة من القواعد المهنية واال
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و من ناحية المعاملة مع المستفيد من الخدمات، 
 
سواء كان ذلك من الناحية الفنية والعملية ا

 ومن بين االلتزامات التي يجب العمل بها ما يلي:
 
 
فسية: وتتمثل في احترام الممارسة النفسية، االنتباه للسر المهني التزامات تجاه الممارسة الن-ا

و السلطة.
 
 الحذر من استخدام النفود ا

التزامات تجاه الفاحص: وتتمثل في الحفاظ على توازن المفحوص ومصالحه، الحياد -ب
 والموضوعية إضافة إلى شمولية النظرة. 

 التنشئة الجتماعية:-2

 :عيةمفهوم التنشئة الجتما-2-1
 
أ
 لغة:-ا

دب socializationهي ترجمة لمصطلح )
 
ول مرة في اال

 
( في اإلنجليزية حيث استعملت ا

ما في االصطالح 
 
و مالئما للحياة في المجتمع، ا

 
اإلنجليزي وتتمثل في جعل الفرد اجتماعيا ا

فراد. )عمر،  
 
قام( وهذا اإلنشاء له صفة اجتماعية تخص اال

 
، 2018العربي فإن كلمة تنشئة تعني )ا

 ( 36ص
 اصطالحا:-ب

و 
 
نها ''عملية تعلم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي، ا

 
تعرف عملية التنشئة االجتماعية على ا

دوار 
 
تهدف إلى اك تساب الفرد في كافة مراحل حياته سلوك ومعايير واتجاهات مناسبة ال

 ( 02، ص2017اجتماعية معينة''. )شليخ،  
نها: ''السيرورة التي يك تسب الشخص اإلنساني عن طريقها ب  Guy Rocherكما عرفها غي روشيه  

 
ا

ويستبطن طوال حياته العناصر االجتماعية والثقافية السائدة في محيطه ويدخلها في بناء 
ن يعيش''. 

 
ثير من التجارب والعوامل االجتماعية حيث ينبغي عليه ا

 
شخصيته، وذلك بتا

 ( 4، ص2016)الدرع،  
اعية منبع التربية كونها تحمل طابعا تربويا من خالل ما تلعبه من تعتبر عملية التنشئة االجتم

نها تساهم في تعديل السلوك بما يتناسب مع 
 
دوار تتباين بين التلقين، التوجيه والتثقيف كما ا

 
ا

عرافه والخضوع إلى معاييره والتطبع بطابعه )شعباني،  
 
 (2012عادات المجتمع وتقاليده وا

 2018كما يرى )بوشعالة،  
 
ن التنشئة االجتماعية هي عملية اجتماعية غير ثابتة فهي في دينامية ( ا

نها قابلة للتغيير في حدود ما يتقبله 
 
فراد، حيث ا

 
مستمرة تقوم على التفاعل الدائم بين اال

 المجتمع ومعاييره.
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نها عملية ترتكز على وجود جملة من المؤسسات تعمل 
 
ويمكننا تعريف التنشئة االجتماعية على ا

على نقل ثقافة المجتمع، قيمه، معاييره، عاداته وتقاليده من جيل إلى جيل بهدف الحفاظ معا  
فراد وفقا لنموذج تحدده ثقافة 

 
على التراث االجتماعي إضافة إلى تنشيط التفاعالت بين اال

خرى كما يساهم 
 
المجتمع ومعاييره مما يغطيه بصبغة خاصة تجعله مميزا وسط المجتمعات اال

 .ر مكانته وهويتهذلك في إظها
 مؤسسات التنشئة الجتماعية:-2-2

هي المؤسسات التي تلعب دورا في التربية وغرس المبادئ والقيم وإشباع الحاجات وتتمثل في: 
خرى كاإلذاعة، 

 
سرة، المدرسة، المسجد، دار الحضانة، التلفزيون )وسائل االتصال اال

 
اال

 لبعض منها:الجرائد...(، الكشافة وغيرها حيث سنقوم بشرح ا
 
أ
سرة:-ا

أ
 ال
ولى التي تساهم في تنمية قدرات الفرد وغرس السمات المطلوبة والتي   

 
سرة اللبنة اال

 
وتعتبر اال

جيال وعلى القيم المعمول بها في المجتمع، لذلك كان 
 
تجعله فيما بعد قادرا على الحفاظ على اال

وء والصفاء والعطف، والحزم عبء الوالدين من هذه الناحية كبير، وكلما فاض جو المنزل بالهد
والثقة واالحترام، والتعاون والعدل، كلما تغذت شخصية الفرد بالغذاء النفسي الذي يوفر له 

ن المستوى العلمي للوالدين يلعب دوره في هذه الناحية 
 
الصحة ويبعد عنه االنحراف، وال شك ا

خالقي. 
 
 إلى جانب المستوى االقتصادي واالجتماعي واال

س
 
رة دورا في بناء شخصية الفرد من خالل طريقة التربية المعتمدة فتحمل مسؤولية وتلعب اال

رائه في حل المشكالت ينمي لديه 
 
فكاره واعتماد بعض من ا

 
غراضه وترك له فرصا للتعبير عن ا

 
ا

حس المسؤولية وروح المبادرة كما يجعله قادرا على اتخاذ القرارات لوحده، فالفرد الذي يتربى 
ن يصبح قويا ومتكيفا مع كل متغيرات البيئة من على فكرة اال 

 
عتماد على الذات يمكنه مستقبال ا

خرين والنجاح في حياته الشخصية، االجتماعية 
 
خالل تنمية ميكانيزمات تسمح له بمنافسة اال

 والمهنية.
 
 
 المدرسة:-ب

ره جملة تساهم المدرسة في بناء الفرد من خالل عملية التربية والتعليم حيث يك تسب منذ صغ
قران يولد لديه مجموعة من 

 
ن التفاعل مع اال

 
ساسها كما ا

 
من المبادئ والقيم التي يتصرف على ا
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السمات التي يتم تطويرها مع مرور الوقت من خالل التجارب التي تمر عليه، إضافة إلى دور 
 عملية التعلم في اك تسابه لمهارات جديدة تمكنه من التكيف مع بيئته.

فكار والمهارات التي يتم غرسها فيه منذ ويبرز دور المدر 
 
سة في بناء شخصية الفرد من خالل اال

طراف في الصف المدرسي تؤثر 
 
دخوله إلى المدرسة فطرق التعامل والتفاعل بين مختلف اال

ن ترك له المجال لتحمل المسؤوليات الدراسية 
 
بشكل كبير على بناء شخصية التلميذ، كما ا

حالمه، يسمح وتنمية مواهبه ورفع من مس
 
توى الثقة بنفسه مع ترك له فضاء لحرية التعبير عن ا

 له بتكوين المهارات الضرورية التي تجعل منه فاعال في المستقبل.

 المساجد:-ج
يعتبر المسجد من بين المؤسسات التي تلعب دورا هاما في عملية تكوين شخصية الفرد وذلك 

خالقية التي يتم  
 
غرسها فيه والتي تؤثر على شخصيته في تفاعله مع من خالل القيم الدينية واال

 مختلف المتغيرات البيئية واالجتماعية.
كما يساهم المسجد في بناء شخصية الفرد من خالل تحديد دوره في المجتمع وسبب وجوده 
سرته ومجتمعه، وذلك من خالل االستدالل 

 
والمسؤوليات التي يجب تحملها تجاه نفسه، ا

حاديث ا
 
ن واال

 
هميته في تحقيق بالقرا

 
لنبوية التي تحث على قيمة اإلنسان في اإلسالم ومدى ا

جل بناء مجتمع سليم ومتوازن خال من 
 
التوازن وفي الحفاظ على الصحة النفسية من ا

 االنحرافات واالضطرابات.
 وسائل العالم والتصال:-د

لقناة التي يتم اعتمادها يتمثل دور وسائل االعالم واالتصال في كيفية إيصال الفكرة المطروحة وا
في ذلك، حيث تعتبر هذه الوسائل من بين العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الفرد خاصة في 

ثير على 
 
ن يتم اختيار نوع البرامج التي يتم متابعتها لما فيها من تا

 
مرحلة الطفولة لذلك البد ا

 الشخصية والتصورات االجتماعية.
ل دورا في بناء شخصية الفرد وزيادة ثقته بنفسه من خالل كما تلعب وسائل االعالم واالتصا

فالم والمسلسالت والجرائد وغيرها، بالتالي فهو 
 
فكار التي تعرض في مختلف البرامج واال

 
اال

يتفاعل مع الالوعي قبل الوعي من خالل مجموعة من الرسائل المشفرة وغير المشفرة التي 
و غير مباشرة تسته

 
دف تغيير على مستوى القيم، المبادئ والمعايير، ترسلها بطريقة مباشرة ا

 وبذلك تلعب دورا في بناء شخصية الفرد وفي بناء تصوراته حول ذاته ودوره في المجتمع.
 المجتمع:-ه
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ك ثيرا ما تساعد البيائت على سيادة نوع خاص من الحكم، وعلى خلق طراز خاص من النظام 
وع من حيث العادات والتقاليد، والنظم االجتماعي، ومن ثم يتواجد الفرد في وسط متن

ثرا بعيدا في ثقافته االجتماعية 
 
السياسية واالجتماعية، والقيم الروحية والمادية، حيث يكون له ا

 وتصوراته ونظرته للواقع، وهو ما يعمل على تلوين شخصيته بلون خاص.
هداف التنشئة الجتماعية:-2-3

أ
 ا

 المجتمع.بناء شخصية الفرد وجعلها متوافقة مع  -
 تعلم الفرد المهارات واالمكانيات الالزمة للتكيف مع البيئة.-
 اك تساب الفرد للمبادئ، االتجاهات، العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الذي ينتمي له.-
ساسية والمتفق عليها في المجتمع.-

 
ساليب إشباع الحاجات اال

 
 ضبط السلوك وا

 والالزم لعملية التنشئة االجتماعية.توفير الجو االجتماعي السليم الصالح  -
 خصائص التنشئة الجتماعية:-2-4
 
أ
نسانية:-ا  عملية ا 

مر غير قادرا على مواجهة مستلزمات 
 
تخص الكائنات البشرية فقط، حيث يكون الفرد في بادئ اال

 
 
و حل مشكالته، ثم يبدا

 
الحياة االجتماعية من مهارات وقدرات تمكنه من الدفاع عن نفسه ا

 باك تساب المهارات المطلوبة والتي تمكنه من تحمل مسؤولياته وتلبية حاجاته المختلفة.  تدريجيا
 عملية اجتماعية:-ب

فالفرد كائن اجتماعي ال يستطيع العيش بمعزل عن المجتمع فهو بحاجة إلى االنتماء والتفاعل 
ق
 
ن يتا

 
خرين الدائم، بالتالي فهو يك تسب القيم واالتجاهات االجتماعية حتى يستطيع ا

 
لم مع اال

ويتفاعل معهم، بالتالي فالتنشئة االجتماعية وليدة المجتمع فهو الذي يقوم بوضع المبادئ 
سرة، 

 
ن يكون وتتدخل كل من اال

 
والمعايير التي يجب اتباعها، حيث يعلم الفرد كيف يجب ا

جل بناء فردا متقبال
 
لثقافة   المدرسة، المساجد ووسائل االعالم واالتصال في هذه العملية من ا

 مجتمعه وخاضعا لقوانينها.
 عملية مستمرة: -ج

نها ال تتوقف على مرحلة معينة حيث يتحول الفرد خاللها إلى كائن اجتماعي قادرا على 
 
ي ا

 
ا

قلم مع ظروف الحياة، فمن خاللها يتم تناقل القيم والمعايير االجتماعية التي تعبر 
 
العيش والتا

 عن هوية الفرد ومجتمعه.
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ن التن
 
فراد المجتمع في بوتقة واحدة بل تعني اك تساب كل كما ا

 
شئة االجتماعية ال تعني صب ا

فرد شخصية اجتماعية متميزة قادرة على التحريك والنمو االجتماعي في إطار ثقافي معين على 
 (206، ص2012ضوء عوامل وراثية وبيئية. )سالطنية،  

 العوامل المؤثرة في التنشئة الجتماعية:-2-5
 
أ
 الداخلية:  العوامل-ا
يؤثر الدين بصورة كبيرة في عملية التنشئة االجتماعية وذلك من خالل التعاليم الدينية التي -

فكار التي يؤمن بها.
 
فراده حسب المبادئ واال

 
 يتم اك تسابها حيث يحرص كل دين على تنشئة ا

سرة الوحدة االجتماعية التي تهدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني فه-
 
ول ما يقابل تعتبر اال

 
ي ا

ساسي في تكوين شخصية الطفل من خالل التفاعل 
 
االنسان، وهي التي تساهم بشكل ا

فراد.
 
 والعالقات بين اال

سرة وتعتبر عامال مهما في النمو االجتماعي للفرد، -
 
تؤثر الطبقة االجتماعية التي تنتمي إليها اال

 حيث تضبط النظم التي تساهم في تشكيل شخصية الطفل.
سرة في عملية التنشئة االجتماعية من ناحية الفرص التي يؤثر  -

 
الوضع االقتصادي واالجتماعي لال

حد العوامل المسؤولة عن شخصية الطفل 
 
ن الوضع االقتصادي من ا

 
تقدم لنمو الطفل، كما ا

 ونموه االجتماعي.
س-

 
فراد اال

 
ن التفاعل بين ا

 
سرة على الطفل حيث ا

 
رة له دورا يؤثر المستوى التعليمي والثقافي لال

كبيرا في اك تساب الطفل للمبادئ والمعايير االجتماعية والتي تؤثر في بناء شخصيته وتفاعالته 
 االجتماعية.

 العوامل الخارجية:-ب
تؤثر المؤسسات التعليمية في عملية التنشئة االجتماعية من خالل الدور التربوي الذي تلعبه -  

خالقية.بتلقين الطفل مجموعة من القيم والمبادئ ا
 
 ال

تلعب جماعة الرفاق دورا في عملية التنشئة االجتماعية من خالل التفاعالت التي تتم بينهم -
ثرون بقيم بعضهم البعض.

 
 حيث يتبادلون الخبرات كما يؤثرون ويتا

هم مصادر التنشئة االجتماعية فهي منبع القيم والعادات -
 
تعتبر ثقافة المجتمع من بين ا

 والتقاليد.
ن تتوفر الرقابة تؤثر وسائ-

 
ل االعالم على عملية التنشئة االجتماعية وعلى قيم الفرد حيث يجب ا

 المستمرة عن البرامج التي يتم عرضها ومدى توافقها مع مبادئ المجتمع ومعاييره وقيمه.
   التنشئة التنظيمية:  -3
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 مفهوم التنشئة التنظيمية:  1-3-
نها العملية التي يك تسب من خاللها  

 
الفرد معارف ومهارات وك فاءات وقيم هو مطالب تعرف على ا

باحترامها حتى يصبح عضوا في المؤسسة وقادرا على ممارسة دوره الوظيفي، ويحاول التكيف مع 
ساسية هي: العمل، جماعة العمل والتنظيم ككل. )بوحفص،  

 
بعاد ا

 
 (89، ص2014ثالثة ا

ن عملية التنشئة مهما كان نوعها من بين العم
 
ليات الضرورية التي من خاللها ومن المالحظ ا

يك تسب الفرد مختلف المبادئ والمعايير والقيم، والتي تمكنه من التصرف واتخاذ القرارات 
ساسها تصوراته واتجاهاته نحو مختلف 

 
المناسبة لكل موقف من مواقف الحياة، كما يبني على ا

ا تتلقى بعض المبادئ من المواضيع، حيث تحمل التنشئة التنظيمية في طياتها طابعا عمليا، كم
ساسها تبنى 

 
ثيرا في الفرد كونه يمر بعدة مؤسسات على ا

 
ك ثر تا

 
ال التنشئة االجتماعية التي تعتبر ا

 شخصيته وقيمه واتجاهاته.
نها تلقين الفرد مختلف المبادئ والقيم المرتبطة بالتنظيم سواء ارتبط   

 
كما يمكننا اعتبارها على ا
و  
 
و القرارات ا

 
القوانين، إضافة إلى العالقات االجتماعية داخل المنظمة والتفاعالت ذلك بالمهام ا

هداف المنظمة ورسالتها.
 
ن تنطبق مع ا

 
 التي يجب ا

همية التنشئة التنظيمية:   2-3-
أ
 ا

همية التنشئة التنظيمية تتلخص فيما يلي:
 
ن ا

 
 يمكننا القول ا

 بناء اتجاهات وسلوكيات مرغوبة.-
قلم مع التغيير التنظيمي.  جعل الفرد العامل مرنا بحيث يت-

 
 ا

داء العمال ورفع من جودة المنتجات.-
 
 تحسين مستوى ا

فراد وتحسين العالقات داخل المنظمة.-
 
 تقليل الصراعات بين اال

 رفع من مستوى التوافق بين الفرد ومختلف الظروف التنظيمية.-
 ى االلتزام والوالء. غرس الهوية التنظيمية وتنمية الشعور باالنتماء وهو ما يرفع من مستو-
تساهم التنشئة التنظيمية في تلقين الفرد العامل جملة من المبادئ والقيم، والتي تجعله -

 مقبوال ومرغوبا في الجماعة التي ينتمي لها وفي المؤسسة بشكل عام.
هداف المنظمة من خالل زيادة فاعلية العمال وتطوير قدراتهم.-

 
 تساهم في تحقيق ا

 شئة التنظيمية:مراحل التن3-3- 
ساسية وهي: 2017حسب )ساسي،  

 
 ( تمر عملية التنشئة التنظيمية بثالثة مراحل ا

 المرحلة االستباقية.-1
 مرحلة اللقاء.-2
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 مرحلة التبادل والتحصيل.-3
نها قد تستمر كل مرحلة سنة كاملة قبل االنتقال إلى 

 
ن مدة هذه المراحل تتنوع كما ا

 
حيث يرى ا

ثر الفرد بمستوى خبرته حول المسؤوليات الموكلة حتى تستطيع   المرحلة التي تليها،
 
كما يتا

هدافها المسطرة.
 
 المنظمة الوصول بالفرد إلى ا

هدافها وقوانينها يحتاج مدة 
 
ن تغيير اتجاهات الفرد نحو المنظمة وقبوله ال

 
كما يمكننا القول ا

ة إلى مدى قدرته على زمنية تتباين حسب إمكانيات الفرد من قدرات ومهارات وتجارب، إضاف
ن 
 
قلم مع ظروف المنظمة من حيث فضاء العمل والمسؤوليات والعالقات االجتماعية كما ا

 
التا

توقعاته وطموحاته تلعب دورا في عملية التنشئة التنظيمية، فكلما كان هناك تحقيق لحاجات 
قلم والخضوع لقوانين المنظمة ولم

 
تطلبات منصب الفرد وإشباعها كلما كان مرنا وقابال للتا

ساسية 
 
العمل، مما يساهم في ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي والرضا لدى العمال كمخرجات ا

داء العمال.
 
 مساهمة في عملية تطوير المؤسسة وتحسين ا

 معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات التنشئة الجتماعية والتنظيمية:   –  4
طوير الممارسة النفسية يرجع ذلك إلى ضرورة النظر تعتبر الجزائر من بين الدول التي اهتمت بت

ن فهم شخصية الفرد وتفاعالته مع 
 
ساسا في عملية التنشئة، ذلك ا

 
في هذا الجانب الذي يعتبر ا

 مما يمكن التحكم في 
 
خرين يساهم بشكل كبير في التنبؤ بمختلف التغيرات التي تطرا

 
اال

ن من خاللها حل مختلف المشكالت سواء الظواهر إضافة إلى بناء استراتيجيات مناسبة يمك
و تنظيمية.

 
 كانت اجتماعية ا

ن المجتمع بحاجة إلى فهم واستيعاب دور المؤسسات التنشئة 
 
ومن هذا المنطلق يمكن القول ا

االجتماعية في عملية التربية والتثقيف وذلك من خالل التركيز على مختلف المراحل التي يمر بها 
سرة ثم المسجد فالمدرسة وصوال إلى المؤسسة كل فرد على مستوى كل مؤسس

 
ة، بداية من اال

التنظيمية التي سيزاول فيها مهنته والتي يحتاج إلى تعلم جملة من المبادئ والمعايير التي قد 
م تحتاج إلى ادخال بعض التعديالت حتى تتناسب مع رسالة 

 
تتطابق مع تنشئته االجتماعية ا
هدافها، بالتالي فالتن

 
شئة االجتماعية تعتبر من بين مرتكزات المجتمع حيث يك تسب المنظمة وا

ساسها 
 
من خاللها الفرد الخبرة الحياتية بالرجوع إلى مختلف التجارب التي مر بها ويبني على ا

 كيانه الخاص وشخصيته الفريدة.
ولعل من بين الصعوبات التي تواجهها المؤسسات في عملية االختيار والتوظيف، هي اختيار 

هداف عمال 
 
مرنين يمكنهم قبول التغيير والتفاعل معه مما يسهل على المنظمة وضع اال
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المناسبة، وفي هذه الحالة فإن الممارسين النفسانيين يلعبون دورا هاما وفقا للتخصص 
ك ثر توافقا اجتماعيا وتنظيميا.

 
 والميدان الذي يتواجد فيه الفرد في جعله ا

ن هناك بعض العراقيل التي تواج  
 
داء مهامهم إال ا

 
ه الممارسين النفسانيين والتي تصعب عليهم ا

والقيام بدورهم بالصورة المطلوبة، ويمكن تلخيص معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات 
 التنشئة االجتماعية والتنظيمية فيما يلي:

 معوقات الممارسة النفسية لدى المختص النفسي:-4-1
العوائق التي تواجه المختص النفسي في قيامه ونقصد بمعوقات الممارسة النفسية، مختلف 

و في تعامله مع العمالء والتي 
 
و في عالقته المهنية ا

 
 ذاتي ا

 
بدوره المهني والتي قد تكون ذات منشا

 يمكن حصرها فيما يلي:
 
 
ن التكوين الذي يخضع له المختص النفسي له -ا

 
تكوين المختص النفسي: حيث يمكننا القول ا

ة النفسية من عدمها، بالتالي ترتبط المعوقات التي يعاني منها المختص دورا في نجاح الممارس
ثناء الخدمة والتي من خاللها يك تسب جملة من 

 
كاديمي والتدريبات التي يخضع لها ا

 
بالتكوين اال

الخبرات التي تمكنه من القيام بواجبه المهني، بالتالي فوجود ضعف في التكوين وغياب 
ن تؤثر بشكل كبير على جودة الوسائل الضرورية المعتمد

 
ة في التشخيص والعالج، يمكن ا

 الخدمة النفسية كما تؤثر على توافق المختص النفسي مهنيا.
ثقافة المجتمع: وذلك من حيث مكانة المختص النفسي في المجتمع والتصورات المرتبطة -ب

فراد المجتمع نحو خدماته التي يقدمها.
 
 باختصاصه إضافة إلى اتجاهات ا

خصائي النفسي: وترتكز هذه المعوقات على المهام الرئيسية والثانوية م-ج
 
عوقات مرتبطة بمهام اال

داء المهام على 
 
التي يقوم بها المختص النفسي، ومدى توفر لديه المهارات الالزمة التي تمكنه من ا

كمل وجه إضافة إلى مدى توفير الظروف المناسبة والتي تمكنه من إنجاح العملية والقي
 
ام بدوره ا

كمل وجهه.
 
 على ا

معوقات متعلقة باإلمكانيات: والتي ترتبط بالجانب المادي من حيث الظروف التي يمارس فيها -د
داء 

 
دوات الضرورية ال

 
المختص عمله واإلمكانيات المالية إضافة إلى مدى توفر الوسائل واال

 مهامه.
تي تكون ضمن فريق العمل فيما معوقات متعلقة بالعالقات المهنية: ويقصد بها العالقات ال-ه

هداف 
 
يخص التفاعالت، ومدى إيجابية دينامية الجماعة التي ينتمي لها ومدى توصلها لال

 المطلوبة. 
 معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات التنشئة الجتماعية:-4-2
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و باإلمكانيات المادية
 
 إن الصعوبات التي تعرقل مهام المختص النفسي ال ترتبط فقط به ا

فراد الدين يتفاعل معهم والذين هم بحاجة إلى خدماته، حيث 
 
يضا باال

 
والنفسية وإنما ترتبط ا

ك ثر المؤسسات التي تحتاج إلى االعتماد على 
 
تعتبر مؤسسات التنشئة االجتماعية من بين ا

المقاربات النفسية لحل المشكالت وفهم الظواهر المرتبطة بها، وترتبط معوقات الممارسة 
فراد المجتمع عن العالج النفسية 

 
في مؤسسات التنشئة االجتماعية بالتصورات التي يحملها ا

همية الصحة النفسية والتوازن 
 
النفسي وعن علم النفس بصفة عامة، بالتالي فعدم وجود وعي با

سري، المدرسي وحتى االجتماعي يؤثر بشكل كبير 
 
ن يتوفر على المستوى اال

 
النفسي الذي يجب ا

فراد وع
 
هم الصعوبات التي على اال

 
لى قيمهم واتجاهاتهم نحو مختلف المواضيع، بالتالي فمن ا

تواجه الممارسين النفسانيين هو غياب الوعي إضافة إلى التصورات الخاطئة التي يحملها فئة 
نه يختص فقط بكل 

 
فراد المجتمع عن كل ما له عالقة بعلم النفس، حيث يعتقدون ا

 
كبيرة من ا

ن ما له عالقة باالضطرا
 
ي يحمل منحى عالجي وليس وقائي لكن في الحقيقة ا

 
بات النفسية ا

و االجتماعية من خالل التنبؤ بمختلف التغيرات 
 
سرية ا

 
العمل على إيجاد حلول للمشكالت اال

ن تحمي االفراد من الك ثير من الظواهر 
 
 يعتبر من بين الضروريات التي يمكن ا

 
التي قد تطرا

صبحنا نعيشها 
 
في وقتنا الحالي، ويمكننا تلخيص المعوقات التي تواجه االجتماعية التي ا

 الممارسة النفسية في مؤسسات التنشئة االجتماعية فيما يلي:
ن دور -

 
فراد المجتمع حول مهام المختص النفسي وخدماته التي ترتكز عادة على ا

 
تصورات ا

 المختص النفسي يقتصر على عالج االضطرابات النفسية فقط.
خص في عدم توفير اإلمك-

 
انيات المطلوبة للمختص النفسي التي تمكنه من القيام بدوره باال

خالق وتنمية الذات.
 
 المؤسسات التربوية التي تعتبر منبعا لتلقين القيم واال

سري والذي يعتبر من بين -
 
ضعف االهتمام ببعض التخصصات من بينها علم النفس اال

في بناء االسرة واستقرارها وبالتالي الحفاظ التخصصات المهمة والقائمة بذاتها حيث تلعب دورا 
 على توازن المجتمع.

عدم ابراز دور المختص النفسي في الفضاء اإلعالمي وعدم الترويج له بالصورة المطلوبة التي -
همية علم النفس في حل المشكالت والتنبؤ بها.

 
فراد المجتمع ا

 
ن يلتمس ا

 
 تسمح با

 سات التنظيمية:معوقات الممارسة النفسية في المؤس-4-3
نها تقترب من عمليات االندماج المهني والهوية 

 
تعتبر التنشئة التنظيمية عملية متشابكة ذلك ا

المهنية وبالنظر إلى التحديات التي تمثلها عملية التنشئة االجتماعية للمنظمة فإن االهتمام بالفرد 
كبر العراقيل التي ت

 
واجه المختص النفسي، ذلك العامل في تكوين قيمه التنظيمية تعتبر من ا



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

291 

 

تي من مجتمع محمل بجملة من القيم والمبادئ التي قد ال تتطابق مع قيم المنظمة 
 
ن الفرد يا

 
ا

ومبادئها، بالتالي فالعمل على تغيير قيم الفرد واتجاهاته وتصوراته نحو المنظمة بحيث تخدم 
هدافها وتحقق رضاه يحتاج إلى جهد كبير سواء كان من قبل المختص 

 
و المنظمة ا

 
و المسؤول ا

 
ا

 ككل.
خذ جانبين نظري وتطبيقي فهو يغلب عليه صفة الشمولية 

 
وباعتبار علم النفس ميدانا واسعا يا

ن كل المشكالت التي تخص الظواهر االجتماعية والمهنية يمكن 
 
والدقة في نفس الوقت ذلك ا

، وبالرجوع إلى عالجها في وجود عدة تخصصات في علم النفس كل منها تختص في مجال معين
داء المهام 

 
رباح وا

 
المؤسسات فإن النظريات التنظيمية لم تقتصر فقط على البحث عن تحقيق اال

بحاث تم التوصل إلى فكرة جوهرية تتمثل 
 
نه من خالل الك ثير من اال

 
بالجودة المطلوبة، بل ا

س
 
اسيا في كون نجاح كل مؤسسة مرتبط بمدى رضا عمالها باعتبارهم موارد هامة ومصدرا ا

رباح.
 
 لتحقيق اال

وهو ما جعل دور علم النفس يبرز من خالل البحث في شخصية الفرد العامل وتحديد   
هداف المنظمة وتوافقه المهني، ومن بين التخصصات التي برز دورها في 

 
امكانياته، بما يحقق ا

ظيم المؤسسات: علم النفس االجتماعي للمنظمات، علم النفس الصناعي، علم النفس عمل وتن
ال وهي: البحث في كل ما يخص الفرد 

 
وغيرها من التخصصات التي تصب في نفس الفكرة ا

هدافها.
 
 العامل من حيث قدراته، مهاراته وخبراته لغاية ربحية وتنافسية تخدم المؤسسة وا

حيث يرتكز دور المختص النفسي في المؤسسات على االهتمام بدافعية العمال في الوسط 
داء فريق العمل، القيادة، الظروف المادية، ضغوط العمل، المهني، قيمهم وات

 
جاهاتهم، ا

التدريب وغيرها من العمليات التنظيمية التي تحافظ على سيرورة العمل، بالتالي فالمعوقات 
التي ترتبط بهذا المجال تكون عادة مرتبطة بهذه العناصر فعدم توفير للمختص النفسي المعدات  

دوات والوسائل التي
 
تسمح له بتحديد اإلمكانيات المطلوبة من مهارات وقدرات يؤثر بشكل  واال

واضح على عملية التشخيص وفهم شخصية الفرد العامل، قيمه واتجاهاته مما يعرقل القيام 
ن اتجاهات العمال نحو العالج 

 
بمختلف العمليات التنظيمية من اختيار وتوجيه وترقية، كما ا

ح
 
يان سلبي ناتج عن تصوراتهم التي تكون عادة نابعة من النفسي نجده في الك ثير من اال

تنشئتهم االجتماعية حول اختصاص علم النفس، بالتالي نجد مقاومة من حيث خضوعهم 
لالختبارات النفسية بحيث تكون النتائج غير دقيقة مما يصعب فيما بعد اتخاذ القرارات فيما 

 يخص المسار المهني للفرد العامل.
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ن يبرز واستخالصا لما س
 
ن دور المختص النفسي مهما كان مجال اهتمامه البد ا

 
بق يمكن القول ا

و تربوية، خاصة 
 
و إنتاجية ا

 
في المجتمع وخاصة في المؤسسات التنظيمية سواء كانت خدماتية ا

صبحنا 
 
في ظل التغييرات االجتماعية والتحوالت التي مست قيم المجتمع واتجاهاته، حيث ا

تي يمكن من خاللها زيادة وعي المجتمع والحفاظ على هويته االجتماعية بحاجة إلى إيجاد طرق ال
 والتنظيمية بما يسمح بتطوير المجتمع وإيجاد حلول لمختلف الظواهر المحيطة به.

 خاتمة:
ساسية التي تحتاج إلى االهتمام 

 
إن عملية التنشئة االجتماعية والتنظيمية تعتبر من العمليات اال

ساسا في بناء فردا سليما، متوازنا بها من عدة جوانب من 
 
بينها: الجانب النفسي الذي يعتبر ا

نفسيا واجتماعيا، بالتالي فدور المختص النفسي لم يعد يقتصر فقط على االهتمام بالفرد من 
ني، وإنما البد من النظر إلى الظواهر بنظرة تنبؤيه بعيدة المدى، 

 
منحى تشخيصي وعالجي ا

صبح المجتمع بحاجة إ
 
ك فاء يمكنهم من إيجاد حلول حيث ا

 
لى وجود مختصين نفسانيين ا

دوات الالزمة 
 
مناسبة للظواهر، وذلك من خالل إدراك الحاجة إلى تكوينهم وتوفير لهم اال

والظروف المناسبة التي تساعدهم على بناء ذاتهم المهنية واالجتماعية، كما تسمح بتنمية 
إلى فهم الظواهر والقدرة على حل المشكالت من وتطوير مهاراتهم، بحيث تصبح لديهم القابلية 

خالل المالحظة والتحليل والتفاعل مع مختلف الفائت وفي مختلف الميادين، وهو ما يساهم 
 في بناء مجتمع صحي، متوازن ومنتج.

 قائمة المراجع: 
(، مراحل التنشئة االجتماعية للطفل ومؤسساتها، المجلة العربية 2018بن عمر سامية)-1

د
 
 03اب والدراسات اإلنسانية، العدد.لال
(، ممارسات التنشئة التنظيمية المستخدمة من طرف المؤسسات 2014بوحفص ميالد)-2

نسنة للبحوث والدراسات، العدد.
 
 11الجزائرية إلدماج العمال الجدد، مجلة ا

(، مقاربة مفاهيمية لعملية التنشئة االجتماعية، مجلة العلوم 2018بوشعالة سميرة)-3
 09جتماعية، العدد.اال 
(، الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال 2007رشوان علي حسن عبد المنصف)-4

 النفسي والعقلي، دار المك تب الجامعي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
(، معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات الصحة 2015زهار جمال، ترزولت عمروني حورية)-5

 21ات الشرق الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد.العمومية بوالي
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(، التنشئة التنظيمية في المنظمات الحديثة، مجلة دراسات في علم 2017ساسي سفيان)-6
 01اجتماع المنظمات، العدد.

حياء العشوائية، مجلة العلوم اإلنسانية 2012سالطنية رضا)-7
 
(، التنشئة االجتماعية في اال

 07تماعية، العدد.واالج
(، دور التليفزيون في التنشئة االجتماعية، مجلة العلوم اإلنسانية 2012شعباني مالك)-8

 07واالجتماعية، العدد.
 09(، اإلعالم والتنشئة االجتماعية، مجلة التدوين، العدد.2017شليح مالك توفيق)-9
طفال، مجلة منيرفا،  (، الفضائيات المتخصصة والتنشئة االجتماعية2016لدرع نعيمة)-10

 
لال

 06العدد.
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 واقع الخدمة النفسية في المؤسسات التربوية الجزائرية
 الجزائر  -سعيدة     -ا.د.بوحفص طارق، جامعة الدكـتور مولي الطاهر   

 الجزائر  -بجاية  -ا.ازرارن جهيدة،جامعة عبد الرحمان ميرة 
 

 مقدمة:

ربوية التي تعمل على تكوين الفرد تربوا وفكريا وثقافيا، كما تعمل إن المدرسة هي المؤسسة الت
سس اجتماعية معينة ، وترتبط حياة الفرد بالمدرسة ارتباطا وثيقا، 

 
على إدماجه  اجتماعيا وفقا ال

صبحت المدرسة في وقتنا الحالي تقدم خدمات مختلفة 
 
حيث يدوم هذا لفترة زمنية طويلة،كما ا

نها تخ
 
ولويات ومن حيث النظام التربوي لكل.منظومة لبلد للتالميذ إال ا

 
تلف من حيث اال

ضحت ال
 
ولية التي تقدمها المدرسة، وهذا نتاج مختلف  خدمةما.وا

 
النفسية من بين الخدمات اال

بحاث النفسية التربوية التي تؤكد ذالك.
 
خصائي النفساني الدراسات واال

 
ورغم هذا تختلف مهام اال

وفى النظام التربوي  ،سية ونمط االنظمة التربوية عبر العالمحسب اختالف االنظمة السيا
النفسية في المدرسة ، ابتداء من التعليمة الوزارية المشتركة  خدمةالجزائري  نظرة جديدة حول ال

، وكذلك ما 1995افريل 27ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والسكان الصادرة بتاريخ 
(.وهذا ما سنحاول  59،60، ص  66، المادة  2008وجيهي للتربية ينص عليه )القانون الت

في المدرسة الجزائرية، ونوع الخدمة  الجانب النفسيالتطرق إليه من خالله إعطاء لمحة عن 
خصائي النفسي المدرسي، ودور ،ةالنفسي

 
والتحديات التي تواجه مهنة النفساني المدرسي في اال

 ظل االطر القانونية الجزائرية
لخصائي النفساني المدرسي:ا-1  
جل    

 
يجمع علم النفس المدرسي بين مبادئ علم النفس التعليمي وعلم النفس اإلكلينيكي، من ا

فهم ومعالجة الطالب الذين يعانون من صعوبات في التعلم، هذا باإلضافة إلى تدعيم النمو 
لمراهق، والحث على الفكري للطالب الموهوبين، وكذا تعزيز السلوك االجتماعي السوي لدى ا

منة وفعالة ومشجعة.
 
 توفير بيئة تعليمية ا

نه: "ذلك العلم الذي يهتم بدراسة   "R.ZAZZO"زازو روني""يعرف     
 
علم النفس المدرسي على ا

طفال العاديين واليومية 
 
سلوك التلميذ في المدرسة ودراسة مشكالتهم". "هو دراسة مشكالت اال

نفسهم".في المدرسة كما يصوغها المدرسون  
 
 ا
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فعلم النفس المدرسي هو ذلك العلم الذي يدرس سلوك التالميذ في المواقف التعليمية، حيث     
سباب 

 
يعمل على فهم التلميذ والمشكالت التي يعاني منها في المجال المدرسي والبحث في اال

دت إلى ذلك ومحاولة إيجاد الحلول.
 
 (.René Zazzo :1952) والدوافع التي ا

 لخصائي النفسي المدرسي:تعريف ا-1-1
حيب النظام التربوي الجزائري هو موظف متحصل على شهادة اللسانس في علم النفس المدرسي 
او علم النفس العيادي،يمارس مهامه في المدارس التابعة لقطاع التربية او المؤسسات الجامعية 

 او المراكز النفسوبيداغوجية
خدور الخصائي النفسي المدرسي:  -1-2

 
ساسيان هما : لال

 
صائي النفسي المدرسي دوران ا  

: يسهر على تطوير و تجديد الط  رق البيداغوجي  ة  ( psychopédagogieالدور البيداغوجي )-1-3
 المستعملة في تكوين و تحسين العالقة بين التالميذ و المعلم.

طف  ال فردي  ا و خاص  ة    (  psychologue clinicienالدور العيــادي )-1-4
 
طف  ال  ال  ذي بتتب  ع اال

 
اال

 (.235، 234،ص0520 .الذين يعانون من مشاكل تكيفية ) بدرة معتصم ميموني 
دواره و ه  و مح  ور العملي  ة اإلرش  ادية ض  من  

 
خصائي النفسي المدرس  ي تتع  دد ا

 
ن اال

 
و الجدير بالذكر ا

خص  ائي النفس  ي المدرس  ي و وظيفت  ه  
 
فريق اإلرشاد النفسي المدرسي كما ظهرت االهتمامات بدور اال

ج  ل ف  ك ه  ذا اإلش  كال و م  ن  م  ن خ  ال
 
ل حق  ب زمني  ة مختلف  ة ش  كلتها ع  دة م  ؤتمرات انعق  دت م  ن ا

 بينها :
،  19801ع   ام    ’‘س   برنج هي   ل    ’‘، م   ؤتمر    1973ع   ام    ’‘فاي   ل  ’‘، م   ؤتمر    1954ع   ام    ’‘ت   اير    ’‘م   ؤتمر  
وبمبيا ’‘مؤتمر 

 
 .1981عام  ’’ا
كد 

 
همية تحديد و توضيح الدور ال 1982 ’‘باردون  ’‘و قد ا

 
مشوش و غير الواضح الذي يقوم على ا

م 
 
م مشخصون ،ا

 
سئلة التالية : هل هم محللو سلوك ا

 
خصائيون النفسيون ، حتى طرح اال

 
به اال

م خبراء للقياس 
 
م مهيئون لشروط التعليم ، ا

 
م مستثارون للمعلمين ، ا

 
متخصصون في اإلدارة ، ا

نهم يتصفون بواحدة من
 
م ا
 
ها فقط ) محمد علي كامل : و التقويم ، هل لهم كل هذه المواصفات ا

خصائي علم 21،22. 2003
 
(.و قد تحددت اإلجابة على هذه التساؤالت فيما يلي ، حيث يقوم ا

 النفس المدرسي بعد من المهام هي :
طفال المدرسة . -/1

 
 يخدم جميع ا

فراد. -/2
 
ك ثر مما يعمل مع ا

 
 يعمل معظم الوقت مع جماعات ، ا

و مطورا لبرامج  -/3
 
 المدرسة .يعمل مرشدا ا

 يساعد معلم الصف قي ضبط صفه و إدارته . -/4
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بحاث التطبيقية . -/5
 
 يركز على اال

طفال المحرومين ثقافيا . -/6
 
 يقدم الخدمات لال

 يعمل على تنشيط التفاعل بين العاملين في المدرسة لمصلحة الطالب . -/7
 ا .يستخدم المقاييس النفسية في تشخيص الحاالت التي يتعامل معه -/8
هداف المدرسة المرصودة . -/9

 
 يساعد المدير على تحقيق ا

يعمل على تنمية المعلمين مهنيا فيعرفهم بس  لوك الط  الب و خصائص  هم النمائي  ة و تط  ورهم   -/10
 من جميع الجوانب .

يب  ذل جه  دا كبي  را لمن  ع انتش  ار مش  كالت س  لوكية خطي  رة ، مث  ل الت  دخين ، و المخ  درات ،    -/11
خرى .المشاجرات ، العن

 
 ف . و عدة مشكالت ا

وهن  ا تتض  ح لن  ا مجموع  ة م  ن االدوار الت  ي يق  وم به  ا النفس  اني المدرس  ي حي  ث يكش  ف عل  ى التالمي  ذ  
ف    ي المدرس    ة ،ويت    دخل للتك ف    ل بهم،باالض    افة ال    ى ان    ه ي    رافقهم ف    ي مس    ارهم الدراس    ي،ويقدم  

الدراس  ي،كل  خ  دمات ارش  ادية لهم،ويق  وم بتحسيس  هم وت  وعيتهم بش  كل دوري عل  ى م  دار المس  ار  
ه    ذه االدوار نج    دها مفص    لة ومرتب    ة وفق    ا للنم    وذج الش    امل لخ    دمات االخص    ائي النفس    اني ف    ي  

 المدرسة، الذي قدمته لنا الجمعية االمريكية لعلم النفس المدرسي.
   النفسية المدرسية : الخدمةتعريف -2
نها: "الخدمات ا 1997تعرفها وفاء عبد الرازق :  التعريف الصطالحي-2-1

 
خص  ائي  با

 
لتي يق  دمها اال

النفسي للطالب بهدف مساعدتهم على النمو والتوافق مع البيئة ومس  اعدتهم عل  ى ح  ل المش  كالت  
 (.9: 1997التي تواجههم")عبد الرازق 

النفس   ية ض   منيا وه   ذا وفق   ا لمراح   ل اإلص   الح    خدم   ةوف   ي المنظوم   ة  التربوي   ة الجزائري   ة وردت ال
ن ما

 
ت عليها. إال ا

 
استطعنا الحصول عليه م  ن حي  ث م  ا يثب  ت ه  ذا، ه  و التعليم  ة    التربوي التي طرا

  22المؤرخ  ة ف  ي    02رق  م  (الوزاري  ة المش  تركة م  ا ب  ين وزارة التربي  ة الوطني  ة ووزارة الص  حة والس  كان
فري     ل  

 
. والمتعلق     ة بكيفي     ة إنش     اء وح     دات الكش     ف و المتابع     ة بالمؤسس     ات المدرس     ية  )1995ا

   : ،حيث تنص التعليمة والقانون على ما يلي 2008وتسييرها و القانون التوجيهي للتربية 
  : وحدات الكشف والمتابعة للمؤسسات التربوية الجزائرية-2-2 

نشئت وحدات الكشف والمتابعة ) و.ك.م ( للمؤسسات المدرس  ية، بمق  رر مش  ترك لم  دير التربي  ة  
 
ا

 لصحي  المؤهل محليا.ومدير الصحة والحماية االجتماعية بالوالية ، باقتراح من مدير  القطاع  ا
_ يس  ير )و.ك.م( وح  دات الكش  ف والمتابع  ة م  دير المؤسس  ة المدرس  ية ال  ذي يس  هر عل  ى  حس  ن  

نشطتها ، بينما يعتبر الطبيب  المسئول الوحيد  على الجانب  الطبي  والتقني .
 
 سير ا
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 _تتك فل مصالح  التربية  بالتجهيز ، والتموين بالمواد المستهلكة .
حي المس  تخدمين الطبي  ين ويض  من التس  يير اإلداري والتقن  ي، وفق  ا للتنظ  يم  _يع  ين القط  اع الص   

نشطة الصحة المدرسية.
 
 والتعليمات المنظمة ال

_يلت  زم المس  تخدمون  الطبي  ون وش  به الطبي  ين  ب  احترام النظ  ام ال  داخلي للمؤسس  ة المدرس  ية ،  
و المؤسس  ات الت  ي يغطونه  ا ، إثن  اء ك

 
ام  ل الس  نة  الدراس  ية ،  ويضمنون  حضورا  فعليا بالمؤسسة ا

ويخض  عون وجوب  ا  لمتابع  ة  دورات تكويني  ة ، تنظمه  ا له  م وزارة  الص  حة  والس  كان ، حت  ى خ  الل  
 فترات  العطل المدرسية .

_يض    بط طبي    ب وح    دة الكش    ف والمتابع    ة، ف    ي العط    ل المدرس    ية فص    ائل وتق    ارير النش    اط،  
 ا.ويضمن متابعة التالميذ الذين هم في حاجة للتك فل بهم طبي

ولوي  ة لوح  دات الكش  ف والمتابع  ة ف  ي تعيينه  ا للمس  تخدمين ش  به  
 
_عل  ى مص  الح التربي  ة إعط  اء اال

الطبي  ين  ال  ذين تش  رف  عل  ى ت  وظيفهم  وتس  يرهم ، بينم  ا يت  ولى القط  اع الص  حي  المراقب  ة  التقني  ة   
نشطة  بها.

 
 وتنظيم اال

و م   
 
ديري  المؤسس  ات المدرس  ية   يض  بط البرن  امج  الس  نوي  بمعرف  ة  طبي  ب و.ك.م بمش  اركة م  دير  ا

ه  داف  والمه  ام  المس  طرة  ف  ي مج  ال  الحماي  ة الص  حية بالوس  ط المدرس  ي  ويق  دم  
 
المعني  ة وفق  ا  لال

 للقطاع  الصحي  المؤهل  للمصادقة  عليه.
حكام  متعلقة  بتنظيم  الصحة  المدرسية وتنسيقها :2--2-2

أ
 ا

نش  طة الوقائي  ة، العالجي  ة و التربوي  ة
 
ن تك  ون اال

 
للص  حة، بكام  ل و.ك.م المقام  ة بالقط  اع    يج  ب ا

الص    حي والمؤسس    ات المدرس    ية الت    ي يغطيه    ا، متكامل    ة ومنض    مة بش    كل يس    مح بتغطي    ة ك    ل  
 المجموعة المدرسية للقطاع.

طبائه   ا  ومفتش   ي  
 
وله   ذا الغ   رض  يس   هر منس   ق الص   حة المدرس   ية  للقط   اع  الص   حي بالتش   اور  م   ع ا

 لبرامج  السنوية  للنشاط .التربية  ومديري  المؤسسات  على تقييم  ا
وع  الوة  عل  ى الزي  ارات  الطبي  ة المنتظم  ة  للمعاين  ة  والتك ف  ل  بالح  االت المك تش  فة، ف  ان المراقب  ة    

المتعلقة ، بسالمة  ونظافة المؤسسات  المدرسية  ستكون مهمة  دائم  ة لفري  ق  الص  حة المدرس  ية  
حك  ام  المنش   ور ال  وزاري المش   ترك رق  م  

 
المتعل   ق    1983ن   وفمبر  21لم   ؤرخ  ف  ي  ا  495، وت  تم وفق   ا ال

 بالتدابير الوقائية  في مجال حفظ الصحة بالمؤسسات  المدرسية .
 التربية الصحية  بالوسط  المدرسي :-2-3--2
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ولوي   ة لفري   ق الص   حة المدرس   ية  
 
نش   طة التربوي   ة للص   حة بالوس   ط المدرس   ي مهم   ة ذات ا

 
تش   كل اال

ن تنظم بكيفية ال تق
 
تص  ر عل  ى الحم  الت الظرفي  ة المتمثل  ة ف  ي االحتف  ال  وللمعلمين، ولذالك البد ا

فات.
 
و الوطنية للوقاية ومكافحة بعض اال

 
يام الدولية ا

 
 باال

ن يض    بط   
 
وع    الوة عل    ى برن    امج التربي    ة الص    حية المن    دمج ف    ي التعل    يم، يمك    ن لطبي    ب و.ك.م ا

ض  ايا  الص  حة  بمشاركة  مديري  المؤسسات  والمعلمين برنامجا  تكميليا للتربية الصحية خ  اطائ  بق
 الشائعة  على المستوى المحلى .

نشطة: –-2-2-4
أ
 تنسيق ال

نش  طة  الص  حة  المدرس  ية ، وس  يرها ف  ي ش  روط  
 
يش  كل  التنس  يق  عنص  را ض  روريا  لحس  ن  تس  يير ا

ن تؤدى  إلى تسيير مشترك  وفعلي لها، تشارك في  ه مص  الح الص  حة  والتربي  ة  
 
فضل ، من شانها  ا

 
ا

ولي
 
 اء التالميذ .والبلديات  وجمعيات  ا

ول    ذالك م    ن الض    روري إع    ادة تنش    يط س    ير هياك    ل التنس    يق الت    ي ن    ص عليه    ا المنش    ور ال    وزاري  
نش    طة الحماي    ة الص     حية    1989ديس    مبر  27الم    ؤرخ ف    ي    175المش    ترك رق    م  

 
المتعل    ق بتنس    يق ا

 بالوسط المدرسي، والمتمثلة في:
 _ مجلس الصحة المدرسية .

 _اللجنة البلدية للصحة المدرسية .
 لجنة القطاع الصحي للصحة المدرسية .  _

 _اللجنة الوالئية للصحة المدرسية .
 تعليق عن التعليمة الوزارية:-2-2-5

نه  ا تص  ف الك فال  ة م  ن حي  ث الجان  ب  الطب  ي   
 
وم  ن خ  الل تحلي  ل محت  وى ه  ذا التعليم  ة نالح  ظ ا

طب  اء و مفتش  ي  التربي  ة ، م  ديري ال
 
م  ا المس  تخدمين  ف  ورد  فيه  ا  اال

 
مؤسس  ات  وفري  ق  والترب  وي  ا

نشطة  الوقائية ، العالجية ، التربوية للصحة .
 
 الصحة المدرسية ، ومهامهم تتمثل في اال

ومن خالل استفسارنا لدى وزارة التربية الوطنية لدى مصالح الصحة المدرسية و مصلحة التوجي  ه  
خص  ا2009و اإلرشاد المدرسي )جوان  

 
ن وح  دات الكش  ف و المتابع  ة توظ  ف ا

 
ئيين ف  ي  ( اتضح لنا ا

خص   ائيين ف   ي عل   م االجتم   اع ، وه   ذا م   ا ل   م ي   رد ف   ي  
 
عل   م ال   نفس المدرس   ي و العي   ادي و ك   ذلك ا

خص  ائيين ف  ي عل  م ال  نفس  
 
م.    2009نفس  اني إل  ى غاي  ة ج  وان    509التعليم  ة الوزاري  ة . ويبل  غ ع  دد اال
م   ا    192عل   ى المس   توى ال   وطني . يش   كل  

 
م   نهم فيش   كلون    315م   نهم ال   دوام الجزئ   ي ف   ي العم   ل .ا

نه  م ف  ي  ا
 
لدوام شبه الكلي .لكن وظيفتهم غير واضحة حي  ث تنحص  ر إعم  الهم ف  ي اإلدارة فق  ط كم  ا ا

سالك عقود ما قبل التشغيل
 
 معظم الحاالت هم تابعون إلى ا



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

299 

 

 التحديات التي تواجه مهنة النفساني المدرسي في ظل الطر القانونية الجزائرية:-3
، حيث وص  فها باإلرش  اد المدرس  ي و س  نبرز    2008للتربية سنة النفسية في المدرسة الخدمة -3-1

 في ما يلي الفصول و المواد التي تنص على ذلك من خالل فصلين هما : 
رشاد المدرسي    –الفصل السادس  -2-1-2   -ال 

يش   كل اإلرش   اد المدرس   ي و اإلع   الم الخ   اص بالمناف   ذ المدرس   ية و الجامعي   ة و المهني   ة     66الم   ادة  
ساعدة كل تلمي  ذ ط  وال تمدرس  ه ، عل  ى تحض  ير توجيه  ه وفق  ا الس  تعداداته  فعال تربويا يهدف إلى م

و قدراته و لرغباته و تطلعاته و مقتض  يات المح  يط االجتم  اعي و االقتص  ادي ، لتمكين  ه ت  دريجا م  ن  
 بناء مشروعه الشخصي و القيام باختياراته المدرسية و المهنية عن دراية .

 لمرب       ون و المعلم       ون و مستش       ارو التوجي       ه المدرس       ي  : يت       ولى اإلرش       اد و اإلع       الم ا67الم       ادة  
و المهن  ي ف  ي المؤسس  ات المدرس  ية و ف  ي المراك  ز المتخصص  ة ينبغ  ي تش  جيع التلمي  ذ عل  ى البح  ث  

 بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
ع   اله، عملي    ة التحض    ير لتوجي    ه    67ة  تت    ولى المراك    ز المتخصص   ة الم    ذكورة ف    ي الم    اد  68الم   ادة  

 
ا

ساسي بناء على:
 
 التالميذ نحو مختلف مسارات الدراسة و التكوين المقترحة بعد التعليم اال

 استعدادات التالميذ وقدراتهم و رغباتهم ا_
 متطلبات التخطيط المدرسيا_
 معطيات النشاط االجتماعي و االقتصاديا_
 و تتولى هذه المراكز خصوصا ما يلي :_
 تنظيم حصص إعالمية و مقابالت فرديةا القيام بدراسات نفسية ا_
 متابعة تطور نتائج التالميذ طوال مسارهم الدراسي ا_
ولياء التالميذ ا_

 
 اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه بإسهام ا

 اإلس     هام ف     ي إدم     اج خريج     ي المنظوم     ة التربوي     ة ف     ي الوس     ط المهني.تح     دد كيفي     ات إنش     اء  _
 م وسير مراكز التوجيه المدرسي و المهني عن طريق التنظيم .و تنظي   
   –التقييم   –الفصل السابع _

: التقي   يم عملي   ة تربوي   ة تن   درج ض   من العم   ل المدرس   ي الي   ومي لمؤسس   ة التربي   ة و    69_ الم   ادة  
التعل   يم ، يح   دد التقي   يم و يق   يس دوري   ا م   ردود ك   ل م   ن التلمي   ذ و المؤسس   ة المدرس   ية بمختل   ف  

 .مراكبها 
 _ يحدد كيفيات التقييم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
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: ي  تم تقي  يم العم  ل المدرس  ي للتالمي  ذ ع  ن طري  ق العالم  ات العددي  ة و التق  ديرات الت  ي  70الم  ادة  
نشطة التربوية.

 
 يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية لال

 : 2008وفق القانون التوجيهي للتربية 
عرفت المدرسة الجزائرية عدة إصالحات تربوي  ة تتخلله  ا ع  دة نق  اط و خط  وات تعتب  ر ف  ي بع  ض  لقد 

ن  
 
يض  ا ع  دة رؤى و اس  تراتجيات ، إل  ى ا

 
حي  ان تغيي  رات ش  به جذري  ة . و كان  ت الكافل  ة النفس  ية ا

 
اال

 ظهر القانون التوجيهي  
نش     طة التربوي     ة و  

 
 وتيرته     ا تماش     يا  يح     دد ال     وزير المكل     ف بالتربي     ة الوطني     ة طبيع     ة مراقب     ة اال

 و المستويات التعليمية و المواد الدراسية .
: يخضع االنتقال م  ن قس  م إل  ى قس  م و م  ن ط  ور إل  ى ط  ور و م  ن مس  توى إل  ى مس  توى إل  ى  71المادة 

تتبع خاص للتالميذ من طرف المعلمين و المربين و كذا من طرف مستخدمين مختص  ين ف  ي عل  م  
مهن    ي ن لتس    هيل التكيي    ف م    ع التغي    رات ف    ي تنظ    يم  ال    نفس المدرس    ي و التوجي    ه المدرس    ي و ال

 التعليم و ضمان االستمرارية التربوية .
بن  ائهم و نت  ائج عملي  ات التقي  يم الدوري   ة و    72الم  ادة    

 
ولي  اء بص  فة منتظم  ة بعم  ل ا

 
: ي  تم إع  الم اال

 القرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة :
 _الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي .

تصاالت و اللقاءات مع مدرسي القسم و المربين و عند االقتضاء م  ع المس  تخدمين المختص  ين  _اال 
 في علم النفس المدرسي و في التوجيه .

ولياء و المدرسين .
 
 _االجتماعات المشتركة بين اال

   -المستخدمون –الباب الخامس -2-1-3
 لتالية : : يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفائت ا76المادة 

 _ مستخدمو التعليما
 _ مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم و التكوينا

 _ مستخدمو التربيةا
 _ مستخدمو التفتيش و المراقبةا
 _ مستخدمو المصالح االقتصاديةا

 _ مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهنيا
 _ مستخدمو التغذية المدرسيةا

 الطبيا_ مستخدمو السلك الطبي و الشبه 
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سالك المشتركة.
 
 _ مستخدمو اال

حك   ام  
 
يح   دد ش   روط التوظي   ف و تس   ير المس   ارات المهني   ة لمختل   ف ف   ائت المس   تخدمين طبق   ا ال

ساسية الخاصة.
 
ساسي العام للوظيفة العمومية و القوانين اال

 
 القانون اال
الالزم   ة  : يتلق   ى مس   تخدمو التعل   يم تكوين   ا، يه   دف إل   ى إكس   ابهم المع   ارف و الم   اهرات  77الم   ادة  

 لممارسة مهنتهم.
س  الك التعل  يم ، ه  و تك  وين م  ن مس  توى ج  امعي ، و ي  تم ف  ي مؤسس  ات  

 
ول  ي لمختل  ف ا

 
التكوين اال

س  الك  
 
و للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب اال

 
مختصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ا

 التي ينتمون إليها و المستويات التي يراد تعيينهم فيها .
يد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية م  ن تك  وين ترب  وي قب  ل تعيي  نهم  يستف

بمؤسسة مدرسية ، يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسس  ات التك  وين التابع  ة لل  وزارة المكلف  ة  
 بالتربية الوطنية .

حكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
 
 تحدد كيفيات تطبيق ا

صناف 78المادة 
 
 المستخدمين  معنية بعمليات التكوين المستمر ، طوال مسارها المهني . : كل ا

ساسا ، إلى تبيين معارف المستخدمين المستفيدين و تحسين   
 
يهدف التكوين المستمر ، ا
 مستواهم و تجديد معارفهم .

تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية و في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة 
و في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.ال

 
 مكلفة بالتربية الوطنية ا

 يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات التكوين المستمر .
 النفسية:  الخدمةمن حيث ما ورد عن   2008تعقيب على القانون التوجيهي للتربية الوطنية  

يق      دم المس      اعدة لك      ل تلمي      ذ ط      ول    ورد ف      ي الفص      ل الس      ادس من      ه اإلرش      اد النفس      ي ال      ذي
 تمدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ه ،  
و ك      ذلك توجيه      ه وفق      ا الس      تعداداته و قدرات      ه و متطلب      ات المح      يط االجتم      اعي و االقتص      ادي  
، كم      ا يت      ولى ه      ذه المهم      ة ك      ل م      ن المعلم      ين و المرب      ون و مستش      ارو التوجي      ه المدرس      ي و  
  المهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ي ،

 دي     ة و القي     ام بدراس     ات نفس     ية  و تت     ولى ه     ذه المراك     ز تنظ     يم حص     ص إعالمي     ة ، و مق     ابالت فر 
و متابع        ة تط        ور نت        ائج التالمي        ذ . و ك        ذالك ي        تم تقي        يم التالمي        ذ ع        ن طري        ق العالم        ات  
 العددي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ة   
و التق      ديرات الت      ي يمنحه      ا المدرس      ون . و يخض      ع االنتق      ال م      ن قس      م إل      ى قس      م إل      ى تتب      ع  
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م  خ    اص للتالمي    ذ م    ن ط    رف المعلم    ين و الم    ربين وم    ن ط    رف مس    تخدمين مختص    ين ف    ي عل     
 ال                                                                                                                                                                                    نفس المدرس                                                                                                                                                                                    ي  

 و التوجيه المدرسي و المهني .
ولي     اء التالمي     ذ و المدرس     ة فت     تم ع     ن طري     ق الوث     ائق الرس     مية  

 
م     ا فيم     ا يخ     ص العالق     ة ب     ين ا

 
 ا

مدرس    ي القس    م و الم    ربين     م    ع  و الق    رارات النهائي    ة المترتب    ة عنه    ا ، و االتص    االت و اللق    اءات
 لم النفس المدرسي و في التوجيه .و عند االقتضاء مع المستخدمين و المختصين في ع

درج مس      تخدمو عل      م  
 
م      ا فيم      ا يخ      ص الب      اب الخ      امس الخ      اص بالمس      تخدمين فنج      د ان      ه ا

 
و ا

 ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نفس  
 و التوجيه المدرسي و المهني.

ن  ه توج  د نظ  رة جدي  دة ح  ول  
 
و كمالحظ  ة هام  ة ح  ول م  ا ورد ف  ي الق  انون الت  وجيهي للتربي  ة نج  د ا

بعل    م ال    نفس المدرس    ي و الخدم    ة الت    ي يق    دمها و ك    ذلك  انطالق    ا م    ن االهتم    ام    الخدم    ة النفس    ية
المستخدمون المكلفون بذلك . حيث ظهر هذا بوض  وح عك  س م  ا ك  ان ف  ي الس  ابق . فيم  ا ل  م تظه  ر  
بالتحدي  د المه  ام المس  ندة لمخ  تص عل  م ال  نفس المدرس  ي إال ع  ن طري  ق التنظ  يم و ه  ذا م  ن ط  رف  

.إال ان الق  انون الت  وجيهي للتربي  ة خص  ص في  ه    ال  وزير المكل  ف بالتربي  ة الوطني  ة و الجه  ات المعني  ة
فصال كامال يتحدث عن اإلرشاد النفسي الذي نعتبره جزءا من الك فالة النفسية المدرس  ية،وهذا م  ا  
يتوافق مع تص  ورنا للخدم  ة النفس  ية المدرس  ية. ورغ  م التط  ور ال  ذي عرفت  ه مهن  ة النفس  اني المدرس  ي  

 يث مناصب العمل او الدور الذي يقوم به.اال انه لم تتضح الوظيفة بشكل مستقل من ح
 خالصة:
مور النفس  ية عام  ة ، و بالش  ؤون المدرس  ية خاص  ة ، و ته  دف    الخدم  ةته  تم  

 
النفس  ية المدرس  ية ب  اال

إل    ى مس    اعدة الط    الب م    ن الناحي    ة النفس    ية ، م    ن حي    ث الحي    اة الشخص    ية ، وعالق    ة التالمي    ذ  
ه  ل و المجتم  ع بص  ورة عام  ة ، ك  ل    يبعضهم مع بعض ، ومع الهيئ  ة التعليمي  ة و اإلداري  ة

 
، وم  ع اال

نواعه  ا  ، وعل  ى  
 
ذلك بهدف مس  اعدة الم  تعلم عل  ى اك تس  اب الق  درات عل  ى ح  ل مش  كالته بمختل  ف ا

التكي   ف الس   ليم بص   ورة عام   ة ، و اإلنت   اج المدرس   ي بص   ورة خاص   ة ك   ذلك اإلرش   اد النفس   ي يه   تم  
ن         واعهم ،

 
خرين دراس         يا و المع         اقين عل         ى مختل         ف ا

 
و درج         اتهم )ف         ؤاد    باك تش         اف المت         ا

 (.75.ص   1991حيدر :
و في مداخلتنا هذه حاولنا تقديم الخدمة النفسية وفقا لبرنامج المنظومة التربوية الجزائرية ، ب  دءا  

التح  ديات الت  ي تواج  ه  بوح  دات الكش  ف و المتابع  ة، كيفي  ة إنش  ائها و دوره  ا و مس  تخدميها ، ث  م  
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  2008وف  ق الق  انون الت  وجيهي للتربي  ة    ة الجزائري  ةمهن  ة النفس  اني المدرس  ي ف  ي ظ  ل االط  ر القانوني   
 ،وعليه نستخلص يعض التوصيات منها:

 _اعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية وابراز دور االخصائي النفسي المدرسي بكل وضوح.
 _فتح مناصب لالخصائي النفساني في المدارس الجزائرية بكل اطوارها.

االخص    ائي النفس    ي المدرس    ي حس    ب الط    ور التعليم    ي م    ن  _تحدي   د المس    توى العلم    ي لمنص    ب  
 االبتدائي الى الجامعة.

 _تصنيف تخصصات علم النفس في توظيف النفساني المدرسي حسب االولوية.
 قائمة المراجع:

(،اإلضطرابات النفسية والعقلية عند الطفل والمراهق،ديوان 2005بدرة معتصم ميموني) -1
 ،الجزائر،.2المطبوعات الجامعية، الطبعة  

 .1(، التخطيط التربوي والمدرسي:دار الفكر العربي،بيروت،الطبعة1991فؤاد حيدر )-2
(،علم النفس المدرسي،مك تبة ابنسينا للطباعة والنشر والتوزيع 2003محمد علي كامل )-3

 ،القاهرة.1والتصدير،الطبعة
 (،وزارة التربية، الجزائر.2008القانون التوجيهي للتربية)-4
(،دراسة تقويمية للخدمات النفسية التي تقدم ببعض المدارس 1997محمود عبد الرزاق) وفاء-5

 الثانوية بالقاهرة،دك توراه غير منشورة،كلية البنات،جامعة عين شمس ،مصر
(،مصالح الصحة المدرسية و مصلحة التوجيه و اإلرشاد المدرسي 2009وزارة التربية الوطنية)-6

              (                2009)جوان  
7- René Zazzo )1952(, rapport sur la psychologie scolaire ,musé de  France 
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مام صعوبات الفحص النفسي

أ
خصائي النفساني العيادي في القطاع الصحي ا

أ
 ال

 الجزائر  - 02، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ط د ذيب فريدة
سمهان، جامعة باتنة    جزائر ال –  01د عزوز ا 

 
 مقدمة:

صبح 
 
لفية الثالثة تطورا واهتماما كبيرين في العالم المتقدم إذ ا

 
شهد علم النفس العيادي خالل اال

و 
 
و المؤسسات العقابية ا

 
مور الضرورية في الممارسات المهنية في القطاع الصحي ا

 
من اال

خصائي عيادي ممارس بها، نتيجة ما افر 
 
و التربوية ... من تواجد ا

 
زه التقدم العلمي الصناعية ا

والتكنولوجي والعولمة من ضغوطات على شعوب العالم ككل والتي انعكست بدورها على الحالة 
 النفسية لشعوبها.

وبالعودة الى ما مر به علم النفس العيادي في تطوره  فقد مر بمراحل مختلفة ، إذ  كان اهتمام 
غلب على دراسة مشكالت علماء النفس االكلينيكيين قبل الحرب العالمية الثانية 

 
مقتصرا في اال

طفال الذين يعانون من مشاكل وتطبيق 
 
طفال وكانت وظيفتهم الرئيسية هي دراسة حالة اال

 
اال

و 
 
باء ا

 
االختبارات النفسية عليهم لقياس قدراتهم العقلية بغرض تقديم بعض التوصيات لال

حد
 
و المؤسسات المسؤولة عن اال

 
طباء المعالجين ا

 
و اال

 
اث الجانحين ، وحدث تطور المدرسين ا

ثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها فقد تسببت الحرب في ك ثرة عدد 
 
كبير في علم النفس ا

عباء العالج 
 
نهم ال يستطيعون لقلة عددهم مواجهة ا

 
طباء ا

 
المصابين باضطرابات نفسية ووجد اال

دى ال
 
ى زيادة االهتمام بعلماء النفسي لهذا العدد الضخم من المصابين باضطرابات نفسية ، مما ا

النفس االكلينيكيين وااللتجاء إليهم ليساهموا في عالج المصابين باضطرابات نفسية وهكذا بدا 
ن كان معظم اهتمامهم مقتصرا 

 
علماء النفس االكلينيكيون يعنون بالعالج النفسي للكبار بعد ا

طفال .)مود مندوة، 
 
مريكي ويتمر (.ويعت13،ص2012من قبل على العالج النفسي لال

 
بر العالم اال

(Witmet,1867-1956) ول من استخدم مفهوم علم النفس العيادي والمنهج العيادي في ميدان
 
ا

فكار في هذا الميدان، ولذلك من 
 
نه في الواقع ساهمت عدة حضارات في تطور اال

 
علم النفس اال ا

 ار،دت ()زغ .الصعب تحديد بداية الممارسة النفسية والعمل العيادي بشكل دقيق 
ين لوحظ 

 
خيرة من االلفية الثانية، ا

 
دخل علم النفس الى الجامعة الجزائرية في السنوات اال

 le psychologueانتشارا واسعا لتخصص علم النفس العيادي ولمهنة االخصائي النفساني )
clinicien  همية كبرى للتخصص سواء بفتح تخصصات مختلفة

 
(   ، اذ حاولت الدولة إعطاء ا
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ستوى الجامعات الوطنية لخريجيها  في تخصص علم النفس وخاصة لما مرت بها بالدنا على م
سواء من خالل العشرية السوداء الى فيضانات باب الواد فزلزال بومرداس ...وصوال الى الوباء 

وقعت العديد منهم 19العالمي حاليا كوفيد
 
لقت بضاللها على الشعب الجزائري   والتي قد ا

 
.والتي ا

ك ثر بهذا التخصص بصفة عامة وإشراك في دائ
 
دى الى االهتمام ا

 
رة االضطرابات النفسية مما ا

االخصائيين العياديين في القطاعات المتعددة. وبالتالي فعلى االخصائي الممارس في القطاع 
ن يكون ملما بطرق الفحص النفسي والتشخيص والعالج للفهم الدقيق لحالة المفحوص 

 
الصحي ا

ثومساعدته ، ف
 
ساسية لنجاح مهمته، ا

 
ناء ممارسته للفحص النفسي فهو يحتاج لعدة متطلبات ا

بدءا بالتكوين النظري الذي يتلقاه في الجامعة في إطار دراسته لتخصصه، إلى جانب التكوينات 
مام تساؤل كبير هل االخصائي 

 
التطبيقية التي يحتاجها لالرتقاء بمهنته،  وهذا ما يجعلنا ا

ديثا ونركز على  مخرجات الجامعة الجدد والذين يلتحقون بالقطاع الصحي العيادي  المتخرج ح
لممارسة المهنة لديه اإلمكانات الالزمة والثقة الالزمة للممارسة المهنة دون الشعور بالعجز او 

 التقصير فيها ؟
داء مهامه بصورة جيدة فيما يتعلق 

 
مام ا

 
هم الصعوبات والعراقيل التي تجعله عاجزا ا

 
وماهي ا

 الفحص النفسي والعالجي؟ وهذا ما سنحاول إلقاء النظرة عليه من خالل ورقتنا البحثية. ب
همية الورقة البحثية -
أ
همية المداخلة في محاولة القاء الضوء على علم النفس العيادي ا

 
: تكمن ا

في الجزائر ومهنة االخصائي العيادي في القطاع الصحي والتركيز هنا على المتخرج حديثا من 
هم العراقيل والصعوبات التي تواجهه في مهنته، للوصول الى اقتراح بعض الج

 
امعة الجزائرية وا

التوصيات الهامة التي تسهم في االرتقاء بالتخصص على مستوى التكوين الجامعي من جهة، 
وال 

 
خرى. وقبل الحديث عن الصعوبات سنتطرق ا

 
وعلى المشاكل التي تواجه االخصائي من جهة ا

 النفس العيادي.لمفهوم علم  
 :   علم النفس العيادي  -1

(، مستمد من كلمة  Clinilcal psychologyإن مصطلح علم النفس العيادي ) 
ي كلما يتصل بمالحظة المضطرب ومعالجته فهذا  clinikosالتينية)

 
(، وتعني بجانب السرير، ا

 يدل على الممارسة والتطبيق.
علم النفس التطبيقية، ويشتمل على موضوعات  وعلم النفس العيادي ميدان مستقل من ميادين

خرى تطبيقية.)عبدالحميد،
 
 (  33،ص  2015نظرية وا

نه : مجال يتضمن القيام بالبحث والتدريس وتقديم الخدمات  (Resnick,1991عرفه ريزنيك
 
( با

شكال سوء 
 
ساليب السيكولوجية بغرض فهم سائر ا

 
التي تعنى بتطبيق المبادئ والطرق واال
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جز والضيق في النواحي العقلية والعاطفية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية التكيف والع
 والسلوكية ، والتنبؤ بها والتخفيف منها لدى طيف واسع من العمالء .

ما الشعبة 
 
نه ميدان يجمع ما بين النظرية  12ا

 
التابعة للرابطة النفسية االمريكية فقد عرفته ب: با

جل فهم مختلف 
 
اشكال سوء التكيف والعجز والضيق، والتخفيف منها او والممارسة، من ا

معالجتها، والعمل على تعزيز تكيف الفرد ونموه الشخصي. ويركز علم النفس االكلينيكي على 
الوظائ ف العقلية والعاطفية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية والسلوكية لدى االفراد في سائر 

الجتماعية واالقتصادية المختلفة .)  تيموتي ج ترول مراحل حياتهم وثقافاتهم ومستوياتهم ا

 (  23.ص  2007،
إن محاولة تعريف علم النفس العيادي من خالل المشكالت التي يتعامل معها االخصائيين 

(  ان هذه المشكالت 32ص 2007اإلكلينيكيين لهي محاولة بائسة. اذ يشير )تيموتي ج ترول ،
هلة: فاالك تائب، القلق، الذهان، االضطرابات تتسع من حيث النوع والعدد بصورة مذ

الشخصية، التخلف العقلي، اإلدمان، صعوبات التعلم، جنوح االحداث، المشكالت المهنية 
والصعوبات الجنسية كلها ليست سوى امثلة بسيطة على مثل هذه المشكالت. هذا عدا عن 

شخاص الذين يبحثون عن العالج النفسي للتوصل الى فهم
 
ولئك اال

 
نهم  ا

 
نفسهم وليس ال

 
فضل ال

 
ا

 يعانون من اعراض نفسية او اضطرابات راهنة.
داء مهنته 

 
ومن هنا نجد تعدد المشاكل التي يجب ان يكون االخصائي العيادي متحكما بها اثناء ا

مع الطاقم المعالج الذي يشاركه في الخطة العالجية وقبل التطرق للصعوبات نعرج الى إعطاء 
خصائي العي

 
 ادي النفساني:تعريف لال

 الخصائي النفساني العيادي. -  2
بانه الذي يدرس الحياة العاطفية، العقلية والسلوكية  (Alain Paineau)يعرفه االن باينو 

فراد. فهو يستعمل طرق خاصة للتحليل، التقييم والعالج النفسي واإلرشاد والوقاية.
 
 لال

سس فقد عرفتا االخصائي النفساني  2015اما القص وعطية،
 
العيادي بانه مهني يستخدم اال

النظرية والفنيات السيكولوجية في ميدان الفحص والتشخيص والعالج من اجل الفهم الدقيق 
لمستوى الصحة النفسية والمرض لدى المفحوص. ومن الخصائص التي يجب ان تتوفر فيه هي 

المسؤولية المهنية القدرة على إقامة عالقات فعالة مع االخرين واالهتمام بهم، واالحساس ب
واحترام معايير المهنة واخالقياتها، وكذا التمتع بالك فاءة المهنية واحترام الذات وفهمها، عالوة 

مانة واإلخالص والضبط االنفعالي.
 
 على التمتع بالقدرة على التعاطف، واال
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ساسي رقم
 
عام  شوال 12مؤرخ في  111- 91وقد حدد المرسوم التنفيذي الذي يتضمن القانون اال

فريل  27الموافق ل  1411
 
من نفس المنشور الى  17مهام االخصائي العيادي وتشير المادة 1991ا

 ان سلك االخصائيين في علم النفس العيادي يشتمل على رتبتين وهما:

 رتبة اخصائي في علم النفس العيادي التابع للصحة العمومية. ✓

 صحة العمومية.رتبة اخصائي رئيسي في علم النفس العيادي التابع لل ✓

من المرسوم مهام االخصائيين ف يعلم النفس العيادي التابعين للصحة  18وتحدد المادة 

العمومية والمتمثلة في اجراء اختبارات بسيكولوجية والقيام بحصيلة بسيكولوجية وتشخيص 
وتنبؤات ثم التوجيهات، باإلضافة الى مساعدات بسيكولوجية )توجيه، ارشاد، مرافقات 

لوجية للمصاب بمرض خطير، تحضيرات بسيكولوجية للعمليات الجراحية(. بسيكو
 (3، ص2019)صافة،عالق،

دوار مختلفة مهمة منها تشخيص 
 
خصائي النفساني العيادي في القطاع الصحي يقوم با

 
فاال

االضطرابات النفسية، تقديم التدخالت التشخيصية والعالجية باإلضافة الى العمل التشاركي مع 
 لطبي لوضع خطط عالجية للمريض واالستشارات النفسية.الطاقم ا

خصائي خدمته مرتبطة بالجانب اإلنساني والتي تهدف الى مساعدة االفراد على حل 
 
لذا فاال

المهم التي ال يستطيعون تجاوزها او حلها وبالتالي فال بد ان يدرك ويعرف متى 
 
صراعاتهم وا

ي اضطراب او مشكل ... وهذا ال يت
 
 سنى اال من خالل التحكم في الفحص النفسي.يتدخل وفي ا

يتمثل الفحص النفسي في مجموعة من الخطوات التقنية الفحص النفسي وصعوباته:  - 3
 المؤدية لتحديد مدى توازن الشخصية، ومدى الخلل الطارئ على هذا التوازن 

ن فن الفحص النفسي يعني ان يتعلم الفاحص متى Robinsو روبنس Sternيرى ستارن 
 
 ا

ن 
 
يسكت، متى يتدخل ومتى يشجع المريض على الكالم عن نفسه، كما يجب على الفاحص ا

ن يتدرب على التحكم بمجرى الفحص ) النابلسي، 
 
:  1997يتعلم كيف يكسب ثقة المريض وا

142  ) 
فالفحص النفسي ليس فقط خطوات روتينية تدعمها إختبارات نفسية وبعض المقابالت العيادية، 

ن فن مجهز بخلفية نظرية محكمة وخاضعة لتحديث لمعلوماتها وكذا مهارات بل هو عبارة ع
تطبيقية كافية لممارسته. فهو وسيلة العيادي في طريقه لفهم الحالة، ومن خالله يهدف الى جمع 
معلومات متشعبة عنها قصد راستها او التك فل بها نفسيا، وكذا تقييم اعراضها المرضية والوصول 
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نها، من حيث نقاط قوتها واحباطاتها وحاجياتها.)صافة ، عالق الى فهم عميق بشا

 (7،ص2019،
ويقوم بالفحص النفسي النفساني العيادي المتخصص الذي يستخدم اإلجراءات السيكولوجية، 
خصائيين في الفريق النفسي كل واحد في حدود إمكاناته وفي تفاعل 

 
ويتعاون مع غيره من اال

صية العميل، وتشخيص مشكالته، والتنبؤ باحتماالت تطور إيجابي بقصد فهم ديناميات شخ
قصى 

 
ساليب اإلرشاد والعالج، ثم العمل الى الوصول به الى ا

 
حالته، ومدى استجابته لمختلف ا

 (  99:    1998درجة ممكنة من التوافق الشخصي واالجتماعي.) عبد المعطي ،  

خير .انه عملية متكاملة نشمل فهو عالقة تفاعلية ديناميكية لتحديد سمات شخصية هذ       
 
ا اال

يضا بالقياس الذي هو 
 
احدى خطواتها على عملية التصنيف او تطبيق الروائز المقننة .يرتبط ا

عملية تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية بغية الوصول الى نتائج موضوعية اك ثر دقة 
بوحدات معينة او بمقدار مقنن من   وتقنينا .فالقياس النفسي باعتباره عملية مقارنة شيئين او اك ثر

نفس الشيء او الخاصية يساعد على معرفة كم من وحدات يتضمنها هذا الشيء .وبالتالي تحديد 
ساسية .يشترك كل من الفحص والقياس النفسي في كونهما ميدانا للمالحظة القصيرة 

 
معالمه اال

خذ  والمك ثفة التي تعطي بعمقها نفس ما تجود به المالحظة الطويلة
 
من المعلومات .وقد يا

الفحص النفسي شكل تطبيق بعض االختبارات واستخالص نتائجها او شكل تشخيص حالة 
خرى يتخذ شكل دراسة شاملة 

 
انطالقا من بعض االعراض الظاهرة والمميزة وفي حاالت ا

للشخصية بمختلف ابعادها الذاتية والموضوعة ، قصد الكشف عن جوانبها الديناميكية التي 
 ركها وتعطيها اتجاها او نمطا سلوكيا محددا.تح
خصائي العيادي إشكاالت متعددة متعلقة بالفحص النفسي من ناحية   

 
ومن هنا قد يواجه اال

خرى من ناحية تطبيق االختبارات وتكييفها: 
 
 التشخيص والتصنيف من جهة ومن جهة ا

عن االختبارات وبالحديث الفحص النفسي واشكالية تطبيق وتكييف الختبارات:  - 4
ساسه يتم 

 
داء المفحوص وعلى ا

 
فاالختبارات النفسية كلها يجب ان تكون مقننة وتسمح لمراقبة ا

تقييمه والتي البد ان تخضع للصدق والموضوعية والثبات وتتعدد االختبارات التي يستخدمها 
االختبارات االخصائي العيادي بين االختبارات العقلية سواء كانت لفظية او غير لفضية وبين 

يضا 
 
الشخصية والتي تشمل فئة كبيرة من االختبارات اإلسقاطية والعصبية والمعرفية .... وهنا ا

يتبادر الى اذهاننا هل يتمكن الطالب منها او هل هو على دراية وتدريب عليها فعليا الستخدامها 
غلبية منهم ال يتحكمون بها او هم عاجزين على التحكم بمزاياها او سلب

 
ياتها ويبقى المشكل فاال

كبر هل االخصائي العيادي الممارس قام بتكييف هذه االختبارات؟  الن اغلبيتها اجنبية من 
 
اال
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ي مدى يمكن الوثوق في مصداقية هاته التقنيات في غياب 
 
الرورشاخ والقدم السوداء...  الى ا

 تكييفها على بيئتنا ومجتمعنا؟ 
خرى اعتماد        

 
بعض العياديين على االختبارات في التشخيص بانها  هذا من جهة ومن جهة ا

دقيقة وتعطي لنا المعلومات الصحيحة حتى وان قام واجتهد العيادي في تقنينها وتكييفها . وهنا 
االخصائي المتمكن منها سواء في التطبيق او التحليل. وغير ذلك فاالعتماد الكلي عليها بصورة 

دقيقة والمقابالت العيادية وطرق االصغاء لكل ما يقال من عشوائية بإهمال المالحظة العلمية ال
االخصائي فهو مجرد استغباء في حق المفحوص. وقد اسفرت العديد من الدراسات كدراسة 

جريت على عينة مكونة من  2010دبراسو فطيمة 
 
اخصائيا نفسيا من مدينة بسكرة انه  36والتي ا

عيادي النفسي صعوبة تطبيق االختبارات حيث من بين مصادر الضغط النفسي لدى االخصائي ال
 %.77.77كانت النسبة الممثلة ب  

عملية مهمة في ان التشخيص النفسي الفحص النفسي واشكالية التشخيص والتصنيف:  - 5
و الصعوبة 

 
و المرض ا

 
و اإلضطراب ا

 
الفحص النفسي يعتمد عليها الفاحص لتحديد نوع المشكلة ا

 (  189:  2006جة حدتها )بدير،التي يعاني منها المفحوص ودر 
صل وطبيعة ونوعية المشكلة من خالل 

 
و الوسيلة التي يتسنى بها للتعرف على ا

 
داة ا

 
وهو اال

سباب الكامنة والمترسبة والمهيئة لمشكلته ومظاهرها 
 
معرفة ديناميات شخصية المفحوص واال

 (  6:  2007،  لتحقيق رغبات المفحوص بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته)إمام ومحمود  
داة يستخدمها الفاحص لوضع تصور كامل عن جوانب الشخصية اعتمادا 

 
فالتشخيص النفسي ا

 المختص بمعرفة تفاصيل 
 
و من طرف الموجه لها، فيبدا

 
على الشكوى المقدمة من الحالة ا

و المحيطين 
 
ثيراتها في الماضي والحاضر سواء على الحالة ا

 
عراض وشدتها وتا

 
المشكلة ومدة اال

عراض التي يضعها، فينطلق لوضع تشخيص بها
 
، ثم يضع تقييم للحالة النفسية من خالل اال

مراض النفسية المشكوك فيها، والمستثناة 
 
و اال

 
ولي بحصر مجموعة من المشكالت السلوكية ا

 
ا

من خالل التشخيص الفارقي مع االعتماد مثال على الفحوصات الطبية واالختبارات النفسية 
 ائي لتحديد خطة للعالج واإلطالق بها.لوضع التشخيص النه

وكما نرى بان االخصائي العيادي الممارس ليتمكن من التشخيص الدقيق للحالة وتصنيفها ضمن 
اضطراب معين يتطلب دراية وتحكم وخبرة كبيرة في الجانب التطبيقي وتحكم في المعلومات 

وعية في التصنيف ليتم بعدها النظرية العلمية ليبتعد عن الذاتية وضعف المصداقية او الموض
ادراج الخطط العالجية الممكنة للعالج والسؤال المطروح هل الطالب الجامعي المتخرج حديثا 
يتحكم في التصنيف والتشخيص هل هو ملم بهما؟  وفي هذه النقطة فالعديد من االخصائيين 
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عي من حيث العياديين يشتكون من ضعف التكوين العلمي ويقصد به نقص التكوين الجام
بقوله ان مشكلة  Windfriedالمعرفة النظرية للممارسة النفسية، وهذا ما يؤكده ويندفريد 

ك ثر المشكالت حدة في علم النفس العيادي ، لذلك ال بد من توفير تكوين 
 
التكوين تعتبر من ا

د صلب في الجانب النظري والميداني حتى تتوفر الك فاءة التي هي شرط من شروط النفسية، وق
ظهرت دراسة لشرفي محمد الصغير واخرون ،

 
والتي هدفت للكشف عن واقع الممارسة  2010ا

النفسية العيادية في الجزائر كما يدركه االخصائي النفسي العيادي نفسه ، ان الممارسة اليومية 
خرين 

 
خصائي في الجزائر يعكس عدم فعاليته وغموض دوره كممارس ، سواء بالنسبة له او لال

 
لال

 ما سنتناول في النقطة الموالية .  وهذا
ان عمل االخصائي العيادي في الفحص النفسي واشكالية صراع الدور مع الطبيب العقلي :  -6

نه يعتمد على العمل مع الفريق العالجي في وضع 
 
همية كبرى ال

 
المؤسسات االستشفائية له ا

ثا والذي يلتحق بمهنته يجد الخطط العالجية وتقديم االستشارات النفسية .اال ان المتخرج حدي
حيانا او تجاهل وعدم اقتناع من 

 
إشكالية كبيرة في انتظاره والمتمثلة في عدم وضوح ادواره ا

دوار التي يؤديها كل من 
 
خرى،  وانه نظرا لتشابه بعض اال

 
حيانا ا

 
بعض الفريق العالجي ا

طباء النفس
 
يين يرون ان قيام االخصائي النفسي االكلينيكي والطبيب النفسي ، فإن بعض اال

االخصائي النفسي االكلينيكي بممارسة التشخيص والعالج اعتداء على مهام ال يمكن ان يمارسها 
سوى الطبيب النفسي ، وبطبيعة الحال فان إحساس االخصائي بان دوره غير مفهوم من بقية 

عضاء الفريق العالجي برائسة الطبيب النفسي غالبا قد يولد لديه بعض االحباطا
 
ت والضغوط ا

طباء ان االخصائي 
 
داء دوره كما ينبغي . كذلك فان رؤية بعض اال

 
النفسية التي قد تعيقه عن ا

النفسي االكلينيكي لديه قدرات محدودة لممارسة التشخيص والعالج وتقديم االستشارات 
هيال كافيين لهذه المجاالت. )الربيعة ،

 
نه لم يتلقى تدريبا وتا

 
 (6، ص2005النفسية ال

كدته دراسة لبول  وهذا
 
ما يخلق عند بعض االخصائيين العيادين الشعور بعدم الفعالية وهذا ما ا

والتي اجراها على طلبة علم النفس العيادي بجامعة قسنطينة والتي  p.Desfargerديسفارج 
نهم مستعدون للعمل مباشرة في مجالهم، بل 

 
اسفرت على معظم المتخرجين ال يشعرون با

خطر من ذلك ان
 
ي شيء( كما اال

 
هم يختبرون مشاعر عدم الفعالية )ال نعرف ماذا نفعل، ال نعرف ا

 اظهروا خيبة امل كبيرة بالنسبة لما كانوا ينتظرون.
وهنا يمكننا القول ان االخصائي النفساني العيادي يجب ان يكون على قدر عال من االستبصار 

تكامل الشخصية والسيطرة على بدوافعه ومشاعره وحاجاته كما ينبغي ان يكون على قدر من 
وردتها اللجنة الخاصة بالتدريب لعلم النفس 

 
ذاته ليوحي بالثقة وهاته من السمات التي ا
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ي شعور او ضعف وعدم 627، ص2018االكلينيكي في جمعية علم النفس االمريكية. )نوار ،
 
(فا

 تمكن سينعكس على االخصائي وعمله.
بما ان االخصائي النفساني يتعامل مع مراضي للبيئة:الفحص النفسي واشكالية المفعول ال   - 7

 عن 
 
االضطرابات النفسية والمشكالت العالئ قية، فهو على وعي بان هذه المشكالت غالبا ما تنشا

سباب محيطية واجتماعية. ومن هنا فك ثيرا ما يك تشف االخصائي ان الحالة المرضية التي 
 
ا

للظروف البيئية المتعفنة التي يعيشها وبتعبير اخر يعيشها المريض، ماهي اال النتيجة المباشرة 
شار 

 
خرى عليلة .وقد ا

 
سرة او بيئة هي اال

 
فان المريض ال يكون اال ضحية ، وال يمثل سوى عرضا ال

مثال  
 
 Si Moussi2002, Medharالى هذه اإلشكالية مرارا بعض الباحثين الجزائريين ا

خصائي يجد ن (1990,2008
 
فسه في وضعية معقدة ، ويجب عليه ان يقيم ( ، بطبيعة الحال فاال

على وجه التحديد ، اذا ما كان المريض يستجيب بسلوكاته المضطربة بصورة طبيعية الى طلبات 
إمراضية للمحيط الذي يعيش فيه او الى طلبات عادية صادرة عن المحيط، بمعنى اننا نريد ان 

ساسا بالمفحوص ام 
 
المحيط الذي يعيش فيه او بهما معا. نعرف اذا ما كان المشكل المرتبط ا

حيان، هل من الواجب ان يقدم المساعدة النفسية الى 
 
وهنا يتساءل العيادي في بعض اال

المريض ام الى بعض المحيطين به، والذين يعتقد انهم السبب في اضطرابه نتيجة سوء افعالهم 
ة، فماذا بمقدوره ان يفعل، ومواقفهم، لكن مادام هؤالء لم يتقدموا الى طلب المساعدة النفسي

حيانا مقاومة ودفاع مستمتين من طرف المحيط او من يمثله عن 
 
اذ يجد االخصائي العيادي ا

وجهة نظره الخاصة اتجاه المريض، خوفا من ان يتجه اليه لوم او عتاب. او ان يستشعر ان له 
فيها المشكالت النفسية  دور ولو ثانوي في إشكالية المريض. وبالتالي ففي الحاالت التي تتكاثر

في االسرة، قد يصعب على االخصائي النفساني ان يحدد بدقة االفراد الذين يكون لديهم دور في 
تي الى العيادة يطلب العالج وهو حينئذ 

 
توليد المرض، ممن هم ضحايا لذلك فهل يساعد من يا

ر متبصر بنتائج ضحية، ام يتولى من هو مصدر االضطراب، لكنه ال يطلب المساعدة وهو غي
 سلوكاته، ومواقفه. )زغار،دت(

 الخصائي النفساني العيادي واشكالية الثقافة المجتمعية: -  8
ان نظرة المجتمع لحد الساعة تنظر بشيء من السلبية وعدم معرفة عمل االخصائي فهم ال 

ية ، يفرقون بين االخصائي العيادي النفساني من جهة وطبيب االمراض العقلية من جهة ثان
خذ الدواء وبالحقن حيث الحظنا اثناء ممارسة مهنتنا 

 
باإلضافة الى ان اغلبية المجتمع تؤمن با

على مستوى المؤسسات االستشفائية عند حضور بعض المضطربين او الذين يعانون من 
مستويات مرتفعة من الضغوط والقلق والتي انعكست على حالتهم النفسية مسببة امراض 
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 ثناء المقابلة العيادية اول سؤال يتبادر الى ذهن جسدية انهم بمجر 
 
د رؤية االخصائي ا

المفحوص : اين الدواء او الحقنة . وهي مترسخة في فكر ومعتقد مجتمعنا ان العالج مرتبط 
ثر 
 
بالدواء وليس بالحديث وبالتالي ال جدوى من العالج الذي يعتمد على الحديث فقط،فتا

حيان ك ثيرة على سيرورة   االخصائيين بنظرة المجتمع التي
 
تفتقر للثقافة النفسية تنعكس في ا

 العالج وخاصة إذا ال يمتلك الخبرة في مجال عمله.
فحسب مصطفى منصوري من خالل دراسته بعنوان االخصائي النفسي العيادي بين التكوين 

 اخصائي يعملون في 41الجامعي والممارسات العملية لدى عينة من االخصائيين بلغ عددهم

ظهرت الدراسة ان االخصائي النفسي 
 
المستشفيات والمراكز الصحية بمدينتي وهران ومستغانم، ا

العيادي يعاني من صعوبات تتنوع من حيث شدتها من بينها ما يتعلق بالبيئة المحلية والمحيط 
 %.76.81االجتماعي والثقافي بنسبة 

التكوين العيادي للسياق الثقافي ( حول مدى مالئمة P.Desfargerففي دراسة لبول ديسفارج ) 
الجزائري، اين اجراها على طلبة علم النفس العيادي بجامعة قسنطينة ومن النتائج التي توصل 
ي المنجم. والنظرة 

 
اليها: ان صورة االخصائي النفسي الجزائري غالبا ما تقترن بصورة المرابط ا

االبتعاد وعدم االقتناع بجدوى العالج السلبية للمجتمع لمهنة االخصائي العيادي مما يؤدي الى 
عند االخصائيين العياديين. كما يرفض بعض المضطربين استشارة االخصائي العيادي النفساني 
خير مستوحاة من مراجع اجنبية   وتقنيات ال تتماشى وثقافتنا 

 
نهم يعتقدون ان معارف هذا اال

 
ال

و الخوف من الوصم االجتماعي . امام هذه االجتماعية السائدة، او قد تتعارض مع تعاليم ديننا ا
ن 
 
الظروف االجتماعية المحيطة به وبمهنته يجد االخصائي العيادي نفسه في حيرة من امره بشا

 المسار العالجي الذي يجدر ان يتبعه. ) زغار ، ب ت  (
 : علم النفس العيادي الخصائي العيادي امام اشكالية العالجات التقليدية في المجتمع - 9

شكالها المختلفة ، ومن يستخدمون 
 
في مجتمعنا يحد منافسة من طرف من يمتهنون الرقية با

الشعوذة والسحر ومن يك تنفها من مخاطر نظرا لغموض تكوين من يمتهنونها ، قد يرفض بعض 
خير مستوحاة من مراجع 

 
المرضى استشارة االخصائي النفساني النهم يعتقدون بان معارف هذا اال

نيات ال تتماشى مع ثقافتنا االجتماعية السائدة او قد تتعرض مع تعاليم ديننا وقد اجنبية وتق
يتجنب مرضى اخرون االخصائي النفساني نظرا لعدم تمييزهم بين دوره ودور الطبيب العقلي او 

 خوف من الوهم فيفضل ان يك تم معاناته او يتقاسمها مع صديق حميم.
 (. 12، ص2016)تشعبت ،
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ء الممارسة ان العديد من المضطربين وخاصة الذين يعانون من حاالت ذهانيه وقد لوحظ اثنا
وتدهور حاالتهم عند الحضور للعالج على مستوى المصحات العقلية، ان العائلة بمجرد الحديث 
عن الحالة يتناولون السحر في سياق حديثهم وان االضطراب سببه السحر والشعوذة وان 

الة مريضهم المستعصية ونتيجة لتدهور حالته فهم يلجئون لجوئهم للرقاة لم يحسن من ح
خير بالنسبة لهم.

 
خصائي العيادي كحل ا

 
 لال

 خاتمة: 
نصل الى ان االخصائي العيادي النفساني امام تحديات كبيرة إلثبات مكانته ومدى ك فاءته في 

كاديمي العلمي وبين
 
ال الجانب  الفحص والعالج والتي يجب ان تكون بالتوازن بين الرصيد ا

الميداني فالهوة بينهما يخلق خلل كبير في عملية تحكم االخصائي العيادي في الفحص 
ينا الى تقديم بعض التوصيات واالقتراحات لتحسين من مكانة االخصائي 

 
والتشخيص لذا ارتا

 العيادي وتذليل الصعوبات والعقبات خالل ممارسته لمهنته:
ول:

أ
كوين االخصائيين العياديين في علم النفس، فدراسة البد من إعادة النظر في برامج ت ا

التخصص في سنة واحدة على مستوى الليسانس او سنتين على مستوى الماستر ال يرتقي لتكوين 
خصائيين يحملون الك فاءة المهنية للممارسة المهنة فكما قلنا سابق طغيان الجانب النظري على 

 
ا

 تخدم التخصص الجانب التطبيقي والذي اغلبيته مقاييس ال  
العمل على توعية المجتمع بدور االخصائي النفساني العيادي والتفرقة بينه وبين طبيب  ثانيا:

نه لحد االن العديد ال يفرق بينهما.
 
 االمراض العقلية ال

العمل على تحسيس المجتمع بان االخصائي العيادي ليس بالمنجم والتعريف بدوره وانه  ثالثا:
تعاد على الشعوذة والطرق المنتشرة حاليا كالرقية والتي ال تمت بصلة ليس بالحكواتي. واالب

 بالرقية الشرعية والتي انغمس فيها بعض االخصائيين العياديين عندنا.
خصائي العيادي المختص في قطاعات متعددة، رابعا

 
: العمل على تطوير وتحسين التكوين لال

رار العمل في قطاعات متعددة ومع فصعوبة معرفة الدور او سبل التدخل والتك فل على غ
مجموعات مختلفة من شرائح المجتمع فإعادة النظر في التكوين المتخصص كل في مجاله 
فالممارس في إدارة السجون مثال او جنوح االحداث يختلف عن دور والممارس في القطاع 

خير تكوينه ال
 
 يسمح له الصحي او في مؤسسات التضامن والرياضة ... الن االخصائي في اال

 بالتحكم في تخصصات فرعية متعددة.
خصائيين العياديين الممارسين خامسا

 
: العمل على اجراء دورات تدريبية وتكوينية متواصلة لال

 في داخل الوطن ولما ال خارجها لنرتقي بالتخصص والعمل المهني على غرار الدول المتقدمة.
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 قائمة المراجع: 
سود الزهرة جعفور ربيعة)  -1

 
(، معوقات الممارسة النفسية لدى االخصائي النفسي دراسة 2011اال

 .17-1استكشافية من وجهة نظر عينة من االخصائيين النفسانيين بواليتي ورقلة وغرداية ،
(،دور االخصائي النفسي االكلينيكي كما يدركه الطبيب النفسي، 2005الربيعة فهد عبد هللا) -2

 لقاهرة.مجلة دراسات عربية في علم النفس، ا
صول الفحص ومبادئه، المك تب العلمي للكمبيوتر والنشر  1997النابلسي محمد احمد)  -3

 
(، ا

 والتوزيع، لبنان.

(،الصعوبات التي تواجه االخصائي النفساني في تطبيق 2015القص صليحة وعطية دليلة) -4
ية استخدام االختبارات النفسية في الوسط العقابي، مداخلة لليوم الدراسي بعنوان إشكال

االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية الواقع والتحديات، مخبر بنك االختبارات النفسية 
 .1واالجتماعية والمهنية، جامعة باتنة

 (، التعلم اإليجابي وصعوبات التعلم، عالم الك تب، القاهرة.2006بدير كريمان )  -5
نية لدى االخصائي النفساني العيادي في (، الرضا المهني والك فاءة المه2016برزوان حسيبة) -6

 ديسمبر.  27الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية   العدد
(، الصعوبات الممارسة السيكولوجية في الجزائر حالة والية 2010تاوريرت نور الدين) -7

داب والعلوم االجتماعية، عدد 
 
 120-11،112بسكرة، مجلة اال

االخصائي النفسي االكلينيكي وصعوبات التك فل النفسي في (، 2016تشعبت ياسمينة) -8
 124-10،107 العدد1الجزائر، مجلة اسهامات للبحوث والدراسات، مجلد

(، علم النفس االكلينيكي. ترجمة فوزي شاكر طعيمة داود وحنان 2007تيموثي ج ترول) -9
ولى، دار الشروق. عمان.

 
 لطفي زين الدين الطبعة اال

(، اهم الصعوبات التي تواجه االخصائي النفسي اثناء الممارسة 2010ة)دبراسو فطيم -10
داب والعلوم االجتماعية، ال عدد

 
 .79-64،  11الميدانية دراسة ميدانية بمدينة بسكرة، مجلة اال

زغار رضوان)ب ت(، االخصائي النفساني امام صعوبات الفحص النفسي والعالج،المركز  -11
 الجامعي بتمنراست.

(،واقع الممارسة النفسية 2010محمد الصغير، طالب حنان، حافري زهية غنية) شرفي -12
 .11العيادية في الجزائر، مجلة العلوم االجتماعية ، العدد  
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(، واقع التك فل النفسي في الوسط المدرسي دراسة وصفية 2019صافة امينة وعالق كريمة) -13
ة النفسية بمقاطعة جبلي محمد تحليلية لعمل السيكولوجي داخل وحدات الكشف والمتابع

 .2، العدد12بمستغانم، دراسات نفسية وتربوية   المجلد 
( ، علم النفس اإلكلينيكي، دار قباء للطباعة  1998عبد المعطي و حسن مصطفى)  -14

 والنشر،القاهرة.
 (، علم النفس االكلينيكي فنياته وتطبيقاته، دار الزهراء،2012محمود مندوة محمد سالم) -15

 .1الرياض.ط
16- Alain Pineau (2005).Métier : psychologue, dossier technique 
préparatoire ,version 1.3 société française de psychologie 
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ثير جائحة كرونا على التكـفل الرطفوني بمختلف الضطرابات اللغوية عند المعاقين سمعيا 

أ
تا

 في الوسط الجزائري 
 الجزائر-02ط.د.عاصف وسام،جامعة محمد بن احمد وهران 
م الخير،جامعة محمد بن احمد وهران 

أ
 الجزائر-02ط.د.نباتي الشرقي ا

 
 

 :  مقدمة
سس عصبية ومعرفية ونفسية ,فهي 

 
اللغة ملكة إنسانية في حياة الفرد ,فهي سلوك يعتمد على ا

سلوبي المعال
 
على القائم على كسائر العمليات العقلية تقوم باستخدام ا

 
سفل إلى اال

 
جة من اال

سفل القائم على اإلدراك اللغوي وتفاعله مع ما هو 
 
على إلى اال

 
اإلحساس اللغوي ,والمعالجة من اال

ن اللغة كنظام مفتوح هي نتاج تفاعل 
 
ي ا

 
مد ,ا

 
مخزون من بنى معرفية في الذاكرة طويلة اال

بعوامل وراثية وعصبية كيميائية اإلحساس اللغوي باستعمال المحلالت الحسية المحكومة 
 واإلدراك اللغوي ،إضافة إلى البنى المعرفية وتمثيالتها.

ن يبقى في اتصال 
 
اإلنسان يعرف على انه اجتماعي بطبعه وللحفاظ على هذه الميزة يحاول دائما ا

و لغة اإلشارة
 
 مع غيره بوسائل مختلفة نذكر منها :الك تابة ،الرسم ،ا

ك ثرها تميزا هي 
 
ن يختل هذا االتصال عندما يكون هناك خلل ولكن ا

 
التعبير الشفهي وقد يحدث ا

 على مستوى عملية السمع وهذا ما يسمى بالعاقة السمعية .
ذن الداخلية 

 
و كلها )اال

 
ذن ,ا

 
فاإلعاقة السمعية هي إصابة عضوية تؤثر على إحدى مستويات اال
و صدمات تعيق عملية 

 
مراض ا

 
و الخارجية( نتيجة ا

 
السمع ووهي بدورها تنقسم إلى ،الوسطى ،ا

واع :اإلعاقة السمعية التوصيلية ،اإلعاقة السمعية اإلدراكية ،واإلعاقة السمعية المختلطة نثالثة ا
 (.49،ص  2009)حولة،  

والطفل المعاق سمعيا يعاني من العديد من الصعوبات كاالضطرابات المعرفية ،والنفسية 
فكاره وخاصة اللغوية الناتجة عن هذه االعاقة،

 
داة للتعبير عن ا

 
طفال يحتاج إلى ا

 
فهو كباقي اال

خيرة في اللغة التي يك تسبها من خالل عملية عالجية تتمثل في التك فل 
 
ورغباته وتتمثل هذه اال

 (186،ص2021المعرفي والنفسي واللغوي .)دحدوح ليلى،
ثرت عمليات التك فل االرطو

 
فوني باالضطرابات وفي وقتنا الحالي ونظرا للظروف الصحية الراهنة تا

اللغوية عامة واإلعاقة السمعية خاصة ،لما فرضته جائحة كورونا من حجر صحي الذي حال على 
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عرقلة السير الحسن للحصص العالجية في وقتها و ضعف إقبال الحاالت إليها خوفا من تفشي 
خرى ،وكما ه

 
سها الكمامة من جهة ا

 
و متعارف الوباء من جهة ،واستعمال وسائل الوقاية على را

ن المعاق سمعيا يحتاج إلى القراءة على الشفاه للفهم الحسن للرسالة اللغوية وتطويرها فان 
 
عليه ا

 استعمال الكمامة اثر وبشكل كبير على ذلك.
شكالية :  ال 

الطفل المعاق سمعيا هو الذي يعاني من عجز سمعي يحول دون اعتماده على حاسة السمع في 
و بدونها.فهم الكالم سواءا باستخدا

 
 م المعينات السمعية ا

نهم يعانون من اضطرابات لغوية وعرفية متعددة ,ويظهر ذلك في 
 
ومن صفات المعاقين سمعيا ا

ن 
 
عملية اك تساب المعلومات واسترجاعها عند الحاجة ،وفي التعبير والفهم اللغوي ،فنجد ا

مي والداللي جدولهم العيادي يتضمن اضطرابات نطقية ,اضطرابات على المستوى المعج
والبراغماتي وتختلف هذه االضطرابات باختالف نوع ودرجة الفقدان السمعي ..)زكريا 

 (.187,ص  1999ابراهيم
( التي تشير إلى وجود عالقة طردية بين 2008وفي هذا الصدد نجد دراسة هاالهاتو كوفمان )

زادت درجة االعاقة درجة االعاقة السمعية ومظاهر النمو اللغوي للطالب ضعيف السمع ,فكلما 
ثار سلبية لإلعاقة تؤثر على نموه اللغوي .

 
 كلما زادت المشاكل اللغوية ،نظرا لوجود ا

يضا دراسة كنون )
 
و 2010كما نجد ا

 
( التي هدفت إلى التعرف على اثر برنامج تركيب الجملة ا

،وتحديد  العبارة المعتمد على الكمبيوتر في تطوير تالميذ الصم وضعاف السمع لتركيب الجمل
نظمة التعلم 

 
ما إن كان استخدام وصالت اللغة والتدخل وتقييم تركيب الجملة المنتج بواسطة ا

مريكية، تمثلت عينة البحث 
 
كان له اثر في طريقة تركيب الجمل لدى مستخدمي لغة اإلشارة  اال

ن االستخدام اليومي لبرنامج التدخل وتق 29في 
 
سفرت النتائج ا

 
ييم تركيب تلميذ معاق سمعيا ،وا

دى إلى تحسن في قدرة التالميذ على استخدام لغة اإلشارة في تركيب الجمل .
 
 الجملة ا

فالمعاق سمعيا يحتاج لرعاية خاصة ومتكاملة لكل الجوانب المضطربة كالجانب المعرفي 
ثناء العملية العالجية ،لكن ونظرا 

 
والجانب اللغوي وهذا ما يسعى إليه المختص االرطوفوني ا

دى إلى توقف كل الخدمات واختاللها خاصة التك فل  للوضع
 
الحالي الذي فرضته جائحة كرونا ا

االرطوفوني بذوي االحتياجات الخاصة خاصة المعاقين سمعيا ,ما انعكس على السير الحسن 
 للحصص العالجية وهذا ما يظهر من خالل تدهور الجانب اللغوي والمعرفي لهذه الفئة.

ثيرها على لغة 2021سة شرقاوي )وفي هذا الصدد جاءت درا 
 
( تحت عنوان جائحة كرونا وتا

مر 
 
ولياء  اال

 
مور ،تم ذلك بتوزيع استبيان على ا

 
ولياء اال

 
الطفل المعاق عقليا من وجهة نظر ا
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ثناء جائحة كرونا حدث فقدان 
 
سفرت النتائج انه عندما تم وقف الخدمات المقدمة ا

 
،حيث ا

ثيرها اقل على اللغة االستقبالية للطفل المعاق سمعيا .لمهارات اللغة التعبيرية بينما كان  
 
 تا

 ومن خالل ما سبق تحددت مشكلة البحث العامة كالتالي :
ثير جائحة كرونا على التك فل االرطوفوني باللغة الشفهية للمعاق سمعيا ؟.-

 
 ما مدى تا

 كما تفرعت مجموعة من التساؤالت الفرعية كالتالية :
ول :ما هو ن-

 
ثرا بتوقف التك فل االرطوفوني خالل جائحة السؤال اال

 
وع االعاقة السمعية االك ثر تا

 كرونا من وجهة نظر المختص االرطوفوني ؟

ثرا للمعاقين سمعيا خالل جائحة كرونا من وجهة 
 
السؤال الثاني :ما هي المهارات اللغوية االك ثر تا

 نظر المختص االرطوفوني ؟.
هداف البحث  -
أ
 :ا

ثي
 
 ر جائحة كرونا على التك فل بالمعاقين سمعيا .*التعرف إلى مدى تا

ثرا خالل جائحة كرونا
 
ك ثر فائت االعاقة السمعية تا

 
 *التعرف إلى ا

ثناء الحصص 
 
*الكشف عن اثر استخدام وسائل الوقاية من جائحة كرونا خاصة الكمامة ا

 العالجية وانعكاساتها على قدرة المعاق سمعيا في إدراك الرسالة اللغوية .
همية-
أ
 : البحث  ا

فاق جديدة ،وإثراء 
 
همية هذا البحث على الصعيد النظري والتطبيقي في كونها تفتح ا

 
تكمن ا

الرصيد العلمي في ميدان االعاقة السمعية ,اما من الناحية التطبيقية فهي تلقي الضوء على 
ليات جديدة 

 
ساليب وا

 
مواضيع جديدة طارئة في وقتنا الحالي خاصة جائحة كرونا ،واقتراح ا

ثناء الحصص العالجية مع ذوي االحتياجات الخاصة عامة 
 
يستخدما المختص االرطوفوني ا

وضاع .
 
 والمعاقين سمعيا خاصة تماشيا مع هذه اال

 تحديد مصطلحات البحث:-
خذ صفاته من اللفظ نفسه ،فعبر عن الشيء اللغة الشفهية:

 
و التعبير الشفهي ،هو مصطلح يا

 
ا

فصح عنه وبينه و وضحه ،ويكو
 
ي ا

 
و بتعبيرات ا

 
و باإلشارة ا

 
و اإليضاح باللفظ ا

 
ن هذا التبيان ا
نواعها التمثيلية و الواقعية 

 
 الوجه ،بالرسم والحركة با

،سببها فيروس كورونا 2019هي جائحة عالمية مستمرة حاليا لمرض فيروس كورونا جائحة كرونا:
ول مرة  

 
 في مدينة وهان الصينية .المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة ،تفشى المرض ال
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هي تلك الخدمات التي يقدمها المختص االرطوفوني ،والمتمثلة في التكـفل الرطوفوني :
التقنيات التشخيصية والعالجية للسلسلة الكالمية الحاملة للغة الشفهية ،تهدف دائما إلى إعادة 

 توظيف القدرات المميزة واسترجاع توظيفها العادي .
ن يقوم الجهاز السمعي عند الفرد العاقة السمعية: 

 
هي تلك المشكالت التي تحول دون ا

صوات المختلفة ،وتتراوح االعاقة السمعية في 
 
و تقلل من قدرة الفرد على سماع اال

 
بوظائ فه ا

شدتها من الدرجات البسيطة والمتوسطة التي تنتج عنها ضعف سمعي إلى الدرجات الشديدة 
 التي ينتج عنها صمم .

جراءات ال  : بحثا 
 عينة البحث :-

 مختص ارطوفوني ،وقد اختيروا بطريقة عشوائية .  30تكونت عينة البحث من  
 الحدود الزمانية والمكانية :-

نحاء الوطن الجزائري بتاريخ 
 
 15وزعت االستبانة االلك ترونية على مختصين ارطوفونيين من كل ا

 .2022جانفي  
 المنهج المستخدم :-

 ئج استخدمنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي .من اجل جمع وتحليل النتا
داة البحث :-
أ
 ا

مقياس اثر جائحة كرونا على التك فل االرطوفوني باللغة الشفهية للمعاقين سمعيا من وجهة نظر 
ولياء .

 
 اال
داة من خالل صدق المحكمين-

 
داة :تم التحقق من صدق اال

 
،الذي كان بنسبة صدق اال

ستاذة من جا99%
 
 معة وهران،كلية العلوم االجتماعية.،وهم ا

 :خصائص عينة البحث .01يمثل الجدول رقم  
 
 

 الجنس منطقة العمل التخصص الدرجة العملية
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 نتائج البحث :-
بعد استرجاع االستبيان واإلجابة عليه من طرف عينة الدراسة ,تم معالجة البيانات باستخدام 

 النسبة المئوية،والمتوسط الحسابي .
ثرا-

 
نواع االعاقة السمعية تا

 
ك ثر ا

 
ول : والذي ينص على ما هي ا

 
بتوقف  عرض نتائج السؤال اال
 التك فل االرطوفوني ؟

فراد عينة البحث من حيث درجة االعاقة السمعية02الجدول رقم 
 
 :يوضح ا

 درجة االعاقة خفيفة متوسطة شديدة عميقة المجموع

 العدد 50 35 16 09 110

 النسبة 45.45 31.81 14.54 8.18 %99,89

 
ول :-

 
 عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال اال

ثرا بتوقف التك فل االرطوفوني خالل جائحة الذي كالتال
 
ي  :ما هو نوع االعاقة السمعية االك ثر تا

 كرونا من وجهة نظر المختص االرطوفوني ؟
 لإلجابة عن هذا السؤال ثم استخدام :

 :يمثل المتوسط الحسابي لإلعاقة السمعية  03الجدول رقم 

 
 

 دك توراه
 

 
 

 ماستر 

 
 

 ليسانس

علوم 
عصبية 
 معرفية

اضطرابات 
اللغة  

 والتواصل

 
اعاقة 
 سمعية

 
 

 جنوب

 
 

 وسط

 
 

 غرب

 
 

 شرق 

 
 

نثى
 
 ا

 
 
 ذكر

 
           03   

 
20 

 
07 

 
04 

 
13 

 
06 

 
02 

 
04 

 
18 

 
06 

 
19 

 
11 

 نوع االعاقة  المتوسط الحسابي 

 خفيفة 2.81

 ةمتوسط 3.20
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خرى وتليها 

 
ثرا من االعاقات اال

 
ن االعاقة السمعية العميقة هي االك ثر تا

 
تضح من خالل الجدول ا

االعاقة السمعية    الشديدة وذلك الن درجة السمع والبقايا السمعية تلعب دورا كبيرا في التك فل 
خ
 
تي االعاقة السمعية المتوسطة وا

 
 يرا العجز السمعي الخفيف .      االرطوفوني ،ثم تا

 والمتمثل في :عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :-
 ما هي المهارات اللغوية االك ثر تضررا عند المعاقين سمعيا خالل جائحة كورونا ؟

 :يوضح النسبة المئوية للمهارات اللغوية االك ثر تضررا عند الطفل المعاق سمعيا .04الجدول رقم 

 المحاور  لنسبة المئوية ا

 الفهم اللغوي 46%  

 اإلنتاج اللغوي 54%

ثر مهارات اللغة )الفهم 04يتضح من خالل الجدول رقم )
 
(، واستنادا إلى النسبة المئوية لتا

واإلنتاج(من وجهة نظر المختص االرطوفوني ,انه مهارات اإلنتاج اللغوي هي االك ثر تضررا مقارنة 
وي وذلك الن اإلنتاج يحتاج إلى سيرورة متواصلة من حصص التك فل مع مهارات الفهم اللغ

ن يتمكن الطفل من القراءة على الشفاه التي تعمل على تدعيم 
 
االرطوفوني دون حواجز من اجل ا

 اإلنتاج حيث يرى الطفل مخارج الحروف ويقلد الحركات الشفاه بكل حرف ..
 الستنتاج العام :-

ها كميا وكيفيا ,ثم مناقشتها وذلك من خالل استخدام استبيان من خالل عرض النتائج وتحليل
ثير جائحة كرونا عل التك فل االرطوفوني للطفل 

 
موجه للمختصين االرطوفونيين تحت عنوان تا

خير االستنتاج بان جائحة كورونا 
 
المعاق سمعيا من وجهة نظر المختص االرطوفوني،تم في اال

ثرت سلبا على التك فل االرطوفوني عا
 
مة واإلعاقة السمعية خاصة ,وظهر ذلك من خالل تراجع ا

و اإلنتاج اللغوي .
 
 وانتكاسة اللغة الشفهية للطفل المعاق سمعيا سواءا على مستوى الفهم ا

ك ثر من 
 
ثر ا

 
ن مستوى اإلنتاج تا

 
يضا من خالل اإلجابة كميا على السؤال الثاني ا

 
وثم االستنتاج ا

ثرا هي االعاقة مستوى الفهم ,وذلك الن اإلنتاج اللغو
 
ي سيرورة معقدة جدا ,وان الفئة االك ثر تا

نها تحتاج إلى رعاية خاصة جدا من كافة النواحي ،سواءا اللغوية 
 
السمعية من نوع العميقة ال

و النفسية .
 
 ،المعرفية ا

 شديدة   3.75

 عميقة 3.97
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 خاتمة:-
خذ جانبا هاما من اهتمامات 

 
خير تعتبر االعاقة السمعية من االضطرابات التي تا

 
وفي اال
بحاث والدراسات المستجدة حسب الظروف الطارئة االرطف

 
عطتها حصة كبيرة من اال

 
ونيا،فقد ا

في العالم ككل ،ونظرا للظروف الصحية الناتجة عن جائحة كرونا فقد تم فرض العديد من 
اإلجراءات الوقائية خوفا من تفشي الوباء كالحجر الصحي ،ارتداء الكمامة و ترك مسافة بين 

ثناء التج
 
شخاص ا

 
ثرت بشكل سلبي على التك فل االرطوفوني بذوي اال

 
معات،كل هذه اإلجراءات ا

االحتياجات الخاصة عامة واإلعاقة السمعية خاصة ،فهذا االضطراب بالذات يحتاج إلى القراءة 

على الشفاه والى تحسس مخارج الحروف عند المختص االرطوفوني ذلك من اجل تطوير وتعزيز 
يحتاج إلى المتابعة المستمرة وبالتالي فان كل اإلجراءات المفروضة  الرسالة اللغوية الشفهية كما

دى إلى تدهور القدرات اللغوية الشفهية عند المعاق سمعيا ،ونتيجة لذلك 
 
حالت دون ذلك ما ا

 نقترح مجموعة من التوصيات المتمثلة في :
 ضرورة التفاف الدولة إلى هذه الفئة وإيجاد حلول لها .-
دورات تدريبية للمختصين االرطوفونيين في مجال التك فل عن بعد بهذه العمل على قيام -

 االضطرابات في ظل جائحة كرونا .
ولياء بضرورة االلتزام بالحصص العالجية وعدم االنقطاع عنها من اجل تحسين القدرات -

 
توعية اال

طفالهم .
 
 اللغوية ال

من -
 
هيل في المنزل ( مع توفير اال

 
والحماية القانونية للمختص تعزيز مفهوم )إعادة التا

ثناء قيامه بهذه المهام من طرف السلطات المعنية .
 
 االرطوفوني ا

 االستفادة من التجارب الدولية والعالمية في التك فل بذوي العاقة السمعية .-
نشر ثقافة التك فل االرطوفوني عن بعد في بعض االضطرابات اللغوية والمعرفية ،والتي يمكن -

ن يحقق ذلك مع
 
 ها نتائج ايجابية .ا

 قائمة المراجع: 
 (.طرق تدريس اللغة العربية .القاهرة دار المعرفة الجامعية .1999ابراهيم زكريا )  - -1
ثيرها على لغة الطفل المعاق عقليا من 2021صابر محمود الشرقاوي ) -2

 
(،جائحة كرونا وتا

مور.مجلة الكلم
 
ولياء اال

 
 .3، المجلد الخامس العدد   وجهة نظر ا

طفال طيف التوحد بالوسط 2021نبيل لموري ) -3
 
ثير جائحة كرونا على التك فل االرطفوني با

 
(.تا

 .1الجزائري.مجلة الروائز،المجلد الخامس العدد 
 . (،االرطفونيا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت. دار الهومة،الجزائر(2009محمد حولة  -4
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رشادي جماعي لرفع مستوى التوافق النفسي الجتماعي لدى تالميذ السنة   فعالية برنامج ا 
سماعيل بمدينة  سماعيل بن سلطان ا  ولى متوسط: دراسة ميدانية بمتوسطة الشهيد ا 

أ
ال

 (.2019خميس مليانة خالل سنة )
ي العام 

أ
عالم والرا ط.د ميرة شاوشي، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، مخبر ال 

 الجزائر  -وصناعة القيم
 الجزائر -لة حمودي، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانةماستر فضي

 
 مقدمة:
همها  نجد التوافق الذي  يسعى الفرد من خالله تتميز 

 
بعاد عديدة، من ا

 
إلى الصحة النفسية با

 داخله من صراعات 
 
تحقيق اتزانه مع نفسه وتناغمه مع ذاته بمعنى مقدرته على مواجهة مما ينشا

ت، ومدى تحرره من التوتر والقلق الناجم عنها، ونجاحه في التوفيق وما يتعرض له من إحباطا
بين دوافعه ونوازعه المختلفة، ثم انسجام الفرد مع ظروف بيئته المادية واالجتماعية عموما بما 

حداث، 
 
خرين وعالقات وعناصر ومجاالت وموضوعات وا

 
شخاص ا

 
فالتوافق يشمل فيها من ا

ساسيين 
 
احتال مكانة كبيرة في الدراسات والبحوث، وذلك  اللذان  النفسي واالجتماعيبعدين ا

هميتهما في حياة اإلنسان بصفة عامة والمتعلم المراهق بصفة خاصة باعتباره العنصر 
 
نظرا ال

ساسي، حيث هدفت الك ثير من الدراسات إلى فهم سلوكيات المتعلم ضمن نطاق المدرسة، 
 
اال

 بما فيها الصحة النفسية واالجتماعية.وذلك من خالل دراسة شخصيته من كل الجوانب  
ك ثر النخفاض  في مستوى التوافق النفسي االجتماعي نجد المرحلة    

 
ولربما المرحلة المعرضة ا

ولى 
 
المتوسطة،  التي تعتبر فترة انتقالية حرجة بالنسبة للمتعلمين بصفة عامة وتالميذ السنة اال

نها تعد كبداية لدخول التلم
 
يذ إلى مرحلة تتميز بالتغيرات و النمو  متوسط بصفة خاصة، ال

م انفعالية، والتي  
 
م اجتماعية، فسيولوجية كانت ا

 
السريع من عدة جوانب، نفسية كانت ا
هم المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته، إن لم تتمثل في المراهقة التي يمكن اعتبارها 

 
من ا

مر الذي دعا علماء النفس
 
دق المراحل جميعا، اال

 
ن الطفل حين يراهق يولد  تكن ا

 
إلى القول با

و من الناحية النفسية 
 
ن التغير الذي يعتريه سواء من الناحية الجسمية ا

 
والدة جديدة، بمعنى ا

 يكاد يكون تغيرا عاما، يشمل جميع النواحي.
شكالية الدراسة: –  1  ا 
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ساسيةا المرحلة االبتدائية والمتوسطة
 
والثانوية،  يمر التعليم في الجزائر بثالث مراحل ا

 فيها التلميذ باك تساب معارف جديدة تساعده 
 
ولى التي يبدا

 
رضية اال

 
فالمرحلة االبتدائية تعد اال

يمن محمد طه 
 
شار إليها ا

 
على التعرف على المحيط الخارجي، ثم تليها المرحلة المتوسطة التي ا

نها المرحلة الوسطى من التعليم العام بحيث تسبقها الم2016عبد العزيز)
 
رحلة االبتدائية ( ا

هداف التربوية التعليمية 
 
وتليها المرحلة الثانوية ، وتتضمن هذه المرحلة مجموعة من اال

ن تلبي احتياجات هذه المرحلة ومتطلباتها، ويعتبره 
 
والمعرفية والخبرات والمهارات التي يفترض ا

نها المرحلة االنتقالية والفاصلة في حياة التالميذ،2010البريدي)
 
يضا ا

 
فتالميذ هذه المرحلة  ( ا

ك ثر عرضة للتوتر والشرود الذهني، وعدم القدرة على االنتباه والتركيز واالندماج، وتدني 
 
يعتبرون ا

ن هذه المرحلة هي مرحلة تحقيق الطموحات والتطلعات 
 
المستوى التحصيلي، وسوء التوافق، ال

نها تعتبر كبداية لمرحلة المر 
 
خطر واتخاذ القرارات المستقبلية، كما ا

 
هم وا

 
اهقة، التي تعتبر من ا

فراد عبر مسارهم النمائي، فهي تضعف قدرتهم على التعامل مع
 
 المراحل العمرية التي يمر بها اال

حداث الضاغطة، وتؤدي بهم إلى سوء التوافق في حياتهم، وعدم قدرتهم على االستفادة من 
 
اال

( حيث 1997دية محمد بهادر)خبراتهم السابقة في حل مشكالته الجديدة، وهذا ما تؤكده سع
ن المراهقة هي فترة التطرفات السلوكية، التي تتميز بالعواطف والتوترات االنفعالية، 

 
ترى با

يمن محمد طه عبد العزيز )
 
نها فترة التغيرات البيولوجية والنفسية 2016وكذلك ا

 
( الذي يرى با

نها امتداد زمني، فهذه الفترة تمتد فيه
 
( عاما تقريبا، 18-11ا ما بين عمر)واالجتماعية فضال على ا

ن المراهق في هذه المرحلة ينظر في إعادة النظر بوجوده 
 
زما، ذلك ال

 
شد مراحل العمر تا

 
تعد ا

مجددا، فيفكر بذاته ويستفيد من خبراته السابقة ويمحصها لمعاييره الجديدة، كما تواجهه 
مع الظروف الجديدة لكي يحصل  عقبات ومشكالت ال يستطيع حلها إال بتعديل سلوكه بما يتالءم

ك ثر فعالية مع الظروف المؤثرة في 
 
و إشباع لدوافعه، فيغير من سلوكه ليكون ا

 
على حالة إرضاء ا

هدافه. )بلحاج
 
و التعليم حتى يحقق ا

 
جل االنسجام، (، 2011 .العمل ا

 
وبالتالي إيجاد حلول من ا

 وتحقيق التوافق لضمان االتزان مع الذات.
ن التوافق السوي هو االعتدال في اإلشباع العام إلشباع "هنري سميث" رى وفي هذا المجال ي

 
ا

خرى، فالتوافق الجيد مؤشر ايجابي ودافع قوي يدفع المتعلمين 
 
دافع واحد على حساب دوافع ا

للنجاح من ناحية، ويرغبهم في المدرسة ويساعدهم على إقامة عالقة متناسقة مع زمالئهم 
خرى، فق

 
ق المتمدرس على تكوين عالقات مرضية في المدرسة راهدرة المومعلميهم من ناحية ا

ن 
 
نشطة االجتماعية يمكن ا

 
مع رفاق صفه والبيئة المدرسية بما يتماشى وحاجاته ومشارك ته في اال
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يؤثر بشكل ايجابي في صحته النفسية وتكامله االجتماعي الذي يحقق له التوافق المدرسي بصفة 
 (1995  .ي بصفة خاصة.) العيسويعامة والتوافق النفسي االجتماع

هو تقبل الفرد لذاته ومعرفته إلمكانياته  (2017فالتوافق النفسي االجتماعي حسب حورية شرقي )
عراض االضطرابات النفسية، وشعوره بنوع 

 
الحقيقية واستغاللها في حدود استطاعته وخلوه من ا

عية الفعالة، وشعوره بالمسئولية من االتزان مع نفسه، كما يمثل قدرة الفرد المشاركة االجتما
االجتماعية، وشعوره بقيمته ودوره الفعال في تنمية مجتمعه ، وإقامة عالقات سوية وإيجابية مع 

خرين وتقبله لثقافة وقيم مجتمعه. 
 
 اال

وموضوع التوافق كان ومازال محور العديد من الدراسات التي تصدت له بالبحث والتحليل نظرا 
وارتقاء على الصعيدين النفسي واالجتماعي في جوهر نتاج عمليات مستمرة  لما يحققه من تطور 

من التوافق واالستعدادات الفطرية للفرد وعناصر التنشئة االجتماعية خالل مراحل النمو 
لكن بعض هذه الدراسات كانت عبارة عن دراسات ارتباطية، إذ نجد دراسة كل من ، المتعاقبة
ات نحو المدرسة وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ ( بعنوان االتجاه2013معاش )

( بعنوان التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية 2011الثانوية، كذلك نجد دراسة بلحاج )
 للتعلم لدى المراهق المتمدرس في التعليم الثانوي.

خذ  إذ يمكن اعتبار االنشغاالت الخاصة بالتوافق النفسي واالجتماعي
 
نها تا

 
بناء المتمدرسين با

 
لال

ولياء والمعلمين والمهتمين بتربية الناشئ، وتطرح هذه االنشغاالت بجدة من 
 
جل  اهتمام اال

بناء وصحتهم النفسية وخاصة المراهقين منهم، حيث 
 
ولياء نظرا لقلقهم على مستقبل اال

 
طرف اال

هداف المرجوة منها ويتضح ذلك من
 
ن المدرسة لم تعد تحقق اال

 
خالل بعض الظواهر:  ا

كالتسرب المدرسي، التحصيل المنخفض، العنف اللفظي،الغياب عن المدرسة وصعوبات 
قران والمادة الدراسية.)معاش

 
 ( 6ص.2013.التكيف مع النظام المدرسي والمعلمين واال

خرين من المعيقات التي يستوجب عليهم 
 
فعدم توافق تالميذ المرحلة المتوسطة نفسيا ومع اال

مر السهل، وإنما يتحدد بمتغيرات متعددة اإلس
 
ن هذا ليس باال

 
قلم معها، إال ا

 
راع في التا

ن هناك اختالفات واسعة في تلك العوامل المساعدة على عدم التوافق نظرا 
 
ومتنوعة، فنجد ا

ن البعض منهم يفتقر إلى المهارات االجتماعية الالزمة 
 
ساليب التنشئة االجتماعية، كما ا

 
لتعدد ا
قرانهم. )لعملية  

 
 (10ص  .2013  .بوشاشي التفاعل مع ا

همية االقتناع باإلرشاد النفسي لم يبق استعماله محصورا فقط خالل الحربين 
 
ن ا

 
ومن المعروف ا

العالميتين، فقد امتد استعماله في جميع الميادين خاصة الوسط التربوي التعليمي، إذ نجد 
هم العديد من الدراسات تناولت اإلرشاد النفسي إما م

 
و ا
 
و برامج إرشادية ا

 
ن ناحية برامج تدريبية ا
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الحاجات اإلرشادية على اختالف نوع المتغيرات التي تناولها الباحثين، وما سيتم ذكره في هذه 
هم الدراسات التي تناولت موضوع التوافق النفسي واالجتماعي، حيث نجد دراسة كل 

 
الدراسة ا

حمد الداهري )
 
(، دراسة هاربال 2003ستك وهيثرسترو ) (، دراسة كستوفر2001من حسن ا
خرون )

 
يمن محمد طه عبد العزيز )2012(، دراسة منسون )2009وا

 
( 2008(، دراستي ا

 (.2016( ودراسة نادية بومجان)2016(، دراسة فيصل بن صالح حسن الزهراني)2016و)
ساسية التي تحقق لل

 
ن التوافق النفسي االجتماعي من بين العوامل اال

 
فرد استقراره وباعتبار ا

جل تحقيقه لديهم، ومن خالل 
 
فراد، والعمل من ا

 
هميته لدى اال

 
النفسي واالجتماعي، ونظرا ال

اإلطالع على الك ثير من البحوث والدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية وخاصة التي تناولت 
ن لهذه البرامج اإلرشادية فعالية 

 
في تحقيق موضوع التوافق النفسي واالجتماعي، الحظنا ا

فراد باختالف الفنيات المستخدمة، ولكون انخفاض التوافق 
 
التوافق النفسي االجتماعي لدى اال

ثر كبير على حياة التالميذ المنتقلين من المرحلة االبتدائية إلى السنة 
 
النفسي االجتماعي له ا

ولى متوسط حاولنا دراسة فعالية برنامج إرشادي جماعي في الرفع من مستوى ال
 
توافق النفسي اال

االجتماعي لديهم، وبناءا على ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي: ما مدى فعالية برنامج إرشادي 
ولى متوسط؟

 
 جماعي لرفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

 ولإلجابة على التساؤل العام نتطرق إلى التساؤالت الفرعية:
ولى متوسط؟ما مستوى التوافق النف   -  1

 
 سي االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التوافق النفسي االجتماعي لدى   - 2
ولى ترجع للجنس؟

 
 تالميذ السنة اال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التوافق النفسي االجتماعي في   - 3
 قياس البعدي للمجموعة اإلرشادية؟القياس القبلي وال
 فرضيات الدراسة:

للبرنامج اإلرشادي الجماعي فعالية في رفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ  -
ولى متوسط.

 
 السنة اال

ولى متوسط منخفض.   -
 
 يتوقع الباحثان مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

لة إحصائية بين متوسطي درجات التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ توجد فروق ذات دال -
ولى متوسط ترجع للجنس.

 
 السنة اال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات لتوافق النفسي االجتماعي في القياس  -
 القبلي والقياس البعدي للمجموعة اإلرشادية.
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همية الدراسة: 
أ
 ا

همية الدارسة ال
 
 حالية في النقاط التالية:تكمن ا

ولى متوسط في الرفع من مستوى توافقهم النفسي واالجتماعي.  -
 
 مساعدة تالميذ السنة اال

 مساعدة التالميذ على زيادة الثقة بمستوى ونوعية الخدمات النفسية واإلرشادية .  -
ساليب اإلرشادية في حياتهم اليومية في الحاضر وفي  -

 
 المستقبل.  االستفادة من الفنيات واال

همية المشكلة وكيفية تفاديها ومواجهتها مستقبال.  -
 
 الوعي با

 االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في دراسات مشابهة لها.  -
  يمكن إثراء الجانب النظري لو بالشيء القليل.  -

هداف الدراسة: 
أ
 ا

هداف التالية
 
 :تسعى الباحثتان من خالل هذه الدراسة الوصول إلى تحقيق اال

 الكشف عن فعالية البرنامج اإلرشادي الجماعي في رفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي.  -
و  -

 
ولى متوسط منخفض ا

 
معرفة إن كان مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

 العكس.
معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التوافق النفسي  -

ولى متوسط ترجع للجنس.
 
 االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التوافق النفسي  -
 االجتماعي في القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة اإلرشادية.

 ا:تحديد مفاهيم الدراسة وحدودها والدراسات السابقة والتعقيب عليه  -1
 تحديد مفاهيم الدراسة:  –  1  –  1
 مفهوم التوافق النفسي نظريا:  -1  –  1  –  1

بو دلو )
 
نه" قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه 2009يعرف الباحث جمال ا

 
( التوافق النفسي با

دواره االجتماعية المتصارعة مع هذه الدوافع بحيث ال يكون هناك صراع داخلي". )
 
 وبين ا
 ( 121. ص2013 .بوشاشي

جرائي:  هو قدرة الفرد على إشباع دوافعه والرضا عن نفسه، ويقاس من خالل الدرجة التعريف ال 
ول 

 
التي يتحصل عليها التلميذ عند تطبيق مقياس التوافق النفسي االجتماعي في القسم اال

 (.2011( المعدل من طرف الباحثة بلحاج )1986لمقياس محمود عطية هنا )
 م التوافق الجتماعي نظريا:مفهو   -  2  –  1  –  1
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نه"انسجام الفرد في عالقته مع محيطه English & English(1985)يعرف
 
التوافق االجتماعي با
  (70. ص2013االجتماعي وتكوين العالقات االجتماعية". ) الجماعي.  

جرائي:  ة هو قدرة الفرد على التكيف مع البيئة الخارجية المادية والبيئة الخارجيالتعريف ال 
االجتماعية، ويقاس من خالل بالدرجة التي يتحصل عليها التلميذ عند تطبيق مقياس التوافق 

( المعدل من قبل الباحثة 1986النفسي االجتماعي في القسم الثاني لمقياس محمود عطية هنا )
 (.2011بلحاج )

 مفهوم التوافق النفسي الجتماعي نظريا:     -  3  –  1  –  1

خرون)
 
نه "عملية ديناميكية يقوم بها الفرد 2004يعرف صبرة وا

 
( التوافق النفسي االجتماعي با

وال ثم بينه وبين البيئة التي يعيش 
 
بصفة مستمرة في محاوالته لتحقيق التوافق بينه وبين نفسه ا

ي تلك البيئة التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات عديدة، ويتحقق هذا التوافق 
 
فيها ا

غيير سلوكه للمؤثرات المختلفة للوصول إلى حالة من االستقرار النفسي عندما يقوم الفرد بت
 والتكيف االجتماعي مع بيئته". 

جرائي:  هو قدرة الفرد في التوفيق بين حاجاته النفسية وبين متطلبات البيئة التعريف ال 
الخارجية، ويقاس من خالل الدرجة الكلية التي يتحصل عليها التلميذ عند تطبيق مقياس 

(، والمعدل من طرف الباحثة 1986التوافق النفسي االجتماعي ل  محمود عطية هنا لسنة )
 (.2011بلحاج)

رشادي:    -  4  –  1  –  1  البرنامج ال 
ن البرنامج اإلرشادي هو مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة 2004رى طه حسين )ي

 
( ا

ساسها إلى نظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النف
 
سي، وتتضمن مجموعة من تستند في ا

فراد خالل فترة زمنية 
 
نشطة المختلفة، التي تقدم لال

 
المعلومات والخبرات والمهارات واال

محددة، بهدف مساعدتهم على تعديل سلوكياتهم واك تساب مهارات جديدة تؤدي بهم إلى تحقيق 
ك التوافق النفسي، وتساعدهم في التغلب على المشكالت التي يعانون منها في معتر 

خرون.  
 
  (258.  ص2017الحياة.) العنزي وا
جرائي نه مجموعة من الجلسات التعريف ال 

 
: تعرف الباحثتان البرنامج اإلرشادي إجرائيا با

و جماعيا على شكل 
 
فراد، ويكون فرديا ا

 
اإلرشادية المترابطة التي تقدم إلى مجموعة من اال

و فردية خال
 
ل فترة زمنية محددة ووفق نشاطات ومناقشات وتوجيهات إرشادية جماعية ا

خطوات معينة بهدف مساعدتهم في الرفع من مستوى التوافق النفسي االجتماعي والصحة 
 النفسية.



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

329 

 

 حدود الدراسة:   -  2  –  1
سوف تقتصر هذه الدراسة على تصميم برنامج إرشادي جماعي   الحدود الموضوعية: - 1 – 2 – 1

ولى لرفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي وتطبي
 
قه ميدانيا على مجموعة من تالميذ السنة اال

 متوسط بمتوسطة الشهيد إسماعيل بن سلطان إسماعيل بمدينة خميس مليانة.
اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من تالميذ المرحلة  الحدود البشرية: - 2 – 2 – 1

عمارهم بين  
 
ولى متوسط، الذين تتراوح ا

 
 سنة.  12ة وسن11المتوسطة، وبالتحديد السنة اال

ولى الحدود المكانية:  - 3 – 2 – 1
 
اقتصرت هذه الدراسة على عينة ممثلة من تالميذ السنة اال

 متوسط )بمتوسطة الشهيد إسماعيل بن سلطان إسماعيل بمدينة خميس مليانة(.
دوات الدراسة خالل الفترة الممتدة من ) الحدود الزمانية: - 4 – 2 – 1

 
جانفي 18تم تطبيق ا

 (.2019ماي  06إلى2019
  :الدراسات السابقة والتعقيب عليها  -2
 الدراسات السابقة:   -  1  –  2
يمن محمد طه عبد العزيز )  - 1 – 1 – 2

أ
رشاد نفسي في 2008دراسة ا ثر برنامج ا 

أ
( بعنوان ا

 تحسين التحصيل والتوافق الدراسي لطالب المرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم: 
م وتجريب لبرنامج إرشاد نفسي في التحصيل الدراسي والتوافق هدفت هذه الدراسة إلى تصمي

ثر هذا البرنامج في المتغيرين التابعين في هذه الدراسة، كما هدفت إلى 
 
المدرسي، ومعرفة ا

معرفة الفروق بين البنين والبنات في التحصيل الدراسي والتوافق المدرسي، وقد استخدم 
ميم المجموعة الضابطة مع اختبار بعدي فقط، وقد الباحث في دراسته المنهج التجريبي بتص

ول والثاني للجنسين ) البنين، 
 
تمثل مجتمع الدراسة في طالب المرحلة الثانوية للصفين اال

البنات(بمحلية الخرطوم، وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية المتساوية، 
ول بنين، و) (53( طالبا وطالبة بواقع )210وقد بلغ حجمها )

 
( طالبة من 52طالبا بالصف اال

ول بنات، و)
 
( طالبة من الصف الثاني بنات، 51( طالبا بالصف الثاني بنين و)54الصف اال

دوات الدراسة في برنامج إرشاد 
 
ولى ضابطة والثانية تجريبية، وتمثلت ا

 
قسموا إلى مجموعة اال

واالختبارات التحصيلية  بورو" " لهنري نفسي من تصميم الباحث، ومقياس التوافق الدراسي
جل مجانسة العينتين التجريبية والضابطة 41الموحدة )

 
( من وزارة التربية والتعليم، ومن ا

استخدم الباحث مقياسي المستوى االجتماعي واالقتصادي ل " خالد الطحان" واختبار" رافن" 
مين الخطيب" و للمصفوفات المتتابعة العادي والذي قنن على البيئة السعودية ل " م

 
حمد اال

"مهيد محمد المتوكل"، واستخدم الباحث اختبار   ت   لعينتين مستقلتين للمجانسة بين العينة 
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التجريبية والضابطة في كل من عمر الطالب، المستوى االجتماعي واالقتصادي، الذكاء، 
 " توصلت الدراسة للنتائج التالية:  Tوباستخدام اختبار"

ن متوسطي العينة التجريبية والعينة الضابطة في التحصيل الدراسي وذلك ال توجد فروق بي – 1
 بعد تنفيذ البرنامج.

توجد فروق بين متوسطي العينة التجريبية والعينة الضابطة في التوافق الدراسي وذلك بعد  – 2
 تنفيذ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.

فراد العينة لصالح البنات.توحد فروق في التحصيل الدراسي بين البني   –  3
 
 ن والبنات لكل ا

فراد العينة.  –  4
 
 ال توجد فروق في التوافق الدراسي بين البنين والبنات لكل ا

(:بعنوان فعالية البرنامج 2016دراسة فيصل بن صالح بن حسن الزهراني)  -2 – 1 – 2
رشادي النتقائي التكاملي في تحسين التوافق النفسي وتقدير الذات    لدى المرحلة الثانوية.ال 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاملي في تحسين     
التوافق النفسي وتقدير الذات لدى المرحلة الثانوية، وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي 

الصف الثاني ثانوي منهم  –نوية( طالبا بالمرحلة الثا24في دراسته، وتكونت عينة الدراسة من )
عمارهم مابين )12( تجريبية، )12)

 
(عاما، ممن حصلوا على درجات  19 -17( ضابطة  تراوحت ا

منخفضة في القياس النفسي وتقدير الذات معا، وذلك بعد تطبيق مقياس التوافق النفسي من  
( 2016ب الباحث )_ تعري Sorensen (ومقياس تقدير الذات ل  سورنسون2016إعداد الباحث)

( طالبا، وقد تم تطبيق البرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاملي من إعداد 225على عينة عددها )
الباحث والذي يتكون من خمسة عشر جلسة إرشادية على المجموعة التجريبية، ثم بعد ذلك 

س
 
خرى، تلي بعد ذلك فترة ستة ا

 
ابيع لتطبيق تطبيق مقياسي التوافق النفسي وتقدير الذات مرة ا

ظهرت نتائج الدراسة هناك فعالية للبرنامج 
 
المقياسين مرة ثالثة) التطبيق التتبعي(، وقد ا

 اإلرشادي االنتقائي التكاملي.
 التعقيب على الدراسات السابقة:   -  2  –  2

ك ثر تداوال في 
 
صبحت من المواضيع اال

 
إن التوافق النفسي االجتماعي وفعالية البرامج اإلرشادية ا

النفس وكذا الصحة النفسية، ولقد تطرقت إليهما العديد من الدراسات والبحوث، لكن نحن  علم
تناولنا جزءا منها لتغطية دراستنا هذه، ومن هنا يكون تعقيب الباحثتان على هذه الدراسات 

 كالتالي:
 من حيث الهدف:    -  1  –  2  –  2
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و  هدفت جل الدراسات التجريبية إلى التحقق من فعالية برامج
 
و إرشادية إلى تحسين ا

 
تدريبية ا

يمن طه )
 
(، 2008تحقيق التوافق النفسي للعينة المختارة، ومن بينها نجد دراسة كل من ا

 .2016دراسة فيصل )
يمن محمد طه عبد العزيز )

 
( في جزء من هدفها، 2008تتفق الدراسة الحالية مع دراسة ا

اءت هذه الدراسة بهدف التحقق من فعالية وتختلف مع الدراسة التي تم ذكرها سابقا، في حين ج
 برنامج إرشادي جماعي في رفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي.

 من حيث منهج الدراسة:    -  2  –  2  –  2
تشترك مجموعة من الدراسات في نفس المنهج المتبع، إضافة إلى ذلك فإن الباحث 

م2016فيصل)
 
يمن محمد )( قام بقياس تتبعي للدراسة التي قام بها، ا

 
(، استخدم في 2008ا ا

 دراسته المنهج شبه تجريبي بتصميم المجموعة الضابطة مع اختبار بعدي فقط.
وتتفق دراسة الباحثتان في استخدامهما للمنهج مع الدارسات المذكورة سابقا، لكن تختلف في 

الواحدة مع  التصميم التجريبي، إذ اعتمدت الباحثتان المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة
 قياس قبلي وبعدي. 

 من حيث مجتمع وعينة الدراسة:   -  3  –  2  –  2
ن مجتمع الدراسة كان يشمل فقط فئة التالميذ في مختلف المراحل التعليمية، 

 
يتبين لنا ا

و اإلناث، لكن عينة 
 
ابتدائي، متوسط، ثانوي وجامعي، سواء كان ذلك من حيث الذكور ا

ب كل دراسة، ففي الدراسات التجريبية كان حجم العينة يتراوح الدراسة كانت تختلف تماما حس
( ذكورا وإناثا، مع توزيع متساوي للعينة، حيث تم توزيعهم إلى مجموعتين 80- 40مابين )

خرى تجريبية.
 
 ضابطة وا

ولى متوسط، فقد بلغ حجم العينة )
 
( تلميذ 16تمثل مجتمع الدراسة الحالية في تالميذ السنة اال

ولى متوسط.  وتلميذة من
 
 تالميذ السنة اال

ليها:   -  4  –  2  –  2 داة ونتائج المتوصل ا 
أ
 من حيث ال

هداف المراد تحقيقها، فنجد في 
 
دوات للوصول إلى اال

 
اعتمدت هذه الدراسات على مجموعة من اال

الدراسات التجريبية قد اعتمد الباحثين على مقاييس معدة من قبل، لكن البرامج كانت من 
يمن )تصميمه، ومن 

 
ما في دراسة فيصل )2008بين هذه الدراسات نجد دراستي ا

 
( 2016(، ا

ما فيما يخص النتائج المتوصل إليها فكانت متشابهة تماما، 
 
عد من قبله، ا

 
كان المقياس قد ا

ن هناك فعالية للبرنامج التدريبية واإلرشادية في تحسين التوافق النفسي.
 
 ومن بينها نجد ا
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هداف المراد اعتمدت الباحثتان في در 
 
جل الوصول إلى اال

 
داتين من ا

 
استهما الحالية على ا

د من طرف الباحث محمد 1986الوصول إليها، مقياس التوافق النفسي االجتماعي ) ( المع 
(، وبرنامج إرشادي جماعي لرفع 2011محمود هنا والمعدل من طرف الباحثة فروجة بلحاج )

 دادهما.مستوى التوافق النفسي االجتماعي كان من إع
جراءات الدراسة الميدانية:   -3  ا 
 منهج الدراسة:   -  1  –  3

تم االعتماد في الدراسة الحالية على كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي 

لمناسبتهما للهدف المنشود، حيث تم االعتماد على المنهج الوصفي لغرض التعرف على مستوى 
ولى متوسط ، ولمعرفة مدى الفروق بين الجنسين التوافق النفسي االجتماعي ت

 
الميذ السنة اال

ما المنهج شبه التجريبي فقد تم االعتماد عليه لغرض تجريب 
 
وبين القياس القبلي والبعدي، ا

البرنامج اإلرشادي، ومعرفة مدى فعاليته في رفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ 
ولى متوسط. 

 
 السنة اال
عتمدت الباحثتان على المنهج شبه التجريبي ذو التصميم الواحد، والمسمى بالتصميم ولقد ا

 القبلي والبعدي لمجموعة واحدة. 
 مجتمع وعينة الدراسة:   -  2  –  3

ولى متوسط بمتوسطة الشهيد إسماعيل بن سلطان 
 
تمثل مجتمع الدراسة في تالميذ السنة اال

( تلميذ وتلميذة كما هو مبين في 229إلدارة )إسماعيل، وقد بلغ مجموعهم حسب إحصائية ا
 الجدول التالي:

 (: يوضح توزيع مجتمع الدراسة01جدول رقم )

 النسبة المئوية المجموع الجنس

 %37،11 85 ذكر

نثى
 
 %62،88 144 ا

 %100 229 المجموع

صلي بلغ )
 
فراد المجتمع اال

 
، %100( تلميذ وتلميذة بنسة299من خالل الجدول يتبن مجموع ا

ي بنسبة 144فقد بلغ عدد اإلناث )
 
نثى ا

 
وهي تفوق نسبة الذكور التي قدرت %62،88(ا

 ذكر.  85(والذي بلغ عددهم  %35،86ب  )
 عينة الدراسة:   -  3  –  3
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ولى متوسط، بمؤسسة الشهيد  16تمثلت عينة الدراسة في
 
تلميذ وتلميذة من تالميذ السنة اال

هم عشوائيا، بطريقة العينة العشوائية البسيطة إسماعيل بن سلطان إسماعيل، وقد تم اختيار 
 عن طريق القرعة حيث اتبعنا الخطوات التالية:

ولى متوسط لمعرفة التالميذ ذوي  -
 
قامت الباحثتان بتطبيق المقياس على جميع تالميذ السنة ا

خفض الدرجات التي تحصل عليها التالميذ، حيث بلغت 
 
التوافق النفسي المنخفض، ثم اخترنا ا

ن الفرد غير المتوافق نفسيا تبلغ 56-36( تلميذ وتلميذة تتراوح درجاتهم مابين)40) 
 
(، ولكون ا

قل من )
 
رقاما لهم، 66درجته ا

 
سمائهم مع وضع ا

 
( كما حددتها الباحثة بلحاج ،ثم قامتا بتدوين ا

رقام على قصاصات صغيرة، ثم تم وضعها في إناء، ثم عن 
 
بعدها دونت الباحثتان سوى اال

( تلميذ وتلميذة من ذوي التوافق النفسي االجتماعي المنخفض، 20القرعة تم اختيار )طريق 
نثى و)14حيث كان قوامها )

 
خذ 06( ا

 
جل ا

 
( ذكور،بعد يومين ذهبتا الباحثتان إلى المؤسسة من ا

خذ المصادقة 
 
الموافقة من المدير وشرح له ماذا سيتم من خالل برنامجنا هذا، وكذلك لغرض ا

إلرشادي الذي تم إعداده من قبلهما، وبموافقة من المدير وفي نفس اليوم طلب مدير على العقد ا
سمائهم في القائمة في 

 
ولى متوسط باستدعاء من ذكرت ا

 
المؤسسة من المكلفة بتالميذ السنة اال

 المك تبة، وعندها قامتا الباحثتان بالترحيب بهؤالء التالميذ وتم توضيح لهم سبب استدعائهم.
فراد العينة الذي بلغ عددهم في الج  -

 
ولى من تطبيق البرنامج قامتا الباحثتان بالترحيب با

 
لسة اال

( تلميذ وتلميذة،حيث تم التعرف عليهم ، كما تم توزيع العقد اإلرشادي عليهم لغرض 20)
ولياء مع الشرح، حيث تضمن هذا العقد اسم ولقب التلميذ 

 
الموافقة من قبلهم ومن قبل اال

رقام وإمضاء المرش
 
خذتا الباحثتان ا

 
خير ا

 
دتين وإمضاء التلميذ ويوم تنفيذ الجلسات،وفي اال

خذ الموافقة منهم.
 
جل ا

 
فراد العينة المختارة من ا

 
ولياء ا

 
 هواتف ا

صبح ) -
 
 العدد يتنازل وا

 
صبح عدد 18في الجلسة الثانية والثالثة بدا

 
(، وفي الجلسة الرابعة ا

نثى13المجموعة اإلرشادية يقدر ب   )
 
فراد 3و) ( ا

 
( ذكور، وهذا لظروف صحية حسب ما ذكره ا

المجموعة اإلرشادية، وكذلك دراسية تتمثل في دروس الدعم وهذا ما تم سماعه من قبل بعض 
ن هذا المشكل ال 

 
باء عند محاولة معرفة سبب عدم حضورهم، وبالتالي وجدت الباحثتان ا

 
اال

مجموعة اإلرشادية، فقط احتفظتا بهذا يخدم تطبيق البرنامج اإلرشادي،فقامتا بفصلها من ال
ساسية للدراسة الحالية.

 
فراد العينة اال

 
 العدد فقط،والجدول التالي يوضح ا

ساسية02جدول رقم)  
أ
فراد عينة الدراسة ال

أ
 (: يوضح توزيع ا

 النسبة المئوية المجموع الجنس
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 %18،75 3 ذكر

نثى
 
 %81،25 13 ا

 %100 16 المجموع

 
ساسية بلغ )من خالل الجدول يتبن 

 
فراد عينة الدراسة اال

 
ن مجموع ا

 
( تلميذ وتلميذة بنسبة 16ا

ي بنسبة 13، حيث بلغ عدد اإلناث )100%
 
نثى، ا

 
وهي تفوق نسبة الذكور التي  %81،25( ا

 والذي بلغ عددهم ثالث ذكور.  %18،75قدرت ب  :

دوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:   - 4   –  3
أ
 ا

ولى في مقياس  قد اعتمدت الباحثتان في
 
داة اال

 
داتين لجمع المعلومات، تمثلت اال

 
دراستها على ا

( والمعدل من 1986التوافق النفسي االجتماعي لمحمود محمد هنا الذي تم إعداده في سنة )
داة الثانية فقد تمثلت في برنامج إرشادي 2011طرف الباحثة فروجة بلحاج في سنة)

 
ما اال

 
(، ا

عد من قبل الباحثتان، ومن هنا يمكننا وصف لرفع مستوى التوافق النفسي 
 
االجتماعي الذي ا

داتين كالتالي:
 
 اال
 مقياس التوافق النفسي الجتماعي: -  1  –  4  –  3

تم حساب الثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق: حيث كان يزيد الثبات في كلتا القسمين 
بعادهما عن  

 
 .0،498)التوافق النفسي والتوافق االجتماعي( با

 صدق المقياس المعدل في البيئة الجزائرية:    - 1  –  1  –  4  –  3
في  0،60، والصدق الذاتي كان يزيد عن 64،81تم حساب الصدق الظاهري للمقياس وقدر ب  

بعاده.
 
بعاده والقسم الثاني با

 
ول با

 
 كل من القسم اال

 صدق المقياس على عينة الدراسة الحالية:_
مقياس التوافق النفسي االجتماعي المعدل من طرف  لقد اتبعت الباحثتان في حساب صدق

 ( الطرق التالية:2011الباحثة فروجة بلحاج )
 _حساب الصدق بطريقة الصدق التمييزي ) صدق المقارنة الطرفية(:

 لحساب هذا النوع من الصدق اتبعت الباحثتان مجموعة من اإلجراءات تمثلت فيما يلي:
 إيجاد الدرجة الكلية لكل فرد.  -
فراد العينة البالغ عددهم  -

 
على  40ترتيب الدرجات الكلية التي حصل عليها ا

 
فرد تنازليا من اال

دنى.
 
 إلى اال
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اعتماد المجموعتين المتطرفتين في الدرجة الكلية، بمعنى تقسيمهم إلى قسمين بناءا على  -
على( و %27درجاتهم الكلية في المقياس فقسمت الدرجات إلى

 
دنى(،  )الثلث %27)الثلث اال

 
اال

فراد كل مجموعة 
 
صبح بذلك عدد ا

 
فراد واستبعدت نسبة  11فا

 
المتحصلين على درجات % 64ا

وسطى، وبعدها طبقنا اختبار "ت" لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي 
 المجموعتين كما يلي:
حصائية للمقارنة الطرفية للتحقق من صدق 03جدول رقم) (: يوضح المؤشرات ال 

 لختبار. ا

المجموعا
 ت

حجم 
العين 

 ة

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

مستوى  Fقيمة
 الدللة

قيمة
T 

درجة 
 الحرية

مستو
ى 

الدلل
 ة

المجموعة 
 العليا

11 69,63 3,77 0,14 0,70 15,6
0 

20 0،00
0 

المجموعة 
 الدنيا

11 18.43 4،16 

ن المتوسط الحسابي للمجموع
 
، واالنحراف 69.63ة العليا بلغ من خالل الجدول يتبين ا

 ما المتوسط الحسابي للمجموعة الدنيا بلغ 3.77المعياري بلغ 
 
واالنحراف المعياري بلغ  43.18، ا

ما قيمة "ت" لعينتين مستقلتين ومتجانستين قدرت ب 4.16
 
وهذا  0.01وهي دالة عند 15.60، ا

ن المقياس له القدرة على التمييز بين المجموعتين
 
 وهو مؤشر من مؤشرات الصدق.  يدل على ا

 _حساب صدق المقياس بطريقة التجانس الداخلي:
ول )التوافق     

 
وقد تم ذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للقسم اال

 النفسي( ومحاوره كما يلي:
ول )التوافق الن04جدول رقم )

أ
فسي (: يوضح معامالت الرتباط بين الدرجة الكلية للقسم ال

 ومحاوره(

التوافق 
 النفسي

اعتماد 
المراهق 

على 

إحساس 
المراهق 
 بقيمته

شعور المراهق 
 بحريته

شعور  
المراهق 
 باالنتماء

تحرر  
المراهق 

 من االنفراد

خلو المراهق من 
عراض 

 
اال

 العصابية
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 نفسه

الدرجة 
 الكلية

**0.42 **0.70 **0.70 **0.63 **0.56 **0.47 

 0.01** دالة عند
ول)التوافق النفسي( من خالل ا

 
ن قيم معامالت االرتباط بين محاور القسم اال

 
لجدول يتبين ا

ول )التوافق النفسي( كانت كلها دالة عند 
 
ن  0.01والدرجة الكلية للقسم اال

 
وهذا يدل على ا

ول )التوافق النفسي( وهو 
 
ول متناسقة فيما بينها ومع الدرجة الكلية للقسم اال

 
محاور القسم اال

 شرات الصدق. مؤشر من مؤ
كذلك تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للقسم الثاني )التوافق االجتماعي( 

 ومحاوره كما يلي:
(: يوضح معامالت الرتباط بين الدرجة الكلية للقسم الثاني ) التوافق 05جدول رقم)
 الجتماعي ومحاوره(

التوافق 
 الجتماعي

اعتراف 
المراهق 

بالمستويات 
 ماعيةاالجت

اك تساب 
المراهق 
للمهارات 
 االجتماعية

تحرر  
المراهق 

من الميول 
المضادة 
 للمجتمع

عالقات 
المراهق 
سرته

 
 با

عالقات 
المراهق 

في 
 المدرسة

عالقات 
المراهق في 

البيئة 
 المحلية

الدرجة 
 الكلية

**0.87 **0.74 **0.72 **0.75 **0.85 **0.69 

 0.01** دالة عند

ن قيم معامالت االرتباط بين محاور القسم الثاني)التوافق النفسي( من خالل الجدول يتبين 
 
ا

ن 0.01والدرجة الكلية للقسم الثاني )التوافق االجتماعي( كانت كلها دالة عند 
 
وهذا يدل على ا

محاور القسم الثاني متناسقة فيما بينها ومع الدرجة الكلية للقسم الثاني )التوافق االجتماعي( 
 ت الصدق. وهو مؤشر من مؤشرا

بعاد والدرجة الكلية للمقياس كما يلي:
 
 كذلك تم حساب معامالت االرتباط بين اال

بعاد والدرجة الكلية للمقياس06جدول رقم)
أ
 (: يوضح معامالت الرتباط بين ال

 التوافق االجتماعي التوافق النفسي التوافق النفسي الجتماعي
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 0.64** 0.86** الدرجة الكلية

 0.01** دالة عند
قسام( والدرجة الكلية 

 
بعاد )اال

 
ن قيم معامالت االرتباط بين اال

 
من خالل الجدول يتبين ا
قسام المقياس متناسقة مع الدرجة الكلية  0.01للمقياس كانت كلها دالة عند 

 
ن ا

 
وهذا يدل على ا

 للمقياس وهو مؤشر من مؤشرات الصدق.
 لية:حمثبات المقياس على عينة الدراسة ال - 2  –  1  –  4  –  3

 لحساب ثبات المقياس اعتمدت الباحثتان على الطرق التالية:
 _حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

"سبيرمان تم حساب ثبات المقياس باستعمال طريقة التجزئة النصفية عن طريق معادلة 
 وعليه فالمقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع.  0.82، فكانت قيمة معامل الثبات  براون"

 الثبات بطريقة كيودر ريتشاردسون:_حساب  
ننا نريد معرفة مدى اتساق  "كيودر ريتشاردسون"تم حساب ثبات المقياس باستعمال طريقة 

 
ال

قل من ثالثة بمعنى اثنان 
 
ن عدد البدائل هو ا

 
البنود لقياس التوافق النفسي االجتماعي، كما ا

و ال، وعليه نستطيع تطبيق معادلة 
 
، وقد بلغت در ريتشاردسون""كيوفاإلجابة تكون بنعم ا

وهي تشير إلى درجة مقبولة من االتساق الداخلي للمقياس،  0.79قيمتها لكل بنود المقياس 
 وعليه المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع.

رشادي:   -  2  –  4  –  3  البرنامج ال 
رشادي: - 1  –  2  –  4  –  3  مصادر بناء محتوى البرنامج ال 

وال اإلتيان بالجانب النظري وبعدها الجانب عند بناء محتوى برنامج إرشا
 
دي يجب على الباحث ا

جل 
 
التطبيقي، وإلتمامهما البد من اللجوء إلى عدة مصادر ومراجع ودراسات سابقة،وهذا من ا

هداف المرجوة. 
 
 اإلقناع والوصول إلى اال

ن البرنامج اإلرشادي يتم استق2004في هذا الصدد إذ يرى طه حسين عبد العظيم )
 
صاء ( ا

محتواه وبناءه من مصادر عدة منها، على سبيل المثال: اإلطار النظري الذي استهل الباحث منها 
جنبية ذات الصلة 

 
مادته العلمية حول الموضوع هدف البرنامج،الدراسات السابقة العربية واال

دوات المستخدمة في دراسته، وفي غيرها من الدراسات ا
 
لتي بموضوعه وبرنامجه، والمقاييس واال

فراد العينة 
 
لها عالقة بدراسته، والدراسة االستطالعية الميدانية التي تتم من خالل ا

االستطالعية، وكذلك تحليل محتوى البرامج اإلرشادية التي تم تطبيقها من قبل واالستفادة منها 
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ن محتوى البرامج اإلرشادية يخت
 
خذ بعين االعتبار ا

 
لف في عمل جلسات البرنامج اإلرشادي مع اال

فراد العينة.)طه حسين.  
 
هداف والعمر الزمني ال

 
 (386. ص2004باختالف المشكلة واال

وهذا ما كان في البرنامج الحالي حيث تحصلت الباحثتان على المادة العلمية للبرنامج من خالل 
اطالعهما على العديد من المصادر والمراجع والدراسات السابقة، إضافة إلى استفادتهما من 

العلمية، ومن خالل مشوارهما الجامعي، ومن المصادر والمراجع التي نهلت الباحثتان خبرتهما 
 منها:

ن البرامج التي تم مطالعتها كانت من 
 
الدراسات السابقة المتعلقة بالبرامج اإلرشادية، مع العلم ا

ول منها كانت عينة البرامج من تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية وطالب
 
 شقين، الشق اال

يمن محمد طه عبد العزيز)
 
مثال هذه البرامج نجد دراسة كل من ا

 
(، 2008الجامعة، من ا

مينة رزق)
 
ما الشق الثاني فهو البرامج الخاصة بتنمية بعض الجوانب ذات 2008ودراسة ا

 
(، ا

( والتي عنوانها فعالية 2009الصلة بالتوافق النفسي االجتماعي مثل: دراسة مصطفى رجب علي)
ي مقترح لتنمية الثقة بالنفس لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة، ودراسة عبد برنامج إرشاد

 (.2013هللا راتب شراب )
درجتهما 

 
وهناك بعض البرامج اإلرشادية التي خرجت عن نطاق الشقين السابقين، ومع ذلك ا

مثال دراسة فيصل )
 
والتي  (2016الباحثتين، لما كان لها من الفضل الذي ال يمكن إنكاره، من ا

كانت بعنوان فعالية برنامج إرشادي انتقائي تكاملي في تحسين التوافق النفسي وتقدير الذات 
يمن محمد طه عبد العزيز)

 
( التي كان عنوانها فعالية برنامج 2016لدى طالب الثانوية، ودراسة ا

إرشادي مدرسي في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالبات المرحلة المتوسطة 
( التي كان عنوانها فعالية 2017المملكة العربية السعودية، ودراسة هنا محمد محمود محمد)ب

باء متعددي الزوجات 
 
بناء اال

 
برنامج إرشادي جمعي في تحسين التوافق النفسي واالجتماعي لدى ا

( التي كانت بعنوان فعالية برنامج للتدريب على 2009في مدينة بطا، وكذلك نجد دراسة هاربل)
 مهارات االجتماعية في تحسين التوافق النفسي لدى المراهقين.ال

 وهناك عدة دراسات عربية وجزائرية تطرقنا إليها ولم يتم ذكرها.
هداف البرنامج:   - 2  –  2  –  4  –  3

أ
 ا

 الهدف العام:
ولى متوسط.

 
 _الرفع من مستوى التوافق النفسي االجتماعي لتالميذ السنة اال

هداف الخاصة:
أ
 ال
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فراد المجموعة اإلرشادية بمعلومات عن مفهوم التوافق النفسي االجتماعي، ومظاهره تزو   - 1
 
يد ا
ساليبه.

 
 وا
مساعدة التالميذ على التغلب على المشكالت المختلفة التي تواجههم بالتوافق النفسي  - 2

 االجتماعي في مرحلة المراهقة وتتطلب التوجيه واإلرشاد.
فراد المجموعة اإلرشا - 3

 
همية االسترخاء التنفسي وتدريبهم على بعض طرائق توعية ا

 
دية با
 االسترخاء وتشجيعهم على ممارستها يوميا.

محاولة استبدال الحوار الذاتي السلبي بحوار إيجابي يساعد في الرفع من مستوى التوافق  - 4
 النفسي االجتماعي.

ف حياتية واقعية من خالل ممارسة المهارات التي تم التدرب عليها خارج الجلسات في مواق  - 5
 وظائ ف عملية لنقل المهارات المك تسبة من القصدية إلى التلقائية. 

تطوير بعض جوانب الشخصية مثل تنمية الثقة بالنفس والشعور باالنتماء لدى التالميذ  - 6
ولى متوسط.

 
 السنة اال

 الفئة المستهدفة:    - 3  –  2  –  4  –  3
فراد المجموعة اإلرشادية تمثلت عينة الدراسة في تالميذ السن

 
ولى متوسط، وقد بلغ عدد ا

 
ة اال

عمارهم ما بين )  16)
 
 ( سنة.12-11(، التي كانت تتراوح ا

 مكان التطبيق: - 1  –  3-  2  –  4  –  3
 تم تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي في حجرة خصصها المركز للتطبيق.

 عدد جلسات البرنامج:   - 2- 3  –  2  –  4  –  3
سبوع تمثل عدد جلسات 

 
البرنامج اإلرشادي في ثالثة عشرة جلسة، بمعدل ثالثة جلسات في اال
سابيع المتبقية، وكانت مدة كل جلسة )

 
ول من بداية التطبيق، وجلستين في خمسة ا

 
( 60اال

 دقيقة.
 القائم على تنفيذ البرنامج:    - 3  –  3  –  2  – 4  -3

نفيذ الجلسات، وذلك من خالل تم تطبيق البرنامج من قبل الباحثتان، بحيث قامت باحثة بت
فراد المجموعة اإلرشادية، في حين قامت 

 
نشطة ال

 
عرض وتوضيح مختلف المعارف والمهارات واال

خرى بتدوين بعض المالحظات وهذا لغرض تقييم الجلسة.
 
 الباحثة اال

رشاد   - 4  –  3-  2  –  4  –  3 سلوب ال 
أ
 :  المتبع  ا

ثناء تنفيذهما للبرنامج اإل 
 
سلوب اإلرشاد الجماعي، وهذا لغاية اعتمدت الباحثتان ا

 
رشادي على ا

نه يتناسب مع خصائص المجموعة اإلرشادية، من حيث مستوى التشابه الموجود في 
 
ا
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مشكالتهم، إضافة إلى ذلك نفس العمر الزمني، ونفس المستوى التعليمي، ونفس المستوى 
 االقتصادي.

 برنامج:الخلفية النظرية والتطبيقية لل    - 5- 3  –  2  –  4  –  3
ثناء تطبيق البرنامج على خلفية نظرية تتمثل في نظرية اإلرشاد المعرفي 

 
اعتمدت الباحثتان ا

 السلوكي وفقا لمنظور ميكانبوم، وتم التنفيذ بطريقة جماعية.
رشادية المستخدمة في البرنامج:    - 6  -3  –  2  –  4  –  3 ساليب ال 

أ
 الفنيات وال

ن يحقق 
 
ي برنامج إرشادي ا

 
ساليب الالزمة ال يمكن ال

 
هدافه ما لم يستخدم الفنيات واال

 
ا

والمالئمة التي تسهم إلى حد كبير في تنفيذ البرنامج اإلرشادي، ويتضمن البرنامج اإلرشادي 
ساليب والفنيات اإلرشادية المعرفية والسلوكية 

 
المستخدم في الدراسة الحالية مجموعة من اال
هداف البرنامج، سبق وقد عرفنا بها 

 
في الفصل السابق، وسوف تقوم الباحثتان بعرض لخدمة ا

هم الفنيات المستخدمة فقط، وهي تتمثل كما يلي:
 
 ا

وقف  ،المحاضرات والمناقشة الجماعية، الحوار الذاتي، االسترخاء، التعزيز، السيكودراما
فراد 

 
نها تتناسب مع استعدادات وإمكانيات ا

 
فكار، لعب الدور، النمذجة، وهذا بهدف ا

 
اال

هداف الدراسة الحالية.المجمو
 
 عة اإلرشادية، ومع ا

دوات والوسائل المستخدمة:    -  7  – 3  –  2  –  4  –  3
أ
 ال

دوات تمثلت فيما يلي:
 
 عند تنفيذ البرنامج استخدمت الباحثتان مجموعة من اال

 جهاز فيديو وجهاز عرض باوربوينت.  -
 قصاصات.  -
 شريط مسجل.  -
 ومحتوياته وكذا ماهية التوافق النفسي االجتماعي.  مطويات توضح مفهوم البرنامج اإلرشادي  -
 جهاز كومبيوتر.  -

نظر الملحق رقم )
 
 (.01ومحتوى البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقه في الجلسات اإلرشادية ا

 
 عرض وتحليل ومناقشة فرضيات الدراسة:   –  4
ولى:  -  1  –  4

أ
 عرض وتحليل و مناقشة نتائج الفرضية ال

ن: يتوقع الباحثتان للتحقق من صحة الف
 
ولى التي تنص على ا

 
مستوى التوافق النفسي رضية اال

ولى متوسط منخفض.
 
 االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

 قامت الباحثتان بحساب اختبار "ت" لعينة واحدة كما يوضحه الجدول التالي:
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 (: يوضح اختبار "ت" لعينة واحدة لمستوى التوافق النفسي الجتماعي08جدول رقم )

حصائية  المعالجات ال 
بعاد

أ
 ال

المتوس العينة 
ط  

الحساب
 ي

النحرا
ف  

المعيار 
 ي

المتوس
ط  

 الفرضي

درجة  tقيمة  
الحرية 

df 

مستو
ى 

الدلل
 ة

 0.01 15 -  5.10 27 4.01 21.87 16 التوافق النفسي

  4.22 27 5.56 21.12 16 التوافق الجتماعي
- 

15 0.01 

التوافق النفسي 
 الجتماعي

16 42.81 5.55 54 - 
8.06 

15 0.01 

  
ن المتوسط الحسابي لبعد التوافق النفسي قدرت قيمته ب    :

 
، 21.87من خالل الجدول يتبين ا

ما اختبار "ت" لعينة واحدة 27، والمتوسط الفرضي قدرت قيمته ب    : 4.01بانحراف معياري 
 
، ا

، مما يعني وجود 15جة حرية وبدر  0.01، وهي دالة عند مستوى الداللة -5.10قدرت قيمتها ب   : 
ن مستوى التوافق 

 
فرق دال إحصائيا بين المتوسطين لصالح المتوسط الفرضي، وهذا يشير إلى ا

ن المتوسط الحسابي لبعد 
 
ولى متوسط منخفض، كذلك نالحظ ا

 
النفسي لتالميذ السنة اال

ط الفرضي قدرت ، والمتوس5.56، بانحراف معياري 21.12التوافق االجتماعي قدرت قيمته ب    : 
ما اختبار "ت" لعينة واحدة قدرت قيمتها ب    : 27قيمته ب        

 
، وهي دالة عند مستوى -4.22، ا

، مما يعني وجود فرق دال إحصائيا بين المتوسطين لصالح 15وبدرجة حرية 0.01الداللة 
و
 
ن مستوى التوافق االجتماعي لتالميذ السنة ا

 
لى متوسط المتوسط الفرضي، وهذا يشير إلى ا

ما بالنسبة للمتوسط الحسابي للمقياس ككل قدرت قيمته ب  :
 
، بانحراف معياري 42.81منخفض، ا

ما اختبار "ت" لعينة واحدة قدرت قيمتها ب  : 54، والمتوسط الفرضي فقد قدرت قيمته ب   : 5.55
 
، ا

دال  ، مما يعني وجود فرق 15وبدرجة حرية  0.01، وهي دالة عند مستوى الداللة -8.06
ن مستوى التوافق النفسي 

 
إحصائيا بين المتوسطين لصالح المتوسط الفرضي، وهذا يشير إلى ا

ولى متوسط منخفض. 
 
 االجتماعي لتالميذ السنة اال

فراد، كالشعور  
 
وهذا التوافق كغيره من المشاكل الخاصة بالصحة النفسية التي تواجه اال

فمثال التالميذ ذوي التوافق النفسي واإلحساس بصعوبة التوفيق بين الذات والحاجات، 
(، ويظهر 2011االجتماعي المنخفض يعانون من التوتر النفسي الدائم، وهذا ما تؤكده بلحاج )
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ظافر وفقدان 
 
ذلك من خالل سلوكياتهم وتصرفاتهم كممارسة سلوك العنف والعدوان وقضم اال

دراسة وضعف التحصيل الدراسي، الثقة بالنفس، ثم االنعزال عن الزمالء والغياب المستمر في ال
ولى متوسط 

 
سباب والعوامل التي تؤدي إلى انخفاض التوافق لدى تالميذ السنة اال

 
هم اال

 
ن ا

 
كما ا

تلك الفترة االنتقالية من الطور االبتدائي إلى الطور المتوسط التي يجد فيها التلميذ كل شيء 
زمالء والمساعدين التربويين، كما تعد متغيرا ابتداء من المنهاج الدراسي ومدرسيه وصوال إلى ال

نها تتراوح بين 
 
سنة تتميز  14و 12كبداية لمرحلة المراهقة المبكرة التي اتفق عليها الباحثون ا

نثى، 
 
بتناقض السلوك الطفيلي وبداية عالمات النضج في الظهور واك تمال وظائ فها عند الذكر واال

ب
 
رز مظاهر النمو في هذه المرحلة الجانب ففي بداية هذه المرحلة تحدث تغيرات حديثة، وا

كده ميخائيل معوض خليل 
 
 الغدد الجنسية في القيام بوظائ فها هذا ما ا

 
الجنسي، حيث تبدا

ن هذه المرحلة ال تعرف االستقرار ال من 1944)
 
(، وهذا ما الحظناه على عينة الدراسة، كما ا

سرية الناحية الفسيولوجية وال من الناحية االنفعالية، كما يرج
 
ع عدم االستقرار إلى العوامل اال

ساليب المعاملة 2000وخاصة طبيعة المعاملة الوالدية وهذا ما تؤكده المتاني )
 
ن ا

 
(، حيث ترى ا

من، ويترتب عليها 
 
باء تثير مشاعر الخوف وعدم الشعور باال

 
الوالدية المتبعة من قبل اال

شعور بانخفاض التوافق النفسي االضطراب النفسي واالجتماعي، وبالتالي تؤدي بهم إلى ال
و 
 
ساليب نجد الدالل، القسوة، الرفض، الشفقة...الخ، ا

 
االجتماعي لديهم، ومن بين هذه اال

م مثال وهذا تؤكده دراسة السميري 
 
و اال

 
ب ا

 
سرة كاال

 
فراد اال

 
حد ا

 
و غياب ا

 
كنتيجة لظاهرة الطالق ا

سرة، يجعل الفرد يشع2014)
 
فراد اال

 
حد ا

 
ن فقدان ا

 
من، وعدم الك فاية ( حيث ترى ا

 
ر بعدم اال

نها تمثل ضغوطا، ويشعر 
 
وعدم الثقة، مما يجعله يبالغ في تقدير المواقف التي يمر بها، على ا

ي فرد في توقع الخطر والشر سواء 
 
 ا
 
ك ثر قلقا ويبدا

 
بعدم القدرة على مواجهتها، مما يجعله ا

سرته، ويمتد هذا القلق والتوجس، وتوقع الشر في ال
 
م ال

 
حاضر والمستقبل، إضافة إلى لنفسه، ا

صدقاء وشخصية المراهق ونموه وصفاته الجسمية والبنية 
 
العوامل االجتماعية المتعلقة باال

يمن طه محمد عبد العزيز)
 
( التي 2016البدنية وحالته النفسية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ا

ما
 
ن طلبة المرحلة المتوسطة يعانون من سوء التوافق ودراسة ا

 
ن تشير ا

 
ل خمار التي تشير ا

 التالميذ المضطربين سلوكيا يعانون من مستوى منخفض من التوافق االجتماعي.
 عرض وتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  -  2  –  4

نه:
 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في  للتحقق من صحة الفرضية الثانية التي تنص على ا

ولى متوسط ترجع للجنس.التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ  
 
 السنة اال



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

343 

 

لعينتين مستقلتين ومتجانستين كما يوضحه الجدول "ت"قامت الباحثتان بحساب اختبار 
 التالي:

(: يوضح اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ومتجانستين لدللة الفروق بين 09جدول رقم )
ناث.  متوسطي درجات التوافق النفسي الجتماعي بين الذكور وال 

جات  المعال
حصائية  ال 

 

 
بعاد

أ
 ال

ناث= 3الذكور=   مستو fقيمة   13ال 
ى 

الدلل

 ة

درجة  tقيمة  
الحرية

df المتوس
ط 

 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

المتوس
ط 

 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

 14 0.40- 0.51 0.45 3.83 22.07 5.56 21.00 التوافق النفسي

التوافق 
 االجتماعي

24.33 3.78 20.38 5.75 3.49 0.08 1.11 14 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

44.66 1.52 42.38 6.09 10.20 0.007 1.19 13.44 

 ** غير دالة
ن المتوسط الحسابي للذكور بالنسبة لبعد التوافق النفسي قدر ب   :  من

 
، 21خالل الجدول يتبين ا

ما المتوسط الحسابي لإل5.56واالنحراف المعياري لهم قدر ب       : 
 
واالنحراف  22.07ناث قدر ب   :، ا

ما قيمة "ت" لعينتين مستقلتين ومتجانستين قدرت ب      : 3.83المعياري لهن قدر ب       :
 
 -0.40، ا

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   14عند درجة حرية 
 
وهي غير دالة إحصائيا، مما يعني ا

ما المتوسط الحسابي للذكور لبعد  بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في التوافق النفسي،
 
ا

ما المتوسط 3.78، واالنحراف المعياري لهم قدر ب        : 24.33التوافق االجتماعي  قدر ب   : 
 
، ا

ما قيمة "ت" لعينتين 5.75واالنحراف المعياري لهن قدر ب     :  20.38الحسابي لإلناث قدر ب    : 
 
، ا

وهي  غير دالة إحصائيا، مما يعني   14عند درجة حرية  - 1.11مستقلتين ومتجانستين قدرت ب     : 
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في التوافق 

 
ا

ما االجتماعي، 
 
واالنحراف  ،44.66المتوسط الحسابي للذكور بالنسبة للمقياس ككل قدر ب   : ا

ما ال1.52المعياري لهم قدر ب       :  
 
واالنحراف المعياري 42.38متوسط الحسابي لإلناث قدر ب     ، ا

ما قيمة "ت" لعينتين مستقلتين وغير متجانستين قدرت ب     : 6.09لهن قدر ب       :  
 
عند  1.19، ا



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

344 

 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين    13.44درجة حرية 
 
وهي  غير دالة إحصائيا، مما يعني ا

 اإلناث في التوافق النفسي االجتماعي. متوسطي درجات الذكور و
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق 

 
من خالل اختبار صحة هذه الفرضية تبين ا

ن المجموعة اإلرشادية تمثل 
 
النفسي االجتماعي ترجع للجنس، وتفسر الباحثتان هذه النتيجة ا

نهم متساوون تقريبا في مجتمعا متجانسا باعتبارهم عنصرا جديدا في المؤسسة التعل
 
ي ا

 
يمية، ا

الظروف االجتماعية واالقتصادية، إذ ينتمون لنفس البيئة ويتعرضون لنفس المثيرات بنفس 
 إلى إنشائها المجتمع إلشباع الحاجات 

 
المؤسسة التعليمية التي تعتبر ضرورة اجتماعية لجا

ن تعقدت 
 
سرة على إشباعها بعد ا

 
صبحت المدرسة النفسية والتربوية التي عجزت اال

 
الحياة، فا

مجتمعا صغيرا يعيش فيه التالميذ ليتلقوا العلم والمعرفة ويتعلموا االعتماد على النفس وتحمل 
داء الواجبات والتضحية في سبيل الحق 

 
المسؤولية واحترام القانون والتمسك بالحقوق وا

هدافها العامة باعتبار 
 
ها نسقا فرعيا ببقية والعمل، فالمدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية تحدد ا

نهم يعانون 
 
ن ا

 
نساق المجتمعية،كما ا

 
نساق التربوية والتعليمية والتي ترتبط جميعها باال

 
اال

بنفس الدرجة من الضغوط، والسبب في ذلك يرجع إلى التغيرات الجسمية والتوقعات 
لجديدة، االجتماعية والثقافية التي تفرض عليهم الك ثير من المطالب للتكيف مع ظروف البيئة ا

نه ال توجد فروق ذات  (2015وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع نتيجة دراسة عتو )
 
شارت ا

 
التي ا

نه 2008داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التوافق النفسي، ومع دراسة رزق )
 
سفرت ا

 
( التي ا
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في بعض المشكالت النفسية.

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  -  2
نه
 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  :لإلجابة على هذه الفرضية التي تنص على ا

 درجات  التوافق النفسي االجتماعي في القياس القبلي و القياس البعدي للمجموعة اإلرشادية.
قل من قامت الباحثتان بالتحقق من اعتدالية التوزيع لكال  

 
 القياسين بسبب صغر حجم العينة ا

ن كال القياسين يتوزعان طبيعيا، كما قامت الباحثتان باستخدام اختبار ت لعينتين 30
 
، وبما ا

 مرتبطتين كما يوضحه الجدول التالي: 
(: يوضح اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين لدللة الفروق بين متوسطي درجات 10جدول رقم )

 
أ
 ولى متوسط بين القياس القبلي و القياس البعدي.التالميذ السنة ال

المعالجات  
حصائية  ال 

بعاد
أ
 ال

درجة  tقيمة   القياس البعدي القياس القبلي
الحرية

df 

مستوى 
 الدللة

حجم 
ثير

أ
 التا
D  االنحراالمتوساالنحراالمتوسط
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ف  الحسابي
المعيار 

 ي

ط 
 الحسابي

ف 
المعيار 

 ي

التوافق 
 النفسي

دالة  15 -8.59 4.06 35.18 4.01 21.87
 إحصائيا

3.26 

التوافق 

 االجتماعي

دالة  15 -6.79 4.45 35.31 5.56 21.12

 إحصائيا

2.78 

الكلية  الدرجة
 للمقياس

42.81 5.55 70.50 3.88 16.40
- 

دالة  15
 إحصائيا

5.67 

 
ن المتوسط الحسابي لبعد التوافق النفسي في القياس القبلي قدر

 
ب   :  من خالل الجدول يتبين ا

، والمتوسط الحسابي لهذا البعد في القياس البعدي فقد 4.01، بانحراف معياري قدر ب   :21.87
ما اختبار ت لعينتين مرتبطتين فقد قدر ب : 4.0بانحراف معياري قدر ب  :  35.18قدر ب   : 

 
 -8.59، ا

نه هناك فروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في 
 
ي ا

 
بعد التوافق وهو دال إحصائيا، ا

ما بالنسبة للمتوسط الحسابي لبعد التوافق االجتماعي في 
 
النفسي لصالح القياس البعدي، ا

، والمتوسط الحسابي لهذا البعد في 5.56، بانحراف معياري قدر ب  : 21.12القياس القبلي قدر ب   : 
ما اخ4.45بانحراف معياري قدر ب  :  35.31القياس البعدي فقد قدر ب   : 

 
تبار ت لعينتين ، ا

نه هناك فروق بين القياس القبلي والقياس  -6.79مرتبطتين فقد قدر ب : 
 
ي ا

 
وهو دال إحصائيا، ا

ما بالنسبة للمقياس ككل فقد بلغ 
 
البعدي في بعد التوافق االجتماعي لصالح القياس البعدي، ا

، والمتوسط 5.55، بانحراف معياري قدر ب  : 42.81المتوسط الحسابي له في القياس القبلي 

ما اختبار ت 3.88بانحراف معياري قدر ب  :  70.50الحسابي له في القياس البعدي فقد قدر ب   : 
 
، ا

نه هناك فروق بين القياس القبلي  -16.40لعينتين مرتبطتين فقد قدر ب : 
 
ي ا

 
وهو دال إحصائيا، ا

ثر والقياس البعدي في التوافق النفسي االجتماعي لصالح القياس البعدي، 
 
ما بالنسبة لحجم اال

 
ا

ثير 5.67للمقياس ككل قدر ب      : 
 
ثير فإن حجم التا

 
كبر من  d، وبالرجوع إلى مستويات حجم التا

 
ا

وبالتالي فإن البرنامج كان فعاال في رفع مستوى التوافق النفسي ، كبير جدا، وهو 0.80
ولى متوسط.

 
 االجتماعي لدى السنة اال

ن المجموعة اإلرشادية قد تم الرفع من مستواهم في التوافق وتفسر الباحثتان هذه النتيجة، 
 
ي ا

 
ا

ساس 
 
ثرت بدرجة واضحة بالبرنامج اإلرشادي الجماعي الذي يهدف باال

 
نها تا

 
النفسي االجتماعي وبا
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ن مشاركة المجموعة اإلرشادية بفعالية في 
 
إلى رفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي، كما ا

ُمها البرنامج في حياتهم االجتماعية البرنامج والتعرض لخبرات جد حداث التي ُيعل 
 
يدة ومحاكاة اال

ن البرنامج حقق هدفه الرئيسي، 
 
ثر واضح في الرفع من مستوى توافقهم، مما يشير ا

 
كان له ا

وهذا من خالل فنيات متعددة ركزت على جوانب مختلفة من التوافق النفسي االجتماعي، 
نشطة ويضاف إلى ذلك ما تم في جلسات الب

 
رنامج من مناقشة جماعية والتركيز على زيادة اال

ك ثر تحكما 
 
قل توترا وا

 
فراد المجموعة اإلرشادية ا

 
نشطة غير السارة ليكون ا

 
السارة واالبتعاد عن اال

حداث والحقائق 
 
ن اال

 
في انفعاالتهم التي تؤدي إلى حدوث انخفاض التوافق، على افتراض با

حداث هي التي تؤدي إلى ليست هي التي تؤدي إلى انخفاض التو
 
افق ولكن النظرة إلى تلك اال

فراد 
 
تاح فرصة كبيرة ال

 
سلوب المناقشة الجماعية ا

 
انخفاض التوافق، عالوة على ذلك فإن ا

خرين، بحيث يعطيهم قدرة 
 
ي والمشورة لال

 
ن يقدم كل واحد منهم الرا

 
المجموعة اإلرشادية با

كبر على التفكير، وبهذا يشعر كل عضو في الجما
 
نه ذو فائدة، مما يزيد من ثقته بنفسه، ا

 
عة با

وهذا يؤدي إلى توسيع دائرة اهتمامات الفرد الفكرية، وكذا توسيع مجال إدراكه السيكولوجي، 
كده الخطيب )

 
( 1998(، كما يرى محمود )1998ومن ثم ضبط سلوكه االنفعالي تدريجيا وهذا ما ا

ن المناقشة الجماعية لموضوع مشترك تقلل من الخ
 
من فتتيح فرص التنفيس ا

 
وف وتشعر باال

حرزته المجموعة اإلرشادية هو عامل الرغبة الصادقة 
 
ن هناك عامل هام ا

 
والتفريغ االنفعالي، كما ا

ساس 
 
ن االنضمام إلى البرنامج كان في اال

 
في المشاركة الفعالة في الجلسات اإلرشادية، حيث ا
ك
 
فراد المجموعة اإلرشادية، وما ا

 
ن اإلقبال من قبل 1998ده زهران )بناءا على رغبة ا

 
( من ا

ثر 
 
مر هام وضروري لنجاح العملية اإلرشادية، كما كان الستخدام فنية االسترخاء ا

 
المسترشد ا

فراد المجموعة اإلرشادية،كما قامتا الباحثتان بإعداد شريط به 
 
كبير في التخفيف من التوتر لدى ا

نه كان لفنية موسيقى هادئة الستخدامه عند القيام بتمرينات ا
 
السترخاء المختلفة، إضافة إلى ا

ثير إيجابي في رفع مستوى توافق المجموعة اإلرشادية، كما ترى 
 
حل المشكالت المستخدمة تا

فراد المجموعة اإلرشادية ما هي إال نتاج 
 
عراض انخفاض التوافق التي يعاني منها ا

 
ن ا

 
الباحثتان ا

جواء البرنامج التي   طبيعي لفترة المراهقة، وهنا تؤكد الباحثتان
 
فراد العينة حينما عاشوا ا

 
ن ا

 
على ا

راء وتثمينها، وتفاعلهم مع فقرات البرنامج 
 
من والمرح والمشاركة واحترام اال

 
يغلب عليها اال

سهم ذلك في الرفع من 
 
المختلفة، ومع تحديد في كل جلسة قائدين على المجموعة اإلرشادية، ا

فراد مستوى التوافق ببعديه، وهذا باإلضاف
 
ة إلى العمل المك ثف الذي قامت به الباحثتان مع ا

ن الخبرات والتجارب 
 
يضا ا

 
ساس علمي دقيق، وترى الباحثتان ا

 
المجموعة اإلرشادية على ا

والمواقف التي هدف لها البرنامج من خالل اك تساب المهارات والمعرفة والتعرف على 
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ن يؤدي إلى الرفع م
 
نه ا

 
ن مستوى التوافق النفسي االجتماعي، االستراتيجيات المختلفة من شا

مر يعبر عن محصلة ما يمر به الفرد من تجارب 
 
ن التوافق النفسي االجتماعي في واقع اال

 
حيث ا

فراد في مجتمعه، وهذه 
 
وخبرات تؤدي به إلى تعلم كيفية إشباع حاجاته وتعامله مع غيره من اال

ن يتق
 
بل الفرد المواقف الجديدة في حياته، المهارات تكسب الفرد المرونة وعدم الجمود، وهو ا

ك ثر توافقا مع الوسط البيئي 
 
وتصدر منه استجابات مالئمة نحوها، وبالتالي يكون الفرد ا

ك ثر من الفرد الذي يتصف بالجمود العقلي والفكري والذي يؤدي 
 
واالجتماعي الذي يعيش فيه، ا

البرنامج اإلرشادي الجماعي  به إلى الشعور بالتوتر واالضطراب، وبذلك يمكن تفسير فعالية
فراد المجموعة اإلرشادية.

 
 وسببه في الرفع من مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى ا

( حيث 2010(، ودراسة عبير عبد الرزاق)2004حيث اتسقت هذه النتيجة مع دراسة الشويقي )
كدت هذه الدراسات فعالية استراتيجيات اإلرشاد السلوكي المعرفي في تحسين 

 
وتنمية مستوى ا

التوافق النفسي االجتماعي لدى العينات المختلفة، مما يعزز نتيجة الفرضية المتعلقة بتحقيق 
نها تتفق مع دراسة كل من 

 
الفروق بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ، كما ا

نه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المجموعتي2012مونسون )
 
شارت ا

 
ن ( التي ا

نها تتفق مع 
 
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في بعد التوافق النفسي، كذلك نجد ا

دمي )2009دراسة كل من هاربال )
 
مال خمار)2004( وا

 
( التي 2001( وديستيفانو)2017( وا

نه توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لدى 
 
شارت ا

 
ا

فراد المجم
 
يمن طه عبد العزيز)ا

 
(، 2016وعة اإلرشادية، كما تتفق مع نتيجة دراسة محمد ا

 (.2012وتختلف نتيجة هذه الفرضية مع دراسة خضرة حواس )
 خاتمة:  -  5

هم المواضيع التي احتلت مكانة في 
 
ن موضوع التوافق من ا

 
استخالصا لما تم عرضه نستنتج ا

خيرة لقيت  علم النفس وعلم النفس االجتماعي ونالت حيزا
 
كبيرا في الصحة النفسية، وهذه اال

اهتماما كبيرا من قبل الباحثين والمختصين، ومن خالل الدراسة التي قامت بها الباحثتان 
 توصلت إلى النتائج التالية:

ولى متوسط منخفض.  -
 
 مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

ين متوسطي درجات التوافق النفسي االجتماعي ترجع ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -
 للجنس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التوافق النفسي االجتماعي في القياس  -
 القبلي والقياس البعدي للمجموعة اإلرشادية لصالح القياس البعدي.
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من مستوى التوافق النفسي  مما يشير إلى وجود فعالية للبرنامج اإلرشادي الجماعي في الرفع
ولى متوسط.

 
 االجتماعي لدى تالميذ السنة اال

سفرت عنه نتائج الدراسة:  ولهذا الغرض
 
 صاغت الباحثتان التوصيات التالية في ضوء ما ا

ن له مشاكله النفسية واالجتماعية، وفهم مرحلة المراهقة بكل  -
 
ن نهتم بالمراهق، حيث ا

 
ا

بعادها ومتطلبات الن
 
 مو.مراحلها وا

سرة والمعلم على تقبل التلميذ المراهق وتشجيعه على تحمل المسؤولية واحترامه  -
 
حث اال

 واإلصغاء إليه.

االستفادة من نتائج هذه الدراسة في خدمات التوجيه واإلرشاد النفسي النمائي والوقائي  -
 والعالجي داخل المدرسة.

تشجيع نشر البحوث العلمية في تفعيل نتائج هذا البحث وغيره من البحوث العلمية، و -
وساط المعنية بهذه الدراسة، وبالتالي استثمارها في الواقع المعيشي.

 
 اال
خصائي النفسي في كل المراحل التعليمية، مع وضع حصص إرشادية تنمي  -

 
تفعيل دور اال

 الجوانب النفسية االجتماعية لدى التالميذ.
بالعملية التعليمية لحثهم على استخدام  عمل ندوات و ورشات عمل للمعلمين والمختصين -

و 
 
ساليب العلمية والفنيات المناسبة، واستخدام البرامج اإلرشادية لتحسين متغير الدراسة، ا

 
اال

قل من 
 
خرى، فالك ثير من المنتميين إلى العملية التعليمية لديهم إدراك ا

 
المتغيرات النفسية اال

هيل  
 
همية البرامج اإلرشادية والتا

 
 النفسي.المطلوب با

إجراء المزيد من البحوث حول فعالية البرامج اإلرشادية حول مشكالت نفسية واجتماعية  -
وتربوية عدة خاصة تلك التي تتعلق بقلق االمتحان، التوافق الدراسي، التسرب المدرسي، تعزيز 

 الثقة بالنفس...الخ.
 قائمة المراجع:   -  6
يمن محمد طه عبد العزيز وصباح رنا جمعة -1

 
(، فعالية برنامج إرشادي مدرسي في 2016) ا

تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية 
مريكية العربية العلوم 

 
كاديمية اال

 
ماراك مجلة علمية محكمة تصدر عن اال

 
السعودية، ا

 .21، العدد07والتكنولوجيا، مجلد  
مينة رزق ) -2

 
مشکالت طلبة المرحلة الثانوية وحجاتهم اإلرشادية: دراسة ميدانية على  (،2008ا

 ، العدد الثاني.24عينة من الطلبة من محافظة دمشق، مجلة جامعة دمشق، مجلد 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/13000.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/13000.pdf
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، دار عالم الك تب، 02جيه واإلرشاد النفسي، ط(، ك تاب التو1998حامد عبد السالم زهران )  -3
 القاهرة.

(، تقدير الذات وعالقته بالصالبة النفسية والضبط النفسي لدى متعلمي 2017حورية شرقي ) -4
الطور الثانوي المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا: دراسة ميدانية في بعض ثانويات والية 

طروحة دك توراه، جامعة محم
 
 د بوضياف بالمسيلة، الجزائر.المدية، ا

(، االتجاهات نحو المدرسة وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدي 2013حياة معاش ) -5
 تالميذ الثانوي، مذكرة ماستر في علم النفس االجتماعي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

المتغيرات المساعدة (، استراتيجيات اإلرشاد النفسي في تنمية بعض 2012خضرة حواس ) -6
طروحة دك توراه، جامعة الحاج 

 
ثر التدريب، ا

 
على التوافق النفسي: دراسة تجريبية لقياس ا

 لخضر، باتنة، الجزائر.
(، السلوك العدواني وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة 2013سامية بوشاشي )  -7

 تيزي وزو، الجزائر.  الجامعة، مذكرة ماستر في علم النفس االجتماعي، جامعة
حمد الجماعي ) -8

 
(، االغتراب النفسي االجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي 2013صالح الدين ا

 االجتماعي، د ط، دار زهران للنشر والتوزيع،  عمان.
 علم النفس اإلكلينيكي، د ط، الدار الجامعية، اإلسكندرية.  ،(1995عبد الرحمان العيسوي )  -9
، 1(، اإلرشاد النفسي: النظرية والتطبيق والتكنولوجيا، ط2004ه حسين )عبد العظيم ط -10

 دار الفكر العربي، القاهرة.
(، فعالية برنامج إرشادي مهني يستند إلى 2017عبد هللا العنتري وسالم حسين عياش ) -11

لعربية االتجاه النظري التطوري لرفع مستوى الوعي المهني لدى طالب الكليات التقنية بالمملكة ا
 .2، العدد  29السعودية، مجلة العلوم التربوية)كلية التقنية بتبوك(، مجلد  

(، التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى المراهق 2011فروجة بلحاج ) -12
 المتمدرس في التعليم الثانوي، رسالة ماجستير ، تيزي وزو، الجزائر.

خرون ) -13
 
(، الصحة النفسية والتوافق النفسي، د ط، دار المعرفة 2004محمد علي صبرة وا

 الجامعية، مصر.
(، فعالية برنامج إرشادي جمعي في تحسين التوافق النفسي 2017محمد محمود محمد هنا ) -14

باء متعددي الزوجات في مدينة يطا، رسالة ماجستير في اإلرشاد النفسي 
 
بناء اال

 
االجتماعي لدى ا

 ليل، فلسطين.والتربوي، جامعة الخ
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(، الموجز في الصحة النفسية، دار المعرفة الجامعية، 1998محمود عباس عوض ) -15
 اإلسكندرية.

(، فعالية برنامج إرشادي لتحسين التوافق النفسي لدى زوجات 2014نجاح السميري ) -16
بحاث )العلوم اإلنسانية(، مجلد 

 
العدد ، 28الشهداء في محافظات غزة، مجلة جامعة النجاح لال

06. 
ولى 2015هجيرة عتو ) -17

 
(، فعالية برنامج إرشادي مقترح في تحقيق النفسي لتالميذ السنة اال

 ثانوي، رسالة ماجستير في علم النفس انتقاء وتوجيه، تلمسان، الجزائر.

 المالحق: –  7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رشادي   (: يوضح01ملحق رقم )  في صورته النهائيةمحتوى البرنامج ال 

رقم 
 ةالجلس

عنوان 
 الجلسة

الفنيات  
 المستخدمة

مدة 
 الجلسة

  محتوى الجلسات
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حصة  01
 تعارف 

 المحاضرة  -
الحوار    -

والمناقشة 
 الجماعية

 
 
 
 
 د 60
 

_ بناء العالقة اإلرشادية القائمة على 
االحترام والتفهم والتقبل بين المجموعة 

 اإلرشادية والمرشدتين.
_ تعريف المرشدتين بنفسهما وبدورهما 

إلرشادي ومنح الفرصة للمسترشدين ا
نفسهم.

 
 للتعريف با

خذ المرشدتين بعض المعلومات  
 
_ ا

فراد المجموعة اإلرشادية 
 
الخاصة با

 وتدوينها في سجل.
فكار مشجعة 

 
_ توزيع مطوية تتضمن ا
 لاللتزام بحضور البرنامج.

_ توزيع العقد اإلرشادي على المجموعة 
 اإلرشادية.

فراد المجموعة على
 
حضورهم   _ شكر ا

كيد على ضرورة حضورهم للجلسة 
 
والتا

 القادمة.

عرض  02
محتوى 
 البرنامج

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة
 التعزيز   -

 
 
 
 

 
 
د 60  

 

هميته في 
 
التعريف بالبرنامج اإلرشادي وا

الرفع من مستوى التوافق النفسي 
 االجتماعي.

_ التعريف بالبرنامج اإلرشادي من 

ته ومكان انعقاده حيث عدد جلساته ومد
وزمن االنعقاد لكل جلسة وخطواته 

 وفنياته.
_ إعطاء المرشدتين رسالة واضحة 
ي  
 
همية تنفيذ البرنامج و احترام را

 
با

 المجموعة.
_ توزيع مطوية حول مضمون البرنامج 
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 اإلرشادي.

التعريف  03
بالتوافق 
النفسي 

االجتماعي 
 ومظاهره

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة
 عزيز الت  -

 
 
د 60  

 
 

فراد المجموعة اإلرشادية 
 
_ الترحيب با

ومناقشة ما جاء في المطوية المقدمة لهم 
 في الجلسة السابقة.

_ التعريف بالتوافق النفسي االجتماعي 
 وذكر مجاالته.

عراضه.
 
هم ا

 
 _ التعريف بسوء التوافق وا

_ عرض مظاهر التوافق النفسي 
 االجتماعي.

ساليب التوافق ا
 
لنفسي _ تلخيص ا

 االجتماعي في بعض العناصر.
_ توزيع مطوية حول التوافق النفسي 
هم ما تم تناوله كملخص.

 
 االجتماعي وا

_ تقديم واجب منزلي حول ذكر بعض 
 المواقف التي تحدث لهم سوء توافق. 
_ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرفة 

 مواطن القوة والضعف.
 _ تطبيق االسترخاء التنفسي.

هم الموافق _ تقديم  
 
واجب منزلي حول ا

التي تسيء إلى توافقهم النفسي 

 االجتماعي.
 

التدريب  04
على مهارات 
 االسترخاء

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة
 التعزيز  -

 
 

 
 
 

_ مناقشة الواجب المنزلي واإلجابة عن 
فراد المجموعة.

 
 استفسارات ا

 _ شرح معنى االسترخاء.
نوا 
 
هم ا

 
هميته._ ذكر ا

 
 ع االسترخاء وا

فراد المجموعة اإلرشادية على 
 
_ تدريب ا
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 د 60
 
 
 
 

 

 كيفية تطبيق هذا االسترخاء ومتى يتم.
 _ تطبيق االسترخاء الذهني.  

_ عرض فيديو حول كيفية تطبيق نوع 
خر من االسترخاء بالصوت والصورة. 

 
 ا

_ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرفة 
 مواطن القوة والضعف.

هم _ تقديم واجب  
 
منزلي حول حصر ا

النقاط التي استفادوا منها من خالل 
ممارسة هذه المهارة مع تكليفهم بممارسة 

 االسترخاء التنفسي. 
 

تنمية الثقة  05
 بالنفس

الحوار    -
 والمناقشة

- 
 السيكودراما

وقف    -
فكار.

 
 اال
 التعزيز  -

 
 
 
 
 
 
 د 60
 
 

_ مناقشة الواجب المنزلي واستفسار 
هم  

 
الصعوبات التي المجموعة حول ا

 واجهتهم.
 _ تعريف الثقة بالنفس,

سباب عدم الثقة بالنفس.
 
 _  ذكر ا

فراد المجموعة 
 
_طلب المرشدتين من ا

سباب التي تضعف ثقتهم  
 
معرفة اال
نفسهم.

 
 با

_ توضيح العالقة بين ضعف الثقة 

بالنفس وسوء التوافق النفسي 
 االجتماعي.

فراد 
 
 الثقة بالنفس لدى ا

 
_ تعزيز مبدا

فكار  المج
 
موعة عن طريق وقف اال
دت بهم إلى هذا.

 
 السلبية التي ا

فراد 
 
_ تعزيز القدرات واإلمكانيات لدى ا

 المجموعة.



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

354 

 

_ عرض فيديو حول خطوات كسب 
 الثقة بالنفس.

فراد العينة 
 
سئلة على ا

 
_ طرح بعض اال

 اإلرشادية حول ما تم فهمه من العرض.
 _ تطبيق االسترخاء الذهني.

قييم للجلسة لمعرفة _ توزيع استمارة ت
 مواطن القوة والضعف.

هم 
 
_ تقديم واجب منزلي حول حصر ا
نفسهم 

 
سباب التي تضعف ثقتهم با

 
اال

 )المجموعة اإلرشادية(.
 

مهارات حل  06
 المشكالت 

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة.
الحوار    -

الذاتي  
 االيجابي.

 
 
 
 د 60

_ مناقشة الواجب المنزلي السابق 
 استفسارات المجموعة.واإلجابة عن  

_ تذكير المجموعة بإستراتيجية الثقة 
بالنفس وهي كعنصر مهم في حل 

 المشكالت.
فراد المجموعة بمفهوم 

 
_ تبصير ا
 المشكالت.

_ تدريب المجموعة على خطوات حل 
 المشكلة.

فراد كيف 
 
_ عرض فيديو حول ا

 استطاعوا حل مشاكلهم.
 _ تطبيق االسترخاء التنفسي. 

تمارة تقييم للجلسة لمعرفة _ توزيع اس
 مواطن القوة والضعف.

_ تقديم واجب منزلي حول ك تابة 
مشكلة واجهها كل مشارك في البرنامج 

سبوع مع إعطاء الحلول 
 
خالل اال
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 والبدائل لها.

االهتمام  07
بالذات)بدن
 _ شخصية(

التوافق 
 الصحي

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة
 التعزيز  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 60
 
 
 
 
 
 

 

_ الترحيب بالمشاركين في البرنامج ثم 
مناقشتهم في الواجب المنزلي و اإلجابة 

 على استفساراتهم.
_ إثارة المرشدتين نقاش حول ) العقل 

 السليم في الجسم السليم(.
همية 

 
_ تعريف المجموعة اإلرشادية با

 الصحة البدنية.
همية العالقة بين صحة 

 
_ التعريف با

 ية.البدن والصحة النفس
فراد يتمتعون 

 
مثلة عن ا

 
_ عرض ا

بالصحة البدنية والنفسية وكيفية 
فراد يعانون عن طريق فيديو.

 
 تحقيقهما وا

_ تطلب المرشدتين من المجموعة 
 وصف ما تم فهمه من الفيديو.

سئلة للتعرف على نظرة   -  
 
طرح ا

ي قسم  
 
نفسهم وفي ا

 
المسترشدين ال

نفسهم( 
 
 يصنفون ا

لجلسة لمعرفة _ توزيع استمارة تقييم ل
 مواطن القوة والضعف.

هم 
 
_ تقديم واجب منزلي حول وصف ا
ي مشارك ولماذا يحبها 

 
رياضة يحبها ا

 وكيف يتم ممارستها.
 

التواصل  08
والتفاعل 
 االجتماعي

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة

 
 
 

فراد المجموعة ومناقشتهم 
 
_ الترحيب با

 جب المنزلي.في الوا
 _ التعريف باالنعزالية ومظاهرها.
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 التعزيز  -
الحوار    -

 الذاتي

ثار المرتبة عنهما. د 60
 
 _ ذكر اال

_ تشجيع الحوار الذاتي االيجابي لتغيير 
فكار السلبية.

 
 اال

_ التدريب على مهارات اإلصغاء 
 واالستماع.

_ طلب المرشدتين من المشاركين 
حد القصاصات ذلك عن طريق 

 
باختيار ا

حدهما المتحدث  
 
خر القرعة ليكن ا

 
واال

المستمع باالتفاق على اختيار موضوع ما 
 والتحدث فيه.

كد من 
 
_ تطبيق االسترخاء التنفسي للتا

 مدى إتقان هذه الفنية.
_ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرفة 

 مواطن القوة والضعف.
_ تقديم واجب منزلي حول ك تابة تقرير 
ذاتي عن االيجابيات في الشخصية وكيف 

 ستغاللها.يمكن تقويتها وا
 

التوافق  09
االجتماعي) 

مهارات 

التعاون مع 
خرين(

 
 اال

الحوار    -
 والمناقشة

 لعب الدور   -

 التعزيز  -

 
 
 

 
 
 
 د 60

_ الترحيب بالمجموعة والمناقشة في 
 الواجب المنزلي.

_ االنتقال إلى موضوع الجلسة الحالية 

خرسين 
 
الذي يتناول التعاون مع اال

ي كائ
 
 ن حي.كمطلب إنساني يحتاجه ا

_ إعطاء معنى التعاون ومتى يكون 
مطلوبا، ومتى يكونوا هداما 

مرفوضا؟) وتعاونوا على البر والتقوى وال 
 تعاونوا على اإلثم والعدوان(

_ تقديم عرض تمثيلي حول تقديم  
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خر.
 
 المساعدة لال

همية التعاون 
 
كيد ا

 
_ عرض فيديو لتا

 البناء.
_ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرفة 

 ن القوة والضعف.مواط
_ تقديم واجب منزلي حول وصف ما 
فكار ومشاعر 

 
ي مشارك من ا

 
يشعر به ا

حد وعندما يقدم له 
 
عندما يقدم مساعدة ال
خر مساعدة.

 
 شخص ا

 

الدافعية  10
 نحو النجاح

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة
التعزيز   -

 اإليجابي
 النمذجة  -

 
 
 
 
 
 
 
 د 60
 
 

 
 

واإلجابة عن   _ مناقشة الواجب المنزلي
فراد المجموعة اإلرشادية.

 
 استفسارات ا

_ تقديم محاضرة حول الدافعية نحو 
 النجاح عن طريق باور بوينت.

فراد 
 
_ تعزيز قيمة الدافعية لدى ا

 المجموعة.
_ تقوم الباحثتين بتقسيم المشاركين 

إلى مجموعتين فرعيتين في 
ول حول تحديد 

 
نشاطين)النشاط اال
هداف والثاني حو

 
ولويات(.اال

 
 ل تحديد اال

فراد المجموعة حول 
 
_ مناقشة ا
 النشاطين. 

كد من 
 
_ تطبيق االسترخاء الذهني للتا

 مدى إتقان المشاركين لهذه الفنية.
هم النجاحات التي 

 
_ عرض فيديو حول ا

 حققها علماء ومشاهير في العالم. 
_ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرفة 
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 مواطن القوة والضعف.
واجب منزلي حول ممارسة   _ تقديم

دقائق يعتمد على   10نشاط لمدة 
مل، التخيل، الحوار  

 
االسترخاء، التا

 الذاتي واتخاذ القرار مع شرح كل عنصر.
 
 

التوافق  11
الدراسي  
همية 

 
)ا

التفاعل 
الصفي 

 المدرسي (

 المحاضرة  -
الحوار    -

 والمناقشة

 
 
 
 
 
 
 
 
د 60  

 
 

ى _ مناقشة الواجب المنزلي واإلجابة عل
 استفسارات المجموعة اإلرشادية.

_ إلقاء محاضرة علمية قصيرة ومبسطة 
 حول الطرق الصحيحة للتعلم.

 _ مناقشة ما تم عرضه في المحاضرة.
فراد المجموعة اإلرشادية على 

 
_ تعليم ا

فنية اإلصغاء لشرح المعلم في الصف 
 المدرسي.

 _ تطبيق االسترخاء التنفسي.
فراد

 
المجموعة   _ تطلب الباحثتين من ا

نشطة المقدمة لهم.
 
 المشاركة في بعض اال

_ عرض فيديو حول فنية اإلصغاء  
 وتنظيم الوقت.

_ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرفة   

 مواطن القوة والضعف.
_ تقديم واجب منزلي حول حدد: متى 
نجز 

 
تنجز واجباتك... ، قيم نفسك : ا
حل 

 
واجباتي...، واتخذ القرار: ا

 واجباتي ...
 

_ الترحيب بالمشاركين ومناقشة   المحاضرة   -التدريب  12
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على مهارة 
 إدارة الوقت

الحوار    -
 والمناقشة

 
 
 
د 60  

 
 
 

 الواجب المنزلي.
 _ تطبيق االسترخاء التنفسي.
همية الوقت.

 
 _ التحدث عن ا

فراد المجموعة 
 
سئلة على ا

 
_ طرح ا

 اإلرشادية عن كيفية تنظيم وقتهم.
نظيم الوقت _ التحدث عن كيفية ت

مثل.
 
 واستغالله بالشكل اال

_ تدريب المشاركين على إتقان مهارة 
 الفراغ.

 
 تنظيم الوقت ومال

_ تبصير المشاركين بإيجابيات تنظيم 
 الوقت والمحافظة على مواعيد الدراسة.
_ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرفة 

 مواطن القوة والضعف. 
ة _ توزيع استمارة تقييم للجلسة لمعرف

 مواطن القوة والضعف.
كيد على 

 
فراد المجموعة والتا

 
_ شكر ا

 حضورهم للجلسة القادمة.
 

الجلسة   13
 الختامية

الحوار    -
 والمناقشة

 التعزيز  -

 
 

 
 
 
 د 60

_ شكر المجموعة اإلرشادية على مدى  
 تعاونهم في إتمام هذا البرنامج.

_ تقييم ختامي للبرنامج من خالل حصر 
هم النقاط التي تم

 
االستفادة منها،   ا

هم النقاط التي تشكل لهم 
 
ومناقشة ا
 غموض.

_ القيام بالقياس البعدي للمجموعة 
اإلرشادية من خالل توزيع مقياس 

 التوافق النفسي االجتماعي.
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_ توزيع شهادات شكر وتقدير للمجموعة 
 مدير المتوسطة.ول اإلرشادية

_ شكر المساعدين التربويين على 
جل التسهيالت التي تم ت

 
قديمها من ا

 إتمام هذا البرنامج.
فراد المجموعة 

 
_ شكر كل من ا

اإلرشادية وحثهم على المثابرة واالجتهاد 

مع تمنياتنا لهم بالتوفيق في مسارهم 
الدراسي، كذلك شكر مدير المتوسطة 

 وكل المساعدين التربويين.
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رشاد النفسي بين التكوين والممارسة ال رشاد واقع ال  عملية لدى مستشار التوجيه وال 

 المدرسي والمهني
رشاد المدرسي والمهني لولية توقرت(  )دراسة ميدانية على عينة من مستشاري التوجيه وال 

 الجزائر  –ط.د. بدوي زينب جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي  
 الجزائر -د. دبار حنان جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي 

 مقدمة:
لنفس هو العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر النفسية وجوانب شخصية الفرد، حيث ال يعتبر علم ا

يقتصر هذا العلم على فرع واحد بل يشمل عدة فروع شاملة جميع الجوانب الحياتية للفرد، 
فنجد الفروع النظرية المتمثلة في )علم النفس العام، علم النفس الفارق، علم النفس االرتقائي، 

جتماعي، علم نفس الشواذ علم نفس الحيوان( وعلم النفس الفروع التطبيقية علم النفس اال
المتمثلة في )علم النفس التربوي، علم النفس الصناعي علم النفس التجاري، علم النفس 
و ما يطلق عله باإلرشاد النفسي ، 

 
اإلكلينيكي، علم النفس االرشادي(. و علم النفس اإلرشادي ا

مشكلة حيث يعمل على مساعدته على حل مشكالته و التغلب عليها يهتم بالفرد و ليس بال
سري و الهني و االجتماعي و التربوي ، كما 

 
بمفرده و يشمل عدة مجالت اإلرشاد الديني ، و اال

خر في 
 
ن علم النفس اإلرشادي هو عالقة يعمل فيها الشخص على مساعدة ا

 
عرفه انجلش فيري با

شمل ذلك مجاالت التوافق واإلرشاد التربوي والمهني فهم مشاكله والسعي إلى حلها ، وي
( .و عرف اإلرشاد النفسي توسعا كبيرا في المؤسسات التربوية  و 2005واالجتماعي )الداهري، 

هميته في دراسة مشكالت التالميذ و تحقيقهم للتكيف المدرسي  ، و ذلك بتكليف 
 
ذلك ال

ه الخدمات اإلرشادية و العمل على تجسيدها مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني بهذ
داء  مهامه ، لذلك 

 
بناء على برامج و حصص تكوينية  يتلقاها في الجامعة و في المراكز خالل ا

جاء هذا الطرح إلظهار واقع اإلرشاد انفسي بين التكوين و الممارسة العملية لدى مستشار 
 التوجيه في المؤسسات التربوية 

شكالية:-1  ا 
ستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني عضو فعال في المؤسسات التربوية ، نظرا يعتبر م

خرى تقنية 
 
ربع محاور) اإلعالم و -للمهام المسندة إليه مهام إدارية و ا

 
نفسية ، و المتجسدة في ا

التقويم و التوجيه و اإلرشاد ( ، لذلك صارت عالقة مستشار التوجيه مع التالميذ ال تقتصر على 
توجيههم فقط و إنما مساعدتهم على فهم ذواتهم و حل مشكالتهم و الصعوبات الدراسية التي 
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تعيق توافقهم الدراسي من خالل اإلرشاد النفسي  ، و تقدم هاته الخدمة  في المؤسسات التربوية  
بناء على برنامج و استعمال عدة تقنيات جماعية منها و فردية و ذلك بهدف الممارسة العملية 
الجادة و الفعالة و الناجحة من خالل القيام بالعمليات اإلرشادية و التك فل النفسي و الحصص 
و مراكز التوجيه 

 
تى هذا ، من خالل التكوين الذي تلقاه في الجامعة ا

 
اإلرشادية  مع التالميذ  و يتا

طراف المسؤولة عن هذا التكوين لتحسين و ت
 
و الندوات و اللقاءات التكوينية مع اال

 
جويد ا

 اإلرشاد النفسي . ولذلك جاء تساؤل الدراسة كالتالي:
ما مدى تطابق واقع اإلرشاد النفسي بين التكوين والممارسة العملية لدى مستشار التوجيه 

 واإلرشادي المدرسي والمهني؟
هداف الدراسة:-2
أ
 ا
سسات التعرف على الدور اإلرشادي لمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني في المؤ-

 التربوية.
إلق  اء الض  وء عل  ى مدى تطابق التك  وين ال  ذي تلق   اه مستشار التوجيه في الجامع  ة ومركز -

 التوجيه وم  دى تطابق  ه م  ع الممارسة الميدانية في المؤسسات التربوية. 
 بويةالتعرف على العقبات التي قد تواجهه في القيام باإلرشاد النفسي في المؤسسات التر-
همية الدراسة:-3
أ
 ا
همية العينة التي يتم دراستها والمتمثلة في مستشار التوجيه -

 
هميتها من ا

 
تستمد هذه الدراسة ا

واإلرشاد المدرسي نظرا لدوره المهم في مساعدة التلميذ على حل مشكالته والتكيف مع الوسط 
 المدرسي.

ال وهو واقع اإلرشاد ا-
 
همية الموضوع التي يتم دراسته ا

 
لنفسي في المؤسسات التربوية بين ا

داء هذه الخدمة بفاعلية 
 
همية التكوين في ا

 
التكوين والممارسة العملية ومدى توافقهما ومدى ا

 ونجاح  
 مفاهيم الدراسة:-4  
رشاد النفسي:-4-1  تعريف ال 

يعد اإلرشاد النفسي فرع من فروع علم النفس التطبيقي، يعتمد في وسائله على فروع متعددة من 
لم النفس كعلم النفس النمو، وعلم النفس االجتماعي، وعلم النفس المرضي وكذا علم النفس ع

التربوي وعلم النفس عمل وتنظيم والقياس النفسي، وذلك بهدف مساعدة الفرد وتشجيعه على 
لمعرفة ذاته، ودراسة شخصيته من جوانبها المختلفة )النفسية، العقلية واالنفعالية(، وتحديد 

 (2000وحاجاته في ضوء معرفته بنفسه. )كامل،    مشكالته
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عملية بناءة تهدف إلى مساعد الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته يعرفه حامد زهران:  4-1-1
ويعرف خبراته وينمي امكاناته ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه ولكي 

هدافه وتحقيق الصحة النفس
 
ية والتوافق شخصيا وتربويا ومهنيا يصل الى تحديد وتحقيق ا
سريا. )زهران،  

 
 ( 2002وزواجيا وا

التي يقدمها اختصاصيون في  (: الخدمات1980تعريف الجمعية المريكية لعلم النفس )4-1-2
ساليب دراسة السلوك اإلنساني خالل مراحل نموه 

 
علم النفس اإلرشادي وفق مبادئ، وا

كيد 
 
الجانب االيجابي في شخصية المسترشد واستغالله المختلفة، ويقدمون خدمات لهم لتا

لتحقيق التوافق لديه، بهدف اك تساب مهارات جيدة تساعد على تحقيق مطالب النمو والتوافق 
فراد في المراحل العمرية 

 
مع الحياة، واك تساب قدرة اتخاذ القرار، ويقدم اإلرشاد لجميع اال

سرة والمدرسة  
 
 (2007والعمل. )الفسفوس،  المختلفة وفي مختلف المجاالت، اال

رشاد :)4-1-3 وهو عملية مساعدة  (I.R.T.A.Cتعريف رابطة الطاولة المستديرة العالمية لال 
فراد نحو التغلب على عقبات نموهم الشخصي التي تعترضهم، وكذلك مساعدتهم نحو تحقيق 

 
اال

فضل لذواتهم ومصادرهم الشخصية عن طريق توفير خبرات نمائية تعلي
 
بو النمو اال

 
مية. )ا

 (2009زعبزع،  
رشاد المدرسي والمهني: 4-2 سالك التربية الوطنية تعريف مستشار التوجيه وال 

 
حد ا

 
وهو ا

بموجب هذا المنصب يقوم المستشار بمهام "التوجيه واإلعالم والتقويم...الخ". وللقيام بذلك 
ن يكون حاصال

 
و شها يجب ا

 
خصائي نفسي تقني، ا

 
حد الشهادات التالية: ا

 
دة الدولة على ا

و ليسانس في علم 
 
و شهادة ليسانس في علم النفس بجميع فروعه، ا

 
لمستشار في التوجيه، ا

و شهادة التخرج من المركز الوطني لتكوين إطارات التربية الوطنية، 
 
االجتماع بجميع فروعه، ا

 (.1994نمط مفتش التوجيه المدرسي. )عبد الرحمن بن سالم، 
 التكوين:   4-3
نه النشاط الخاص باك تساب وزيادة المعرفة ومهارة فيليبو:  Fillipoعرف 4-3-1

 
التكوين على ا

داء عمل معين ومقصود بالمعرفة هنا نوع وكم المعلومات والحقائق التي يعرفها الفرد 
 
الفرد ا

داء الواجب والعمل 
 
ما المهارة فيقصد بها القابلية على ا

 
 51ويستوعبها من عمل معين، ا

قل ما يمكن من الطاقة والجهد. )الهيتي،  بالمستويات المطلوبة  
 
 (2003من الك فاءة با

خر: 4-3-2
 
هو عملية شاملة معقدة تتناول جميع التدابير الالزمة إليصال الفرد الى وضع تعريف ا

يخوله باالطالع بوظيفة معينة وانجاز المهام التي تطلبها وجعله قادرا على متابعة عمله. )الحلبي، 
1982) 
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و بتلك من العملية:  الممارسات4-4-  
 
داء العادي لنشاط معين، عملية التقيد بهذه ا

 
تدل على اال

 قواعد العمل. )موسوعة الالند(
 الدراسات السابقة:  -5
رشادي 1991دراسة الطويرقي سنة 5-1 هدفت :  بعنوان مدركات المرشدين لطبيعة العمل ال 

ي ، ودلك تبعا الختالف المؤهل الدراسة إلى معرفة مدركات المرشدين لطبيعة العمل اإلرشاد
العلمي والمرحلة التعليمية وسنوات الخبرة وعدد الطالب بالمدارس ،استخدم الباحث 
استمارتين لمدركات المرشدين لعملهم واستمارة معلومات عن المرشد شملت عينة الدراسة 

كة المكرمة جميع المرشدين المتفرغين والعاملين في المدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة م
شارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية دالة بين المرشدين المؤهلين وغير المؤهلين 

 
وجدة ، وا

هيل 
 
شارت إلى وجود فروق إحصائية بين المرشدين تبعا الختالف سنوات الخبرة والتا

 
، كما ا

شارت الدراسة إلى إحساس المرشدين ببعض المعوق
 
ات التي العلمي في المرحلة التعليمية ، كما ا

داء عملهم اإلرشادي . )الطويرقي، 
 
 (1991تقف حاجزا في سبيل ا

رشادية في مؤسسات التعليم 2002دراسة فنطازي كريمة 5-2 ": بعنوان تقويم العملية ال 
هدفت الدراسة إلى تقويم العملية اإلرشادية في مؤسسات التعليم الثانوي وذلك من الثانوي 

ن تعيق القائمين بالعمل خالل الكشف عن مختلف النقائص ال
 
نها ا

 
تي تشملها والتي من شا

داء مهامهم كما يجب محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية: 
 
هل تتوفر لدى  -اإلرشادي عن ا

ي ما يؤهلهم 
 
المرشدين االستعدادات الشخصية والتكوين المهني واإلعداد العلمي الالزمين ا

ي حد قد يؤثر وجود نق
 
داء مهامهم؟ والى ا

 
ائص في هده العناصر على فعالية مهامهم؟ وهل ال

تترتب على ذلك معاناة نفسية يعيشها المرشدين؟ وتم صياغة الفرضيات التالية: يتفق المرشدين 
داء مهامهم. يتفق 

 
على وجود نقائص تخص االستعدادات الشخصية لديهم تعيقهم على ا

داء مهامهم. يتفق المرشدون المرشدين على وجود نقائص تخص إعدادهم المهني تعيقهم على 
 
ا

داء مهامهم 
 
نهم يعانون نفسيا نتيجة وجود نقائص في الجوانب السالفة الذكر تعيقهم على ا

 
على ا

،وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي والعينة تمثلت في المرشدين المعنيين بمؤسسات التعليم 
داة تم  48لثانوي بوالية قسنطينة ،وقد بلغ عددهم  

 
عداد الباحثة مرشدا واال

 
ثلت في استبيان من ا

ربعة محاور ويضم  يتكون
 
ن العبارة 30من ا

 
خيرة كانت على شكل سؤال مفتوح  عبارة حيث ا

 
اال

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : _ اغلب المرشدين يعانون من صعوبات مهنية فيما 
 
 
كاديمي وتدريبهم المهني وكدا انعدام المحيط ا

 
عدادهم اال

 
و البيئة المهنية المالئمة يخص ا

نهم يتمتعون بالسمات والمهارات الشخصية الالزمة 
 
داء مهامهم ، في حين يرون ا

 
المحفزة على ا
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ن هذه النقائص والصعوبات تسبب لهم معاناة تظهر على شكل 
 
داء هذه المهنة كما يرون ا

 
ال

خرى.
 
دى بهم ذلك إلى القيام بمهام ا

 
 (2017)قزوي،   إحباط وقلق داخل المؤسسة حتى لو ا

رشاد النفسي والمدرسي و مدى توفر  1988دراسة "المفدي: )5-3 وضاع ال 
أ
( بعنوان ا

رشادي بالمدارس  وضاع الضوابط و المعايير المهنية للعمل ال 
 
التي هدفت إلى التعرف على ا

 اإلرشاد النفسي والمدرسي، والتعرف على مدى توفر الضوابط والمعايير المهنية للعمل اإلرشادي
 94بالمدارس وقد استخدم الباحث استمارة خاصة لهذا الغرض تم توزيعها على عينة مكونة من 

ن 
 
ظهرت نتائج الدراسة ا

 
بالمائة من المرشدين غير المختصين في علم النفس مما  19مرشد وا

جعل الباحث يقدم توصيات هامة منها ضرورة القيام بدراسة تقويمية شاملة لإلرشاد المدرسي 
 (.1988ام باختيار المرشدين وإقامة دورات تدريبية للقائمين بالعمل. )الشهري،  واالهتم

رشاد التربوي في المدارس:  2006دراسة البرديني 5-4 هدفت من الدراسة إلى بعنوان واقع ال 
التعرف على الواقع اإلرشاد التربوي في المدارس التابعة للحكومة ووكالة الغوث الدولية في 

 
 
برز المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين والحلول المناسبة ولتحقيق محافظات غزة وا

سئلة التالية: ما الواقع اإلرشاد التربوي في تلك المدارس؟ وما دور 
 
هداف الدراسة ثم وضع اال

 
ا

المرشد التربوي فيها. ثم هل هناك اختالف في المشكالت التي يواجهها المرشدون التربويون في 
ة تغزي لمتغير الجنس، المنطقة التعليمية وجهة اإلشراف والمرحلة واستخدم المدارس الحكوم

)مرشدا ومرشدة في مدارس  269الباحث المنهج الوصفي التحليلي وبلغت عينة الدراسة )
)فقرة .موزعة على ثالثة مجاالت هي :  45الحكومة والوكالة واعد الباحث استبانة مكونة من )

باإلعداد والتدريب ، واإلدارة والهيئة التدريسية ، وظروف عمل مجال المشكالت التي تتعلق 
ولويات 

 
المرشدين وقد توصلت الدراسة إلى نتائج التالية، هناك اتفاق وتباين في ترتيب ا

المشكالت التي تواجه المرشدين وبالنسبة للمجاالت اتضح انه جميع مجاالت االستبانة مرتبطة 
رجة الكلية لالستبانة . وقد حصل مجال اإلدارة على نسبة مئوية ارتباطا ذو داللة إحصائية مع الد

ول، ومجال المشكالت في ظروف  92مقدارها )
 
)%وهي نسبة كبيرة جدا واحتملت الترتيب اال

)%وهي نسبة كبيرة واحتملت الترتيب الثاني.  87عمل المرشدين حصل على نسبة مئوية )
)%وهي نسبة كبيرة  76بة مئوية مقدارها )ومجال مشكالت اإلعداد والتدريب وحصل على نس

واحتلت الترتيب الثالث، هناك اتفاق في بعض مجاالت المشكالت التي يواجهها المرشدون في 
المدارس الحكومية والمدارس وكالة الغوث ومنها مجال المشكالت اإلعداد والتدريب وظروف 

يرات( وإما مجاالت التي اختلفت عمل المرشدين واإلدارة والهيئة التدريسية )تعزى لبض المتغ
وصت الدراسة 

 
فيها فهي مجال اإلدارة والهيئة التدريسية. ويعزي لعامل الجنس ولصالح الذكور وا
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همها: 
 
زيادة اهتمام لبرامج اإلرشاد التربوي في المدارس والتركيز على تدريب  -بعدة توصيات وا

هيل المرشدين. 
 
قل لكل تعيين مرشدين تربويين بحيث يكون ا -وتا

 
لمرشد التربوي على اال

نشطة المدرسية  -مدرسة بدال من المرشد التربوي لمدرستين، 
 
تفعيل دور المرشد من خالل اال

 (2006واإلذاعة المدرسية وصحف الحائط والمجاالت المدرسية. )البرديني،  
جراءات الدراسة الميدانية:  -6  ا 
 منهج الدراسة:  -6-1

لمنهج الوصفي الذي يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة اعتمدنا في هذه الدراسة على ا

وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها 
 (.2007للدراسة الدقيقة )بوحوش،  

 العينة:  -6-2
مستشار توجيه لإلرشاد المدرسي  25عينة الدراسة وخصائصها: شملت الدراسة الميدانية 

 هني بوالية تقرت كما هو موضح في الجدول التالي:والم

فراد العينة الجنس
 
 النسبة المئوية عدد ا

 16% 4 ذكور 

 %84 21 إناث

 %100 25 المجموع

ن عدد الذكور بالنسبة للعينة االستطالعية بلغ )01من خالل الجدول رقم )
 
( من 04( نالحظ ا

ي بنسبة مئوية )مجموع مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي لوالية 
 
( وبلغ عدد %16تقرت ا

ي بنسبة مئوية )21اإلناث )
 
( ونستنج من هنا ال يوجد تجانس في العينة من حيث %84( ا

 الجنس.
فراد العينة حسب الحالة االجتماعية02الجدول )                                   

 
 (: يوضح توزيع ا

فراد العينة الرتبة 
 
 النسبة المئوية عدد ا

 %72 18 تشار توجيه مس

مستشار رئيسي 
 للتوجيه

07 28% 

 100% 25 المجموع
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ن عدد مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 02من خالل الجدول رقم )
 
( نالحظ ا

ي بنسبة مئوية )18لوالية تقرت برتبة مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني بلغ )
 
( %72( ا

ي بنسبة مئوية )07يسين بلغ )وبلغ عدد المستشارين الرئ
 
 (.%28( ا

فراد العينة حسب مكان اإلقامة.03الجدول رقم )                                  
 
 ( يوضح توزيع ا

فراد العينة التخصص  
 
 النسبة المئوية عدد ا

 %44 11 علم النفس

 %32 08 علم االجتماع

 %24 06 علم التربية

 %100 25 المجموع

ن عدد مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 03ول رقم )من خالل الجد
 
( نالحظ ا

ي بنسبة مئوية )11الدراسين تخصص علم النفس بلغ )
 
( وبلغ عدد المستشارين %44( مستشار ا

ي بنسبة مئوية )08الدارسين علم االجتماع )
 
(، وبلغ عدد المستشارين الدارسين علم %32( ا

ي بنسبة مئوية06التربية )
 
 (.%24)  ( ا

داة جمع البيانات:-7
 
 ا

داة 
 
دب التربوي والدراسات السابقة في مجال اإلرشاد النفسي، تم إعداد ا

 
بعد االطالع على اال

قياس لواقع اإلرشاد النفسي بين التكوين و الممارسة العملية لدى مستشار التوجيه و اإلرشاد 
وفق مقياس ليكرت السداسي ( عبارات ،حيث يتم التصحيح 10المدرسي و المهني موزعة في )

التدريج )غير موافق بشدة، غير موافق ، غير موافق بدرجة ضعيفة ، موافق بدرجة ضعيفة 
 (6-5-4-3-2-1،موافق، موافق بشدة(، ويتم التصحيح بإعطاء العبارات الدرجات التالية )

 الخصائص السيكوميترية للمقياس:  -8

 : صدق المقياس: 8-1
 طرفية )الصدق التمييزي(:صدق المقارنة ال-8-1-1

ي 
 
تستخدم هذه الطريقة في حساب الصدق من خالل قدرته على التمييز بين طرفي المقياس ا

بين المجموعتين الدنيا والعليا، وهذه الطريقة تستخدم في حساب الصدق التكويني وص    دق 
خذنا نسبة 

 
 ن طرفي التوزيعم % 27المحتوى، حيث قمنا بترتيب درجات افراد العينة تنازليا وا

(25X27 /100)  وقمنا بحساب الفرق باختبار " ت " بين متوسطي المجموعتين، كما هي
 موضحة في الجدول التالي:
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 ة للمقياس.( يوضح صدق المقارنة الطرفي04جدول )                                      

ن قيمة )ت( المحسوبة )
 
( وهي دالة عند مستوى داللة 9.35من خالل الجدول رقم )*( وجدنا ا

ن المقياس قادر عل 0.05
 
ى التمييز بين طرفيه االعلى واالدنى مما يؤكد على صدق مما يشير على ا

 المقياس.
 ثبات المقياس:8-2
ساسية عددها ) الدراسة عينة على المقياس تطبيق  بعد   

 
( مستشار التوجيه واالرشاد 25اال

 البيانات هذه قمنا بتفريغ بعدها استجاباتهم، ثمب  المتعلقة البيانات جمع تم  المدرسي و المهني،
لفا معامل درجة لمعرفة، (spssواالجتماعية اإلنسانية للعلوماإلحصائية  مج )الحزمةبرنا في

 
 ا

نه: ،كرونباخ
 
هم من و الذي يعرف ا

 
درجات  من المكَون لالختبار الداخلي االتساق مقاييس ا

لفا مركبة ،
 
 البند تباينات نسبةفازدياد  ،بنود االختبار بتباين ثبات كرونباخ يربط ومعامل ا

وللتحقق من (، 2003)مقدم،   .الثبات معامل انخفاض  يؤدي إلى الكلي، التباين إلي بالنسبة
  ثبات المقياس تم استخدام الطرق التالية:

لفا كرونباخ: 8-2-1
أ
 معامل ا

غلب 
 
لفا كرونباخ، ويعتمد ا

 
للتحقق من ثبات مقياس الدراسة، تم االعتماد على طريقة معامل ا

 (، كما هو مبين في الجدول التالي:SPSSهذا المعامل مثل )الباحثين على برامج جاهزة لحساب  
 المقياس معامل    Cronbach's Alpha: يبين قيمة  (05) جدول رقم                                

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات المتغير

العوامل الخمسة الكبرى  
 للشخصية

10 0.52 

ن المقياس يتمتع 0.52ات للمقياس )من خالل الجدول يتضح ان معامل الثب
 
(، وهذا يدل على ا

ساسية.
 
 بدرجة جيدة ومقبولة من الثبات، تطمئننا إلى تطبيقه على عينة الدراسة اال

 العدد المؤشر 
F sig 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية 

قيمة  
اختبار 
 "ت" 

مستوى 
 الداللة 

العوامل  
الخمسة  
الكبرى  

 للشخصية 

7.2 07 علوي
9 

0.19 28.71 2.81 12 

9.35 0.000 
 07 سفلي

39.42 1.13 
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:  -9 
ول وتحليلها ومناقشتها:  -9-1

أ
ول على ما يلي: ما هو عرض نتائج التساؤل ال

 
ينص التساؤل اال

اد النفسي بين التكوين والممارسة العملية لدى مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي واقع اإلرش
 والمهني لدى مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني؟

 التكوين النظري لمستشار التوجيه ضعيف في ميدان الممارسة النفسية ( يوضح  06والجدول )
 النسبة التكرار  

 %20 5 غير موافق بشدة

 %  4 1 فقغير موا

 %  8 2 موافق بدرجة ضعيفة

 %  36 9 موافق

 %  32 8 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع

ن نسبة       
 
عاله ا

 
ن التكوين النظري  %36يظهر الجدول ا

 
من مستشاري التوجيه يصرحون با

الذي يتلقونه في مجال الممارسة النفسية ضعيف عن ما يقوموا به في منصب عملهم، و كذلك 
ن التكوين ضعيف و ال يؤهلهم للقيام بالممارسة النفسية  ( يوا32%)

 
بينما  فقون بشدة على ا

التكوين بعيد عن الواقع , وال ، و يفسر ذلك إلى  % 20يقول البعض منهم عكس ذلك بنسبة 
نه 
 
يمكن االستفادة منه ك ثيرا في التطبيق العملي خاصة في مجال العمل اإلرشادي ، إضافة إلى ا

نواع المقابالت , خاصة المقابالت الفردية  يوجد نقص كبير
 
في الدروس المتضمنة إجراء مختلف ا

و الجماعية ونظريات العالج ,و في تطبيق الروائز و االختبارات ,و العملية اإلرشادية والتحكم في 
ن المعلومات سطحية و غير متعمقة في 

 
مراحلها ، و المشكالت السلوكية و المدرسية كما ا

 رى المستشارون وج ود نقص في المستشارين  المختصي ن في الجانب التخصص حيث ي
في طرق التعامل    اإلرشادي، مع قلة خبرتهم وتكوينهم البيداغوجي ويعاني بعضهم من صعوبات

مع  التالميذ الدروس .إضافة إلى عدم وجود تنسيق بين مستشاري القطاع الواحد و  كذا بين 
سرة و المدرسة بشكل العام و  

 
  المستشارين بشكل خاص.اال

 التكوين الجامعي كاف لقيام مستشار التوجيه بالعمل اإلرشادي( يوضح  07الجدول رقم )
 النسبة التكرار  

 %12 3 غير موافق بشدة
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 %60 15 غير موافق

 %  4 1 غير موافق بدرجة ضعيفة

 %  8 2 موافق بدرجة ضعيفة

 %  8 2 موافق

 %8 2 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع

ن نسبة   
 
عاله ا

 
ن التكوين الجامعي  %60يظهر الجدول ا

 
من مستشاري التوجيه يصرحون با

ي %12وحده غير كافي لممارسة بالعمل اإلرشادي ،و كذلك )
 
( يوافقون بشدة يدعمون را
بينما  زمالئهم من المستشارين التكوين الجامعي غير كاف و ال يؤهلهم للقيام للعمل اإلرشادي

ن %8بنسبة ضعيفة جدا قدرت ب 20م عكس ذلك بنسبة يقول البعض منه
 
، و يفسر ذلك إلى ا

المستشارين الذين طبقت عليهم الدراسة من تخصصات مختلفة كما يبين ذلك الجدول رقم 
( منهم بتخصص علم النفس ومنهم بتخصص علم االجتماع ومنهم بتخصص علم التربية 04)

ن التكوين الجامعي لهاته التخصص الثا
 
لثة مختلفة تماما حيث نجد علم النفس و علوم ،حيث ا

التربية تهتم  بالجانب النفسي  للفرد و العمل اإلرشادي  و الممارسات لنفسية  حيث تشتمل 
فراد و 

 
مقاييس تفيده في القيام بمهامه على عكس علم االجتماع الذي يهتم بالسلوك االجتماعي لال

ين الجامعي وحده غير كاف للقيام بمهامه و خاصة المجتمعات و العالقات االجتماعية  فن التكو
 العمل اإلرشادي  . 

ك ثر من المعارف العملية 
 
وكذلك التركيز في التكوين الجامعي على التزويد بالمعارف النظرية ا

والمهارات التي يحتاجونها في العمل اإلرشادي في الميدان وكذلك قلة التدريبات الميدانية وقصر 
 مدة التربص.

مستشار التوجيه الذي تم توظيفه حديثا في واقعه الحالي غير مؤهل ( يوضح  08ل رقم )الجدو
 للعمل بالمؤسسات التربوية

 النسبة التكرار  

 %20 5 غير موافق بشدة

 %24 6 غير موافق

 %  4 1 غير موافق بدرجة ضعيفة

 %  20 5 موافق بدرجة ضعيفة
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 %  12 3 موافق

 %20 ط5 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع

ن نسبة 
 
عاله ا

 
ن مستشار التوجيه و اإلرشاد  %24يظهر الجدول ا

 
من مستشاري التوجيه يقرون با

المدرسي و المهني الذي تم توظيفه حديثا غير مؤهل للقيام بالعمل في المؤسسات التربوية، و 
ي زمالئهم من المستشارين في حين )%20كذلك )

 
ن 20%( يدعمون را

 
( موافقون وبشدة على ا

لمستشارين الجدد غير مؤهلين للعمل بالمؤسسات التربوية ، و يفسر ذلك بنقص الممارسة ا
الوظيفية و خاصة في الجانب النفسي الخاص بالعمل اإلرشادي الذي يتطلب مؤهالت و إجراءات 
خاصة ، و لذلك وجب يمروا بفترة تكوينية  و كذا دورات تكوينية دورية للتعرف على مهام 

ه و المشكالت النفسية و التربوية التي يعانيها التالميذ خاصة في مرحلتي مستشار التوجي
 المتوسط و الثانوي
يتلقى مستشاري التوجيه المعينين التكوين الالزم في مركز التوجيه ( يوضح  09الجدول رقم )

 الذي يؤهلهم للعمل في الميدان
 النسبة التكرار  

 %12 3 غير موافق بشدة

 %28 7 غير موافق

 %  8 2 ير موافق بدرجة ضعيفةغ

 %  16 4 موافق بدرجة ضعيفة

 %  28 7 موافق

 %8 2 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع

ن نسبة 
 
عاله ا

 
ن  %28يظهر الجدول ا

 
التكوين الذي يتالقاه  من مستشاري التوجيه يصرحون با
في ذلك بدرجة   ،و يؤيدهم  مستشاري التوجيه الجدد في مركز التوجيه يؤهلهم للعمل في الميدان

ن هذا التكوين كاف و مؤهل %16ضعيفة نسبة كذلك )
 
( من المستشارين و يوافقون بشدة على ا

( من المستشارين غير %28( ، في حين نجد )%8للعمل في المؤسسات التربوية نسبة )
ن 
 
ن التكوين بمركز التوجيه كاف للمعيين حديثا لممارسة عملهم و يفسر ذلك إلى ا

 
 موافقين على ا

البرنامج التكويني المسطر من طرف  مركز التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني يحيط بجميع 
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مهام مستشاري التوجيه )اإلعالم ، التوجيه و اإلرشاد و التقويم ( و كذا المناشير و القوانين 
و المتعلقة بهذه المهام و ال يركز على العمل اإلرشادي فقط  و كيفية اجراء المقابالت اإلر 

 
شادية  ا

و 
 
و كيفية فهم و متابعة و عالج مشكالت التالميذ الدراسية ا

 
تطبيق الروائز و االختبارات النفسية  ا

و 
 
و تقنيات إلتقان الممارسات النفسية بشكلها التام و الناجح ك تقنية اإلصغاء ا

 
السلوكية ا
 االسترخاء ..

تلقى صعوبات في القيام بالعمل اإلرش( يوضح  10الجدول رقم )
 
 ادي:ا

 النسبة التكرار  

 %20 5 غير موافق بشدة

 %44 11 غير موافق

 %  4 1 غير موافق بدرجة ضعيفة

 %  12 3 موافق بدرجة ضعيفة

 %  20 5 موافق

 %  100 25 المجموع

 
ن نسبة 

 
عاله ا

 
نهم ال يتلقون صعوبات في  %44يظهر الجدول ا

 
من مستشاري التوجيه يقرون با

ي زمالئهم من %20ت التربوية، و كذلك )العمل اإلرشادي في المؤسسا
 
( يدعمون را

نهم يتلقون صعوبات في القيام بالعمل اإلرشادي  ، و 20%المستشارين في حين )
 
( يصرحون با

داء العمل اإلرشادي ببساطة فنجد بعض 
 
يفسر ذلك إلى نقص اإلمكانيات المادية و المعنوية ال
داء مهامه ، و

 
االختبارات النفسية  لمساعدته   كذا ال يملك المستشارين ال يملك مك تب خاص ال

في التشخيص في بعض الحاالت و كذلك نجد مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي والمهني 
يعاني من نقص تكوين في هذا الجانب  و قلة الدورات و اللقاءات التكوينية للتطوير و التجديد 

خرى اإلعالم او التو
 
و المهام اإلدارية ، كذلك نقص الوعي فيصب جل اهتمامه في المهام اال

 
جيه ا

حد التالميذ 
 
سري و التربوي  بالدور اإلرشادي يجعلهم يعرقلون سير عمله كإجراء مقابلة مع ا

 
اال

و إجراء حصص جماعية تحسيسية فهذا ما 
 
و خالل الحصص الدراسية ا

 
وقات الفراغ ا

 
خالل ا

داء عملهم اإلرشادي .
 
 يجعلهم يتلقون صعوبات في ا

 مستشار التوجيه فنيات المقابلة اإلرشادية:  ( يوضح يتقن11ل رقم )الجدو
 النسبة التكرار  
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 %8 2 غير موافق بشدة

 %16 4 غير موافق

 %  24 6 غير موافق بدرجة ضعيفة

 %  28 7 موافق بدرجة ضعيفة

 %  8 2 موافق

 %16 4 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع

ن نسبة 
 
عاله ا

 
نهم يتقنون من م %28يظهر الجدول ا

 
ستشاري التوجيه موافقون بدرجة ضعيفة  با

( غير %24)من المستشارين في  % 16فنيات المقابلة اإلرشادية و يوفقونهم بشدة نسبة 
ي  المستشارين في حين )

 
نهم ال يتقنون فنيات 20%موافقون بدرجة ضعيفة على را

 
( يصرحون با

لمقابالت اإلرشادية بشكل منتظم و ذلك المقابالت اإلرشادية  ، و يفسر ذلك صعوبة برمجة ا
نظرا للبرنامج الدراسي المك ثف للتلميذ و كذا صعوبة برمجة متابعة جميع الحاالت التي تتطلب 
المساعدة اإلرشادية و عندها برمجتها فإن يعض التالميذ ال يواظبون على موعد المقابلة اإلرشادية  

يضا هذا النقص في  ، وظهور بعض المهام الطارئة لمستشار التوجيه
 
حيان و يرجع ا

 
في بعض اال

نها تتفرع حول جميع المهام و 
 
جريت فا

 
قلة التكوين و الندوات و اللقاءات التكوينية و إذا ا

 .التوثيق و التنظيم لعمل المستشار و يهمل الجانب اإلرشادي عامة و المقابلة اإلرشادية خاصة 
استعمال تقنيات الفحص )المقابلة،   مستشار التوجيه  ( يوضح يستطيع12الجدول رقم )

 المالحظة، االختبارات(
 النسبة التكرار  

 %  4 1 غير موافق بشدة

 %20 5 غير موافق

 %  8 2 غير موافق بدرجة ضعيفة

 %  28 7 موافق بدرجة ضعيفة

 %  28 7 موافق

 %12 3 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع
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ن نسبة 
 
عاله ا

 
نهم يتقنون تقنيات من مستشار  %28يظهر الجدول ا

 
ي التوجيه موافقون با

من المستشارين  % 12الفحص )المقابلة ، المالحظة ، االختبارات ...( و يوفقونهم بشدة نسبة 
ي  المستشارين في حين )%28)في 

 
نهم ال 20%( موافقون بدرجة ضعيفة على را

 
( يصرحون با

..( وقد يرجع تفسير ذلك لعدم تقنيات الفحص )المقابلة ، المالحظة ، االختبارات .يتقنون 
ك فاية تكوينهم حيث يفتقر للتربصات والتكوينات على استعمال تقنيات الفحص كالمقابلة 
واالختبارات النفسية واستبيان الكشف عن الميول واالستعدادات الدراسية والمهنية هذا 

لفية النظرية باإلضافة إلى وجود مستشارين ذوي تخصص علم االجتماع والذين ال يملكون الخ

لإلرشاد والتوجيه و تقنيات الفحص المستعملة في العمل اإلرشادي ، كذا يعانون صعوبات  في 
محيط عملهم مثل افتقار معظمهم إلى مك تب خاص والئق وعدم مساندة ومساعدة التالميذ في 

ساتذة ومستشاري التربية وقد يرجع ت  انجاز مهامهم
 
طراف عديدة كالمدراء واال

 
فسير من قبل ا

م   ذلك إلى ازدواجية اإلشراف التي يخضع لها المرشد وكذا عدم تحديد طبيعة
 
منصبه )إداري ا

بيداغوجي( مما يؤدي إلى عدم تفهم الك ثيرين لطبيعة مهنة مستشاري التوجيه و اإلرشاد 
المدرسي و المهني  مما ينتج عنه العديد من التجاوزات والصعوبات في ممارسة مهامه عامة و 

 ل اإلرشادي خاصة .العم
 يتلقى مستشار التوجيه تكوين مك ثف للقيام بالعمل اإلرشادي بنجاح( يوضح  13الجدول رقم )

 النسبة التكرار  

 %24 6 غير موافق بشدة

 %48 12 غير موافق

 %  12 3 غير موافق بدرجة ضعيفة

 %  12 3 موافق

 %4 1 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع

ن
 
عاله ا

 
من مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني ال   %48نسبة  يظهر الجدول ا

يتلقون تكوين مك ثف يجعلهم يقومون بالعمل اإلرشادي بنجاح و يؤدهم في ذلك و بشدة نسبة 
ن التكوين  يؤيدونهم بدرجة ضعيفة % 12من المستشارين و نسبة  24%

 
،  و يفسر ذلك ا

تخدم اإلرشاد النفسي إال بصفة بسيطة ، و بالنسبة  الجامعي يكون مبني على مقاييس نظرية و ال
لتكوين بعد التعيين في الوظيفة يكون مشبع من الجانب النظري فاقد للجانب الميداني فنجد 
و الحصص اإلعالمية و التوجيه و التقويم كيفية 

 
تكوين المستشار يكون حول المناشير الوزارية ا
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مل اإلرشادي و تقنياته و كيفية التعامل مع تنظيم العمل و المك تب هاملين في ذلك الع
 مشكالت التالميذ في الوسط المدرسي .

قوم بها( يوضح  14الجدول رقم )
 
 يتجاوب التالميذ بسهولة للحصص اإلرشادية التي ا

 النسبة التكرار  

 %  4 1 موافق بدرجة ضعيفة

 %  76 19 موافق

 %20 5 موافق بشدة

 %  100 25 المجموع

 
ن  يظهر الجدول 

 
ن جميع المستشارين موافقين بدرجات متفاوتة على ا

 
عاله ا

 
التالميذ يتجاوبون ا

من مستشاري التوجيه  %76معهم بسهولة في الحصص اإلرشادية التي يقمون بها، فنجد 
ي زمالئهم من المستشارين %20موافقون على هذا البند، وكذلك )

 
( يوافقون بشدة ويدعمون را

ي ان الممارسة العملية لل
 
ناجحة بالنسبة لهم وكذلك بقية المستشارين يوفقونهم   عمل اإلرشاديا

ي بنسبة ضعيفة جدا قدرت ب 
 
ن ممارستهم للعمل اإلرشادي مع التالميذ %4الرا

 
و يفسر ذلك با

ناجحة و ذلك نظرا لوجودهم في الميدان و تعاملهم المستمر مع التالميذ و  تطبيقهم للعملية 
نفسهم في هذا المجال من خالل احتكاكهم اإلرشادية  في المؤسسات التر

 
بوية من خالل تطوير ا

و معرفتهم بخصائص التالميذ حيث  بالزمالء و خاصة القدماء وذلك لطول خبرتهم في الميدان 
يعرض المستشارون حاالت التالميذ  التي قد واجهوا فيها صعوبات و يحاولون إيجاد حلول لها , 

تي يرغبون في مناقشتها منها تقنية االسترخ اء ،و التفريغ ،و كما تعرض بعض تقنيات اإلرشاد ال
يام التكوينية تساعد المستشارين في تطوير 

 
جماعة الكالم... و إجراء البعض من   الملتقيات واال

 مهمة اإلرشاد ومعرفة احتياجات التالميذ. 
 ميذالبرنامج التكويني معد ومصمم للتك فل النفسي بالتال( يوضح  15الجدول رقم )

 النسبة التكرار  

 %12 3 غير موافق بشدة

 %36 9 غير موافق

 %  8 2 غير موافق بدرجة ضعيفة

 %  20 5 موافق بدرجة ضعيفة
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 %24 6 موافق

 %  100 25 المجموع

ن نسبة  
 
عاله ا

 
ن البرنامج التكويني الذي يخضع له مستشار التوجيه و  %36يظهر الجدول ا

 
با

من ( %24س معد و مصمم للتك فل النفسي بالتالميذ في حين )اإلرشاد المدرسي و المهني لي
ن هذا البرنامج معد لهذا الغرض، و نسبة 

 
مستشاري التوجيه يصرحون بعكس ذلك و يعتبرون ا

يهم بدرجة ضعيفة و يفسر ذلك الهتمام الدولة بالتك فل النفسي بالتالميذ 20%)
 
( يدعمون را

رجاء العالم عام
 
خيرة في ا

 
ة و الوطن خاصة )جائحة كورونا ، و الحرائق و جراء الحوادث اال

يام التكوينية و البرامج للتك فل 
 
الكوارث الطبيعية... ( و لهذا تم القيام ببعض الملتقيات و اال

النفسي بالتالميذ في جميع المستويات من خالل حصص جماعية و مقابالت فردية و استغالل 
 كل الوسائل و التقنيات للقيام بهذه المهمة .

 الخالصة:
ن واقع اإلرشاد النفسي بين التكوين و الممارسة العملية لدى 

 
توصلت الدراسة الحالية إلى ا

مستشار التوجيه مختلف تماما و ذلك نظرا العتماد التكوين النظري في الجامعة و مراكز التوجيه 
يجد مستشار  فيكون  و كذا  نقص التربصات الميدانية  و اللقاءات و الدورات التدريبية و لذلك

التوجيه في واقع ميداني مع العديد من المهام )اإلعالم ، التقويم ، التوجيه و اإلرشاد( و العديد 
داء خدمة 

 
من المهام اإلدارية و لذلك نجد مستشار التوجيه يعاني العديد من الصعوبات في ا

 اإلرشاد النفسي .
ن: 

 
ظهرت النتائج ا

 
 وا
 ضعيف في ميدان الممارسة النفسية  التكوين النظري لمستشار التوجيه-1
 التكوين الجامعي وحده غير كافي لممارسة بالعمل اإلرشادي.-2
مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني الذي تم توظيفه حديثا غير مؤهل للقيام بالعمل -3

 في المؤسسات التربوية إال بعد إجراء العديد من الدورات التكوينية والتدريبية.
 وين الذي يتالقاه مستشاري التوجيه الجدد في مركز التوجيه يؤهلهم للعمل في الميدان.التك-4
 .مستشاري التوجيه ال يتلقون صعوبات في العمل اإلرشادي في المؤسسات التربوية-5
 بنسبة ضعيفة.  مستشاري التوجيه يتقنون فنيات المقابلة اإلرشادية-6
نهم يتقنون-7

 
 تقنيات الفحص )المقابلة، المالحظة، االختبارات(  مستشاري التوجيه موافقون با

مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ال يتلقون تكوين مك ثف يجعلهم يقومون -8
 .بالعمل اإلرشادي بنجاح
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 التالميذ يتجاوبون مع مستشاري التوجيه بسهولة في الحصص اإلرشادية التي يقمون بها.-9
خضع له مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ليس معد البرنامج التكويني الذي ي-10

 ومصمم للتك فل النفسي بالتالميذ.
 ومن خالل هاته النتائج نقترح التوصيات التالية:

 التوصيات والقتراحات:
اإلك ثار من الدراسات الخاصة بعلم النفس والممارسة العملية له في جميع الجوانب الحياتية -

 جانب التربوي.للفرد وخاصة في ال
 اجراء تكوينات وتدريبات الميدانية للمختصين بعلم النفس في جميع القطاعات.  -
تدريب الطلبة والمختصين بعلم النفس بجميع مجاالته على تطبيق التقنيات الخاصة بالفحص  -

 والتشخيص والعالج لتسهيل الممارسة الميدانية لعملهم.
 فس وفروعه وإحداث تغيرات فيها.تطوير التكوين الجامعي لطلبة علم الن

  اعتماد الجانب التطبيقي واإلك ثار من التربصات الميدانية لطلبة علم النفس.
 قائمة المراجع: 

(. واقع اإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية ومدارس وكالة 2006احمد اسماعيل البرديني. )-1
 .05جيستر.  الغوث الدولية بمحافظات غزة )دراسة مقارنه(، رسالة ما

 باريس: منشورات عويدات بيروت.  .H.Qالمجلد الثاني.الفلسفية موسوعة الالند. )بال تاريخ(.  -2
:)المهارات المهنية لالختصاصي النفسي العيادي وعالقته ببعض (.  2017جعيقة قزوي. )-3

 جامعة الجزائر.  سمات الشخصية والرضا الوظيفي.
(. القاهرة، مصر: علم 3)المجلد ط توجيه واإلرشاد النفسيال(.  2002حامد عبد السالم زهران. )-4

 الك تب.
 لبنان: منشورات كويدات.  تدريب الموظف.(.  1982حسن الحلبي. )-5
 (.1)المجلد ط  ادارة الموارد البشرية(.  2003خالد عبد الرحيم الهيتي. )-6
عمل اإلرشادي في (. مدركات المرشدين المدرسين لطبيعة ال1991سالم عبد هللا الطويرقي. )-7

م القرى.
 
 المدارس المتوسطة والثانوية رسالة ماجيستر غير منشورة. السعودية: جامعة ا

حمد كامل. )-8
 
 القاهرة: مركز اإلسكندرية للك تاب.  التوجيه واإلرشاد النفسي.(.  2000سهير ا

ساليبه الحديثة(.(.  2005صالح حسن الداهري. )-9 ان: دار عم  علم النفس االرشادي )نظرياته وا 
 وائل للطباعة والنشر والتوزيع.
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بو زعبزع. )-10
 
ساسيات اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق.(.  2009عبد هللا ا  ا 

 المنهل، جامعة نجران.
بو عراد الشهري. )-11

 
(. مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي ل       دى مرش  دي  1988عبدهللا بن علي ا
المتخصصين وغير المتخصصين بمدينة مكة المكرمة رسالة ماجيستر.، المرحلة االبتدائية  

 (.43)صفحة 
حمد الفسفوس. )-12

 
خالقية.(.  2007عدنان ا سسه قواعده اال    اإلرشاد التربوي: مفهومه ا 

 مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث(.  2007عمار. محمد محمود الذنيبات بوحوش. )-13

 ان المطبوعات الجامعية.(. الجزائر، ديو4)المجلد ط
)بال  باريس.  --منشورات عويدات بيروت–  H. Qالمجلد الثاني.  –موسوعة الالند الفلسفية  -14

 تاريخ(.
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سيس العلمي والبقاء والهجرة

أ
ريخ المجال بين التا

أ
 تاريخ صعوبات التعلم فى مصر: تا

 مصر - ، جامعة قناة السويس  ُسليمان عبد الواحد يوُسف  د.
مل محمد غنايم  د.
أ
 مصر  -، جامعة قناة السويس   ا

 
 مقدمة:

ريخ  ه )ماض  يه( يمك  ن  
 
ن اإلش  ارة إل  ى تا

 
ى عل  م م  ن العل  وم مه  م ج  دًا. ذل  ك ا

 
إن الح  ديث ع  ن نش  اة ا

ة ص   عوبات  
 
م   ن فه   م حاض   ره وم   ا س   يؤول إلي   ه ف   ى المس   تقبل. وم   ن هن   ا، ف   إن الح   ديث ع   ن نش   ا

ه   م المحط   ات الت   ى م   ر به   ا،    ال   تعلم ف   ى مص   ر مه   م لفه   م ه   ذا المج   ال وم   ا
 
م   ر ب   ه م   ن تط   ور وا

والتح   ديات الت   ى تواجه   ه ف   ى مس   يرته، والت   ى ق   د تح   ول دون تط   وره بالص   ورة المنش   ودة. فمج   ال  
ُيع   د إح   دى مج   االت التربي   ة الخاص   ة الت   ى حظي   ت    Learning Disabilitiesص   عوبات ال   تعلم  

الت مختلف  ة مث  ل عل  م ال  نفس  باهتم  ام ك ثي  ر م  ن العلم  اء والب  احثين والمتخصص  ين ف  ى مص  ر بمج  ا
م  راض الك  الم، وعل  م ال  نفس  

 
الترب  وي، والتربي  ة الخاص  ة، وعل  م ال  نفس العص  بي المعرف  ي، وعل  م ا

س   رة والمجتم   ع مم   ا  
 
ثاره   ا عل   ى الف   رد واال

 
نواعه   ا وا

 
ش   كالها وا

 
اللغ  وي، والط   ب، خاص   ة م   ع تع   دد ا

ف  راد ال  ذين يع   
 
ثر االنتب  اه لض  رورة التع  رف عل  ي وتحدي  د وتش  خيص اال

 
انون منه  ا وتق  ديم ب  رامج  اس  تا

 التدخل السيكولوجى لتخفيفها.
ن نبس  ط  

 
ا، كم  ا نري  د ا ا عربي  ً نن  ا نري  د علم  ً

 
إن تناولنا تاريخ صعوبات التعلم فى مصر إنم  ا ينب  ع م  ن ا

للرواد حًقا له  م ك  م ه  و ض  ائع فنثبت  ه له  م، إثب  ات ال  ذى ال رج  و م  دًحا وال ثن  اًء  إنم  ا إثب  ات م  ن يبغ  ى  
ا. وإتحاف   ً  ا. ويمكنن   ا ف  ى ه   ذا البح   ث الح   ديث ع  ن ت   اريخ ص   عوبات ال   تعلم بط   ريقتين،  له  م إحقاق   ً

قطاب  ه، ومس  اهمة ك  ل م  نهم، وكي  ف عم  ل ك  ل م  نهم عل  ى تط  ويره.  
 
ول  ى: م  ن خ  الل اإلش  ارة إل  ى ا

 
اال

ث  رت بوض  وح  
 
ح  داث الب  ارزة الت  ى ا

 
والطريقة الثانية: من خالل اإلشارة إل  ى المراح  ل والمحط  ات واال

و إيج
 
ابي   ًا. وم   ن ث   م، ف   إن ع   رض ت   اريخ ص   عوبات ال   تعلم ف   ى مص   ر س   يتم م   ن  ف   ى مس   يرته س   لبًا ا

وائل  
 
 مرحلة التوهان(. -مرحلة الهيجان  -خاللهما، ووفًقا للمراحل التالية: )مرحلة الرواد اال

ة المجال  
 
ف  ي مص  ر،    -مجال ص  عوبات ال  تعلم    –إن بحثنا هذا يتضمن عرًضا للتطور التاريخى لنشا

وائ    ل بك تاب    اتهم وبح    وثهم  فنع    رض في    ه إلس    هامات العدي     
 
اب والب    احثين اال ت      د م    ن العلم    اء والك ُ

ن هن   اك إس   هامات لب   احثين  
 
نه   ا مه   دت لظه   ور المج   ال، وال ننك   ر ا

 
ودراس   اتهم المبك   رة، وكي   ف ا

ك ث  رهم إس  هاًما م  ن وجه  ة نظرن  ا، وم  ن اس  تمر وم  ازال ال يب  ارح المج  ال  
 
ينا إثب  ات ا

 
ننا ارتا

 
خرين إال ا

 
ا

نمل   ة، وم   ازال يواص   ل  
 
جه   وده، ول   م يتخل   ى ع   ن المج   ال ول   م يبارح   ه، واتخ   ذ م   ن س   رابيل  ق   در ا
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و رق  اع، وم  ن هج  ر المج  ال وخ  رج وانص  رف إل  ى بح  وث ف  ى مج  االت  
 
ردي  ة ل  ه دون خ  رم ا

 
المج  ال ا

  ،
ً
ثبتن  ا ذل  ك م  ا اس  تطعنا إلي  ه س  بيال

 
م  ر ف  ى ه  ذا المج  ال ال يخل  و م  ن وجه  ة نظ  ر، وق  د ا

 
خ  رى، واال

 
ا

خ  ر ل  يمعن الق  ارىء والباح  ث  وهذا ما سوف تجد بعًضا منه فى هذا ال
 
ا ا بحث مسطوًرا، وتركنا بعض  ً

 الحبيب النظر فيكون له فى ذلك وجهة نظر.
س  اتذتنا العلم  اء وزمالئن  ا الب  احثين ف  ى ه  ذه  

 
نن  ا س  وف نتح  دث ع  ن ا

 
ا با ن نح  يط الق  ارىء علم  ً

 
ون  ود ا

الن،   س   تاذ ال   دك تور/ ف   ُ
 
و واال

 
الن، ا لق   اب )كالع   الم الجلي   ل/ ف   ُ

 
و ال   دك تور/  الورق   ة البحثي   ة دون ا

 
ا

ن لغة العل  م تج  رد م  ن  
 
و الباحث/ ُفالن.... إلخ( ليس من قبيل شىء إال لسبب واحد وهو ا

 
ُفالن، ا

س  نا وتعلمن  ا  
 
ا عل  ى را لق  اب، وذل  ك ب  الرغم م  ن تق  ديرنا الش  ديد واحترامن  ا الكبي  ر له  م فه  م جميع  ً

 
اال

دبهم الجم، وهذا للعلم.
 
 منهم وال زلنا نتعلم من فيض علمهم الغزير وا

و
أ
وائل )ا

أ
 (: 1996  –  1979ًل: مرحلة الرواد ال

م  ة العربي  ة،  
 
مريك  ا مش  يًحا بوجه  ه ع  ن اال

 
وروب  ا وا

 
ظ  ل مج  ال ص  عوبات ال  تعلم يته  ادى بإهاب  ه ف  ى ا

ت ف  ى مص  ر، م  ن خ  الل م  ا يق  رب م  ن نص  ف ق  رن إال عق  ًدا مض  ى،   ت ج  ذور المج  ال تنب  ُ
 
حت  ى ب  دا

حم    
 
ام   ة س   يد ا م   ة الفه  د عثم   ان ال   ذى ق   ام بنق   ل مفه   وم  حي   ث ظه   ر المج   ال بمص   ر عل   ى ي   د العال 

(، وذل   ك م   ن خ   الل ك تاب   ه  1979ص   عوبات ال   تعلم إل   ى حاض   رة المع   ز ل   دين هللا الف   اطمى ع   ام )
نجل  و المص  رية بالق  اهرة. نع  م ك تاب  ه الُعم  دة ...  

 
الُعم  دة، "ص  عوبات ال  تعلم" ال  ذى ُنش  ر بمك تب  ة اال

ه ك ت   اب متفج   ر ف   ى  ص   فحة فق   ط(، فإن      52فب   الرغم م   ن ص   غر حجم   ه وع   دم ك ث   رة ع   دد ص   فحاته )
 ف  ى ده  اليز عق  ول  

ً
ن تج  د ل  ه مث  يال

 
طير العلم  ى ال  ذى ق  ل ا

 
ص  يل والت  ا

 
ص  ول التا

 
لمعي  ات لغت  ه، وا

 
ا

و صُغر.
 
نهم ا

 
 البشر كُبر شا

حم   د عثم   ان  
 
وظ   ل مج   ال ص   عوبات ال   تعلم حت   ى بع   د خ   روج ك ت   اب "ص   عوبات ال   تعلم" لس   يد ا

ح  د وال يتناول  ه باح  ث بمص  ر، حت  ى ك  ان ع  ام )1979)
 
( حي  ث ق  ام مص  طفى محم  د  1988( ال ي  ذكره ا

س   لوب المعرف  ي ومس   توى النش   اط  
 
كام  ل بنش   ر بح   ث بمجل  ة التربي   ة المعاص   رة عنوان  ه "عالق   ة اال

( ق  ام عب  دالوهاب محم  د  1988بصعوبات التعلم ل  دى تالمي  ذ المرحل  ة االبتدائي  ة"، وف  ى نف  س ع  ام )
طف  ال" والت  ى تس  تخدم ف  ى اس  تبعاد  

 
ح  االت ص  عوبات ال  تعلم  كامل بإنتاج "قائمة تقدير التوافق لال

ا   الت  ى ترج  ع إل  ى س  وء التواف  ق االنفع  الى، ونش  رتها مك تب  ة النهض  ة المص  رية بالق  اهرة. وذل  ك متزامن  ً
حمد عواد ال  ذى حص  ل عل  ى درج  ة الماجس  تير ف  ى ص  عوبات ال  تعلم ع  ام  

 
حمد ا

 
فى ذات الوقت مع ا

ن ذاك، وكان   ت1988)
 
رس   الته تحم   ل عن   وان    ( م   ن كلي   ة التربي   ة ببنه   ا التابع   ة لجامع   ة الزق   ازيق ا

 "مدى فاعلية برنامج تدريبى لعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية".
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( حتى ق  ام عب  دالوهاب محم  د كام  ل بترجم  ة وتقن  ين  1989ولم يتجاوز مجال صعوبات التعلم عام )
، لتش   خيص ح   االت ص   عوبات  Quick Neurological Screening Test (QNST)اختب   ار  

( ونش  ره  1978علم وال  ذى وض  عه م  وتي مارجري  ت، وس  تيرلينج هارول  د، وس  بولدنج نورم  ا ع  ام )ال  ت
بمك تب  ة النهض  ة المص  رية بالق  اهرة موس  وًما بعن  وان: "اختب  ار المس  ح النيورول  وجى الس  ريع للتع  رف  

ا ق  ام مص  طفى محم  د كام  ل  1989عل  ى ذوى ص  عوبات ال  تعلم". وف  ى ذات الوق  ت وف  ى ع  ام ) يض  ً
 
( ا

ص  حاب ص  عوبات  بترجم  ة نف  س  
 
االختب  ار تح  ت اس  م "اختب  ار الف  رز العص  بى الس  ريع لف  رز التالمي  ذ ا

نجلو المصرية بالقاهرة.
 
 التعلم" ونشره بمك تبة اال

( ق   ام محم   ود ع   وض هللا س   الم بنش   ر بح   ث عنوان   ه "ق   درة المعل   م عل   ى تش   خيص  1990وف   ى ع   ام )
ل  ك بم  ؤتمر الطفول  ة ف  ى اإلس  الم  صعوبات التعلم وعالقته  ا بمي  ل التالمي  ذ نح  و الم  ادة الدراس  ة" وذ

زه   ر الش   ريف. وف   ى ذل   ك الت   اريخ )
 
( ق   ام مص   طفى محم   د كام   ل بترجم   ة  1990المنعق   د بجامع   ة اال

ع   ده مايكلبيس   ت  
 
وتقن   ين "مقي   اس تق   دير س   لوك التلمي   ذ لف   رز ح   االت ص   عوبات ال   تعلم" ال   ذى ا

نجلو المصرية بالقاهرة.1971)
 
 ( نشرته مك تبة اال

مث  ال:  ( كانت الد1992وفى عام )
 
راسات والبحوث تتساوق وتتسابق من خ  الل نف  ر م  ن الب  احثين ا

حم  د ع  واد ف  ى رس  الته لل  دك توراه، والت  ى كان  ت تحم  ل عن  وان "تش  خيص وع  الج ص  عوبات  
 
حم  د ا

 
ا

ساس  ى"، والس  يد عبدالحمي  د  
 
ولى من التعليم اال

 
التعلم الشائعة فى الحساب لدى تالميذ الحلقة اال

ليمان ال  ذى حص  ل عل  ى درج  ة الما جس  تير ف  ى ص  عوبات ال  تعلم، وك  ان عنوانه  ا "دراس  ة ل  بعض  س  ُ
متغي  رات الشخص  ية المرتبط  ة بص  عوبات ال  تعلم" م  ن كلي  ة التربي  ة ببنه  ا التابع  ة لجامع  ة الزق  ازيق  
خ   ر رس   الته للماجس   تير  

 
ن   تج ه   و اال

 
حم   د ص   قر ق   د ا

 
ا ك   ان الس   يد ا يض   ً

 
ن ذاك، وف   ى نف   س الع   ام ا

 
ا

ص  حاب ص  عوبات ال  تعلم ف  ي المدرس  ة  بعن  وان "بع  ض الخص  ائص المعرفي  ة والالمعرفي   
 
ة للتالمي  ذ ا

ن ذاك.   
 
 االبتدائية" بكلية التربية بك فر الشيخ التابعة لجامعة طنطا ا

( كان مجال البح  وث والدراس  ات ف  ى ص  عوبات ال  تعلم ق  د  1996( وحتى )1993وفى الفترة من عام )
طناب مص  ر، فكان  ت دراس  ات م  ن هن  ا وهن  اك يغرق  ك  

 
فاق وا

 
مث  ال ع  دة.  فتح رباعيته فى ا

 
ف  ى ذك  ر ا

حم  د ع  واد  
 
حم  د ا

 
نتج  ه ا

 
ومن هذه البحوث والدراسات على س  بيل المث  ال ال الحص  ر: البح  ث ال  ذى ا

زه  ر الش  ريف، وك  ان عنوان  ه "دالل  ة مش  كلة  1993عام )
 
( ونشره بمجلة معوقات الطفول  ة بجامع  ة اال

رس  الة عبدالناص  ر  صعوبات التعلم في نظم التعليم العربية والحاجة إلى حل  ول: دراس  ة نظري  ة"، و 

ن   يس عب   دالوهاب ع   ام )
 
( ال   ذى حص   ل به   ا عل   ى درج   ة ال   دك توراه م   ن كلي   ة التربي   ة بجامع   ة  1993ا

بع  اد المج  ال المعرف  ي والمج  ال الوج  داني للتالمي  ذ ذوي  
 
المنص  ورة، وعنوانه  ا "دراس  ة تحليلي  ة ال

ساس   ي".  وبح   ث ك   ل م   ن ناريم   ان محم    
 
ول   ى م   ن التعل   يم اال

 
د رف   اعى  ص   عوبات ال   تعلم بالحلق   ة اال



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

382 

 

( ال   ذى يحم   ل عن   وان "دراس   ة ل   بعض خص   ائص الشخص   ية  1993ومحم   ود ع   وض هللا س   الم ع   ام )
زه    ر  

 
الممي   زة للتالمي   ذ ذوى ص    عوبات ال   تعلم" وال    ذى ُنش   ر بمجل    ة معوق   ات الطفول    ة بجامع   ة اال

يًضا )
 
نتج خيرى المغازى عج  اج رس  الته لل  دك توراه بكلي  ة  1993الشريف. وفى نفس العام ا

 
( كان قد ا

ن ذاك بعنوان "دراسة تجريبية لم  دى فاعلي  ة الت  دريب  التر
 
بية بك فر الشيخ التابعة لجامعة طنطا ا

ا ف  ى ذات الوق  ت   طف  ال"، وذل  ك متزامن  ً
 
عل  ى ح  ب االس  تطالع ف  ى تخفي  ف ص  عوبات الفه  م ل  دى اال

م  ع نص  رة عبدالمجي  د جلج  ل الت  ى حص  لت ف  ى نف  س الوق  ت عل  ى درج  ة ال  دك توراه، حي  ث كان  ت  
ول  ى  رس  التها تحم  ل عن  وا

 
ن "تش  خيص الُعس  ر الق  راا غي  ر العض  وى ل  دى عين  ة م  ن تالمي  ذ الحلق  ة اال

ساس  ى م  ع فاعلي  ة برن  امج مقت  رح" وك  ان ذل  ك ع  ام )
 
( م  ن كلي  ة التربي  ة بك ف  ر  1993م  ن التعل  يم اال

ن ذاك. وفى ذلك التاريخ )
 
يًضا ق  ام عب  دالوهاب محم  د كام  ل  1993الشيخ التابعة لجامعة طنطا ا

 
( ا

طف    ال ذوى ص    عوبات ال    تعلم" نش    رتها مك تب    ة النهض    ة  بإنت    اج "قائم    ة الم
 
الحظ    ات الس    لوكية لال

 المصرية بالقاهرة.
نه  ى رس  الته لل  دك توراه وعنوانه  ا "دراس  ة تجريبي  ة  1994وف  ى ع  ام )

 
( ك  ان الس  يد خال  د مطحن  ة ق  د ا

طف  ال  
 
لمدى فاعلية برنامج قائم على نظري  ة تش  غيل المعلوم  ات ف  ي ع  الج ص  عوبات ال  تعلم ل  دى اال

ا س  عدة  1994راءة" بكلية التربية بطنط  ا، جامع  ة طنط  ا. كم  ا حص  لت ف  ى نف  س الع  ام )في الق يض  ً
 
( ا

ن ذاك،  
 
بوشقة على درجة الماجستير من كلية التربي  ة بك ف  ر الش  يخ التابع  ة لجامع  ة طنط  ا ا

 
حمد ا

 
ا

طف  ال ذوى ص   عوبات  
 
وك  ان عن  وان رس  التها "تع   ديل بع  ض خص  ائص الس  لوك االجتم   اعى ل  دى اال

ا )التعلم". وفى نف    يض  ً
 
خ  ر رس  الته لل  دك توراه  1994س الع  ام ا

 
ن  تج ه  و اال

 
( ك  ان محم  د عل  ى كام  ل ق  د ا

بكلي    ة التربي    ة بطنط    ا، جامع    ة طنط    ا، وكان    ت رس    الته تحم    ل عن    وان "فعالي    ة برن    امج لتع    ديل  
الس       لوك ل       ذوي ص       عوبات ال       تعلم الناتج       ة ع       ن الخل       ل ال       وظيفي البس       يط ب       المخ: دراس       ة  

حم  د  سيكوفسيولوجية". وهذا متزامًنا فى 
 
حم  د ا

 
ذات الوقت مع كل من محمود عوض هللا سالم وا

ا بمجل  ة اإلرش  اد النفس  ى بجامع  ة ع  ين ش  مس عنوان  ه  1994ع  واد حي  ث نش  را ف  ى نف  س الع  ام ) ( بحث  ً
"مفهوم الذات ومركز التحكم لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم". وقامت كريم  ان عويض  ة منش  ار  

نه "العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم ل  دى تالمي  ذ  ( بإنتاج بحث عنوا1994فى ذات الوقت عام )
المرحل  ة االبتدائي  ة كم  ا يق  درها المعلم  ون" نش  رته بمجل  ة كلي  ة التربي  ة، جامع  ة ع  ين ش  مس. وف  ى  

ا ع  ام ) يض   ً
 
حم  د ع  واد بنش   ر بح  ث عنوان  ه "التع   رف المبك  ر عل   ى  1994ذل  ك الت  اريخ ا

 
حم   د ا

 
( ق  ام ا

طف  ال ف  ى مرح
 
ل  ة م  ا قب  ل المدرس  ة االبتدائي  ة" ب  المؤتمر العلم  ى  ص  عوبات ال  تعلم النمائي  ة ل  دى اال

 الثانى لمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.
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ا، وف  ى ع  ام ) ( حص  ل ع  الء ال  دين الس  عيد النج  ار عل  ى درج  ة ال  دك توراه  1995وفى نفس الفت  رة تقريب  ً
ن ذاك، وكان   1995ع  ام )

 
ت رس  الته عنوانه  ا  ( م  ن كلي  ة التربي  ة بك ف  ر الش  يخ التابع  ة لجامع  ة طنط  ا ا

س    لوب المعرف    ى )التري    ث  
 
طف    ال المرحل    ة    –"تع    ديل اال

 
اإلن    دفاع( ل    ذوى ص    عوبات ال    تعلم م    ن ا

 اإلبتدائية".
ليمان  1996ول   م يتج   اوز مج   ال ص   عوبات ال   تعلم ع   ام ) ( حت   ى خ   رج علين   ا الس   يد عبدالحمي   د س   ُ

ن ذاك،  برس   الته لل   دك توراه ف   ى ص   عوبات ال   تعلم بكلي   ة التربي   ة ببنه   ا التابع   ة لجامع    
 
ة الزق   ازيق ا

وكان  ت تحم  ل عن  وان "تنمي  ة عملي  ات الفه  م اللغ  وي ل  دى التالمي  ذ ذوي ص  عوبات ال  تعلم بالحلق  ة  
ساس  ي". وف  ى نف  س الع  ام )

 
ول  ى م  ن التعل  يم اال

 
حم  د غن  يم وكم  ال  1996اال

 
ن  تج ك  ل م  ن محم  د ا

 
( ا

ف  ي وقل  ق االختب  ار  إسماعيل عطية بحًثا عنوانه "الفروق الفردية في عملي  ات الدراس  ة، ال  دافع المعر 
ب   ين الط   الب الع   اديين وذوي ص   عوبات ال   تعلم" ت   م نش   ره ب   المؤتمر الس   نوي الث   اني لقس   م عل   م  

ا ع  ام ) يض  ً
 
(  1996النفس التربوي بكلي  ة التربي  ة بالمنص  ورة، جامع  ة المنص  ورة. وف  ى ذل  ك الت  اريخ ا

نهى رسالته لل  دك توراه بكلي  ة التربي  ة ببنه  ا التاب
 
ن  كان وليد كمال القفاص قد ا

 
ع  ة لجامع  ة الزق  ازيق ا

داء المهام المعرفية فى الذاكرة وحل المش  كالت ل  دى الط  الب  
 
ذاك، وكان عنوانها "إستراتيجيات ا

ا ف  ى ذات الوق  ت م  ع ش  يرين محم  د دس  وقى الت  ى حص  لت   ذوى ص  عوبات ال  تعلم"، وذل  ك متزامن  ً
ق، وكان  ت رس  التها  ( م  ن كلي  ة التربي  ة بالزق  ازيق، جامع  ة الزق  ازي1996عل  ى درج  ة ال  دك توراه ع  ام )

موسومة بعنوان "صعوبات تعل  م الق  راءة وعالقته  ا ب  بعض المه  ارات اإلدراكي  ة ل  دى تالمي  ذ المرحل  ة  
ساسى".

 
ولى من التعليم اال

 
 اال

 (: 2000 – 1997ثانًيا: مرحلة الهيجان )
قط  اب مص  ر يس  ير متس  ارًعا عل  ى ق  دم  

 
ول  ى ك  ان س  يل الدراس  ات والبح  وث ف  ى ك  ل ا

 
بع  د المرحل  ة اال

ر. فف  ى ع  ام )وس  اق ث  ُ حم  د رس  الة حص  ل  1997، ودل  ف إل  ى المج  ال ب  احثون ك ُ
 
ن  تج محم  د ري  اض ا

 
( ا

س    يوط جامع    ة  1997به    ا عل    ى درج    ة ال    دك توراه ف    ى ص    عوبات ال    تعلم ع    ام )
 
( م    ن كلي    ة التربي    ة با

ث   ر برن   امج ت   دريبي لتنمي   ة المعالج   ة المعرفي   ة المتتابع   ة  
 
س  يوط، وكان   ت رس   الته تحم   ل عن   وان "ا

 
ا

 الفهم القرائي لدي التالميذ ذوي صعوبات التعلم".   والمتزامنة على
( حت   ى ق   ام فتح   ى مص   طفى الزي   ات بإنت   اج ك تاب   ه  1998ول   م يتج   اوز مج   ال ص   عوبات ال   تعلم ع   ام )

سس النظرية والتشخيصية والعالجي  ة" ونش  ره ب  دار النش  ر  
 
الموسوم بعنوان "صعوبات التعلم، اال

ساس  يًا لك  ل م  ن اش  تغل بالبح  ث ف  ى مج  ال  للجامع  ات بالق  اهرة، حي  ث ك  ان ه  ذا الك ت  اب مرجع  ً 
 
ا ا

ن. وف  ى ذات الوق  ت وف  ى ع  ام )
 
ا ق  ام الس  يد  1998صعوبات ال  تعلم من  ذ ذل  ك الح  ين وحت  ى اال يض  ً

 
( ا

ن ذاك، ك  ان  
 
عبدالحميد ُسليمان بنش  ر بح  ث بمجل  ة كلي  ة التربي  ة ببنه  ا التابع  ة لجامع  ة الزق  ازيق ا
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طف    ال ذوي  عنوان    ه "دراس    ة ل    بعض مظ    اهر الس    لوك االس    تقاللي وتق     
 
دير ال    ذات ل    دى بع    ض اال

االحتياج   ات الخاص    ة" ك   ان م    ن ب   ين ف    ائت االطف   ال ذوى االحتياج    ات الخاص   ة ذوى ص    عوبات  
ا ع  ام ) يض  ً

 
( قام  ت نص  رة عبدالمجي  د جلج  ل بنش  ر بح  ث بالمجل  ة  1998التعلم، وفى ذل  ك الت  اريخ ا

عين   ة م   ن التالمي   ذ    ال   ذاتى وقب   ول النظي   ر ل   دى  –المص   رية للدراس   ات النفس   ية، عنوان   ه "اإلدراك  
ساسى".

 
ولى من التعليم اال

 
قرانهم العاديين فى الحلقة اال

 
 ذوى صعوبات القراءة وا

( ق   ام س  ليمان محم   د س  ليمان بنش  ر بح   ث عنوان  ه "الف   روق ب  ين الع   اديين وذوي  1999وف  ى ع  ام )
زهر الش  ر

 
يف.  صعوبات التعلم في استراتيجيات تجهيز المعلومات" بمجلة كلية التربية، جامعة اال

ا ع  ام ) يض  ً
 
نه  ى رس  الته لل  دك توراه  1999وف  ى ذل  ك الت  اريخ ا

 
ا ك  ان مج  دى محم  د الش  حات ق  د ا يض  ً

 
( ا

وعنوانه   ا "تش   خيص وع   الج القص   ور ف   ي ح   ل المش   كالت الرياض   ية اللفظي   ة ل   دى التالمي   ذ ذوي  
ن ذاك.

 
 صعوبات التعلم" بكلية التربية ببنها التابعة لجامعة الزقازيق ا

ي  ام والش  هور، ح
 
ليمان بك تاب  ه  2000ت  ى ك  ان ع  ام )وم  رت اال ( في  ه خ  رج علين  ا الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

العم  دة الموس  وم بعن  وان "ص  عوبات ال  تعلم: تاريخه  ا، مفهومه  ا، تشخيص  ها، عالجه  ا" ف  ى طبعت  ه  
ا لك  ل   ص  بح مرجع  ً

 
ول  ى، حي  ث نش  رته دار الفك  ر العرب  ى بالق  اهرة، ومن  ذ ص  دور ه  ذا الك ت  اب وا

 
اال

ن    تج نبي    ل عب    دالفتاح ح    افظ ف    ى نف    س ع    ام  الب    احثين والمتخصص    ين بالمج    ال  
 
ن. كم    ا ا

 
حت    ى اال

( ك تابه الذى حمل عنوان "صعوبات التعلم والتعليم العالجي" والذى نشره بمك تب  ة زه  راء  2000)
ا ق   ام لطف   ى عبدالباس   ط إب   راهيم بنش   ر  2000الش   رق بالق   اهرة. وف   ى ذات الوق   ت وف   ى ع   ام ) يض   ً

 
( ا
ب نظ  ام التجهي  ز ل  دى ذوي ص  عوبات ال  تعلم"  بح  ث حم  ل عن  وان "دراس  ة ل  بعض مس  ببات اض  طرا

ا ) يض  ً
 
( ك  ان محم  د مص  طفى  2000ونش  ره بالمجل  ة المص  رية للدراس  ات النفس  ية، وف  ى نف  س الع  ام ا

ال  ديب ق  د انته  ى م  ن بحث  ه الموس  وم بعن  وان "الف  روق ب  ين ذوي ص  عوبات ال  تعلم و الع  اديين ف  ي  
لي  ة التربي  ة بالزق  ازيق جامع  ة  بع  ض الس  مات الشخص  ية م  ن ط  الب الجامع  ة" وال  ذى ُنش  ر بمجل  ة ك

حم  د حس  ن ال  ذي ق  ام ع  ام )
 
( بإنت  اج بح  ث  2000الزقازيق، وهذا متزامًنا فى ذات الوقت مع عماد ا

عنوان    ه "فعالي    ة برن    امج ت    دريبي مبن    ي عل    ى المعالج    ة المعرفي    ة المتتابع    ة والمعالج    ة المعرفي    ة  
زه  ري ذوي  المتزامن  ة ف  ي ع  الج بع  ض العملي  ات الحس  ابية ل  دى تالمي  ذ الص  ف ال

 
راب  ع االبت  دائي اال

ا ع  ام   يض  ً
 
سيوط. وفى ذلك التاريخ ا

 
سيوط، جامعة ا

 
صعوبات التعلم" ونشره بمجلة كلية التربية با

س    يوط، جامع    ة  2000)
 
حم    د واع    ر عل    ى درج    ة الماجس    تير بكلي    ة التربي    ة با

 
( حص    لت نج    وى ا

ث  ر اللغ  ة اللفظي  ة والص  ورة عل  ى الت  ذكر قص  ير
 
س  يوط، وك  ان عن  وان رس  التها "ا

 
وطوي  ل الم  دى ل  دى    ا

ا ك  ان الس  يد  2000التالمي  ذ الع  اديين وذوي ص  عوبات ال  تعلم". وف  ى ذات الوق  ت وف  ى ع  ام ) يض  ً
 
( ا

ث   ر اس   تخدام برن   امج ال   تحكم ف   ي ال   ذات عل   ى  
 
نه   ى رس   الته لل   دك توراه وعنوانه   ا "ا

 
حم   د ص   قر ق   د ا

 
ا
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طف  ال ذوي ص  عوبات ال  تعلم" بكلي  ة التربي  ة
 
بك ف  ر الش  يخ    اس  تراتيجيات تجهي  ز المعلوم  ات ل  دى اال

يًضا )
 
ن ذاك. وفى نفس العام ا

 
مينة إب  راهيم ش  لبى ق  د انته  ت  2000التابعة لجامعة طنطا ا

 
( كانت ا

من بحثها الموسوم بعنوان "فاعلية الذاكرة العامل  ة ل  دى ذوى ص  عوبات ال  تعلم م  ن تالمي  ذ الحلق  ة  
ساسى" والذى ُنشر بالمؤتمر السنوي لكلية التربية،

 
 جامعة المنصورة. الثانية من التعليم اال

 (: 2021 –  2001ثالًثا: مرحلة التوهان )
بع  د المرحل  ة الثاني  ة ك  ان س  يل الدراس  ات والبح  وث والك تاب  ات ف  ى المج  ال وص  ل إل  ى ح  د يمك  ن  

( ك  ان مج  ال البح  وث والدراس  ات  2021( وحت  ى )2001وصفه بالتوهان، فف  ى الفت  رة م  ن م  ن ع  ام )
طن  اب مص  ر، فكان  ت دراس  ات وبح  وث  والك تابات فى صعوبات التعلم قد ف  تح رباعي

 
ف  اق وا

 
ت  ه ف  ى ا

مثال ع  دة. وم  ن ه  ذه البح  وث والدراس  ات والك تاب  ات عل  ى  
 
وك تابات من هنا وهناك يغرقك فى ذكر ا

نتج  ه جم  ال عطي  ة فاي  د ع  ام )
 
( ونش  ره بمجل  ة كلي  ة  2001س  بيل المث  ال ال الحص  ر: البح  ث ال  ذى ا

م  دى ش  يوع ص  عوبات ال  تعلم النمائي  ة ل  دى  التربي  ة بالمنص  ورة، جامع  ة المنص  ورة، وك  ان عنوان  ه "
ا ) يض  ً

 
طفال ما قبل المدرسة في ضوء تقديرات المعلمين"، وفى نفس الع  ام ا

 
ن  تج  2001ا

 
( ك  ان ق  د ا

س  يوط بعن  وان "اس  تخدام  
 
س  يوط جامع  ة ا

 
محمد شعبان فرغل  ى رس  الته للماجس  تير بكلي  ة التربي  ة با

طفال
 
ا    استراتيجيات ما وراء المعرفية في تشخيص وعالج اال ذوي صعوبات التعلم"، وذل  ك متزامن  ً

فى ذات الوقت مع عزة محمد سليمان التى حص  لت ف  ى نف  س الوق  ت عل  ى درج  ة ال  دك توراه، حي  ث  
كان  ت رس  التها تحم  ل عن  وان "فاعلي  ة التعل  يم العالج  ي ف  ي تخفي  ف ص  عوبات ال  تعلم النمائي  ة ل  دى  

 ربية جامعة عين شمس.( من كلية الت2001تالميذ المرحلة االبتدائية" وكان ذلك عام )
بع  اد البني  ة  2002وفى عام )

 
نهى رس  الته للماجس  تير وعنوانه  ا "بع  ض ا

 
( كان منتصر صالح عمر قد ا

ثرها على مستويات تجهي  ز المعلوم  ات ل  دى الط  الب الع  اديين وذوي ص  عوبات ال  تعلم"  
 
المعرفية وا

يًضا )
 
سيوط. وفى نفس العام ا

 
سيوط، جامعة ا

 
حمد حسن عاش  ور ق  د  ( كان  2002بكلية التربية با

 
ا

ن ذاك، وكان   ت  
 
خ   ر رس   الته لل   دك توراه بكلي   ة التربي   ة ببنه   ا التابع   ة لجامع   ة الزق   ازيق ا

 
ن   تج ه   و اال

 
ا

رسالته تحمل عنوان "مدى فاعلية برنامج تدريبي في ع  الج بع  ض ص  عوبات ال  تعلم النمائي  ة". وف  ى  
يًضا )

 
م  ن كلي  ة التربي  ة ببنه  ا    ( حصلت هويدا محمد غني  ة عل  ى درج  ة ال  دك توراه2002ذلك التاريخ ا

ن ذاك، وكان  ت رس  التها موس  ومة بعن  وان "م  دى فعالي  ة اس  تخدام نم  ط  
 
التابع  ة لجامع  ة الزق  ازيق ا

ا ف  ى   ال  تعلم والتفكي  ر المس  يطر كم  دخل لتش  خيص وع  الج بع  ض ص  عوبات ال  تعلم". وه  ذا متزامن  ً
نور محمد الش  رقاوى حي  ث نش  ر ف  ى نف  س الع  ام )

 
ا بمج2002ذات الوقت مع ا ل  ة عل  م ال  نفس  ( بحث  ً

ا ) يض  ً
 
ع  راض، والخص  ائص". وف  ى ذل  ك الت  اريخ ا

 
(  2002عنوان  ه "ص  عوبات ال  تعلم: المش  كلة، اال

يًضا قام السيد عبدالحميد ُسليمان بنشر بحث عنوان  ه "فاعلي  ة برن  امج ف  ي ع  الج ص  عوبات اإلدراك  
 
ا
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طف   ال ذوي ص  عوبات ال  تعلم" بمجل   ة دراس  ات تر
 
بوي   ة  البص  ري وتحس  ين مس   توى الق  راءة ل  دى اال

ا نش  ر ك  ل م  ن عب  دالفتاح  2002واجتماعية بكلية التربية، جامع  ة حل  وان. وف  ى نف  س الع  ام ) يض  ً
 
( ا

زه   ر الش   ريف  
 
ا بمجل   ة كلي   ة التربي   ة، جامع   ة اال ليمان بحث   ً عيس   ى إدري   س والس   يد عبدالحمي   د س   ُ

خ
 
زر البصري الحركي وتلف خاليا المخ ل  دى التالمي  ذ ذوي ص  عوبات ال  تعلم والمت  ا

 
رين  عنوانه " التا

داء عل   ى اختب   ار بن   در جش   تلت: دراس   ة نمائي   ة". وم   ن الدراس   ات  
 
دراس   يًا والع   اديين ف   ي ض   وء اال

ليمان ع  ام ) نتجه الس  يد عبدالحمي  د س  ُ
 
( بعن  وان "دراس  ة  2002التحليلية فى المجال البحث الذى ا

 لمفه   وم متكام   ل"  
ً
جنبي   ة وص   وال

 
تحليلي   ة ناق   دة م   ن منظ   ور ت   اريخى لمف   اهيم ص   عوبات ال   تعلم اال

ا ) يض  ً
 
زه  ر الش  ريف. وف  ى ذل  ك الت  اريخ ا

 
( ق  ام ع  ادل  2002وُنش  ر بمجل  ة كلي  ة التربي  ة، جامع  ة اال

محمد العدل بنشر بحث عنوانه "ما وراء المعرفة والدافعي  ة واس  تراتيجيات التنظ  يم ال  ذاتي لل  تعلم  
  لدى العاديين وذوي صعوبات التعلم" بمجلة كلية التربية، جامعة عين شمس. ول  م يب  ارح مج  ال

( حت   ى ق   ام فتح   ى مص   طفى الزي   ات بإنت   اج ك تاب   ه الموس   وم بعن   وان  2002ص   عوبات ال   تعلم ع   ام )
"المتفوقون عقليًا ذوو صعوبات التعلم، قضايا التعري  ف والتش  خيص والع  الج" ونش  ره ب  دار النش  ر  

يًضا قامت نص  رة عبدالمجي  د جلج  ل بنش  ر  2002للجامعات بالقاهرة. وفى ذات الوقت وفى عام )
 
( ا

ال   ذى يحم   ل عن   وان "الموهوب   ون م   ن ذوى الُعس   ر الق   راا: الديسلكس   يا" ونش   رته مك تب   ة    ك تابه   ا
 النهضة المصرية بالقاهرة.

ا، وف   ى ع    ام ) طف    ال  2003وف   ى نف   س الفت    رة تقريب   ً
 
ا عنوان   ه "اال ن   تج ع    ادل عب   دهللا محم   د بحث    ً

 
( ا

لزق   ازيق. وم   ن  الموهوب   ون ذوو ص   عوبات ال   تعلم" ُنش   ر بمجل   ة كلي   ة التربي   ة بالزق   ازيق، جامع   ة ا
ليمان بك تاب  ه الم  اتع "ص  عوبات   حي  ث الك تاب  ات ف  ى المج  ال فق  د خ  رج علين  ا الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

نتج فى نفس الع  ام )
 
( الطبع  ة الثاني  ة م  ن  2003التعلم واإلدراك البصري، تشخيص وعالج"، كما ا

ه   ا"،  ك تاب   ه العم   دة الموس   وم بعن   وان "ص   عوبات ال   تعلم: تاريخه   ا، مفهومه   ا، تشخيص   ها، عالج
ن   تج محم   ود ع   وض هللا س   الم، ومج   دى محم   د  

 
حي   ث ُنش   را ف   ى دار الفك   ر العرب   ى بالق   اهرة. كم   ا ا
حم  د حس  ن عاش  ور ف  ى نف  س الع  ام )

 
( ك ت  اب يحم  ل عن  وان "ص  عوبات ال  تعلم  2003الش  حات، وا

ا ف  ى ذات   ردن. وذل  ك متزامن  ً
 
ان ب  اال التش  خيص والع  الج" وُنش  ر ب  دار الفك  ر ناش  رون وموزع  ون بعم   

ا ع  ام )الوقت مع  نتج ك تاب  ً
 
نيس عبدالوهاب الذى ا

 
( عنوان  ه "الص  عوبات الخاص  ة  2003عبدالناصر ا

سس النظرية والتشخيصية"، وُنشر ب  دار الوف  اء ل  دنيا الطباع  ة والنش  ر باإلس  كندرية.  
 
في التعلم: اال

ا ) يض   ً
 
( قام   ت نص   رة عبدالمجي   د جلج   ل بنش   ر ك تابه   ا الموس   وم بعن   وان  2003وف   ى ذل   ك الت   اريخ ا

(  2003يا: اإلعاق   ة الخفي   ة" نش   رته مك تب   ة النهض   ة المص   رية بالق   اهرة. وف   ى نف   س ع   ام )"الدسلكس    
نتج  ت نبيل  ة عب  دالرؤوف ش  راب رس  التها لل  دك توراه بعن  وان "عملي  ات تجهي  ز المعلوم  ات  

 
كان  ت ق  د ا
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ل  دى التالمي  ذ ذوي ص  عوبات ال  تعلم ف  ي م  ادة العل  وم" م  ن كلي  ة التربي  ة ب  العريش التابع  ة لجامع  ة  
ن ذاك.قناة السوي

 
 س ا

حم  د ع  واد، ومج  دى  2004ول  م يتج  اوز مج  ال ص  عوبات ال  تعلم ع  ام )
 
حم  د ا

 
( حت  ى ق  ام ك  ل م  ن ا

محمد الشحات بإنتاج بحث موسوم بعن  وان "س  لوك التقري  ر ال  ذاتي ل  دى التالمي  ذ الع  اديين وذوي  
ة بكلي  ة  صعوبات التعلم والقابلين للتعلم" ُنشر بالمؤتمر العلمي الثاني لمرك  ز رعاي  ة وتنمي  ة الطفول   

ث  رًا كبي  ًرا ف  ى نفس  ى  
 
الباح  ث الح  الى    -التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، ولهذا البحث تحدي  ًدا ا

حم  د ع  واد، ومج  دى الش  حات" ف  ى ه  ذا    -"كات  ب ه  ذه الس  طور"  
 
س  تاذيا "ا

 
حي  ث ش  رفت بمرافق  ة ا

م   ام كلي   ة الترب
 
ا مش   روًبا ب   ارًدا "عص   ير قص   ب" ا ي   ة جامع   ة  الم   ؤتمر وخرجن   ا س   وًيا وتناولن   ا جميع   ً

ا مس  جل لدرج  ة الماجس  تير ف  ى   نس  اه ف  ي حي  اتى، وكن  ت وقته  ا باحث  ً
 
ا ال ا ا رائع  ً المنص  ورة وك  ان يوم  ً

حم   د حس   ن بنش   ر بح   ث  2004ص   عوبات ال   تعلم. وف   ى ذات الوق   ت وف   ى ع   ام )
 
ا ق   ام عم   اد ا يض   ً

 
( ا

س  اليب التف  اوت ف  ي  
 
س  يوط، ك  ان عنوان  ه "اس  تخدام بع  ض ا

 
س  يوط، جامع  ة ا

 
بمجلة كلية التربية با

ا ف  ى ذات الوق  ت م  ع فوقي  ة   تحديد صعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية"، وذل  ك متزامن  ً
نه  ت بحثه  ا الموس  وم بعن  وان "س  عة ال  ذاكرة واس  تراتيجيات ومس  تويات  

 
حم  د عب  دالفتاح الت  ى ق  د ا

 
ا

  التش  فير ل  دى عين  ة م  ن تالمي  ذ المرحل  ة االبتدائي  ة م  ن ذوي ص  عوبات تعل  م الق  راءة والع  اديين"،
 ( حيث نشرته بالمجلة المصرية للدراسات النفسية. 2004وذلك عام )
ليمان بك تاب  ه "ص  عوبات فه  م اللغ  ة، ماهيته  ا،  2005وف  ى ع  ام ) ( خ  رج علين  ا الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

ا ك  ان  2005واس  تراتيجياتها" ُنش  ر ب  دار الفك  ر العرب  ى بالق  اهرة. وف  ى ذات الوق  ت وف  ى ع  ام ) يض  ً
 
( ا

نش  ر "مقي  اس خص  ائص الموه  وبين ذوى ص  عوبات ال  تعلم" بمك تب  ة  نبي  ل فض  ل ش  رف ال  دين ق  د  
ن  تج  

 
ا، فق  د ا يض  ً

 
نجلو المصرية بالقاهرة. ث  م توال  ت البح  وث والرس  ائل العلمي  ة خ  الل ه  ذا الع  ام ا

 
اال

حم       د ع       واد ع      ام )
 
حم      د ا

 
ا عنوان       ه "ص       عوبات ال      تعلم ل       دى الب       الغين: التق       ويم  2005ا ( بحث       ً

ب  المؤتمر العلم  ي الس  نوي الثال  ث عش  ر لكلي  ة التربي  ة،  واستراتيجيات التدريس العالجي"، ونش  ره  
حم  د حس  ن بنش  ر بح  ث بمجل  ة كلي  ة التربي  ة  2005جامعة حلوان. وفى نف  س الع  ام )

 
( ق  ام طلع  ت ا

س   يوط عنوان  ه " فعالي   ة برن  امج لع  الج بع   ض ص  عوبات تعل   م الرياض  يات ل   دى  
 
س  يوط، جامع  ة ا

 
با

سلوبي المعالج
 
ول اإلعدادي في ضوء ا

 
ة المعرفية المتتابع والمت  زامن". وف  ى نف  س  تالميذ الصف اال

كاديمي  ة  2005ع  ام )
 
ن  تج ع  ادل عب  دهللا محم  د بطاري  ة اختب  ارات ل  بعض المه  ارات قب  ل اال

 
ا ا يض  ً

 
( ا

طف   ال الروض   ة كمؤش   رات لص   عوبات ال   تعلم، ونش   رها ب   دار الرش   اد الق   اهرة. ول   م يب   ارح مج   ال  
 
ال

ليمان عبدالواح     2005ص    عوبات ال    تعلم ع    ام ) نه    ى س    ُ
 
ف رس    الته للماجس    تير ف    ى  ( حت    ى ا د يوس    ُ

نم  اط معالج  ة  
 
صعوبات التعلم بكلية التربية باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس، وكان عنوانه  ا "ا
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المعلوم   ات ل   ذوى ص   عوبات تعل   م م   ادة العل   وم ف   ي إط   ار نم   وذج التخص   ص ال   وظيفي للنص   فين  
ا ف  ى ذات   الوق  ت م  ع ك  ل م  ن نبي  ل عي  د  الكرويين بالمخ لتالميذ المرحلة اإلعدادية"، وذلك متزامن  ً

ا ع  ام ) ف حي  ُث نش  را بحث  ً ليمان عبدالواح  د يوس  ُ نم  اط معالج  ة  2005الزه  ار وس  ُ
 
( موس  وم بعن  وان "ا

المعلوم   ات ل   ذوى ص   عوبات تعل   م م   ادة العل   وم م   ن الم   راهقين بمحافظ   ة اإلس   ماعيلية" بالمجل   ة  
عل  ى داؤد ال  ذى حص  ل ف  ى  المصرية لعلوم المراهقة. وذلك متزامًنا فى ذات الوقت مع عب  دالمعبود  

ث    ر تطبي    ق برن    امج  
 
نف    س الوق    ت عل    ى درج    ة الماجس    تير، حي    ث كان    ت رس    الته تحم    ل عن    وان "ا

طف    ال ذوى ص    عوبات ال    تعلم ف    ى )ض    وء النم    وذج الكل    ى  
 
متكام    ل إلكس    اب مه    ارات الهج    اء لال

ن  2005لوظ  ائ ف الم  خ(" وك  ان ذل  ك ع  ام )
 
( م  ن كلي  ة التربي  ة بك ف  ر الش  يخ التابع  ة لجامع  ة طنط  ا ا

 ذاك.  
ي  ام والش  هور، حت  ى ك  ان ع  ام )

 
ليمان بك تاب  ه  2006وم  رت اال ( في  ه خ  رج علين  ا الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

رؤي  ة نف  س/ عص  بية"، وال  ذى    DYSLEXIAالموسوم بعنوان "ف  ى ص  عوبات ال  تعلم: الديسلكس  يا  
ا لك    ل الب    احثين   ص    بح مرجع    ً

 
ُنش    ر ب    دار الفك    ر العرب    ى بالق    اهرة، ومن    ذ ص    دور ه    ذا الك ت    اب وا

ن. كم   ا  والمتخص
 
ص   ين بالمج   ال ال   ذين يتن   اولون الص   عوبة م   ن منظ   ور نيوروس   يكولوجى حت   ى اال

ن    تج ع    ادل عب    دهللا محم    د ف    ى نف    س ع    ام )
 
وائ    ل المؤلف    ات المص    رية  2006ا

 
( ك ت    ابين كان    ا م    ن ا

طف   ال المعرض   ون لخط   ر ص   عوبات ال   تعلم بمرحل   ة م   ا قب   ل  
 
لق   ت الض   وء عل   ى اال

 
والعربي   ة الت   ى ا

ول
 
طف     ال الروض     ة    المدرس     ة، فك     ان الك ت     اب اال

 
كاديمي     ة ال

 
عنوان     ه " قص     ور المه     ارات قب     ل اال

ن  
 
وصعوبات التعلم"، وك  ان ه  ذا الك ت  اب بمثاب  ة إط  ار نظ  رى له  ذا الموض  وع الجدي  د عل  ى الس  احة ا

طف    ال  
 
ذاك، والك ت   اب الث   انى ك    ان موس   وًما بعن    وان "المؤش   رات الدال    ة عل   ى ص    عوبات ال   تعلم ال

جراه  ا المؤل   ف  7الك ت  اب عل  ى س  بعة )  دراس  ات تطبيقي  ة" حي  ث اش  تمل ه  ذا  –الروض  ة  
 
( بح  وث ا

خرين، وُنشرا هذين الك تابين بدار الرشاد بالقاهرة. وذلك متزامًنا ف  ى ذات الوق  ت م  ع  
 
منفرًدا ومع ا

( بنش  ر ك ت  اب عنوان  ه "ص  عوبات ال  تعلم ف  ى تجهي  ز  2006لطفى عبدالباسط إبراهيم حيث قام ع  ام )
نجل  و المص  رية با

 
( كان  ت الدراس  ات  2006لق  اهرة. وف  ى نف  س الع  ام )المعلوم  ات" نش  رته مك تب  ة اال

والبح  وث تتس   اوق وتتس   ابق م  ن خ   الل نف   ر م  ن الب   احثين، وم   ن ه  ذه البح   وث والدراس   ات عل   ى  
ن  ور محم  د الش  رقاوى ع  ام )

 
نتج  ه ا

 
(  2006سبيل المثال ال الحصر: البحث المسحى التحليلى الذى ا
ن  ى س  ويف، وك  ان عنوان  ه "مؤش  رات نت  ائج  وُنش  ر ب  المؤتمر العلم  ي الراب  ع لكلي  ة التربي  ة، جامع  ة ب

 البحوث والدراسات العربية في صعوبات التعلم خالل عشرين عامًا دراسة مسحية تحليلية".
( خرج علينا ُسليمان عبدالواحد يوُسف بك تابه "المخ وصعوبات ال  تعلم، رؤي  ة ف  ى  2007وفى عام )

نجل  و الم
 
ا ف  ى ذات  إطار علم ال  نفس العص  بى المعرف  ى" ُنش  ر بمك تب  ة اال ص  رية بالق  اهرة. وه  ذا متزامن  ً
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ليمان حي    ث نش    ر ف    ى نف    س الع    ام ) ا بمجل    ة كلي    ة  2007الوق    ت م    ع الس    يد عبدالحمي    د س    ُ ( بحث    ً
طف  ال ذوى ص  عوبات  

 
زهر الشريف عنوانه "دراسة لبعض الخصائص المميزة لال

 
التربية، جامعة اال

داء عل  ى اختب  ار بن  در  
 
خرين دراس  ًيا ف  ى ض  وء اال

 
ش  تلت البص  رى الحرك  ى". وق  ام  ج  –ال  تعلم والمت  ا

( بإنت   اج بح   ث عنوان   ه "فعالي   ة برن   امج ت   دريبي  2007ع   ادل عب   دهللا محم   د ف   ى ذات الوق   ت ع   ام )
ث  ره  

 
طف  ال الروض  ة المعرض  ين لخط  ر ص  عوبات ال  تعلم وا

 
للتدخل المبكر في تنمية الوعي الص  وتي ال

تبعي  ة" حي  ث نش   ره  عل  ى مس  توى نم  وهم اللغ  وي ومس  تواهم الالح  ق ف  ي اللغ  ة العربي  ة: دراس  ة ت
بك تاب   ه "دراس   ات ف   ى س   يكولوجية غي   ر الع   اديين"، الت   ى نش   رته دار الرش   اد بالق   اهرة. وف   ى نف   س  

( ق  ام ع  ادل عب  دهللا محم  د بترجم  ة ك ت  اب داني  ال هااله  ان،  2007المس  اق وف  ى نف  س الفت  رة ع  ام )
ه  ا،  ج  يمس كوفم  ان، ج  ون لوي  د، مارجري  ت وي  س، إليزابي  ث م  ارتنيز "ص  عوبات ال  تعلم، مفهوم

ردن الشقيقة. وفى ذل  ك الت  اريخ  
 
طبيعتها، التعلم العالجي" نشرته دار الفكر ناشرون وموزعون باال

يًضا عام )
 
نه  ى رس  الته للماجس  تير بكلي  ة التربي  ة، جامع  ة ك ف  ر  2007ا

 
( كان حسنى زكريا النجار قد ا

ث     ر برن     امج ت     دريبي لم     ا وراء ال     ذاكرة عل     ى عملي     ات ال     ذاكرة
 
وبع     ض    الش     يخ، وك     ان عنوانه     ا "ا

ول  ى م  ن التعل  يم  
 
اس  تراتيجيات تجهي  ز المعلوم  ات ل  دى التالمي  ذ ذوي ص  عوبات ال  تعلم بالحلق  ة اال

ساس  ي". ول  م يب  ارح مج  ال ص  عوبات ال  تعلم ع  ام )
 
( حت  ى حص  ل ط  ه إب  راهيم هن  داوى عل  ى  2007اال

درجة الماجستير م  ن كلي  ة التربي  ة، جامع  ة ك ف  ر الش  يخ، وكان  ت رس  الته موس  ومة بعن  وان "فعالي  ة  
دريبات الذكاء الوجدانى ف  ى تخفي  ف ص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة ل  دى تالمي  ذ الحلق  ة  ت

ساسى".
 
ولى من مرحلة التعليم اال

 
 اال

ليمان بإنت  اج ك ت  اب  2008ولم يتجاوز مجال صعوبات التعلم عام ) ( حتى ق  ام الس  يد عبدالحمي  د س  ُ
ن  تج فتح  ى مص  طفى الزي  ات  عنوان  ه "ص  عوبات ال  تعلم النمائي  ة" نش  ره بع  الم الك ت  ب ب

 
الق  اهرة. كم  ا ا

ول ك  ان يحم  ل عن  وان  2008ف  ى نف  س ع  ام )
 
( ك ت  ابين نش  رهما ب  دار النش  ر للجامع  ات بالق  اهرة، اال

وائ  ل المؤلف  ات المص  رية والعربي  ة  
 
"قض  ايا معاص  رة ف  ي ص  عوبات ال  تعلم" وه  ذا الك ت  اب يع  د م  ن ا
م  ا الك ت   

 
لق  ت الض  وء عل  ى قض  ايا مج  ال ص  عوبات ال  تعلم، ا

 
اب الث  انى فك  ان موس  وًما بعن  وان  الت  ى ا

ا  2008"ص  عوبات ال  تعلم االس  تراتيجيات التدريس  ية والم  داخل العالجي  ة". وف  ى نف  س ع  ام ) يض  ً
 
( ا

ن   تج عب   دالرحمن س   يد س   ليمان "معج   م ص   عوبات ال   تعلم: إنكلي   زى  
 
إنكلي   زى،    -عرب   ى/ عرب   ى    –ا

ا ف  ى   حم  د  ونش  ره ب  دار الزه  راء بالري  اض بالس  عودية الش  قيقة. وذل  ك متزامن  ً
 
ذات الوق  ت م  ع مخت  ار ا

( بنش  ر بح  ث بالمجل  ة المص  رية للدراس  ات النفس  ية عنوان  ه "فاعلي  ة  2008الكي  ال حي  ث ق  ام ع  ام )
ثره ف  ي تحس  ين ك ف  اءة منظوم  ة التجهي  ز  

 
برنامج لتحسين مقدار معلومات الوعي بما وراء الذاكرة، وا

(  2008ذات الوقت وف  ى ع  ام )  المعرفي بالذاكرة العاملة لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم". وفى
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ليمان ق  د نش  ر بحث  ه ال  ذى يحم  ل عن  وان "فعالي  ة برن  امج ف  ى ع  الج   ا ك  ان الس  يد عبدالحمي  د س  ُ يض  ً
 
ا

قص    ور التجهي    ز الف    ونيمى ف    ى ض    وء نظري    ة فرض    يتى القص    ور الم    زدوج ل    دى عين    ة م    ن التالمي    ذ  
زهر الشريف.الديسلكسيين بالصف الرابع اإلبتداا" ُنشر بمجلة كلية التربية، جامعة 

 
 اال

حم  د ع  واد بك تاب  ه "ص  عوبات ال  تعلم" ُنش  ر بمؤسس  ة ال  وراق  2009وف  ى ع  ام )
 
حم  د ا

 
( خ  رج علين  ا ا

ردن الش  قيقة. وف  ى نف  س الع  ام )
 
( ق  ام ع  ادل عب  دهللا محم  د بإنت  اج ك ت  اب  2009للنش  ر والتوزي  ع ب  اال

طفال ذوى صعوبات التعلم" حيث اشتمل ه  ذا ا
 
لك ت  اب عل  ى  موسوم بعنوان "التعليم العالجى لال

ربعة )
 
جراها المؤلف منفرًدا، وُنشر هذا الك تاب بدار الرشاد بالقاهرة. وف  ى ذات الوق  ت  4ا

 
( بحوث ا

ا عنوان   ه "ص   عوبات ال   تعلم وعل   م  2009وف   ى ع   ام ) ا ك   ان ولي   د كم   ال القف   اص ق   د نش   ر ك تاب   ً يض   ً
 
( ا

وف    ى ع    ام  ال    نفس المعرف    ى" بالمك تب    ة العص    رية للنش    ر والتوزي    ع بالمنص    ورة. وف    ى ذات الوق    ت  
ليمان ق   د نش   ر بحث   ه ال   ذى يحم   ل عن   وان "الف   روق ب   ين  2009) ا ك   ان الس   يد عبدالحمي   د س   ُ يض   ً

 
( ا

طفال الديسلكسيين والعاديين فى عمليات التجهيز الفونيمى وسرعة التسمية ف  ى إط  ار فرض  يتي  
 
اال

زه  ر الش  ريف. ول  م يب  ارح مج  ال ص  عوب
 
ات  القص  ور الم  زدوج" ُنش  ر بمجل  ة كلي  ة التربي  ة، جامع  ة اال

( حت   ى حص   ل حس   نى زكري   ا النج   ار عل   ى درج   ة ال   دك توراه م   ن كلي   ة التربي   ة،  2009ال   تعلم ع   ام )
جامعة ك فر الشيخ، وكانت رسالته موسومة بعنوان "فعالية برنامج إثرائي لمه  ارات م  ا وراء المعرف  ة  
  ف  ي تحس  ين مه  ارات التفكي  ر الناق  د والتفكي   ر االبتك  اري ل  دى التالمي  ذ الموه  وبين ذوي ص   عوبات

ساليب التفكير المفضلة".
 
ساسي في ضوء ا

 
 التعلم بالحلقة الثانية من التعليم اال

ي  ام والش  هور، حت  ى ك  ان ع  ام )
 
ليمان بك تاب  ه  2010وم  رت اال ( في  ه خ  رج علين  ا الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

دوات"، وال   ذى ُنش   ر ب   دار الفك    ر  
 
الموس   وم بعن   وان "تش   خيص ص   عوبات ال    تعلم: اإلج   راءات واال

ف  راد ذوى    العرب  ى بالق  اهرة،
 
ص  يل ط  رق التع  رف عل  ى اال

 
طير وتا

 
حي  ث اش  تمل ه  ذا الك ت  اب عل  ى ت  ا

س  اليب والط  رق والفني  ات الت  ى تس  تخدم ف  ى ه  ذا المج  ال. وف  ى نف  س  
 
صعوبات التعلم واورد في  ه اال

ول ك  ان يحم  ل عن  وان  2010الع  ام ع  ام )
 
ليمان عبدالواح  د بنش  ر ك ت  ابين ف  ى المج  ال، اال ( ق  ام س  ُ

م: ذوى المحن  ة التعليمي  ة ب  ين التنمي  ة والتنحي  ة" ونش  رته دار الوف  اء  "س  يكولوجية ص  عوبات ال  تعل
م  ا الك ت  اب الث  انى فك  ان موس  وًما بعن  وان "ص  عوبات  

 
لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع باإلسكندرية، ا

وائ   ل المؤلف   ات  
 
ال   تعلم االنفعالي   ة واالجتماعي   ة ب   ين الفه   م والمواجه   ة" وه   ذا الك ت   اب يع   د م   ن ا

لقت الضوء عل  ى مج  ال ص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة، ونش  رته  المصرية والعربية ا
 
لتى ا

م   ل  
 
ن   تج ك   ل م   ن محم   ود ع   وض هللا س   الم، وا

 
إيت   راك للطباع   ة والنش   ر والتوزي   ع بالق   اهرة. كم   ا ا

ا يحم  ل عن  وان "ص  عوبات ال  تعلم ب  ين النظري  ة  2010عبدالمحس  ن الزغب  ى ف  ى نف  س الع  ام ) ( ك تاب  ً
ا ف  ى ذات الوق  ت م   ع  والتطبي  ق" نش  رته إيت  راك   للطباع   ة والنش  ر والتوزي  ع بالق  اهرة. وذل   ك متزامن  ً
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( بنش  ر بح  ث عنوان  ه "دراس  ة  2010نبيل عيد الزهار، وُسليمان عبدالواحد يوُسف حيث قام  ا ع  ام )
نماط التعلم والتفكير بين التالميذ ذوى ص  عوبات ال  تعلم ف  ى م  ادة العل  وم والع  اديين م  ن  

 
مقارنة ال

 اإلعدادية" نشراه بالمجلة المصرية لعلوم المراهقة.  المراهقين بالمرحلة
ليمان بك تاب    ه الموس    وم بعن    وان "الت    دريب  2011وف    ى ع    ام ) ( خ    رج علين    ا الس    يد عبدالحمي    د س    ُ

(  2011الميدانى النتقاء ذوى صعوبات التعلم " ُنشر بدار الفك  ر العرب  ى بالق  اهرة. وف  ى نف  س الع  ام )
ن   ه "ص   عوبات ال   تعلم والت   دريس العالج   ى" نش   ره دار  ق   ام ع   ادل محم   د الع   دل بنش   ر ك ت   اب عنوا

ا فف  ى ذل  ك   يض  ً
 
الك ت  اب الح  ديث بالق  اهرة. ث  م توال  ت البح  وث والرس  ائل العلمي  ة خ  الل ه  ذا الع  ام ا

يًضا عام )
 
نه  ى رس  الته لل  دك توراه ف  ى ص  عوبات  2011التاريخ ا

 
ف ق  د ا ليمان عبدالواح  د يوس  ُ ( ك  ان س  ُ

ث  ر تنمي  ة  ال  تعلم بكلي  ة التربي  ة بالس  ويس التابع  ة  
 
ن ذاك، وك  ان عنوانه  ا "ا

 
لجامع  ة قن  اة الس  ويس ا

وظائ ف النمط المتكامل للنصفين الكرويين بالمخ لذوى صعوبات التعلم على التحصيل ف  ي م  ادة  
العلوم في إطار نموذج المعالجة المعرفي  ة المتتابع  ة والمتزامن  ة لتكام  ل المعلوم  ات ب  المخ لتالمي  ذ  

حم  د  المرحلة اإلعدادية". وذلك متزامنً 
 
بوزي  د، ونج  وى ا

 
ا فى ذات الوقت مع كل من خضر مخيمر ا

نتجا ع  ام )
 
ا يحم  ل عن  وان "ال  ذاكرة الس  معية والبص  رية وعالقتهم  ا ب  التعرف  2011واعر حيث ا ( بحث  ً

والفه    م الق    راا ل    دى التالمي    ذ الع    اديين وذوى ص    عوبات ال    تعلم" ُنش    ر بمجل    ة دراس    ات تربوي    ة  
( حت  ى  2011وان. ول  م يب  ارح مج  ال ص  عوبات ال  تعلم ع  ام )واجتماعي  ة بكلي  ة التربي  ة، جامع  ة حل   

ف بك ت   اب موس   وم بعن   وان "المرج   ع ف   ي ص   عوبات ال   تعلم   ليمان عبدالواح   د يوس   ُ خ   رج علين   ا س   ُ
نجلو المصرية بالقاهرة.

 
كاديمية واالجتماعية واالنفعالية" نشرته مك تبة اال

 
 النمائية واال

ي  ام والش  هور، حت  ى ك  ان ع  ام )
 
ف ب  ثالث  ( في  ه خ   2012وم  رت اال ليمان عبدالواح  د يوس  ُ رج علين  ا س  ُ

س  س النيوروس  يكولوجية  
 
ول يحم  ل عن  وان "اال

 
ك تب فى مجال صعوبات التعلم، فكان الك تاب اال

للعملي  ات المعرفي  ة وم  ا وراء المعرفي  ة وتطبيقاته  ا ف  ى مج  ال ص  عوبات ال  تعلم". وُنش  ر ب  دار الزه  راء  
اب الث  انى ك  ان موس  وًما بعن  وان "الموهوب  ون  للنشر والتوزي  ع بالري  اض بالس  عودية الش  قيقة، والك ت   

والمتفوقون عقليًا ذوو ص  عوبات ال  تعلم: خصائص  هم، اك تش  افهم، رع  ايتهم، ومش  كالتهم"، وُنش  ر  
م  ا الك ت  اب الثال  ث فك  ان عنوان  ه "اإلرش  اد النفس  ى  

 
ه  ذا الك ت  اب ب  دار الك ت  اب الح  ديث بالق  اهرة، ا

الجدي   دة باإلس   كندرية. وف   ى نف   س الع   ام  الترب   وى ل   ذوى ص   عوبات ال   تعلم" ونش   رته دار الجامع   ة  
( كان  ت الدراس  ات والبح  وث تتس  اوق وتتس  ابق م   ن خ  الل نف  ر م  ن الب  احثين، وم  ن ه   ذه  2012)

ليمان   نتج  ه س  ُ
 
البحوث والدراس  ات عل  ى س  بيل المث  ال ال الحص  ر: البح  ث المس  حى التحليل  ى ال  ذى ا

ف ع  ام ) نه  ا، وك  ان عنوان  ه "التحلي  ل  ( وُنش  ر بمجل  ة كلي  ة التربي  ة، جامع  ة ب2012عبدالواح  د يوس  ُ
البع  دى ل  بعض البح  وث والدراس  ات العربي  ة ف  ى مج  ال ص  عوبات ال  تعلم خ  الل رب  ع ق  رن ف  ى إط  ار  
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محكات التعرف والتشخيص وبرامج التدخل السيكولوجى: دراسة مسحية تحليلي  ة ف  ى إثن  ى عش  رة  
عربي  ة ف  ى التربي  ة  ( بمجل  ة دراس  ات  2012دولة عربية". وبحث وليد السيد خليفة الذى نشره ع  ام )

وعل   م ال   نفس وحم   ل عن   وان "فاعلي   ة برن   امج لل   وعي الفونول   وجي باس   تخدام الحاس   وب ف   ي تنمي   ة  
طف  ال الروض  ة الموه  وبين المعرض  ين لخط  ر الدسلكس  يا بالط  ائ ف".  

 
المه  ارات قب  ل القرائي  ة ل  دى ا

نتج بحًثا موس  وًما2012وفى نفس العام )
 
يًضا كان ُسليمان عبدالواحد يوُسف قد ا

 
بعن  وان "نم  ط    ( ا

الس   يطرة المخي   ة .. م   دخل تشخيص   ى لص   عوبات ال   تعلم: رؤي   ة م   ن منظ   ور عل   م ال   نفس العص   بى  
المعرفي" وذلك بالمؤتمر العلمى الثانى لصعوبات التعلم ب  المركز الكش  فى العرب  ى ال  دولى بالق  اهرة.  

ا2012وف  ى ذات الوق  ت وف  ى ع  ام ) ف ق  د نش  ر بحث  ً ليمان عبدالواح  د يوس  ُ ا ك  ان س  ُ يض  ً
 
الم  ؤتمر    ( ا

هي   ل ذوى اإلعاق   ة بمرك   ز التعل   يم المتط   ور بكلي   ة ط   ب القص   ر العين   ى،  
 
ول لتا

 
العلم   ي العرب   ى اال

جامع   ة الق   اهرة عنوان   ه "تش   خيص الموه   وبين ذوى اإلعاق   ات: الموهوب   ون والمتفوق   ون عقلي   ًا ذوو  
ا". وف   ى نف   س ع   ام ) ا ك   ان ك   ل م   ن رمض   ان محم   د رمض   ان،  2012ص   عوبات ال   تعلم نموذج   ً يض   ً

 
( ا

سعد ربيع عبدهللا، وصباح السيد سعد قد نشروا بحًثا بمجلة كلي  ة التربي  ة، جامع  ة بنه  ا عنوان  ه  وم
دائه    م ف    ى  

 
داء التالمي    ذ ذوى ص    عوبات ال    تعلم ف    ى اختب    ار الفه    م الق    راا م    ن خ    الل ا

 
"التنب    ؤ ب    ا

 اختبارات الذاكرة العاملة".
ليمان  2013وفى عام ) ولك  ن ه  ذه الم  رة بك ت  اب موس  وم  ( وكالعادة يخرج علينا السيد عبدالحميد س  ُ

ا ف   ى   بعن  وان "ص  عوبات ال  تعلم ماهيته  ا وتشخيص  ها" نش   ره بع  الم الك ت  ب بالق  اهرة. وذل  ك متزامن  ً
حم  د ع  واد حي  ث قام  ا ع  ام )

 
حم  د ا

 
( بنش  ر  2013ذات الوق  ت م  ع ك  ل م  ن ع  ادل عب  دهللا محم  د، وا

س  اليب الت  د
 
خل" ب  دار الناش  ر  ك تاب عنوانه "مدخل إلى صعوبات ال  تعلم: النظري  ة، التش  خيص، ا

ا ع   ام ) يض  ً
 
ن  تج ك  ل م   ن  2013ال  دولى للنش  ر والتوزي  ع بالس   عودية الش  قيقة. وف  ى ذل   ك الت  اريخ ا

 
( ا

ا يحم  ل عن  وان "فعالي  ة برن  امج إرش  ادي   ف بحث  ً لمياء عبدالحميد بيومى، وُسليمان عبدالواح  د يوس  ُ
طف      

 
ال ذوى  ف    ي خف     ض اض     طراب قص     ور االنتب     اه وعالقت     ه بمس     توى القل     ق االجتم     اعي ل     دى اال

جامع  ة الزق  ازيق. وف  ى ذات    -صعوبات التعلم" ُنشر بمجل  ة دراس  ات تربوي  ة ونفس  ية بكلي  ة التربي  ة  
ول  2013الوق   ت وف   ى ع   ام )

 
ن   تج بحث   ين بالمج   ال اال

 
ف ق   د ا ليمان عبدالواح   د يوس   ُ ا ك   ان س   ُ يض   ً

 
( ا

رؤي   ة    عنوان   ه "نظري   ة ال   تعلم الق   ائم عل   ى الم   خ اإلنس   انى وتطبيقاته   ا ف   ى مج   ال ص   عوبات ال   تعلم:
جامعة بنها بالتع  اون    -نيوروسيكولوجية وانعكاسات تربوية" وُنشر بالمؤتمر العلمى لكلية التربية  

صول التربية، والبحث الثانى كان موسوًما بعن  وان " التوجه  ات المعاص  رة  
 
مع الجمعية المصرية ال

خص   ائي ص   عوبات ال   تعلم ف   ي ض   وء متطلب   ات تش   خيص ص   عوبات ال   تعلم بالم   دار 
 
س  ف   ي إع   داد ا

العادية" ونشر بالمؤتمر العلمي لكلية التربية، جامعة دمنه  ور. ول  م يب  ارح مج  ال ص  عوبات ال  تعلم  
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ف بك تاب   ه الموس   وم بعن   وان "االتجاه   ات  2013ع   ام ) ليمان عبدالواح   د يوس   ُ ( حت   ى خ   رج علين   ا س   ُ
ردن الشقيقة.

 
سامة للنشر والتوزيع باال

 
 الحديثة في صعوبات التعلم النوعية" نشرته دار ا

ا، وف   ى ع  ام )وف    ف بإنت  اج مجموع   ة م   ن  2014ى نف   س الفت  رة تقريب   ً ليمان عبدالواح   د يوس   ُ ( ق   ام س  ُ
طف  ال الروض   ة ذوى ص   عوبات ال   تعلم  

 
داء العقل  ي المعرف   ي ل   دى ا

 
ول عنوان   ه "اال

 
البح  وث، ك   ان اال

نم   اط معالج   ة المعلوم   ات البص   رية: دراس   ة  
 
خ وا النمائي   ة ف   ي ض   وء إص   ابة النص   فين الك   رويين للم   ُ

نيوروس  يكولوجية"، ونش  ر بالمجل  ة المص  رية للدراس  ات النفس  ية، والث  انى ك  ان موس  وًما    تجريبي  ة
بعن  وان "الك ف   اءة االجتماعي  ة االنفعالي   ة م  دخل لخف   ض التنم  ر المدرس   ى ل  دى عين   ة م  ن التالمي   ذ  
ذوى ص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة بالمرحل  ة اإلعدادي  ة ف  ى ض  وء نظري  ة ال  تعلم الق  ائم  

اإلنسانى"، ونشر بمجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس، والثال  ث ك  ان عنوان  ه "   على المخ
ف    ى التقي    يم المعرف    ى والتش    خيص الف    ارق للمتعلم    ين ذوى    (K- Abc)ك ف    اءة بطاري    ة كوفم    ان  

ص  عوبات ال  تعلم: ع  رض تحليل  ى" وُنش  ر بمجل  ة دراس  ات تربوي  ة واجتماعي  ة بكلي  ة التربي  ة، جامع  ة  
نم   اط الس   يطرة المخي   ة ل   دى الش   باب الج   امعى الموه   وبين ذوى    حل   وان، والراب   ع

 
ك   ان عنوان   ه "ا

داا  
 
صعوبات التعلم والعاديين: دراسة نيوروسيكولوجية باستخدام الكمبيوتر فى إطار القي  اس اال

الموضوعى"، وُنشر بالمؤتمر العلمى لجامعة بنى سويف )شبابنا طاق  ة  .. ال إعاق  ة(، ف  ى ح  ين ك  ان  
ا بعن   وان "اس   تثمار كام  ل طاق   ات الم   خ .. م   دخل للتمي  ز البحث   ى لع   الج ص   عوبات  الخ  امس ممه   ورً 

ال    تعلم: رؤي    ة سيكوفس    يولوجية"، وُنش    ر ب    المؤتمر العلم    ى لجامع    ة بن    ى س    ويف "مراك    ز التمي    ز  
بح    اث ال    تعلم  

 
خي    ًرا بح    ث عنوان    ه "توظي    ف ا

 
البحث    ى: المع    ايير والمه    ام والعائ    د المجتمع    ى"، وا

خل مؤسس  اتنا التربوي  ة ل  دى الع  اديين وذوى ص  عوبات ال  تعلم: م  دخل  دا (BBL)المستند للدماغ 
داء بجامعاتن   ا العربي   ة"، ُنش   ر بمجل   ة دراس   ات ف   ى التعل   يم  

 
لتحس   ين ال   تعلم وتط   وير منظوم   ة اال

بح  اث الم  ؤتمر الق  ومى الس  نوى الث  امن  
 
وراق عم  ل وا

 
الج  امعى بجامع  ة ع  ين ش  مس، ع  دد خ  اص ب  ا

تعل   يم الج   امعى بجامع   ة ع   ين ش   مس. ول   م يب   ارح مج   ال  عش   ر )العرب   ى العاش   ر( لمرك   ز تط   وير ال
ليمان ك تاب  ه الموس  وم بعن  وان "ع  الج  2014صعوبات التعلم عام ) ن  تج الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

 
( حتى ا

( كان  ت الدراس  ات  2014صعوبة اإلحساس بالكمية" نشرته عالم الك تب بالقاهرة. وفى نفس العام )
احثين، وم   ن ه  ذه البح   وث والدراس   ات عل   ى  والبح  وث تتس   اوق وتتس   ابق م  ن خ   الل نف   ر م  ن الب    

نتج  ه ك  ل م  ن محم  ود ع  وض هللا س  الم، وكريم  ان عويض  ة  
 
س  بيل المث  ال ال الحص  ر: البح  ث ال  ذى ا

حم  د س  ابق )
 
ث  ر  2014منش  ار، ومن  ى ا

 
( ونش  روه بمجل  ة كلي  ة التربي  ة، جامع  ة بنه  ا وك  ان عنوان  ه "ا

س     ا
 
مه     ات التالمي     ذ ذوى ص     عوبات ال     تعلم عل     ى تحس     ين بع     ض ا

 
ليبهن ف     ى المعامل     ة  ت     دريب ا
 الوالدية".
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ي  ام والش  هور، حت  ى ك  ان ع  ام )
 
ليمان بك ت  اب  2015وم  رت اال ( في  ه خ  رج علين  ا الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

 فى مجال ص  عوبات ال  تعلم، فك  ان الك ت  اب يحم  ل عن  وان "فق  ه ص  عوبات  
ً
ثار جدال

 
فريًدا من نوعه ا

ول من نوعه فى مص  ر والع  الم  التعلم"، نشره بدار الفكر العربى بالقاهرة، وُيعد هذا الك تاب  
 
هو اال

جم  ع، حي  ث ج  اء ه  ذا الك ت  اب لينش  ىء م  ن خالل  ه المؤل  ف لف  رع جدي  د ف  ى  
 
العرب  ى ب  ل والع  الم ا

ص  يل مج  ال ص  عوبات ال  تعلم، فك  ان فق  ه ص  عوبات ال  تعلم ال  ذى يقص  د ب  ه المؤل  ف  
 
تخصص  ه اال

لف  اظ والمب   
 
و يتعل  ق  "تناول كل ما يخص مجال ص  عوبات ال  تعلم س  واء ك  ان ذل  ك يتعل  ق باال

 
انى، ا

دوات  
 
لي  ات والوس  ائل واال

 
ا، واال ا وتطبيقي  ً بالمقاصد والمعانى، مع العلم بمتطلبات كل شىء عملي  ً

( ق  ام  2015واالختب  ارات والب  رامج المحقق  ة ل  ذلك وكي  ف ي  تم بناؤه  ا وتطبيقه  ا". وف  ى نف  س الع  ام )
ث  ة ف  ى التش  خيص  فتح  ى مص  طفى الزي  ات بإنت  اج ك ت  اب عنوان  ه "ص  عوبات ال  تعلم: التوجه  ات الحدي

نجل  و المص  رية بالق  اهرة. كم  ا نش  ر فتح  ى مص  طفى الزي  ات ف  ى نف  س ع  ام  
 
والع  الج" نش  ره بمك تب  ة اال

ا "بطاري  ة مق  اييس التق  دير التشخيص  ية لص  عوبات  2015) يض  ً
 
نجل  و المص  رية بالق  اهرة ا

 
( بمك تب  ة اال

ا ع  ام ) يض  ً
 
كاديمية". وفى ذلك التاريخ ا

 
ن  تج ك  ل م   2015التلعم النمائية واال

 
ن الس  يد عبدالحمي  د  ( ا

ُسليمان، وُسليمان عبدالواحد يوُسف بحًثا يحمل عن  وان "إس  تخدام اس  تراتيجيات م  ا وراء المعرف  ة  
ثره في مفهوم الذات القرائ  ي واالتج  اه نح  و  

 
لتحسين الفهم القرائي ما وراء المعرفي ودافعية القراءة وا

االبتدائية" ُنشر بمجلة كلي  ة التربي  ة،  القراءة لدى الموهوبين ذوى صعوبات تعلم القراءة بالمرحلة  
ليمان  2015جامعة المنصورة. وفى ذات الوقت وفى عام ) يًضا كان س  ليمان محم  د س  ليمان، وس  ُ

 
( ا

عبدالواح  د يوس  ف ق  د نش  را بحثهم  ا ال  ذى يحم  ل عن  وان "فعالي  ة برن  امج ت  دريبى ف  ى تنمي  ة ال  ذكاء  
ث   ره ف   ى تحص   يلهم الدراس   ى"  االنفع   الى ل   دى تالمي   ذ المرحل   ة اإلعدادي   ة ذوى ص   عوبات ا

 
ل   تعلم وا

ا  2015والذى ُنشر بمجل  ة التربي  ة الخاص  ة، كلي  ة التربي  ة، جامع  ة الزق  ازيق. وف  ى نف  س ع  ام ) يض  ً
 
( ا

ول عنوان    ه "اتجاه    ات  
 
ف بإنت    اج مجموع    ة م    ن البح    وث، ك    ان اال ليمان عبدالواح    د يوس    ُ ق    ام س    ُ

طف  ال المع
 
طف  ال بجمهوري  ة مص  ر العربي  ة نح  و اال

 
رض  ين لخط  ر ص  عوبات ال  تعلم  معلمات ري  اض اال

هي  ل، والث  انى ك  ان موس  وًما  
 
وعالقتها بالسيادة النصفية للمخ"، وُنش  ر بمجل  ة التربي  ة الخاص  ة والتا

ث     ر الت     دريب الق     ائم عل     ى الك ف     اءة االجتماعي     ة
 
لكس     يثيميا  -بعن     وان "ا

 
االنفعالي     ة ف     ى خف     ض اال

كاديمي  ة الس  لبية ل  دى تالمي  ذ المرحل  ة االبتدائي  ة  
 
ذوى ص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة  واالنفع  االت اال

واالنفعالية"، ونشر بمجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس، والثالث كان عنوان  ه "الت  دخل  
ث   ره ف   ى الثق   ة بال   ذات ل   ذوى ص   عوبات تعل   م  

 
الس   يكولوجى لتنمي   ة الس   لوك االجتم   اعى اإليج   ابى وا

الم   ؤتمر ال   دولى الثال   ث لتط   وير    الق   راءة بالمرحل   ة اإلبتدائي   ة "دراس   ة تشخيص   ية عالجي   ة" وُنش   ر
يًضا ع  ام )

 
زهر للمؤتمرات. وفى ذلك التاريخ ا

 
نتج  ت نج  الء عب  دهللا الكلي  ة  2015التعليم بمركز اال

 
( ا
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ثر تنمية الك فاءة االجتماعي  ة االنفعالي  ة ف  ى خف  ض القل  ق االجتم  اعى وتحس  ين  
 
بحًثا يحمل عنوان "ا

ص    عوبات ال    تعلم" ُنش    ر بالمجل    ة المص    رية  الثق    ة بال    ذات ل    دى تالمي    ذ المرحل    ة اإلعدادي    ة ذوى  
ن  تج الس  يد عبدالحمي  د  2015للدراس  ات النفس  ية. ول  م يب  ارح مج  ال ص  عوبات ال  تعلم ع  ام )

 
( حت  ى ا

ول حم  ل عن  وان "ع   الج  
 
ا بع  الم الك ت  ب بالق   اهرة، الك ت  اب اال ليمان ث  الث ك ت  ب نش   رهم جميع  ً س  ُ

ع  داد ف  ى الف  راغ"، والث  انى موس  وم ب
 
عن  وان "ع  الج ص  عوبات التسلس  ل  ص  عوبة اإلدراك البص  رى لال

عداد".
 
 والتعاقب"، والك تاب الثالث كان ممهوًرا بعنوان "عالج صعوبات قراءة اال

ا، وف  ى ع  ام ) ليمان عبدالواح  د  2016وف  ى نف  س الفت  رة تقريب  ً م  ل محم  د غن  ايم، س  ُ
 
ن  تج ك  ل م  ن ا

 
( ا

تباين  ة م  ن الم  راهقين  يوُسف بحًثا عنوانه "مه  ارات الميت  ا تفكي  ر ومه  ارات الميت  ا ذاك  رة ل  دى ف  ائت م
ذوى االستثناء المزدوج" وكان من بين فائت ذوى االس  تثناء الم  زدوج به  ذا البح  ث فئ  ة المتف  وقين  

 ذوى صعوبات التعلم، وُنشر هذا البحث بالمجلة المصرية للدراسات النفسية. 
ليمان ولك  ن ه  ذه الم  رة بك ت  اب2017وفى عام ) موس  وم    ( وكالعادة يخرج علينا السيد عبدالحميد س  ُ

بعنوان "نظريات صعوبات التعلم" نشره بعالم الك تب بالقاهرة. وذلك متزامًنا فى ذات الوق  ت م  ع  
نتجت بحًثا يحمل عنوان "فعالية برنامج للتدخل المبكر ف  ى خف  ض بع  ض  

 
مل محمد غنايم االتي ا

 
ا

طف  ال الروض  ة المعرض  ين لخط  ر ص  عوبات ال  تعلم مم  ن ُيب  دون مؤش  رات  
 
اض  طرابات النط  ق ل  دى ا

ا ك  ان  2017للموهبة" ُنشر بالمجلة المصرية للدراسات النفس  ية. وف  ى ذات الوق  ت وف  ى ع  ام ) يض  ً
 
( ا

داء  
 
ول عنوان          ه "اال

 
ن          تج منف          رًدا بحث          ين بالمج          ال اال

 
ف ق          د ا ليمان عبدالواح          د يوس          ُ س          ُ

نماط االستثارات الفائ ق  ة وف  ق    -النيوروسيكولوجى لوظائ ف المخ المعرفية والنفس
 
حركية فى ضوءا

لدى الموهوبين ذوى ص  عوبات ال  تعلم م  ن ط  الب التعل  يم الث  انوى الفن  ى"    OEsبروسكى نظرية دا
وُنش   ر بالمجل   ة المص   رية للدراس   ات النفس   ية، والث   انى ك   ان موس   وًما بعن   وان "الس   لوك الت   دميرى:  
دراس  ة عاملي  ة عل  ى عين  ة م  ن ذوى ص   عوبات ال  تعلم بالم  دارس الثانوي  ة الفني  ة الزراعي  ة بمحافظ   ة  

س   يوط بالتع   اون م   ع نقاب   ة المه   ن    اإلس   ماعيلية"
 
وُنش   ر ب   المؤتمر العلم   ى لكلي   ة التربي   ة، جامع   ة ا

سيوط. وفى نفس عام )
 
م  ل محم  د  2017التعليمية بمحافظة ا

 
ف، وا ليمان عبدالواح  د يوس  ُ ( نشر س  ُ

ول موس   وًما بعن   وان " تص   ور مقت   رح إلع   داد  
 
غن   ايم ع   دًدا م   ن البح   وث بالمج   ال، ك   ان البح   ث اال

خص   ا
 
ا ص   عوبات ال   تعلم بجمهوري   ة مص   ر العربي   ة لمواجه   ة متطلب   ات مجتم   ع  وت   دريب معل   م/ ا

ول لمرك  ز تنمي  ة الق  درات بجامع  ة بنه  ا.    -المعرف  ة: رؤي  ة نف  س  
 
تربوي  ة"، وُنش  ر ب  المؤتمر ال  دولى اال

والثانى كان بعنوان "اإلرشاد النفسي وصعوبات التعلم: دور المرشد النفسي المدرس  ي ف  ي الكش  ف  
م   ن المنظ   ور النيوروس   يكولوجى"، وُنش   ر ب   المؤتمر الس   نوي الح   ادي    ع   ن ذوى ص   عوبات ال   تعلم

والعش   رون لمرك   ز اإلرش   اد النفس   ي، جامع   ة ع   ين ش   مس. ف   ى ح   ين ك   ان الثال   ث ممه   وًرا بعن   وان  
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فض   ل للجامع   ة نح   و طالبه   ا ذوى ص   عوبات ال   تعلم: رؤي   ة  
 
"تص   ور مس   تقبلى لمس   ئولية اجتماعي   ة ا

ف    ى الجامع    ات المص    رية والعربي    ة" ُنش    ر ب    المؤتمر    س    يكوتربوية لتط    وير المس    ئولية االجتماعي    ة
العلمى السادس والدولى الرابع لكلية التربية، جامعة بورسعيد. وكان البح  ث الراب  ع يحم  ل عن  وان  
"صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية بمختل  ف المراح  ل التعليمي  ة: مراجع  ة للت  راث البحث  ى ف  ى  

س  يوط بالتع  اون م  ع نقاب  ة المه  ن  البيئ  ة العربي  ة"، وُنش  ر ب  المؤتمر الع
 
لم  ى لكلي  ة التربي  ة، جامع  ة ا

س  يوط. ول  م يب  ارح مج  ال ص  عوبات ال  تعلم ع  ام )
 
ن  تج ك  ل م  ن  2017التعليمي  ة بمحافظ  ة ا

 
( حت  ى ا

ث  ر دراس  ة مق  رر ص  عوبات ال  تعلم ف  ى  
 
ا عنوان  ه "ا ف بحث  ً ليمان عبدالواح  د يوس  ُ مل محم  د غن  ايم، س  ُ

 
ا

ة معلم  ي التربي  ة الخاص  ة بكلي  ة التربي  ة جامع  ة الع  ريش نح  و  تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطلب
ف   راد ذوى ص   عوبات ال   تعلم"، وُنش   ر ه   ذا البح   ث بمجل   ة العل   وم االجتماعي   ة، الت   ى تص   در ع   ن  

 
اال

لمانيا.
 
 المركز الديمقراطي العربي فى برلين با

ي  ام والش  هور، حت  ى ك  ان ع  ام )
 
ليما2018وم  رت اال ن بك ت  اب  ( في  ه خ  رج علين  ا الس  يد عبدالحمي  د س  ُ

فري    ًدا م    ن نوع    ه س    ُيحدث نقل    ة نوعي    ة ف    ى مج    ال ص    عوبات ال    تعلم، يحم    ل عن    وان "الجين    وم  
وص  عوبات ال  تعلم: ش  فرة ص  عوبات ال  تعلم ف  ى الحقيب  ة الوراثي  ة للبش  ر"، نش  ر ب  دار الفك  ر العرب  ى  
ول م  ن نوع  ه ف  ى مص  ر والع  الم العرب  ى ال  ذى تن  اول ص  عوبات  

 
بالق  اهرة، وُيع  د ه  ذا الك ت  اب ه  و اال

علم م   ن الوجه   ة الوراثي   ة، حي   ث ج   اء ه   ذا الك ت   اب م   ن خ   الل تكام   ل التخصص   ات البيني   ة  ال   ت
نتج ك  ل م  ن ته  انى محم  د مني  ب،  2018وتطبيقاتها فى مجال صعوبات التعلم. وفى نفس العام )

 
( ا

داا الموض   وعى للتجني   ب البص   رى  
 
ا يحم   ل عن   وان "القي   اس اال ف بحث   ً ليمان عبدالواح   د يوس   ُ وس   ُ

طف   ال الروض   ة المعرض   ون لخط   ر ص   عوبات  للمنبه   ات اللفظي   ة  
 
وغي   ر اللفظي   ة بنص   فى الم   خ ل   دى ا

ال   تعلم غي   ر اللفظي   ة وف   ق نظري   ة رورك : دراس   ة نيوروس   يكولوجية ف   ى إط   ار التش   خيص التك   املى  
هي   ل بجامع   ة الزق   ازيق. وف   ى ذل   ك  

 
ول لكلي   ة عل   وم اإلعاق   ة والتا

 
المبك   ر" ُنش   ر ب   المؤتمر ال   دولى اال

ا ع  ام ) يض  ً
 
ن  تج منف  رًدا ثالث  ة بح  وث بالمج  ال    (2018الت  اريخ ا

 
ف ق  د ا ليمان عبدالواح  د يوس  ُ ك  ان س  ُ

ول عنوان     ه "الك ف     اءة الس     يكومترية الختب     ار المس     ح النيورول     وجى )الف     رز العص     بي( الس     ريع  
 
اال

QNST    ف   راد ذوى ص  عوبات ال   تعلم: دراس   ة ميداني  ة تقييمي   ة نقدي   ة
 
وفاعليت  ه ف   ى الكش  ف ع   ن اال

ش  ر بالمجل  ة المص  رية للدراس  ات النفس  ية، والث  انى ك  ان موس  وًما  مقارن  ة للنس  ختين الع  ربيتين" ونُ 
دبي    ات  

 
بعن    وان "بح    وث ص    عوبات ال    تعلم ف    ى المي    زان: قض    ايا منهجي    ة وإحص    ائية م    ن واق    ع اال

العربي   ة" وُنش   ر ب   الملتقى ال   دولى الخ   امس ح   ول "تق   ويم المن   اهج العلمي   ة ف   ي العل   وم اإلنس   انية  
سات ذة ببوزريع  ة، وزارة التعليم الع  الي والبح  ث  واالجتماعية"، والذى نظمته، المدرس  

 
ة العلي ا لال

م    ا البح    ث الثال    ث فك    ان ممه    وًرا بعن    وان " البروفي    ل النيورول    وجى  
 
العلم     ي ب    الجزائر الش    قيقة. ا
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يم    ن للم    خ وف    ق نظري    ة رورك  
 
  Rourkeوالفس    يولوجى الممي    ز ل    ذوى ص    عوبات تعل    م النص    ف اال

مقارن    ة" وُنش    ر بم    ؤتمر كلي    ة عل    وم اإلعاق    ة    –لوجية  مختلف    ي فص    ائل ال    دم: دراس    ة نيوروفس    يو
هي     ل، جامع     ة الزق     ازيق باإلش     تراك م     ع الجمعي     ة المص     رية للدراس     ات النفس     ية والمنعق     د  

 
والتا

ليمان عبدالواح  د  2018بمحافظة مرسى مطروح. وفى ذات الوقت وفى عام ) يًضا ك  ان ك  ل م  ن س  ُ
 
( ا

نم  اط الس  يطرة  يوسف، وفاطم  ة عل  ى نوف  ل ق  د نش  را بحث  ين بالمج  ال، ا
 
ول ك  ان يحم  ل عن  وان "ا

 
ال

طف   ال ذوى ص   عوبات ال   تعلم النوعي   ة" وال   ذى ُنش   ر ب   المؤتمر  
 
الدماغي  ة ل   دى ف   ائت متباين   ة م   ن اال

م   ا البح   ث الث  انى فك   ان موس   وًما  
 
هي   ل بجامع   ة الزق  ازيق، ا

 
ول لكلي   ة عل   وم اإلعاق  ة والتا

 
ال  دولى اال

طف  ال  بعنوان "االستعداد المدرسي بوصفه مؤشر للتنبؤ بصعوب
 
ات التعلم النمائي  ة ل  دى عين  ة م  ن ا

مرحل      ة الطفول      ة المبك      رة" وُنش      ر بمجل      ة عل      وم اإلنس      ان والمجتم      ع بكلي      ة العل      وم اإلنس      انية  
واالجتماعي   ة، جامع   ة محم   د خيض   ر، ب   الجزائر الش   قيقة. ول   م يب   ارح مج   ال ص   عوبات ال   تعلم ع   ام  

م  ل محم  د غ2018)
 
نتج كل من ُسليمان عبدالواحد يوُسف، وا

 
ن  ايم بحث  ين بالمج  ال، ك  ان  ( حتى ا

ول موس   وًما بعن   وان "ت   دريب المعلم   ين عل   ى التش   خيص الف   ارق لف   ائت: الموه   وبين،  
 
البح   ث اال

وذوى ص   عوبات ال   تعلم، والموه   وبين ذوى ص   عوبات ال   تعلم ف   ى ض   وء االتجاه   ات الحديث   ة ف   ى  
ى الث  انى لمرك  ز  التعرف عليهم بالمدارس العادية كمدخل للتدريب اإلبداعى"، وُنشر بالمؤتمر ال  دول

تنمي  ة الق  درات بجامع  ة بنه  ا. والبح  ث الث  انى ك  ان يحم  ل عن  وان "دم  ج ذوى ص  عوبات ال  تعلم ف  ى  
ج  ل تط  وير المج  ال  

 
الم  دارس العادي  ة ب  ين الحقيق  ة وال  وهم: رؤى خالفي  ة وتباين  ات جوهري  ة م  ن ا

هيل بجامعة
 
ول لكلية علوم اإلعاقة والتا

 
لياته"، وُنشر بالمؤتمر الدولى اال

 
 الزقازيق. ودعم ا

ا يحم  ل عن  وان "اس  تخدام بطاري  ة  2019ث  م ج  اء ع  ام ) ف بحث  ً ليمان عبدالواح  د يوس  ُ ن  تج س  ُ
 
( في  ه ا

طف  ال ذوي ص  عوبات تعل  م  
 
لوري  ا نبراس  كا للتقي  يم النفس  ي العص  بي ف  ي التش  خيص الف  ارق ب  ين اال

نم   اط اإليق   اع البيول   وجي
 
يم   ن للم   خ ف   ى ض   وء مس   تويات الص   عوبة، وفص   ائل ال   دم، وا

 
  النص   ف اال

مقارنة" ُنشر بالمجل  ة المص  رية للدراس  ات النفس  ية". وف  ى    –اليومي: دراسة نيوروسيكوفسيولوجية  
يًضا عام )

 
مل محمد غنايم ق  د قام  ا بإنت  اج  2019ذلك التاريخ ا

 
( كان ُسليمان عبدالواحد يوُسف، وا

 
 
ه    م الك ف    اءات النيوروس    يكولوجية الالزم    ة لتحقي    ق ج    ودة إع    داد وت    دريب وا

 
ا عنوان    ه "ا داء  بحث    ً

خصائي علم النفس العصبي فى مج  االت الموهب  ة والتف  وق وص  عوبات ال  تعلم" وت  م نش  ره بالمجل  ة  
 
ا

عض    اء هيئ    ة الت    دريس  
 
العربي    ة لبح    وث الت    دريب والتط    وير، الت    ي يص    درها مرك    ز تنمي    ة ق    درات ا

ا ) يض   ً
 
ا  2019والقي   ادات بجامع   ة بنه   ا. وف   ي نف   س الع   ام ا ف بحث   ً ليمان عبدالواح   د يوس   ُ ن   تج س   ُ

 
( ا

يم  ن للم  خ  عنوا
 
ن  ه "البروفي  ل النيورول  وجى والفس  يولوجى الممي  ز ل  ذوى ص  عوبات تعل  م النص  ف اال

مقارن  ة" ت  م نش  ره    –مختلفي فصائل الدم: "دراس  ة نيوروفس  يولوجية    "Rourke"وفق نظرية رورك  



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

398 

 

رطفوني  ا وعل  م ال  نفس العص  بي  دراس  ات ف  يبمجل  ة  
 
، الص  ادرة ع  ن جامع  ة الب  ويرة ب  الجزائر  عل  م اال

ليمان عبدالواح   د  2019الش   قيقة. ول   م يب   ارح مج   ال ص   عوبات ال   تعلم ع   ام ) ( حت   ى خ   رج علين   ا س   ُ
ليمانية لص  عوبات   يوُسف بنظرية جديدة في المجال عل  ى الص  عيد العرب  ي، موس  ومة "النظري  ة الس  ُ

نفعالي  ة"، ط  رح خطوطه  ا العريض  ة ف  ي بحث  ه الموس  وم: "ص  عوبات ال  تعلم  ال  تعلم االجتماعي  ة واال 
غواره  ا  

 
حف  اد: دور ال ين  وم البش  ري ف  ي س  بر ا

 
ج  داد )الُمس  نين( واال

 
االجتماعي  ة واالنفعالي  ة ب  ين اال

ول: "مش   كالت  
 
لق   اه ب   المؤتمر ال   دولي اال

 
ليمانية". ال   ذي ا كص   عوبة نوعي   ة ف   ي إط   ار النظري   ة الس   ُ

كل  ي  الُمسنين .. بين الو
 
فاق"، والذي نظمت  ه كلي  ة العل  وم اإلنس  انية واالجتماعي  ة، جامع  ة ا

 
اقع واال

ولح  اج، الب  ويرة، الجزائ  ر. وك  ذلك ع  رض له  ا باستفاض  ة خ  الل ورش  ة العم  ل التكويني  ة الت  ي  
 
محن  د ا

ولح  اج، الب  ويرة،  
 
كل  ي محن  د ا

 
ُدع  ي إليه  ا ب  دعوة م  ن كلي  ة العل  وم اإلنس  انية واالجتماعي  ة، جامع  ة ا

م، وكان    ت الورش    ة تحم    ل عن    وان:  2019ن    وفمبر    19ل    ك ف    ي ي    وم الثالث    اء المواف    ق  الجزائ    ر، وذ
ليمانية لص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة: محاول  ة تنظيري  ة للفه  م والتفس  ير   "النظري  ة الس  ُ

 والتشخيص المتكامل )المعرفي، والنيوروسيكولوجي، وال يني( للصعوبات النوعية".
ن     ت2020وج    اء ع     ام )

 
دوات  ( حي     ث ا

 
ف منف     رًدا العدي     د م     ن اال ليمان عبدالواح     د يوس     ُ ج في     ه س    ُ

ن   تج "البطاري   ة العربي   ة  
 
والبح   وث بالمج   ال للتحق   ق م   ن نظريت   ه بمص   ر والع   الم العرب   يا حي   ث ا

ليمانية"   لمقاييس التقدير التشخيص  ية لص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة وف  ق النظري  ة الس  ُ
ا بجمهوري  ة  والت  ى ُنش  رت ب  دار الرش  اد بالق  اه ول بح  ث للتحق  ق م  ن نظريت  ه إمبريقي  ً

 
ن  تج ا

 
رة، ث  م ا

ليمانية لص  عوبات ال  تعلم   مص  ر العربي  ةا وك  ان عنوان  ه "دراس  ة إمبريقي  ة للتحق  ق م  ن النظري  ة الس  ُ
االجتماعي  ة واالنفعالي   ة بالبيئ   ة المص   رية عل   ى عين   ة م   ن تالمي   ذ المرحل   ة اإلبتدائي   ة" حي   ث عرض   ه  

و
 
  –ل للعل  وم التربوي   ة والنفس   ية بكلي   ة التربي  ة بجامع   ة ص   الح ال   دين  ب  المؤتمر العلم   ي ال   دولي اال

ربي  ل  
 
قل  يم كردس  تان الع  رق وبالتع  اون م  ع مرك  ز البح  وث واالستش  ارات االجتماعي  ة    –ا

 
لن  دنا    –ا

لن  دن. وج  اء البح  ث    –ونش  ره بمجل  ة بح  وث الص  ادرة ع  ن مرك  ز البح  وث واالستش  ارات االجتماعي  ة  
 عن    وان "دور المن

ً
اع    ة النفس    ية ف    ي التنب    ؤ بج    ودة الحي    اة ل    ذوي ص    عوبات ال    تعلم  الث    اني ح    امال

االجتماعي  ة واالنفعالي  ة بالم  دارس الثانوي  ة الفني  ة الزراعي  ة ف  ي ض  وء نظري  ة عربي  ة جدي  دة" ونش  ره  
التعل  يم الن  وعى وتحس  ين  "ب  المؤتمر العلم  ى ال  دولى الس  ابع لكلي  ة التربي  ة النوعي  ة جامع  ة الق  اهرة  

ا نش  ر بحث  ه الثال  ث ال  ذي ك  ان يه  دف م  ن  2020وق  ت وف  ى ع  ام )ج  ودة الحي  اة". وف  ى ذات ال يض  ً
 
( ا

خالله للتحقق من صدق نظريته بمصر وبعض الثقافات العربية، وكان يحمل عنوان "الخص  ائص  
القياسية للبطارية العربية لمقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة:  

ليمانية" وذل   ك الم   ؤتمر العلم   ى ال   دولى الث   اني لكلي   ة التربي   ة  الص   دق عب   ر الثق   افي للنظري   ة ا لس   ُ

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581
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النظري   ة  النوعي   ة بقن   ا، جامع   ة جن   وب ال   وادي. وذل   ك مت   زامن م   ع دراس   ة رابع   ة تحم   ل عن   وان "
االنفعالية كط  رح عرب  ي جدي  د: التحق  ق اإلمبريق  ي ب  بعص  الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية و

" ت  م نش  رها ف  ي المجل  ة الجزائري  ة  معرف  ي  –المجتمع  ات العربي  ة ف  ي إط  ار تن  اول نيوروس  يكولوجي  
ن  تج الس  يد عب  د  2التربية والصحة النفسية، مخب  ر التربي  ة والص  حة النفس  ية، جامع  ة الجزائ  ر  

 
. ث  م ا

ليمان ف    ي نف    س الفت    رة ) ( بك ت    اب موس    وم بعن    وان "ص    عوبات تعل    م الحس    اب  2020الحمي    د س    ُ
(  2020)الديس  كلكوليا(" نش  ره بع   الم الك ت  ب بالق   اهرة. ول  م يب   ارح مج  ال ص   عوبات ال  تعلم ع   ام )

ف بك ت    اب موس    وم بعن    وان "نيوروسيكوفس    يولوجيا   ليمان عبدالواح    د يوس    ُ حت    ى خ    رج علين    ا س    ُ
ليمانية  ص    عوبات ال    تعلم: دراس    ات نظري    ة وتشخيص    ية معاص    رة م    ع إطالل    ة ع ل    ى النظري    ة الس    ُ

 لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية" نشره بدار زهراء الشرق بالقاهرة. 
ي    ام والش    هور، حت    ى ك    ان ع    ام )

 
ليمان عبدالواح    د بع    ض البح    وث  2021وم    رت اال ن    تج س    ُ

 
( في    ه ا

رب  يا  اس  تمراًرا للتحق  ق م  ن نظريت  ه ف  ي ص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة بمص  ر والع  الم الع
ليمانية لص   عوبات ال   تعلم االجتماعي   ة واالنفعالي   ة: تحلي   ل   ا عنوان   ه "النظري   ة الس   ُ ن   تج بحث   ً

 
حي   ث ا

مسار العالقات السببية الختبار ص  دق النظري  ة ل  دى عين  ات عمري  ة مختلف  ة م  ن المجتم  ع المص  ري  
ك  اديمي إل  ى االجتم  اعي واالنفع  الي" ت  م نش  ره ب   

 
المؤتمر  ف  ي إط  ار س  يرورة التح  ول م  ن النم  ائي  واال

االفتراض   ي ال   دولي ح   ول: "البح   ث العلم   ي ف   ي العل   وم اإلنس   انية واالجتماعي   ة ف   ي ال   وطن العرب   ي  
لماني   ا. وج   اء البح   ث    –ب   رلين    -الرهان   ات والمعيق   ات"، وال   ذي نظم   ه المرك   ز ال   ديمقراطي العرب   ي

 
ا

طف  ال الري  اض ال
 
نم  اط الالتماث  ل المخ  ي ال  وظيفي البص  ري ل  دى ا

 
 عن  وان " ا

ً
معرض  ين  الث  اني ح  امال

ليمانية: دراس  ة نف  س عص  بية"    -لخط  ر ص  عوبات ال  تعلم االجتماعي  ة واالنفعالي  ة وف  ق النظري  ة الس  ُ
ف  اق  

 
طفال في الجزائر ..ا

 
تح  ديات"،    –والذي تم نشره بالملتقى الدولي االفتراضي حول: "رياض اال

انية  وال   ذي نظم   ه مخب   ر عل   م ال   نفس العص   بي والض   طرابات السوس   يوعاطفية، كلي   ة العل   وم اإلنس    
واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائرا وذلك متزامن مع دراسة ثالثة تحمل عن  وان "م  دى  
ليمانية ل   دى تالمي   ذ المرحل   ة   انتش   ار ص   عوبات ال   تعلم االجتماعي   ة واالنفعالي   ة وف   ق النظري   ة الس   ُ

ت"،  اإلبتدائية بمحافظ  ة اإلس  ماعيلية بجمهوري  ة مص  ر العربي  ة: دراس  ة تشخيص  ية متع  ددة المحك  ا
ت  م نش  رها ب  المؤتمر العلم  ي ال  دولي االفتراض  ي: "القض  ايا التربوي  ة واإلنس  انية ب  ين متغي  رات الواق  ع  

ف  اق المس  تقبل"، ال  ذي نظم  ه مرك  ز اإلص  باح للتعل  يم والدراس  ات
 
فرنس  ا، وبالتع  اون م  ع كلي  ة    –وا

س  ية، جامع  ة واس  ط  
 
ف   ي  الع  راق. إض  افة إل   ى بح  ث موس  وم بعن  وان "تجدي  د البح  ث    –التربي  ة اال

مج  ال عل  م نف  س/ ص  عوبات ال  تعلم بعالمن  ا العرب  ي ف  ي ض  وء متطلب  ات اقتص  اد المعرف  ة" ت  م نش  ره  
بالمؤتمر الدولي العلمي تحت عنوان: "واقع اقتصاد المعرف  ة ف  ي منظوم  ة التعل  يم والبح  ث العلم  ي  

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/356/148188
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/356/148188
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/356/148188
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ف   ي ض   وء اس   تراتيجيات التنمي   ة المس   تدامة بال   دول العربي   ة"، وال   ذي نظم   ه المرك   ز ال   ديمقراطي  
ا )  –ب  رلين    -لعرب  يا يض  ً

 
لماني  ا.  وف  ي نف  س الع  ام ا

 
ا  2021ا ليمان ك تاب  ً ن  تج الس  يد عب  د الحمي  د س  ُ

 
( ا

عنوان  ه "قص   ص عب  اقرة ض   زي ص   عوبات ال  تعلم" نش   ره بع  الم الك ت   ب بالق   اهرة. ول  م يب   ارح مج   ال  
ف ببح  ث موس  وم بعن  وان  2021صعوبات ال  تعلم ع  ام ) ليمان عبدالواح  د يوس  ُ ( حت  ى خ  رج علين  ا س  ُ

كاديمي   ة واالجتماعي   ة  "الرس   ا
 
طروح   ات الجامعي   ة ف   ي مج   ال ص   عوبات ال   تعلم النمائي   ة واال

 
ئل واال

واالنفعالي    ة ف    ي البيئ    ة العربي    ة: ق    راءة ف    ي بع    ض اإلش    كاليات المنهجي    ة واإلحص    ائية" ت    م نش    ره  
ب   المؤتمر ال    دولي العلم    ي الموس    وم بعن    وان "منهجي   ة البح    ث العلم    ي وتقني    ات إع    داد الم    ذكرات  

طروح   ات ا
 
لماني   ا، وجامع    ة    –لجامعي    ة"، وال   ذي نظم    ه المرك   ز ال    ديمقراطي العرب   ي بب    رلين  واال

 
ا

بح  اث،  
 
داب، جامعة صبراتة بليبيا، والمركز المتوس  طي للدراس  ات واال

 
هلية، وكلية اال

 
فلسطين اال

 جامعة محمد الخامس بالمغرب.
ن هن  اك س  يل م  ن الدراس  ات  

 
والبح  وث  يتضح مما سبق عرضه لتاريخ صعوبات التعلم ف  ى مص  ر، ا

وائ  ل  
 
نه خرج من مرحلة ال  رواد اال

 
قطاب مصر يسير متسارًعا على قدم وساق. وا

 
والك تابات فى كل ا

خ  رى، كح  ال العل  م  
 
معظمه  م إن ل  م يك  ن كله  م، حي  ث خرج  وا وانص  رفوا إل  ى بح  وث ف  ى مج  االت ا

وطبيعته لدى العرب. فلقد هج  ر معظ  م المتق  دمين مج  ال ص  عوبات ال  تعلم ع  دا الس  يد عبدالحمي  د  
ح   د ال   رواد  س   ُ 

 
نمل   ة، وم   ازال يواص   ل جه   وده، كا

 
ليمان ال   ذى ظ   ل وم   ازال ال يب   ارح المج   ال ق   در ا

ردي  ة ل  ه دون  
 
وائ  ل ال  ذين ل  م يتخل  وا ع  ن المج  ال ول  م يب  ارحوه. فلق  د اتخ  ذ م  ن س  رابيل المج  ال ا

 
اال

و رقاع، بينما كان ك ثيرون يدخلون ويخرجون إلى المجال بحسب الحال، لتنتهى عالق  ة ك  ل  
 
خرم ا
 قدمين بالمجال تقريًبا اللهم إال فى النزر اليسير.المت

ا بص  عوبات ال  تعلم إال   وائ  ل مهتم  ً
 
نه لم يب  ق م  ن جي  ل ال  رواد اال

 
وخالصة لما تقدم، يمكننا القول با

وائل فهم قليل.
 
ن المزاحم له من جيل الرواد اال

 
 السيد عبدالحميد ُسليمان، وا

ص  بح مس  ًخا مش  وًها وخ  رج بإيهاب  ه    –علم  مج  ال ص  عوبات ال  ت  –وف  ى النهاي  ة كلم  ة، إن المج  ال  
 
ا

ص  ل تكوين  ه لك ث  رة ال  دالفين إلي  ه م  ن اله  واه والب  احثين المص  ابون بالعجل  ة، وله  ذا  
 
وج  وهره ع  ن ا

 خرج المجال خالى الوفاض إال من اسمه.  
 خاتمة:

طير العلم  ى لت  اريخ ص  عوبات  
 
ص  يل والت  ا

 
ور ح  ول التا

 
لق  د قام  ت فلس  فة ه  ذا البح  ث وج  وهره تتب  ا

سفاًرا، مس  طور فيه  ا م  ا   التعلم فى
 
ن للتاريخ سفًرا، ال بل ا

 
روع دراسة التاريخ، وذلك ال

 
مصر، فما ا

ي  ادى  
 
ص  حاب اال

 
رنا ا و نافل  ة، ف  إن طالعناه  ا ق  د 

 
لم نشهده، وما لم نصنعه، وما لم يكن لنا في  ه ي  د ا

نتجوه فى سبيلنا فنحمد لهم صنيعهم، ونشكر عطاي  اهم، وتل  ك واح  دة م  ن
 
  البيضاء، لما فعلوه وا
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ص   يل  
 
ه   م فوائ   د دراس   ة الت   اريخ، وبخاص   ة ت   اريخ مج   ال ص   عوبات ال   تعلم، ذل   ك التخص   ص اال

 
ا

 والجميل.

يه  ا الق  ارىء والباح  ث الحبي  ب عل  ى س  يرة  
 
ل  ع ا لقد عرضنا تاريخ صعوبات التعلم فى مصر، حت  ى تط 

ل   ع عل   ى   ن   ت ال   ذى ل   م تخ   الطهم، فُيح   دثوك وُتح   دثُهم، ب   رغم ان   ك ل   م تجالس   هم، وتط 
 
غي   رك وا
فكاره

 
م ورؤاهم، فتساجلهم وتناقشهم، فترى ُاناًسا غي  ر ال  ذى تتم  اس معه  م حاض  رين فتناقش  هم  ا

ث  ر ل  م يعاص  روك،   فقك فترى عوالم غير عالمك، وتستمع إل  ى ُان  اس ك ُ
 
وتساجلهم، فيتسع عقلك وا

 ولم تعاصرهم، فيتحقق لك مجالسة الماضى برؤى الحاضر فيتحقق لك ما لم يتحقق لغيرك.

يخ ص  عوبات ال  تعلم ف  ى مص  ر، حت  ى إذا م  ا راح  ت دورة الس  نين وعجل  ة الزم  ان  نع  م... عرض  نا لت  ار
ن   ت ف   ى إض   اءة س   راديب الت   ائهين والت   ائ قين  

 
ن تس   هم ا

 
ترمي   ك بم   ا ال يمك   ن رده م   ن كب   ر الس   ن ا

يها القارىء والباحث الحبيب الصنيع الذى نرتجيه.
 
 والراغبين، فنكون بذلك قد صنعنا منك ا

                 :             قائمة المراجع

ليمان )- (. ص  عوبات ال  تعلم: تاريخه  ا، مفهومه  ا، تشخيص  ها، عالجه  ا  2013الس  يد عب  د الحمي  د س  ُ
 (. القاهرة: دار الفكر العربى.2)ط 

 (. فقه صعوبات التعلم. القاهرة: دار الفكر العربى.2015السيد عبد الحميد ُسليمان )-

م  ل محم  د غن  ايم-
 
ف، وا ليمان عب  د الواح  د يوس  ُ طف  ال الروض  ة  2019)  س  ُ

 
(. ص  عوبات ال  تعلم ل  دى ا

ة والتط  ور. الم  ؤتمر ال  دولي الث  اني لكلي  ة ري  اض  
 
في العالم العربي: المشهد بع  د رب  ع ق  رن ب  ين النش  ا

سيوط "بناء طفل الجيل الرابع في ضوء رؤية التعل  يم  
 
طفال بجامعة ا

 
"، خ  الل الفت  رة م  ن  2030اال
 .227 – 208يوليو،  18 – 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

402 

 

 
ساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في المؤسسات الجامعية درجة

أ
 تصور ال

 د.بوفارس عبد الرحمان
 ط.د صفية تباني
درار

أ
حمد دراية ا

أ
 الجزائر  -جامعة ا

 
شكالية الدراسة:  مقدمة و ا 

ثير جوهري على 
 
ولويات المنظمات الرائدة لما له من تا

 
صبح االستثمار العنصر البشري من ا

 
ا

خيرة، ومن بين هذه  المنظمات : المؤسسات الجامعية نظرا الك فاءة والفعالي
 
ة والتمييز هذه اال

ثيرها المباشر على الفرد و المجتمع. و لذلك استلزم على الخبراء و المختصين البحث على حلول 
 
تا

جديد ترفع من مستوى العمل الى مستويات عالية من التميز. ومن بين المفاهيم الحديثة التي تم 
 لى مستوى مؤسسات التعليم العالي جودة حياة العمل.تطبيقها ع

دائي 
 
همية وجود جودة حياة العمل في الجامعات تنعكس بااليجاب على تطوير الذاتي و اال

 
فا

ساسي المطلوب منها فهو 
 
ستاذ مع ما يقدمه من جهد ابداعي و الذي يتعدى بدوره العمل ا

 
لال

ا االستقرار النفسي و المهني لدى االستاذ مما يهدف إلى رفع و تعزيز مستوى الرضا الوظيفي وكذ
هدافها و تعزيز مكانتها في ظل 

 
داء و سيرورة عمل الجامعة في تحقيق ا

 
ينعكس باإليجاب على ا

مام تحدى جديد 
 
صبحت الجامعات ا

 
المنافسة فى سوق التعليم المحلى و اإلقليمي والعالمى. إذ ا

نشطتها 
 
جل تحسين نوعية ا

 
قرانها على مستوى يطالبها بالك فاح من ا

 
كاديمية بالمقارنة مع ا

 
اال

حمد،  
 
 (05، ص2016العالم فى حلبة التنافس بين الجامعات . )محم       د ، صالح الدين ، ا

ضاف )ماضي،
 
نظمة والبرامج المرتبطة 2014وا

 
ن جودة حياة العمل هيٍ مجموعة من اال

 
( ا

س المال البشرى ل
 
ن بتحسين وتطوير مختلف الجوانب الخاصة برا

 
نها ا

 
لمنظمة، والتي من شا

تؤثر على البيئتهم الهنية االجتماعية والثقافية والصحية، و الذي بدور يكون عامل إيجابي على 
 (.07، ص  2019الفرد و المنظمة.)محمد،  

نها مدى رضا الموظف عن " Swamyوقد اعطى 
 
خرون تعريفا لجودة حياة العمل با

 
وا

هداف  االحتياجات الشخصية والعلمية من خالل
 
المشاركة في العمل من اجل تحقيق ا

 (226، ص  2018المنظمة.")وردة، نجاة،  
ن  تلك الحاجات التي تحسن من مخرجات العملية التعليمية 

 
ومن هذا المنطلق يكمن القول ا

 لالستاذ وبذلك فهي ضرورة حتمية توفرها اليوم على مستوى الجامعات الجزائرية.
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هم   ROSE2006وقد عرفتها  "روز") )
 
فراد هم ا

 
ن  اال

 
نها" فلسفة ومجموعة المبادئ التي ترى ا

 
با

ة   مورد في المنظمة باعتبارهم جديرون  بالثقة وقادرون على خلق وتقديم إسهامات قیم 
للمنظمة، و ينبغي بالتالي التعامل معهم بكرامة واحترام من خالل بناء شامل یتضمن  الرفاهیة 

ت والخلو من اإلجهاد وغیر 
 
ها من العواقب السلبية  الشخصية."وبذلك نستنتج ان والمكافا

حرى االستاذ الى مستويات متميزة 
 
جودة حياة العمل تساهم في االرتقاء بوضعية العمل او باال
 (.157،  156، ص ص    2019وتساعده على االبداع في العملية التعليمية.) عثماني ، مرنيز،  

 لتساؤل العام التالي:من خالل ما جاء في مقدمة الدراسة يمكن طرح ا
 ما هي درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل متوسطة في المؤسسات الجامعية؟  -

 يمكن , وتتفرع منه تساؤلين التاليين:
هل تختلف درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في المؤسسات الجامعية -  

 حسب متغير النوع االجتماعي.
جة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في المؤسسات الجامعية حسب هل تختلف در 

 متغير حسب متغير الرتبةالعلمية.
 فرضيات الدراسة:
 الفرضية العامة :

ن درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل متوسطة في المؤسسات -
 
نتوقع ا
 الجامعية.

 الفرضيات الجزئية :
لة احصائيا في درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في نتوقع وجود فروق دا-

 المؤسسات الجامعية حسب متغير النوع االجتماعي.
نتوقع وجود فروق دالة احصائيا في درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في  -

 المؤسسات الجامعية حسب متغير الرتبة.
هداف الدراسة :

أ
 ا
الحالية الى معرفة درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في  تهدف الدراسة-

 المؤسسات الجامعية.
معرفة درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في المؤسسات الجامعية حسب -

 النوع االجتماعي و الرتبة العلمية.
هميةالدراسة

أ
 :ا
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همية دراستنا الحالية حول درجة تصورو-
 
تطبيق معاييرجودة حياة العمل على مستوى تتمثل ا

المؤسسات الجامعية، و هذا ما له من اهمية كبيرة على المخرجات و اإلنتاج الجامعي عامة و على 
ستاذ الجامعي خاصة

 
 .الحياة المهنية لال

 :الدراسة مصطلحات
 درجة: وهي المستوى المعبر عنه من خالل إجابات االستبيان موضوع الدراسة.

ساتذ
 
ة الجامعيين: وهم عينة الدراسة اللذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية موزعين على اال

 مختلف جامعات الوطن.

بعاد المقاسة من خالل االستبيان المستخدم في 
 
جودة حياة العمل : وهي مجموعة من اال

 الدراسة.
 الدراسات السابقة :لوم نزيد التهميش

كاديمية وعالقتها بجودة مخرجات والموسومة » (2020دراسة "عمار حمامة")-1
 
جودة الحياة اال

ساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الوادي. هدفت 
 
التعليم العالي لدى عينة من ا

كاديمية على جودة مخرجات التعليم العالي لدى 
 
ثر جودة الحياة اال

 
هذه الدراسة إلى معرفة ا

ساتذة جامعة الوادي، كما هدفت إلى معرفة
 
قدمية في  ا

 
كاديمية واال

 
ثر كل من الجنس والرتبة اال

 
ا

العمل على جودة مخرجات العليم العالي. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد 
كاديمية  126تكونت العينة من   

 
ستاذا، استعانة  فيها الباحث استبيان جودة الحياة اال

 
ا

داتين ل
 
لدراسة ومن بين النتائج التي توصلت اليها  واستبيان جودة مخرجات التعليم العالي  كا

ساتذة في تقديرهم لمستوى جودة مخرجات التعليم 
 
الى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين ا

كاديمية.)عمار، 
 
، 2020العالي بالجامعة تبعا لمتغيرات كل من الجنس ومدة الخدمة والرتبة اال

 (108ص  
ماني عبد التواب صالح )-2

أ
عضاء و الم (2013دراسة ا

 
وسوومة :"واقع جودة حياة العمل لدى ا

هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز"، والتي هدفت الى الكشف عن 
ثير بعض المتغيرات الديموغرافية مثل التخصص و الرتبة 

 
مستوى جودة حياة العمل و تا

عضاء 90االكاديمية و سنوات الخبرة وقد شملت العينة 
 
هيئة التدريس و قد جاءت  عضوا من ا

عضاء هيئة التدريس كان متوسطا و انه ال توجد فروق دالة احصائيا 
 
نتائج دراستها بان شعور ا

ماني،
 
و الرتبة االكاديمية.)ا

 
 (109،ص  2013فيما يخص التخصص ا

حمد ) -3
أ
براهيم الدسوقي ا يمان ا  و الموسومة :"واقع جودة الحياة الوظيفيةلدى   ( 2015دراسة ا 

عضاء
 
عضاء هيئة  106هيئة التدريس بجامعة الدمام، وتكونت عينة الدراسة من )  ا

 
( عضوًا من ا
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ظهرت 
 
داب في جامعة الدمام، طبق عليهم استبانة جودة الحياة الوظيفية، وا

 
التدريس بكلية اال

بعاد، ومتوسط بالنسبة 
 
ن مستوى جودة الحياة الوظيفية جيدة بالنسبة لبعض اال

 
النتائج ا
 
 
بعاد اال

 
خرى، ووجدت فرق دال إحصائيًا في مستوى جودة الحياة الوظيفية تعزى لمتغير لال

النوع لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة في جودة الحياة تعزى لمتغير الخبرة لصالح مجموعة " 
ستاذ  10

 
ظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجة اال

 
ك ثر(، وا

 
سنوات فا

ستاذ المشارك، ولم توجد المشارك والمساعد في ج
 
بعاد الفرعية. لصالح اال

 
ودة الحياة ككل واال

حمد ،
 
 (258،ص  2016فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنسية. )ابراهيم،ا

 التعقيب على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالة مع الدراسة السابقة من حيث  البيئة المهنية و التنظيمية التي طبقت فيها 

ثير متغيرات  و هي
 
ساتذة الجامعيين، باإلضافة الى مدى تا

 
البيئة الجامعية و التي خصت فيها اال

بعاد الجودة العمل غعلى مستوى المؤسسات 
 
النوع االجتماعي و الرتبة و مدى تطبيق ا

ن كل بلد لديه خصوصيات اقتصادية و اجتماعية و 
 
الجامعية.و ولكن من وجهة الباحث، نجد ا

 تجعل من جودة حياة العمل ميزة خاصة لكل بيئة.    ثقافية و تنظيمة
طار النظري للدراسة:  ال 

 تعريف جودة حياة العمل:
فرز العديد من المفاهيم و التعريفات على حسب المجال الذي 

 
منذ ظهوره مصطلح الجودة ا

نها تطبيق لمعايير الجودة هو التحسين من نوعية 
 
ننطلق منه ،وفي مجملها فقد اجتمعت على ا

ما في المجال بيئة العمل .يرى )ش
 
ن مصطلح جودة حياة العمل قد Lau&May 1998يء ما ا

 
( ا

خالل مؤتمر عالقات العمل الدوليو الذ عقد في الواليات المتحدة االمريكية وقد 1972ظهر عام 
مصنع من  18لنتشر الى  1971( سنة GMتم تطبيقه فعليا من خالل مصانع جينرال موتورز)

ظهرت النتائج الملتمسة من بعد تطبيقه مؤشرات جد مشجعة لتطبيق هذا مصانع الشركة.
 
حيث ا

 ( 17-16،ص ص  2008النظام و تتوقف ك فاءته على حساب النظام االقتصادي.)سيد،
وضح )

 
و العمل( تتعلق برفاهية العاملين Nguyen ,2012ولقد ا

 
(   ان جودة الحیاة الوظيفية )ا

مين مجموعة
 
مان الوظيفي،  التي ترتبط بالرضا عن تا

 
االحتياجات اإلنسانية و المتمثلة في اال

والصحي، واالحتجاجات  االقتصادیة والعائلیة واالجتماعیة، وحاجات تقدير الذات، 
واحتیاجات االدراك، واالحتجاجات المعرفية واالحتياجات الجمالية( نتيجة المشاركة في 

 (.532، ص  2017العمل،)بن خالد،
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ص
 
بحت ضرورة حتمية تواجدها في المنظمات اليوم بغض النضر عن نوعية تلك الحاجيات التي ا

و الخدمات التي تقدمها في ظل عالقة التنظيمية متبادلة بين العامل والمنظمة. 
 
 نشاطها ا

بعاد و المعايير 
 
نه مجموعة من اال

 
خر فإن جودة حياة العمل ينظر اليه على ا

 
ومن منظور ا

ت و تشكيل فرق المتعددة تشمل كل من البيئة الماد
 
جور و المكافا

 
نظمة اال

 
ية و المعنوية و ا

العمل و اعطائه للنمو و ور و كذا تنمية عالقة بين العاملين و االشراف الوظيفي باإلضافة الى 
من الوظيفي  

 
مين االستقرار اال

 
ن هذه العوامل تا

 
توفير عوامل االمن و االستقرار الوظيفي، ومن شا

.( وفي نفس السياق، فإن وجود هذه العوامل في بيئة العمل 06، ص 2013للعامل. )عادل ، 

يشعر العامل باالنتماء و يحمله مسؤولية االلتزام بما سوف يقدمه للمنظمة ناهيك عن شعوره 
بالرضا و ارتفاع روحه المعنوية هذا يمكن المنظمة  من تطورها و شفائها من بعض االمراض التي 

داء مما قد تصيبها، كالشكاوي المتكررة و 
 
وارتفاع نسبة الغياب ،واركاب االخطاء و نقص في اال

هدافها المسطرة بشكل واضح.
 
ثر ا

 
 يؤثر سلبا على سيرورة المنظمة و وتا

وخالصة لما تم تناوله سابقا، فإن مفهوم جودة حياة العمل هي مجموعة من االبعاد و المعايير 
من احتياجات العامل داخل المنظمة

 
ن تا

 
نها ا

 
من  التي من شا

 
وهي بدورها تحقق االستقرار و اال

خرى تحقيق استقرار 
 
ن ترفع من مستوى الرضا و الروح المعنوية لديهم ، ومن جهة ا

 
الوظيفي و ا

 تطور للمنظمة داخل منافسة قوية يشهدها العالم اليوم.
 اجراءات الدراسة الميدانية:

 منهج الدراسة:
سات الوصفية، لذلك تم االعتماد على المنهج  انطالقا من كون موضوع الدراسة تنتمي إلى الدرا 

رض الواقع وتشخص خصائصها و االسبابها  و سبل 
 
الوصفي إذ تصف ظاهرة حالية على ا

 معالجتها.
 :مجتمع وعينة البحث

وهي عينة الدراسة المتواجدة على مستوى مجموعة من الجامعات الوطنية  وتم اختيارهم بطريقة 
ستاذا  193دراسة ب  عشوائية .و قد قدرت عينة ال

 
 ا

 خصائص العينة
فراد العينة حسب الجنس  و الرتبة كما هو موضح في الجدول 

 
فيما يلي عرض مفصل لتوزيع ا

 (01رقم :)

 (: يبين توزيع افراد العينة حسب متغير الجنس01جدول)



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

407 

 

 النسب المئوية التكرارات الجنس

 %40 77 الذكور 

 %60 116 اإلناث

 %100 193 المجموع

فراد العينة حسب الرتبةكما يوضحها الجدول رقم )تبةالر -
 
 (:02: وفيما يلي عرض لتوزيع ا
 (: يبين توزيع افراد العينة حسب متغير الرتبة:02جدول)

 النسبة المئوية التكرارات الرتبة

ستاذ مساعد
 
 %64.5 42 ا

ستاذ محاضر
 
 %21.3 123 ا

ستاذ تعليم عالي
 
 %14.2 28 ا

 %100 193 المجموع

درا
أ
 ة الدراسة:ا

ستاذ الدك تور: "عبد الكريم بن 
 
تم االعتماد في دراستنا الحالية على مقياس جودة حياة العمل لال

 خالد" ،ويتكون هذا المقياس من االبعاد التالية:
ما البيئة المعنوية المعنویة07ظروف بیئة العمل )البيئة المادية و تشمل   -

 
 فقرات(   06لفقرات ا

 قرات.ف  06خصائص الوظيفة:    -
ت   -

 
جور والمكافا

 
 فقرات.  05اال
 فقرات. 06جماعة العمل:    -
سلوب الرئيس في االشراف:    -
 
 فقرات.  06ا
 فقرات.  06المشاركة في القرارات:    -

داة الدراسة:
أ
 تصحيح ا

 وقد اقترح الباحث بدائل اإلجابة و المتكون من ثالث بدائل وهي:
 01، معارض =02، محايد =  03موافق =   

 ( : يبين طريقة التصحيح و طريقة حساب درجة االستجابة.03)جدول رقم 

 معارض محايد موافق االستجابة

 01 02 03 الترميز

 1-1.66 1.66-2.33 2.33-3 المجال
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 منخفضة متوسطة عالية الدرجة

 الخصائص السيكومترية:
سلوب حساب الصدق التمييزي عن طريق المقارنة 

 
تم حساب صدق المقياس باستخدام ا

 لطرفية و الجدول التالي يبين النتائج المتوصل اليها.ا
 

 (: يبن نتائج حساب معامل الصدق التمييزي بطريقة المقارنة الطرفية04جدول رقم)

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجة  قيمة ت

 الحرية

مستوى 
 الداللة 

المجموعة 
 العليا

64 
110.00 7.163 

27.145 

126 .000 
 دال

المجموعة 
 الدنيا

64 
72.22 8.525 

ن قيمة(01) يتضح من الجدول رقم
 
 ومستوى الداللة 126 عند درجة حرية27.145 تساوي )ت(ا

قل من  0.000
 
ن قيمة0.01و هي قيمة ا

 
دالة, وعليه فإناالختباريتميز بدرجة  (ت) ) وهذا يدل ا
 .مقبولة من الصدق التمييزي , وقابل للتطبيق 

 مقياس: الثبات ال
دنى لمعامل ثبات 

 
لنها تعطي الحد اال

 
لفا لكرونباخ و وذلك ا

 
كد من ثبات االختبار بطريقة ا

 
تم التا

لفا كرو نباخ يساوي  
 
ن معامل ا

 
وهي قيمة مقبولة ،وبذلك المقياس  0.77االختبار , ولقد تبين ا

 ثابت ومكن االعتماد عليه في الدراسة.
حصائية المستخدمة: ساليب ال 

أ
 ال

ساليب اإلحصائية التالية:الختب
 
 ار الفرضيات تم االستعانة باال

 المتوسط الحسابي.-
 االنحراف المعياري.  -
اختبار "مان ويتني "و هو اختبار بديل الختبار "ت" و هذا الختالل شرط التجانس بين  -

 المجموعتين.
ل شرط "و هذا الختالanovaو اختبار "كروسكان وواليز" و هو اختبار بديل الختبار " -

 االعتدالية.
 عرض و مناقشة فرضيات الدراسة:
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 عرض و مناقشة الفرضية العامة :
ن درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل متوسط في المؤسسات -

 
و مفادها: نتوقع ا

 الجامعية.
 وقد جاءت النتائج المتصل اليها مبينة في الجدول  التالي:  

ساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل متوسط في (: يبين درجة ت05الجدول رقم )
 
صور اال

 المؤسسات الجامعية

المتوسط  التكرار/النسب المؤوية البند المحور 

 الحسابي

االنحرا

ف 
 امعياري 

 الدرجة

محاي موافق
 د

 معارض

ظرو 
 ف
 بیئة
العم
 ل  

المادی
 ة

عمل
 
 عمل بیئة في ا

 حیث من مناسبة
 االضاءة 

87 
45.1 

70 
36.
3 

36 
18.7 

 متوسطة 7.55 2.26

عمل في بیئة عمل 
 
ا

مناسبة من حیث 
 التهویة

 متوسطة 0.78 2.22 42 67 87

اعمل في بیئة عمل 
مناسبة من حیث 

 التكییف

منخفض 0.75 1.56 116 46 31
 ة

وسائل العمل في 
هذه المؤسسة 

منة
 
 صحیة وا

 متوسطة 0.74 1.81 75 79 39

وسائل العمل في 
هذه المؤسسة 

 متوفرة

منخفض 0.66 1.59 99 75 19
 ة

عمل في بیئة عمل 
 
ا

مناسبة من حیث 
 الرطوبة

 متوسطة 0.79 2.04 57 71 65
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عمل في بیئة عمل 
 
ا

 خالية من التلوث
 متوسطة 0.79 1.91 70 70 53

ظرو 
 ف
 بیئة
العم
   ل

المعن
 وية

شعر
 
 عن بالرضا ا

حققه الذي االنجاز
 
 ا

 عملي  في

 عالية 0.67 2.34 22 83 88

شعر
 
 جودةب ا

 زمالئي مع التعامل

 العمل  في

 متوسطة 0.70 2.23 30 88 75

 صداقات توجد
 وبین بیني حمیمیة
 العمل  في زمالئي

 متوسطة 0.71 2.24 31 85 77

شعر
 
 بالراحة ا

 هذه في النفسیة
 المؤسسة 

 متوسطة 0.73 2.11 48 87 64

تمتع
 
 العمل بحریة ا

 وظیفتي  في
 عالية 0.72 2.35 28 69 96

عمل
 
 مناخ في ا

 بالثقة یتسم عمل
بین  المتبادلة

طرافه
 
 جمیع ا

 متوسطة 0.75 1.95 60 83 50

خصائ
ص  
الوظي
 فة

شعر
 
 بالمسؤولیة ا

قوم ما كل عن
 
 به   ا

 عالية 0.47 2.81 07 23 163

 عملي مهام تتمیز
بعاد

 
 وظیفتي وا

ھمیة 
 
 باال

 عالية 0.45 2.79 04 32 157

متلك
 
 المهارات ا

داء الالزمة
 
 ال

 عالية 0.44 2.76 01 45 147
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 ظیفتي و

 عملي مهام تتمیز 
 والمتعة  بالتحدي

 عالية 0.62 2.54 13 63 117

 التصرف حریة لدي
 شيء كل تقریر في

 في وظیفتي 

 متوسطة 0.73 2.15 40 85 68

 في العمل حجم
 وظیفتي مناسب

 عالية 0.72 2.49 26 47 120

االجو 
   ر و
الماف
 ائت

جرا كافي
 
تفاصى ا

 
 اا

 ما إلى بالنظر
 عليه یحصل
 زمالئي 

 متوسطة 0.77 2.02 66 77 60

فهم
 
 تام بشكل ا

جور  نظام
 
 اال

ت
 
في  والمكافا

 المؤسسة 

 متوسطة 0.80 2.07 55 69 69

جري 
 
 بالنظر عادل ا

 إلى مهاراتي
 ومجهودي 

 متوسطة 0.73 1.79 76 82 35

نا
 
 بما تماما  سعید ا

حصل
 
 من عليه ا

 عملي  من دخل

 متوسطة 0.76 1.74 88 68 37

دائي
 
 یحدد الفردي ا

جري  مقدار
 
 ا

تي 
 
 ومكافا

 متوسطة 0.70 1.67 90 76 27

جري  یعتمد
 
 على ا
في   إنجازي  مقدار 

منخفض 0.66 1.51 112 63 18
 ة
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 العمل

جماع
ة  

العم
 ل

عضاء لدى
 
 فریق  ا
 بخبرات عمل

 ومتكاملة   مختلفة

 متوسطة 0.71 2.19 71 87 35

شعر
 
ني جزء هام  ا

 
با

 جماعة عملي   من
 متوسطة 0.69 2.45 22 63 108

كل فرد في  لدى

فریق عملي فهم 
هداف 

 
كامل عن ا

 العمل 

 متوسطة 0.75 2.01 54 84 55

عضاء 
 
یشترك ا

الفریق في القرارات 
 التي تهمهم 

 متوسطة 0.77 2.05 53 78 62

عضاء 
 
یتبادل ا

فریق العمل 
 مشاعرھم بحریة 

 متوسطة 0.79 1.92 70 69 54

فراد فریق 
 
یعبر ا

يهم 
 
عملي عن را

 بحریة

 متوسطة 0.77 2.12 47 75 71

سلو
 
ا

 ب  
الرئي
   س
في 

اإلشرا
 ف

یتمتع رئیسنا بقدرة 

عالیة على تحمیس 
مرؤوسيه لبذل 
قصى جهد ممكن

 
 ا

 متوسطة 0.78 1.91 68 74 51

یمتلك رئیسي قدرة 
كبیرة على 
التخطیط المسبق 

 للعمل 

 متوسطة 0.79 1.90 71 71 51
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یعطي رئیسي 
معلومات كاملة 

 لمرؤوسیه 

 متوسطة 0.79 1.98 62 72 59

یوضح لنا رئیسنا 
هداف العمل 

 
ا

 بشكل محفز 

 متوسطة 0.78 1.83 78 69 46

یعاملنا رئیسنا 
 بعدالة وإنصاف 

 متوسطة 0.78 2.02 54 74 65

يشجعني رئيسي 
على المشاركة في 

 اتخاذ القرارات

 طةمتوس 0.79 1.93 67 72 54

المشا
  ركة
  في

القرارا 

 ت

شارك 
 
ن ا

 
ستطیع ا

 
ا

ی  ي في حل 
 
برا

 مشكالت عملي

 متوسطة 0.75 2.27 36 68 89

لدي قدر مناسب 
داء 

 
من الحریة في ا

 عملي

 متوسطة 0.69 2.40 23 69 101

استمتع بالتعاون 
والمشاركة مع 

 زمالء العمل 

 متوسطة 0.71 2.28 29 81 83

حصل على 
 
ا

معلومات كاملة 
هداف عمليعن  
 
 ا

 متوسطة 0.74 2.24 36 75 82

حصل على 
 
ا

معلومات مناسبة 
عن انجازي في 

 عملي 

 متوسطة 0.73 2.19 37 82 74
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ثیر 
 
لدي قدرة التا

على القرارات التي 
 تمس عملي

 متوسطة 0.73 2.20 37 81 75

 / 37.73 90.84 المج       م      وع 

 متوسط 0.87 2.11 المتوسط العام/االنحراف المعياري العام 

وبانحراف معيار يقدر ب  2.11من خالل الجدول السابق، وبحساب المتوسط العام والمقدرة ب 
ن درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة  0.87

 
وبمقارنتها مع جدول التصحيح نالحظ ا

ن هذه النتيجة تعكس و
 
اقع  العمل متوسطة في المؤسسات الجامعية متوسطة، ويمكن القول ا

نها متوسطة فإنه يجب العمل على اصالح 
 
جودة حياة العمل في مؤسسات التعليم العالي و بما ا

ساسي الذي تصبو اليه جودة حياة العمل 
 
جل الوصول الهدف اال

 
بعاد من ا

 
بعض المعايير و اال

ي وهي التحسين و التطوير و هذا ما يغذي الشعور بالرضا و االنتماء و االستقرار الوظيفي والذ
ستاذ الجامعي و يقلل من حاالت الضغط و االمراض 

 
سينعكس باإليجاب على تطور و ابداع اال

ماني عبد 
 
المهنية و يثمر عنه تحسين في المخرجات الجامعية. و هذا ما اتفقت معه دراسة ا

عضاء هيئة 2013التواب صالح )
 
( في دراستها الموسومة:" واقع جودة حياة العمل لدى ا

التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز"، والتي هدفت الى الكشف عن مستوى  التدريس بكليات
عضاء هيئة التدريس كان متوسطا وقد 

 
جودة حياة العمل جاءت نتائج دراستها بان شعور ا

ستاذ هي التي 
 
ن التغذية الراجع من الوظيفة التي يشغلها اال

 
فرست النتيجة المتوصل اليها الى ا

تاحت الوظيفة فرصة تحدد الدرجة ادراكهم لم
 
ن كلما ا

 
ستوى جودة حياة العمل لديهم بمعنى ا

 للتطور و النمو كلما كانت درجة شعورهم بجودة حياة العمل مرتفعة.
 عرض ومناقشة الفرضية الجزئية الولى:

التي كان مفادها كالتالي: نتوقع وجود فروق دالة احصائيا في درجة تصور االساتذة الجامعيين 
 لعمل في المؤسسات الجامعية حسب متغير النوع االجتماعي.لجودة حياة ا

 الختبار هذه الفرضية تم استخدام "اختبار مان ويتي" ، وقد جاءت نتائج االختبار كالتالي:
 (: يبين نتائج اختبار مان ويتني فيما يخص الفرضية االجرائية الثانية06جدول )

مستوى 
 الداللة 

مان  Uقيمة
 ويتني

 المتغير عدد العينة سط الرتبمتو مجموع الرتب

0.490 
 

 الذكور  77 93.60 7207.00 4204.000

 االيناث 166 99.26 11514.00 -
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 المجموع 193 - - -

 
ن مستوى الداللة يساوي)

 
كبر من )0.490من خالل الجدول السابق، نالحظ ا

 
( 0.05( و هو ا

جة تصور االساتذة الجامعيين وبذلك قبول الفرض الصفري ال توجد فروق دالة احصائيا في در 
 لجودة حياة العمل في المؤسسات الجامعية حسب متغير النوع االجتماعي.

ويرجع الباحث ذلك الى ان الظروف البيئة المهنية التي يمر بها الجنسين هي نفسها وهذا ما 
ن  يقودنا الى االعتقاد ان هذه الظروف متفق عليها على مستوى جميع الجامعات الجزائرية و
 
ا

كده  
 
الوضعية المهنية  الي يحددها قانون الوظيف العمومي ال تفرق بين الذكر و االنثى وهذا ما تا

ساتذة كلية العلوم االجتماعية 2020دراسة "عمار حمامة")
 
ن ا

 
( ويرجع الباحث ذلك إلى ا

نهم يعملون في نفس الوضاع 
 
كاديمي، كما ا

 
هيل اال

 
واإلنسانية كلهم مروا بنفس خطوات التا

ساتذة من كال النوعين و
 
ن اال

 
البيئة، فقانون الوظيف العمومي يسري على الجميع، بمعنى ا

يتقاضون نفس الراتب في حال شغلهم لنفس المنصب ويستفيدون من نفس الحوافز والمزايا 
فراد العينة 

 
ويعانون في ذات الوقت من نفس المشاكل كضغوط العمل، لذلك تشابهت إجابات ا

 ن ذلك عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير ا لجنس .من الجنسين ونتج ع
 عرض و مناقشة الفرضية الجزئية الثانية:

نتوقع وجود فروق دالة احصائيا في درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في  -
 المؤسسات الجامعية حسب متغير الرتبة.

جل التحقق من صحة هذه الفرضية، تم است
 
 خدام اختبار" كروسكال واليز":ومن ا

(: نتائج اختبار " كروسكال واليز": للفروق في مستوى االك تائب حسب متغير  الرتبة 07جدول )
 العلمية

 القرار  مستوى الداللة درجات الحرية 2قيمة كا متوسط الرتب االقدمية

ستاذ مساعد
 
التوجد فروق دالة  7540. 02 5640. 99.19 ا

 احصائيا
 

ستاذ محا
 
 94.89 ضرا

ستاذ تعليم عالي
 
 103.00 ا
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نمستوسالداللةيساوي
 
كبرمن ) (7540.) منخالاللجدواللسابق،نالحظا

 
وبذلك قبول  (0.05وهوا

الفرضالصفريو الذي مفادهعدموجود فروق دالة احصائيا في درجة تصوراالساتذة الجامعيين 
 .بةالعلميةلجودة حياة العمل في المؤسسات الجامعية حسب متغير الرت

ساتذة تمر و تعيش بنفس الظروف التنظيمية بخض النظر عن 
 
ن اال

 
ويرجع الباحث السبب الى ا

ساتذة يعيشون نفس 
 
خر ان اال

 
ن الحياة الجامعية تمتاز بتوحد الظروف بمعنى ا

 
مستوى الرتبة ال

و البيئة المهني
 
و المعنوية او العالئ قية ا

 
ة. ظروف العمل سواء من حيث الظروف المادية ا

ن الواقع 
 
بعاد جودة الحياة، و ا

 
همية و تطبيق ا

 
ساتذة الجامعيين ا

 
باإلضافة الى وعي و إدراك اال

ستاذ. ناهيك 
 
ساتذة هو مطبق و مفروض على الجميع بغض النظر عن رتبة اال

 
الذي يعيشه كل اال

ساتذة و بذلك فان توحد الظروف ينتج عنه عد
 
ن المسار المهني الذي يمر عليه كل اال

 
م على ا

وجود فروق دالة احصائيا في درجة تصور االساتذة الجامعيين لجودة حياة العمل في المؤسسات 
 الجامعية حسب متغير الرتبة.

 المقترحات و التوصيات:
 إعادة النظر في واقع جودة حياة العمل على مستوى مؤسسات التعليم العالي.-
سباب والنقائ -

 
ك ثر بدراسات تشخصية لمعرفة اال

 
ص  التي يعاني منها هذا االقطاع في ظل القيام ا

 جودة حياة العمل.
ستاذ  -

 
ساتذة لمعرفة مختلف النقائص والضغوطات التي يعيشها اال

 
فتح الحوار بين اإلدارة واال

 والتي تحول دون التحسين من المخرجات التدريسية.
-  

 
دت الى التحصل على درجة متوسطة فيما يخصر تصر لال

 
سباب التي ا

 
بعاد البحث عن ا

 
ساتذة ال

جور و 
 
جودة حياة العمل من خالل إعادة النظر الى ظروف البيئة المادية والمعنوية  و سياسة اال

المكافائت و االشراف و البحث في عالقات العمل و توفير الجو المناسب للبحث العلمي و 
جات و التطوير مختلف المجاالت البحثية و هذا من اجل االرتقاء الجامعات و تحسين المخر 

 تنمية و تطوير البحث العلمي.
ستاذ فيما يخص الجانب -

 
توفير اليد العاملة فيما يخص اإلداريين وذلك لتخفيف العبء على اال

 اإلداري.
 الخاتمة:  -

ساسية 
 
بعاد جودة حياة العمل في المؤسسات الجامعية يعد خطوة مهمة و ا

 
ان عملية تطبيق ال

الي و البحث العلمي، و هذا ما ينكس باإليجاب على في التطور و تميز مؤسسات التعليم الع
ستاذ و ذلك من خالل تحسين ظروفه و البحث على مختلف 

 
الحياة المهنية و الشخصية لال
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ستاذ بالرضا و االستقرار 
 
و تعطل العملية البحثية لديه.في شعور اال

 
النقائص التي قد تنقص ا

ساسية و رئيسة في التطور و نمو
 
 الباحث مهنيا و شخصيا.  الوظيفي يعد خطوة ا

 قائمة المراجع:
حمد السيد-

 
حمد محمد،إبراهيم إبراهيم ا

 
،مؤشرات جودة الحياة وجودة (2016)،عبد الحميدا

عضاء هيئة التدريس الجامعي
 
داء ا

 
دراسة مقارنة تنبؤية،مجلة كلية التربية،جامعة " ا

زهر،العدد
 
 .320-235: الجزء الرابع،صص 35 اال
بعاد جودة حياة العمل وعالقتها بفاعلية اتخاذ (2018)برويسو ردة،نجاة ساسي هادف،-

 
،ا

وت  20 القرارات اإلدارية بالمؤسسة،جامعة
 
داب والدراسات  1955 ا

 
سكيكدة، المجلة العربية لال

 .245-223: ،صص(05)  اإلنسانية العدد
ثرها تنمية (2017)بن خالد عبد الكریم،-

 
،جودة حیاة العمل في المنظمات االستشفائية وا

درارا – ة التنظيمية لدى الموظفينالثقاف
 
 -دارسة میدانیة في ثالث مستشفيات عمومية بوالية ا

درار،ص41 الجزائر،مجلة الحقيقة،العدد
 
 552-528 ،ا

في منظمات االعمال العصرية،   QWL ،جودة الحياة الوظيفية(2008)سيد محمد جاد الرب،-
 .17-16مطبعة العشري، السويس، ص ص

بعاد جودة الحياة الوظيفة و االلتزام التنظيمي في 2013الرحمان ،)عادل محمد محمد عبد -
 
(، ا

 القطاع الحكومي ،.منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية ،جامعة الدول لعربية،،القاهرة.

(، البنية  العاملیة  لمقیاس جودة حیاة العمل لدى  2019عثماني عابد، مرنيز عفيف،)-
 .157،  156( ، ص ص  02نفسية و تربوية ، العدد )المعلمين ، مجلة دراسات  

كاديمية وعالقتها بجودة مخرجات التعليم العالي لدى 2020عمار حمامة،)-
 
(، جودة الحياة اال

ساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الوادي، مجلة العلوم النفسية 
 
عينة من ا

 133.-108والتربوية، ص ص  
حمد عابد إبراهيم عبد المطلب، محم       د صبري ال-

 
ح       وت، صالح الدين محمد توفيق، ا

 .28-01، ص ص    research gate(، التنافسية بين الجامعات ، جامعة بنها،2016)
 (، جودة حياة العمل والمسار الوظيفي، مك تبة النور.2019محمد عاطف الجمال،)-
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 دركها طلبة الجامعة.كما ي  الرغبة في دراسة تخصص علم النفس المدرسي

 (02)دراسة استكشافية على طلبة جامعة الجزائر  
بو القاسم سعد هللا، الجزائر     02د. بعزيز نورة، جامعة الجائر  

أ
 ا

 
 مقدمة:

حد العناصر المهمة في العملية 
 
تعد رغبة الطالب الجامعي في دراسة تخصص دراسي معين، ا

ضحت الحاجة إلى تطوير هذا المجال من التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، لذلك 
 
ا

ولويات في عملية التحسين والتطوير التي تنشدها وتسعى إليها هذه المؤسسات. فالتخصص 
 
اال

الدراسي يمثل البوابة التي سيمر الطالب من خاللها إلى اإلنخراط في سوق العمل وبدء الحياة 
نه، عن حب وميل الطالب لدراسة العملية الفعلية. وتنم الرغبة في دراسة تخصص جامعي بعي

سس علمية ونفسية تك فل له الشعور بالراحة
 
واإلنسجام،  التخصص المنتقى من قبله، بناء على ا

 فضال عن تكوين اتجاهات إيجابية تجعله يشعر بالرضا عن ذاته وعن اختياراته.
لطالب، وهو ويعتبر تخصص علم النفي المدرسي واحدًا من التخصصات الجامعية التي يختارها ا

دبيات النفسية العربية على 
 
رس في كليات العلوم اإلجتماعية بالجامعة. وال نكاد نعثر في اال يد 

بحوث تندرج في مجال علم النفس المدرسي إال قليال على ك ثرة ما نشر من مقاالت ومؤلفات في 
حيان ك ثيرة من ب

 
عض علم النفس التربوي، وما يتصل به من مسائل وقضايا تقترب في ا

اهتمامات هذا الفرع. ولعل ذلك قد يعود إلى الغفلة عنه وقلة المختصين فيه، وقلة وجود 
صال داخل مؤسساتنا التربوية والتعليمية )المطيلي، 

 
( 42، ص.2015النفسانيين المدرسيين ا

ن نتك فل بمهمة التعريف بهذا 
 
ه من واجبنا كمختصين في علم النفس المدرسي ا ن 

 
ينا ا

 
لذلك را

هميته ودوره في معالجة المشكالت النفسية والسلوكية، والتربوية التي تشهدها التخصص 
 
وبا

طوارها. 
 
 المؤسسات التعليمية في جميع ا

في  02وفي ضوء ما ذكر، نطمح من وراء إنجاز هذه الدراسة إلى معرفة رغبة طلبة جامعة الجزائر 
راءهم وانطبا

 
طبيعة المواد عاتهم حول دراسة تخصص علم النفس المدرسي، من خالل إبراز ا

 التي يدرسونها ومدى إشباعها الحتياجاتهم المعرفية، وتطلعاتهم المهنية مستقباًل. 
شكالية الدراسة  -1  ا 

مول بهذه 
 
تستقطب مؤسسات التعليم العالي في وقتنا الراهن شريحة واسعة من الطلبة، والما

ن تكون على مستوى عاٍل من الثقافة والتعليم، لي
 
صبح بمقدورها اك تساب المعارف الشريحة ا
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والمهارات التي تؤهلها لإلنخراط مع القوى العاملة والخدمة المدنية في المجتمع. وهذا المسعى 
يستدعي إحداث تغيير يستجيب للطبيعة المتغيرة لهذه المنظومة الواسعة للتعليم العالي في 

اح والرضا من خالل تلبية هذه المؤسسات، ويستجيب لتطلعات الطلبة التي تضمن لهم اإلرتي
حاجاتهم المعرفية والنفسية واإلجتماعية، بما يك فل لهم تيسير سبل اإلنجاز والنجاح )فرانك و 

خرون،  
 
 (. 2010ا

ويعد رضا الطلبة عن مخرجات مؤسساتهم التعليمية بما تحويه من تخصصات وهيائت تدريسية 
نشطة، مؤشرا على فاعلية هذه المؤسسة ومعيار 

 
ا للتنبؤ باستمرارها بما يتالءم وتكريس ومناهج وا

دائها 
 
هدافها تحقيق رضا الطالب عن ا

 
هم ا

 
مفهوم الجودة              في التعليم العالي، التي من ا

وزيادة ثقتهم بها،  فضال عن تحسين مركز الجامعة في سوق العمل محليًا ودوليًا. وفي هذا 
جريت العديد من الدراسات التي تناولت 

 
رضا طلبة الجامعة عن المناهج التعليمية          الصدد ا

ل عايش 2007المقدمة لهم ومن ضمنها المقرارات الدراسية، على غرار دراسات الفوال )
 
(، ا

 (2011(،حسن وإبراهيم )2008)
شار كل من 

 
إلى ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم  DeShields, Kara & Kaynak (2005)وقد ا

ة المتعلقة برغبتهم في دراسة تخصصاتهم والرضا عن المناهج الدراسية العالي باحتياجات الطلب
همية هذا الموضوع وانعكاساته على مستوى التكوين العلمي 

 
والمرافق التعليمية وغيرها. وال

دب التربوي منذ 
 
للطالب والمسار المهني الذي يتخذه لنفسه بعد التخرج من الجامعة، عك ف اال

راسة العوامل التي تؤثر على رضا طلبة الجامعات عن حياتهم ستينات القرن الماضي على د
نجزت لهذا الغرض العديد من الدراسات التي بحثت في طبيعة المتغيرات 

 
الدراسية إجماال. ولقد ا

ذات العالقة بالرغبة في التخصص الدراسي، والرضا عن المناهج الدراسية، على غرار دراسة كل 
فضت نتائج هذه 2004( وخضر )1995البوهي )( والسادة و1995من بدر وشوقي )

 
( وقد ا

ن  ارتفاع 
 
كبر للتعلم، وا

 
ن  الرضا عن خدمات التعليم يوفر فرص ا

 
الدراسات إلى طرح يفيد با

خرون،
 
بو مصطفى وا

 
و فشل الطالب )ا

 
، 2016مستويات الرضا من عدمها تؤثر بشدة على نجاح ا

 ( .105ص.
ساسيًا إلمداد الطلبة بالدافعية نحو كما يعد موضوع دراسة التخصص الدراسي الم

 
رغوب مطلبًا ا

شارت إليه دراسة
 
وسمرة والطيطي   Lent(2004)التعلم        واإلنجاز وتحقيق النجاح وهذا ما ا

ضحى من الضروري البحث عن العوامل التي تسهم في إحداث هذا النجاح من 2009)
 
(. لذلك ا

تخصص الدراسي المفضل لديهم ومدى رغبتهم خالل التعرف على توجهات الطلبة نحو دراسة ال
ن  الرغبة في دراسة تخصص دراسي معين تشير إلى الحالة الداخلية 1987فيه. ويرى الديب )

 
( ا
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اء تفاعله مع خبراتها. وتبرز  التي تنتاب الطالب، وتنم عن شعوره باإلرتياح نحو بيئته المدركة جر 
ية النابعة عن توافقه النفسي مع التخصص هذه المشاعر نتيجة لرضاه عن إنجازاته الدراس

الدراسي الذي اختاره، فتنعكس هذه الحالة إيجابا على سلوكياته واستجاباته وتقبله لذاته 
خرون، 

 
(. وفي هذا السياق فإن  نظرية الذات المستقبلية تركز 14، ص.2014مستقبال )ميسة وا

هداف جديدة عند مواجهة كل على بعض العمليات المعرفية التي يقوم الطالب بتوظيفها  
 
لتكوين ا

هداف التي لطالما 
 
مر بإمكانية تحقيق اال

 
فق، وذلك حينما يتعلق اال

 
مامه في اال

 
تهديد يلوح ا

ما عدم القدرة على تكوين ذات مستقبلية، إنما 
 
تمناها طويال وسعى في طريقه نحو تنفيذها. ا

ن يكون عليه
 
الطالب في المستقبل والخشية  يحدث بسبب خلل في إيجاد موازنة بين ما يرغب ا

شار 
 
ا سيؤول إليه مصيره. وا ن التهديدات التي تواجه  Bizzolato(2007)مم 

 
في هذا الصدد إلى ا

كاديمية تتشكل نتيجًة لعدم القدرة على اإللتحاق بالتخصص 
 
عملية تكوين الذات المستقبلية اال
كاديمي المرغوب لدى الطالب 

 
 ( 2008)عطية،  اال

ن  مؤسسات التعليم العالي تسعى إلى تلبية رغبات الطلبة في انطالقًا مما 
 
سبق ذكره نستنتج ا

اختيار التخصص الدراسي الذي يلبي حاجياتهم، بما يساعد في صقل شخصياتهم وتنميتها 
هيلهم لحياة اجتماعية سليمة. ويعد تخصص علم النفس 

 
وتوجيهها التوجيه القويم، وتا

لدراسية التي يزاولها الطلبة بكليات العلوم اإلجتماعية. المدرسي، واحداً  من التخصصات ا
مريكا 

 
ن  علم النفس (NASP)وتوضح الرابطة الوطنية لمتخصصي علم النفس المدرسي با

 
: ا

فراد 
 
المدرسي يعد من العلوم الحديثة التي تخدم طالب المدارس، والتي تؤهل في ذات الوقت ا

كاديميًا ونفسيًا وسلوكيا، وعاطفيا. متخصصين يهتمون بمساعدة المتعلمين على الن
 
جاح ا

منة 
 
باء، وغيرهم من المهنيين إليجاد بيائت تعلم ا

 
باإلضافة إلى تعاونهم مع المربين واال

وصحية، وداعمة لتعزيز الصالت بين البيت والمدرسة والمجتمع لجميع الطلبة )المسعودي، 
 ( 1، ص.2016
ن وثمة خالف بين المؤرخين حول البداية ا      

 
لحقيقية لعلم النفس المدرسي، وإن اتفقوا بشا

عالم الذين حازوا على السبق في مضمار االهتمام النفسي بالمتعلمين وتنظيم االستشارة 
 
بعض اال

ثارا جلية في 
 
عالم تركوا ا

 
سماء مجموعة من اال

 
النفسية المخصصة لهم. وفي هذا الصدد وردت  ا

ة علم النفس المدرسي نذكر منهم
 
هم 1911-1822س جالتون" )"فرانسي نشا

 
حد ا

 
( الذي يعد ا

بحاث سنة )المؤسسين 
 
نجزه من ا

 
بحاث حازت 1880لعلم النفس الفارقي بفضل ما ا

 
( وهذه اال
 (1924-1844على الريادة في علم النفس المدرسي. باإلضافة إلى العالم "غرانفيل ستانلي هول" )

 وهو من 
 
ول مختبر رواد علم النفس النمائي بالواليات المتحدة اال

 
مريكية، وشغل منصب مدير ال
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ول جريدة 
 
ه نشر مقال موسوم ب "المناظرة التربوية" في ا ن 

 
للدراسات المخصصة للطفل، كما ا

بحاثه بتقصي القوانين النفسية العامة لسلوك الطفل، 
 
متخصصة في هذا الموضوع. وتميزت  ا

نذاك.
 
  بدل التركيز على الحاالت الفردية مثلما كان جاريًا ا

ول رائز 
 
لفرد بينيه" صاحب ا

 
ما في فرنسا فال يكاد يذكر علم النفس المدرسي دون ذكر إسم "ا

 
ا

 .  (Jean,C , 1997)(  1905عملي لقياس الذكاء باالشتراك مع زميله "ثيوفيل سيمون" سنة )
د الك ثيرين،  ( مؤسسا لعلم النفس العيادي ورائدا في 1956-1867ليتنر فيتمر" )العالم "كما ُيعِّ

طفال، وقد دعا إلى االهتمام بعلم النفس داخل المدارس، واالستفادة م
 
جال العالج النفسي لال

من نتائجه في تنمية المهارات التعليمية لدى التالميذ، والتصدي لمختلف المشكالت النفسية 
جل ذلك كله اعتبره  تعترض المتعلمين وتؤثر في حياتهم الدراسية والخاصة.التي والسلوكية 

 
ال

مريكيون الرائد الحقيقي لعلم النفس المدرسيالن
 
 .فسانيون اال
دلر") ومن جانبه

 
لفرد ا

 
بدى "ا

 
ثار انتباه  ( اهتماما كبيرا1937-1870ا

 
بحقل التربية والتعليم وا

المربين والمدرسين إلى نظريته المسماة "بعلم النفس الفردي المقارن" التي لقيت صدى كبيرا 
طفال وإرشادهم. ومن ثم اتجهت عنايته هو لدى المعالجين النفسانيين الذي

 
ن عنوا بصغار اال

طفال داخل المؤسسات التعليمية بمدينة "فيينا".
 
تباعه إلى إنشاء عيادات إرشاد اال

 
ولى  وا

 
وقد ا

( اهتماما بالغا بقضايا التربية والمشكالت المتصلة 1940-1873العالم "إدوارد كالباريد" )
سس معهدا خاصا بعلم النفس بالبرامج والمناهج المدرسية، وم

 
كانة الطفل في المدرسة، حيث ا

سس المنهجية في معرفة  ( بغرض تمكين1912والتربية بمدينة جنيف سنة )
 
المربين من اال

الطفل واإللمام بطرائق التربية التجريبية، حتى ُيَؤسس التعليم على قواعد علمية ملمة بخصائص 
 الطفل الجسدية منها والنفسية والذهنية.

وتوالت إنجازات العلماء والباحثين المهتمين بميدان علم النفس المدرسي، الذين ابدوا اهتمامًا 
بالغًا بقضايا التربية ومكانة الطفل في المدرسة، وإصالح المناهج التربوية المطبقة على 
ول من شغل منصب 

 
ن "سيرل بيرت" كان ا

 
دبيات          علم النفس ا

 
ثبتت ا

 
المتعلمين. وقد ا

سيس فرع علم النفس 1913فساني مدرسي بلندن سنة )ن
 
صبحت هذه السنة بداية فعلية لتا

 
(، فا

(. وبالفعل تتابعت حركة            تعيين نفسانيين مدرسيين 43، ص.2015)المطيلي،  المدرسي
لمانيا )1934( الدانمارك )1930في عدة دول كالنرويج في سنة )

 
( 1949( بلجيكا )1945( فرنسا وا

( 1989( مصر )1982( اإلتحاد السوفياتي )1981( المملكة العربية السعودية )1953يد )السو
 (. 239-238، ص ص.1988)فطيم،  
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ن  ظهور علم النفس المدرسي جاء كاستجابة لمطالب تربوية 
 
ن لنا ا انطالقًا من الطرح السابق تبي 

النفس المدرسي، من اهتمت بإعداد وتكوين الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق خدمات علم 
طوار التعليمية. 

 
وفي هذا اإلطار خالل تقديم المساعدات النفسية للمتعلمين في مختلف اال

جاءت هذه الدراسة لدعم هذا المطلب، في سياق الكشف عن درجة رغبة طلبة جامعة الجزائر 
 التساؤالت التالية:في دراسة تخصص علم النفس المدرسي، من خالل طرح    02
 ت الدراسة:تساؤل  -2
 لدراسة تخصص علم النفس المدرسي؟  02ما درجة حب طلبة جامعة الجزائر    -

ضمن تخصص علم النفس المدرسي،  02هل المواد الدراسية التي يدرسها طلبة جامعة الجزائر  -
 تحقق لهم الك فاءات التعليمية المستهدفة ؟

المعارف والمهارات  02ر هل دراسة تخصص علم النفس المدرسي تمنح طلبة جامعة الجزائ -
 الالزمة وفقا لحاجة سوق العمل في هذا التخصص ؟

هداف الدراسة:    -3
أ
 ما يلي:تهدف الدراسة الحالية إلى  ا
 في دراسة تخصص علم النفس المدرسي.   02الكشف عن درجة رغبة طلبة جامعة الجزائر    -
ن تخصص علم النفس التعرف على مدى تحقيق المواد الدراسية التي يدرسها الطلبة ضم -

 المدرسي، للك فاءات التعليمية المستهدفة من وجهة نظرهم.
الكشف عن نسبة تزويد تخصص علم النفس المدرسي الطلبة بالمعارف والمهارات التي يتطلبها  -

 ميدان العمل من وجهة نظرهم.
همية الدراسة:  -4

أ
تي :  ا

 
همية الدراسة من خالل اال

 
 تنبع ا

لتعليم الجامعي محليًا وعالميًا بقياس درجة رضا الطلبة على عناصر إرتباط معايير جودة ا -
العملية التعليمية بما تحويه من تخصصات دراسية ومناهج ومقررات، ومدى ضمان تحقيق هذه 

 Hunt, Hiscox وفي هذا السياق يرى كل من    العناصر الحتياجات الطلبة الحالية والمستقبلية.
Morimitsu,& Paulson (1972) ه من ن 

 
ن يكون بكل مؤسسة تعليمية تختص  " ا

 
المتوقع ا

داة مقننة متطورة وذات نمذجة محددة لقياس رغبات الطلبة في دراسة 
 
بالتعليم العالي، ا

ولوياتها من حيث 
 
التخصصات الدراسية التي ينسجمون معها، لتساعدهم على القيام بترتيب ا

و بناء مشاريع 
 
داة الميزانية والتخطيط والمشروعات، ا

 
جديدة. وفي المقابل فإن عدم وجود ا

هداف 
 
و عدم اإللمام برغبات وحاجات الطلبة، سيؤدي إلى تخبط واضح في مجال اال

 
مماثلة، ا

ل مقبل ،
 
، 2015والخدمات واتخاذ القرارات وانخفاض مستوى الجودة الجامعية ككل ) ا

 .(469ص.
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ن  علم النفس المدرسي يهتم بسلوك المتعلم في ال -
 
همية هذا طالما ا

 
بيئة المدرسية، فإن  ا

ها المختص النفسي المدرسي، الذي يهتم 
 
همية المكانة الكبيرة التي يتبوا

 
التخصص تنبع من   ا

بمحاولة التنبؤ بالسلوك من خالل استشراف نتائج التعلم بالنسبة لمجموع التالميذ من ناحية، 
خرى، ثم العمل على 

 
تعزيز هذا التنبؤ بالكشف عن وبالنسبة لكل تلميذ على حدا من ناحية ا
 العالقات الموجودة بين مختلف المتغيرات.

يهتم المختص النفسي المدرسي بضبط سلوك المتعلمين، ونعني بضبط سلوك المتعلم،  -
ثرها على 

 
إمكانية التحكم في بعض المتغيرات المستقلة التي تهتم بحدوث ظاهرة ما، وتوضيح ا

نها
 
ثير على سيرورة التعلم. ويمكن ضبط السلوك بتعزيز  المتغيرات التابعة التي من شا

 
التا

السلوكيات اإليجابية، وإطفاء السلبية منها، مع محاولة إرساء سلوكيات جديدة بديلة تؤسس 
 لبناء شخصية سليمة من جميع الجوانب.  

طار النظري للدراسة:    -5  ال 
 تعريف الرغبة: -5-1

ثيرات المختلفة. فالشخص الذي لديه رغبة تعبر الرغبة عن حالة ذهنية ترتبط عادة 
 
بعدد من التا

سلوب معين، ويشعر بطرق 
 
في ممارسة شيء معين يفكر بطرق معينة، ويميل إلى التصرف با

معينة، بحيث إذا رغب في القيام بشيء ما فإنه سيسعى إلى تحقيقه، وإن لم يتسن له ذلك في 
كبر في تحقيقه الحقا،و

 
وانه، فإنه سيشعر برغبة ا

 
بالتالي هو يفكر فيه بشكل جدي، وعدم ا

مر يوقعه في الحزن والضيق  
 
 .                     )(Plato,S,2015تحقيقه لهذا اال
نها قدرة الفرد على التكيف مع المشكالت التي تواجهه،  Gutk (1978)كما يعرف 

 
الرغبة: با

 ( .244،ص،    1993والمؤثرة بشكل ما على سعادته ) المشعان ، 
 : عريف الرغبة في دراسة تخصص دراسي معينت  -5-2

نها: "اتجاه يعبر عن محصلة للعديد من الخبرات 1986يعرف الطيب )
 
( الرغبة في الدراسة با

المحبوبة وغير المحبوبة المرتبطة بالدراسة، والتي تكشف عن نفسها في ضوء تقدير الفرد 
هداف للدراسة، ويستند هذا التقدير بدرجة كبيرة على النجاح الش

 
و الفشل في تحقيق اال

 
خصي ا

الشخصية، وعلى اإلسهامات التي تقدمها الدراسة في سبيل الوصول إلى الغايات )عطية، 
 ( .6، ص.  2008

 
جرائياً   -5-3 ا ا  م 

أ
 : فيمكن تعريف الرغبة في دراسة تخصص علم النفس ا
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نها "مجموعة من المشاعر الوجدانية التي يشعر بها طالب السنة الثالثة ج
 
امعي نحو دراسته با

ضمن تخصص علم النفس المدرسي، والتي تصدر نتيجة انسجامه مع ما يقدم له من معارف 
دراسية في تخصصه. إضافة إلى  الرضا الذي يبرز لدى الطالب، فيحقق من خالله حالة من 

لبة اإلشباع واالرتياح النفسي. وتقاس الرغبة في التخصص الدراسي اعتمادًا على درجة إجابات الط
( المطبق في 2014وميسة فاطمة ) على مقياس الرغبة في التخصص الدراسي لميسة فضيلة، 

 هذه الدراسة.
 تعريف علم النفس المدرسي:  -5-4

يعتبر علم النفس المدرسي فرع من فروع علم النفس، وهو يتجاوز كونه مجرد تطبيقات لمبادئ 
 
 
حد المجاالت علم النفس العام في مجال التربية والتعليم، ذلك ا

 
ن  علم النفس المدرسي يعد ا

طفال 
 
و غير مباشرة لال

 
النفسية المستقلة، التي تهدف إلى تقديم خدمات نفسية بطريقة مباشرة ا

جل تنمية صحتهم النفسية وتطورهم التربوي. وتقدم هذه الخدمات من قبل 
 
والمراهقين، من ا

 المعالج النفسي والمرشد النفسي والتربوي.
م النفس المدرسي بدراسة المشكالت المتعلقة بسلوك التعلم والتعليم، والمشكالت كما يهتم عل

النمائية         التي تظهر في المدرسة، كعسر القراءة والك تابة، وبطء التعلم، والمشكالت 
اإلنفعالية المصاحبة لذلك.          وغالبًا ما يكون لدى المشتغلين بهذا الميدان خلفية في علم 

 ( 28-27، ص ص.  2010اإلكلينيكي وعلم النفس النمو معا )سليمان،  النفس  
جراءات الميدانية للدراسة:  ال 

سبابها وكذا نتائجها، ومن ثم منهج الدراسة:  -1
 
بعادها، وا

 
جل دراسة المشكلة وتحليل ا

 
من ا

نسب الطرق في 
 
اإلجابة على تساؤالتها، استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر من ا

مجال الدراسات االجتماعية. ويهدف المنهج الوصفي إلى دراسة الظاهرة كما هي موجودة في 
وضاع الواقع، 

 
جل دراسة اال

 
و كيفيًا من ا

 
ويهتم بوصفها وصفا دقيقًا، ويعبر عنها تعبيرًا كميًا ا

ل عليها الراهنة من حيث خصائصها وعالقاتها والعوامل المؤثرة في ذلك. والمعلومات  المحص 
ساًسا يقوم عليه تصور نظري ماكن  يم

 
ن تكون ا

 
 (.11، ص.2000)عليان، وغنيم، ا

 :المجتمع والعينة وكيفية اختيارها  -2
صلي الذي ينتقي منه الباحث عينة دراسته، وينبغي لهذه  مجتمع الدراسة: -2-1

 
وهو المجتمع اال

صلي. ويبلغ حجم 
 
ن تحمل نفس الخصائص التي يمتلكها المجتمع اال

 
مجتمع الدراسة العينة ا
( طالب وطالبة يدرسون في السنة الثالثة ليسانس تخصص علم النفس المدرسي 98الحالية )

 (.2021/2022والمسجلين خالل الموسم الدراسي )
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ساليب عينة الدراسة -2-2
 
صلي، يختار الباحث مفرداتها با

 
: العينة هي جزء من المجتمع اال

صلي
 
جريت هذه الدراسة على )2009)عطوي، مختلفة للتمثيل بالمجتمع اال

 
( طالب 30(. وقد ا

( طلبة، موزعين على فوجين 08( طالبة،ويمثل عدد الذكور )22وطالبة. يمثل عدد اإلناث )
(..وسبب اختيارنا لطلبة السنة الثالثة تحديدًا، يعود لتميز هذه السنة 04( والفوج )03الفوج )

وهي تمثل الممر الذي سيتم عبوره الختيار عن غيرها، كونها السنة التي يتخرج فيها الطلبة، 
 المهنة التي توافق هذا التخصص.

: تم اختيار العينة بطريقة مقصودة، ويقوم هذا النوع من العينات على كيفية اختيار العينة -2-3
ساس حر من قبل الباحث، بحيث يحقق هذا االختيار هدف الدراسة المطلوب. 

 
 ا
دوات الدراسة و كيفية تحليل  -3

أ
 البيانات:  ا
  مقياس الرغبة في التخصص: -3-1
عدت مقياس الرغبة في التخصص الدراسي كل من ميسة فضيلة وميسة فاطمة ) -
 
( و 2014ا

بعاد التالية: الرضا عن التخصص، والرضا عن المناهج الدراسية 
 
يتكون هذا المقياس من اال

 01والرضا عن الزمالء. والجدول رقم )
 
بعاد المقياس وا

 
 رقام العبارات.( يوضح ا

رقام العبارات01جدول رقم )
أ
بعاد مقياس الرضا عن التخصص الدراسي مرفقًا با

أ
 (: يوضح ا

بعاد
 
 رقم العبارة اال

 09-08-07-06-05-04-03-02-01 الرغبة في التخصص الدراسي 

 13-12-11-10 الرضا عن المناهج الدراسية 

 22-21-20-19-18-17-16-15-14 الرضا عن الزمالء 

 
من حيث البدائل التي توافق استجابة المجيب فقد جاءت رباعية على النحو التالي: ) موافق،  -

 موافق بشدة، معارض، معارض جدًا (.
رقام التالية تمثل اإلتجاه السلبي للعبارات :   -

 
                        22  -18-13-06-05-04-03واال
ما باقي العبارات    –
 
 ابي تقيس اإلتجاه اإليجفهي  ا
داة الدراسة :   -4

أ
 الخصائص السيكومترية ل

داة بالنسبة لمقياس الرغبة في التخصص الدراسي )الصدق:  -4-1
 
( . و 0.76قدرت قيمة صدق اال

فراد 
 
ن  المتوسط الحسابي لنتائج اال

 
ظهرت النتائج ا

 
من خالل حساب صدق المقارنة الطرفية فقد ا

فراد في 14777.909المتوسط ب ) ( وينحرف عن140.22في الفئة العليا يساوي )
 
(. والمتوسط لال

( في حين بلغت )ت( المحسوبة لداللة 6.11( وينحرف عن المتوسط ب )97.7الفئة الدنيا بلغ )
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( وعند مقارنة )ت( المحسوبة ب  )ت( المجدولة التي 2.82الفروق بين متوسطي المجموعة )
نها دالة إحصائيًا. لذلك 18ية عند درجة الحر 0.05( عند مستوى الداللة 2.10تساوي )

 
ن ا ، تبي 

عدت 
 
داة صادقة لما ا

 
فإن  المقياس يتميز بقدرة تمييزية بين الدرجات العليا والدنيا، وعليه فإن اال

 لقياسه وتسمح بإجراء هذه الدراسة .
ثبات مقياس الرغبة في التخصص الدراسي، تم استخدام طريقة اإلتساق لحساب الثبات:  -4-2

لفا كرونباخ ب  )             الداخلي   
 
لفا كرونباخ( وقد قدر معامل ا

 
( وهذه القيمة 0.92)معادلة ا
 مرتفعة و تصلح إلجراء الدراسة.

حصائية:    -5 ساليب ال 
أ
سلوبي اإلحصاء الوصفي المتمثل فيما يلي:ال

 
 استعملت الباحثة ا

 جداول التكرارات  -
 الدوائر النسبية.  -
 ئج الدراسة: عرض و تحليل ومناقشة نتا  -6
ول:   -6-1

أ
 عرض  نتائج السؤال ال

فاد بما يلي:  ( يوضح01الشكل رقم )
 
ول الذي ا

 
ما درجة حب طلبة إجابات الطلبة على السؤال اال

 لدراسة تخصص علم النفس المدرسي؟  02جامعة الجزائر  
 
 
 
 
 
 

ول01الشكل رقم )
أ
جابات الطلبة على للسؤال ال  ( يوضح ا 
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ن  نسبة اختيار الطلبة لخانة 01ائج التي يوضحها الشكل رقم )من خالل النت  

 
ن لنا ا ( يتبي 

 . (%40)ونسبة اختيارهم لخانة "موافق جدا" بلغت   )50%"موافق" بلغت )
ول: -6-2

أ
 تحليل ومناقشة نتائج السؤال ال

ول الذي صيغ على النحو التالي: 
 
لبة ما درجة حب طبعد إجراء المعالجة اإلحصائية للسؤال اال

النتائج كما توضحها الدائرة لدراسة تخصص علم النفس المدرسي؟ جاءت  02جامعة الجزائر 
ن  نسبة 

 
عاله، لتدل على ا

 
على السؤال  من الطلبة اختاروا إجابة "موافق" )50%)النسبية ا

ن  نسبة 
 
ول،  وا

 
منهم اختاروا إجابة "موافق جدا" على نفس السؤال، وبجمع  (%40)اال

ول، نحصل على نسبة )النسبتين ذات 
 
( من الطلبة ممن %90اإلتجاه اإليجابي على السؤال اال

بدوا حبهم ورغبتهم في دراسة تخصص علم النفس المدرسي. 
 
 ا

ن  قياس رغبة الطالب 2001وهذه النتائج جاءت موافقة لنتائج دراسة العنزي )
 
كدت على ا

 
( التي ا

مرا استراتيجيا با
 
نه شبيه في دراسة تخصصهم الدراسي، يعد ا

 
لنسبة للكليات والجامعات، ال

ن  شعور الطلبة بالرغبة في دراسة تخصص 
 
رباح والخسائر على غرار الشركات. ذلك ا

 
بحساب اال

دت بهم إلى اإلستبشار 
 
علم النفس المدرسي، جاء بناًء على قناعات شخصية وميول واتجاهات ا

تقبل والحياة نظرة إستبشار، يعود بالنتائج المستقبلية. ولعل السبب في نظرة الطلبة إلى المس
هم منسجمون مع ما يقدم لهم في هذا التخصص من خبرات تتعلق باإلتجاه المهني الذي  ن 

 
إلى ا

يامهم كمختصين نفسيين في المدرسة.
 
  سيمارسونه في قابل ا

ل كما يظهر جليًا من خالل النسبة المئوية المرتفعة التي حققتها نتيجة إجابات الطلبة على السؤا
همية تخصص علم النفس المدرسي الذي يعد من التخصصات 

 
دركوا ا

 
فراد العينة، ا

 
ن  ا

 
ول، با

 
اال

سس والمبادئ الصحيحة في تناول طبيعة التعلم المدرسي، وخصائص 
 
الهامة التي تزودهم باال

المتعلم النفسية، وقدراته، وميوله واستعداداته،وطرق التعلم المناسبة،وكيفية مواجهة 
خرون، مشكالت الت

 
وفي سياق المشكالت التي تعاني منها (. 164، ص.2020علم )طعبلي وا

عدادًا كبيرة 2015المدارس فإن  الك ثير من الدراسات على غرار دراسة الجشي )
 
ن  ا

 
كدت على ا

 
( ا

من طالب المدارس يعانون من ضعف التركيز وتشتت اإلنتباه، وفرط الحركة، لذلك هم بحاجة 
الف من المختصين النفسين إلى المتابعة النفسية 

 
والعالج، وذلك يستدعي تكوين وتخريج اال

     القادرين على التك فل بهذا العدد الكبير من الحاالت المعرضة للطرد من المدرسة.  
 عرض نتائج السؤال الثاني   -6-3
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فاد بما يلي: 02الشكل رقم )
 
ول الذي ا

 
هل المواد ( يوضح إجابات الطلبة على السؤال اال

سية التي يدرسها الطلبة ضمن تخصص علم النفس المدرسي تحقق لهم الك فاءات التعليمية الدرا 
 المستهدفة ؟

 
 

جابات الطلبة على السؤال الثاني02الشكل رقم )  ( يوضح ا 
 

 
    

ن  نسبة اختيار الطلبة لخانة 02من خالل النتائج التي يوضحها الشكل رقم )
 
ن لنا ا ( يتبي 

  ( %10)نسبة اختيارهم لخانة "موافق جدا" بلغت و) 83.3%"موافق" بلغت )
 تحليل ومناقشة نتائج السؤال الثاني:  -6-4

هل المواد الدراسية بعد إجراء المعالجة اإلحصائية للسؤال الثاني الذي صيغ على النحو التالي: 
ضمن تخصص علم النفس المدرسي تحقق لهم الك فاءات   02التي يدرسها طلبة جامعة الجزائر 

ن  نسبة تعليمية المستهدفة؟ جاءت ال
 
عاله، لتدل على ا

 
النتائج كما توضحها الدائرة النسبية ا

ن  نسبة  من الطلبة اختاروا إجابة "موافق") %83.3)
 
من الطلبة  (%10)على السؤال الثاني وا

اختاروا إجابة "موافق جدا" على نفس السؤال. وبجمع النسبتين ذات اإلتجاه اإليجابي على 
ن   (%93.3)الثاني، نحصل على نسبة  السؤال

 
ظهروا موافقتهم على ا

 
من الطلبة ممن ا

الموضوعات والمواد الدراسية التي يتطرق إليها تخصص علم النفس المدرسي، تحقق لهم 
ن  نجاح مخرجات المؤسسات 

 
الك فاءة التعليمية المرجوة. وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى ا

رغبة الطالب في دراسة تخصص مرهون بالتوفيق بين  والتفوق،وإحرازها للصدارة الجامعية 
هدافها من خالل إكساب الطالب 

 
نها في هذه الحالة ستحقق ا

 
معين، وتوقعات النجاح لديه، ال

المعارف والقيم والمهارات المستهدفة، التي تجعله مبتهجًا وواثقًا من نجاحه وتكوينه العلمي، 
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كده  وومتفائاًل بحياته، 
 
الذي استخلصه بناًء على دراسات  Smith & Tiger (1983)طرح هذا ما ا

سفرت نتائجها عن وجود عالقة قوية بين الرغبة في التخصص الدراسي والنظرة التفاؤلية 
 
ا

ن  نسبة كبيرة جدًا من ويمكن  (.55، ص.2012للمستقبل )المحيسن ،
 
عزو هذه النتيجة إلى ا

ن  رضاهم عن دراسة تخصص
 
علم النفس المدرسي جاء بناًء على تفكيرهم  الطلبة، يعتقدون با

السيما في ظل التغيرات التي تشهدها الدول   الدقيق والمعمق الختيار هذا التخصص المهم جدا،
خيرة، في مختلف مجاالت الحياة، وقد صاحب هذا 

 
العربية ومن ضمنها الجزائر في السنوات اال

دى إلى وجود حاجة التغير ظهور الك ثير من المشكالت النفسية واإلجتما
 
عية والدراسية، مما ا

ملحة لتطوير مهن المساعدة اإلنسانية، وإعطائها دورا فعاال ومميزًا، خاصة فيما يتعلق باإلرشاد 
ن  المختص النفسي المدرسي في العصر 

 
النفسي المدرسي، اعترافًا بدور علم النفس المدرسي. إذ ا

ساسيًا في اإلدارة التر
 
بوية النفسية للمدرسة الحديثة، فهو يلعب دورا مهما الحالي، يمثل ضلعًا ا

في اك تشاف المشكالت اإلجتماعية والتربوية والنفسية، وتشخيصها، ووضع البرامج الالزمة 
لمعالجتها. فضاًل عن تقويم القدرات العقلية واإلنفعالية لدى المتعلمين، وتحديد المتميزين 

ولئك الذين يعانون من
 
المشكالت النمائية التي قد تظهر في المدرسة كعسر  منهم. باإلضافة إلى ا

مر يتطلب مساعدة كل هؤالء على حل مشكالتهم 
 
القراءة والك تابة، وبطء التعلم... وهذا اال

 (. 25، .2010)سليمان،  
ن  المواد الدراسية التي تتطرق لها موضوعات علم 

 
درك الطلبة من خالل هذه الدراسة ا

 
كما ا

خر الدراسي، واضطرابات السلوك، واإلضطرابات النفس، كمقياس صعوبات 
 
التعلم، والتا

اإلنفعالية، واضطربات التكيف المدرسي... تحقق لهم اإلشباع المعرفي الذي يتالءم والمشكالت 
التي تعاني منها البيائت التعليمية، مما ولد لديهم إنطباعات إيجابية تعكس شعورهم بالرضا عن 

نفسهم  
 
 من خالل اختيار تخصص علم النفس المدرسي.التوجه الذي ارتضوه ال

 عرض نتائج السؤال الثالث:  -6-5
فاد بما يلي: 03الشكل رقم )

 
هل دراسة ( يوضح إجابات الطلبة على السؤال الثالث الذي ا

المعارف والمهارات الالزمة وفقا  02تخصص علم النفس المدرسي تمنح طلبة جامعة الجزائر 
 خصص؟ لحاجة سوق العمل في هذا الت
جابات الطلبة على السؤال الثالث03الشكل رقم )  ( يوضح ا 
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ن  نسبة اختيار الطلبة لخانة 03من خالل النتائج التي يوضحها الشكل رقم )
 
( يظهر لنا ا

ونسبة  (%23.3)ونسبة اختيارهم لخانة"موافق جدا" بلغت  )63.3%"موافق" بلغت )
 (%10) اختيارهم لخانة معارض بلغت

 ليل ومناقشة نتائج السؤال الثالث: تح -6-6
هل دراسة تخصص بعد إجراء المعالجة اإلحصائية للسؤال الثالث الذي صيغ على النحو التالي: 

المعارف والمهارات الالزمة وفقا لحاجة سوق  02علم النفس المدرسي تمنح طلبة جامعة الجزائر 
ن  نسبة النتائج كما توضحها الدائر العمل في هذا التخصص؟  جاءت  

 
عاله، لتدل على ا

 
ة النسبية ا

ن  نسبة من الطلبة اختاروا إجابة "موافق" على السؤال الثالث، ) %63.3)
 
من  (%23.3)وا

الطلبة اختاروا إجابة "موافق جدا" على نفس السؤال. وبجمع النسبتين ذات اإلتجاه اإليجابي 
بد (%86.6)على هذا السؤال، نحصل على نسبة 

 
ن  دراسة و موافقتهم على من الطلبة، ممن ا

 
ا

تخصص علم النفس المدرسي، تمنحهم المعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في هذا 
( وجواهر 2003دراسة مك في)وقد اتفقت نتائج إجابات الطلبة على السؤال الثاني، مع  المجال.

همية توفر مصادر التعليم كالمك تبات 2007)
 
شارت نتائجهما إلى ا

 
والمختبرات ( اللتان ا

والمحاضرات التثقيفية التي تتضمنها المناهج الدراسية، للحصول على المهارات التعليمية 
خرى التي تشمل جودة 

 
المطلوبة لتغطية احتياجات الطلبة المعرفية، فضال عن المحددات اال

داء التعليمي. 
 
 اال

 
 
مرا في غاية اال

 
همية لنجاح العملية ويعد التعرف على حاجات المتعلمين ومحاولة إشباعها ا

ظهرت نتائج دراسة عودة، ومرسي) 
 
( 2013( ودراسة حلس )2000التعليمية. وفي هذا السياق ا

ن  التزام المقررات الدراسية بوضوح الرؤية والتكامل، يساعد المتعلم على الوصول إلى اك تشاف 
 
ا

 
 
ن تنسجم هذه المقررات الحقائق العلمية، وبالتالي تحفيز الطاقات الذهنية والعقلية لديه، على ا
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مع احتياجات سوق العمل. وال يمكن الوصول إلى هذه الخصائص إال إذا  اتضحت االستراتيجية 
هداف كل من المعلم والمتعلم 

 
التعليمية، وُوضعت برامج لكل مقرر دراسي تتناسب مع ا
خرون،

 
 (.2001والمنظومة التعليمية ككل، وسوق العمل ) الشربيني وا

 خاتمة:
في دراسة تخصص  02الكشف عن درجة رغبة طلبة جامعة الجزائر  دراسة الحالية إلىهدفت ال

معرفة مدى تحقيق المواد الدراسية التي يدرسونها ضمن هذا  علم النفس المدرسي، من خالل
التخصص، للك فاءات التعليمية المستهدفة من وجهة نظرهم. باإلضافة إلى التعرف على نسبة 

المدرسي، الطلبة بالمعارف والمهارات التي يتطلبها ميدان العمل. تزويد تخصص علم النفس 
 وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات، توصلنا إلى النتائج التالية:

ظهرت المعالجة اإلحصائية لبيانات  -
 
ول، ا

 
ن  نسبة السؤال اال

 
من الطلبة اختاروا إجابة  )50%)ا

ن  نسبة  "موافق"
 
منهم اختاروا إجابة "موافق جدا" على نفس  (%40)على هذا السؤال، وا

( من الطلبة %90السؤال، وبجمع النسبتين ذات اإلتجاه اإليجابي، تحصلنا على نسبة بلغت )
بدوا حبهم ورغبتهم في دراسة تخصص علم النفس المدرسي. 

 
 ممن ا

ظهرت المعالجة اإلحصائية لبيانات السؤال الثاني، -
 
ن  نسبة  ا

 
اختاروا من الطلبة ) 83.3%)ا

ن  نسبة  إجابة "موافق"
 
من الطلبة اختاروا إجابة "موافق جدا" على  (%10)على هذا السؤال، وا

نفس السؤال. وبجمع النسبتين ذات اإلتجاه اإليجابي على السؤال الثاني، تحصلنا على نسبة 
ن  الموضوعات والمواد الدراسية التي ي (93.3%)

 
ظهروا موافقتهم على ا

 
تطرق من الطلبة ممن ا

 إليها تخصص علم النفس المدرسي، تحقق لهم الك فاءة التعليمية المرجوة.
ت  -

 
ن  نسبة المعالجة اإلحصائية لبيانات السؤال الثالث، على دل

 
من الطلبة اختاروا ) 63.3%)ا

ن   إجابة "موافق" على هذا السؤال،
 
من الطلبة اختاروا إجابة "موافق جدا"  (%23.3)نسبة وا

ل. وبجمع النسبتين ذات اإلتجاه اإليجابي على السؤال الثالث، تحصلنا على على نفس السؤا
بدوا موافقتهم على  (%86.6)نسبة 

 
ن  دراسة تخصص علم النفس المدرسي، من الطلبة، ممن ا

 
ا

 تمنحهم المعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في هذا المجال.
ن حب الطالب الجامعي ورغبته في وقوفًا على النتائج المستقاة من خالل هذه الد

 
دركنا ا

 
راسة ا

دراسة تخصص علم النفس المدرسي، يلبي احتياجاته النفسية والمعرفية، ويحقق له درجة من 
اإلشباع واإلرتياح، الذي يدفعه إلى اإلستمرار في مواصلة دراسته ضمن هذا التخصص وهو راٍض 

لنفس المدرسي، تعني تفاعله مع مجموعة عنه ومقتنع به. ورغبة الطالب في دراسة تخصص علم ا
عضاء هيئة 

 
همها التكيف مع بيئته الجامعية ككل، وكليته،المقررات الدراسية،وا

 
من العوامل ا
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كاديمي ومستقبله المهني 
 
التدريس...الخ وجميع هذه العناصر تجعل الطالب ينظر لواقعه اال

فضل.
 
الدراسة نتقدم بهذه التوصيات  وفي ضوء ما توصلت إليه نتائج نظرة استبشار وتوقع اال

ن تجد صدى لدى كل المنشغلين بمجال علم النفس والتربية و التعليم:
 
مل ا

 
 التي نا

مور المستقبلية المتعلقة باختيار التخصص الدراسي المرغوب فيه، وعالقته  -
 
تبصير الطلبة باال
 بمهنة المستقبل.

ت الطلبة المعرفية، وتشبع شغفهم إدراج المناهج والمقررات الدراسية، التي تلبي حاجا -
 العلمي، المتعلق بدراسة علم النفس المدرسي.

طوار، والنظر في  -
 
مد جسور التواصل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في جميع اال

ساسها يتم تكوين الطلبة في مجال علم النفس المدرسي، 
 
المشكالت المتفشية فيها، وعلى ا

 والسلوكية، والتربوية في البيائت التعليمية.  للحد من المشكالت النفسية،
تزويد الجامعات بالمراجع والدوريات العلمية التي تهتم بالمرجعيات النظرية لفروع علم النفس،   -

 إلمداد النفسانيين المدرسين بالخبرات الالزمة. 
ؤتمرات اإلستعانة بالخبرات الدولية في مجال علم النفس المدرسي، وعقد دورات وندوات وم -

ساتذة الجامعيين، لتنمية 
 
محلية ودولية، لتنشيط حركة هذا التخصص. باإلضافة إلى تكوين اال

 ك فاءاتهم العلمية في هذا المجال.
 قائمة المراجع:

حمد المطيلي ) -1
 
(، علم النفس المدرسي: معالم نظرية وتطبيقية، مجلة 2015ا

 .02البيداغوجي،العدد  
سا (،2009جودت عزت عطوي) -2

 
دواته وطرق اإلحصائية، دار  ليبا

 
البحث العلمي مفاهيمه وا

ردن.
 
 الثقافة، عمان، اال

(، حاجة مدارس المملكة العربية السعودية إلى خدمات 2016حمد بن الحسن المسعودي ) -3
علم النفس المدرسي )المدارس الثانوية بمدينة جدة كدراسة حالة(، رسالة دك توراه غير منشورة، 

 مية العالية بماليزيا، كلية التربية. جامعة ماليزيا.الجامعة اإلسال
خرون ) ربحي مصطفى عليان-4

 
ان، 2000وا ساليب البحث العلمي،دار صفاء، عم 

 
(،مناهج وا

ردن.
 
 اال
 (، قراءات في علم النفس المدرسي، عالم الك تب،القاهرة،مصر.2010سناء محمد سليمان )  -5
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خرون)-6
 
بو مصطفى وا

 
نبؤ بقلق المستقبل المهني في ضوء الرضا عن (، الت2016عودة نظمي ا

هداف اإلنجاز لدى طلبة اختصاص اإلرشاد النفسي، مجلة جامعة االقصى
 
 ،الدراسة وتوجهات ا

 . 01، العدد  20مجلد  
ل مقبل) -7

 
رضا طلبة جامعة طيبة عن المقررات الدراسية ومدى مستوى  (،2015علي بن ناصر ا

ستقبلية من وجهة نظرهم، مجلة العلوم التربوية والنفسية، تحقيقها الحتياجاتهم الحالية والم
 . 02، العدد  16مجلد  

قصى بغزة في 2012عون عوض يوسف المحيسن) -8
 
(، التفاؤل و التشاؤم لدى طلبة جامعة اال

، العدد 20ضوء بعض المتغيرات، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، مجلد 
02. 
 (، التوجيه المهني، مك تبة الفالح، الكويت.1993المشعان )عويد سلطان    -9
خرون) -10

 
مداخل عالمية في تطوير المناهج التعليمية على ضوء  (:2001فوزي الشربيني وا

نجلو المصرية، القاهرة، مصر.
 
 تحديات القرن الحادي والعشرين، مك تبة اال

خرون) -11
 
القته بمستوى الطموح، الرضا عن التخصص الدراسي وع (،2014فاطمة ميسة وا

 مذكرة ماستر غير منشورة، جامعة الوادي ،كلية العلوم اإلجتماعية ،الجزائر.
 (، تاريخ علم النفس، دار الطليعة،بيروت.1988لطفي فطيم )  -12
كاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز والرضا عن الدراسة 2008محمد عطية عطية ) -13

 
(، التلكؤ اال

ستاذ لدى طالب جامعة الم
 
لك خالد بالمملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة من طرف اال

 المساعد بقسم الصحة النفسية، جامعة الزقازيق. 
خرون ) -14

 
(: برنامج مقترح لتدريس مادة علم النفس التربوي 2020محمد الطاهر طعبلي وا

ساتذة، مجلة البحوث التربوية التعليم
 
 . 18العدد    ،يةللطلبة المعلمين بالمدرسة العليا لال

خرون)  -15
 
(، مستقبل التعليم العالي: الشعارات والواقع ومخاطر السوق، 2010فرانك نيومان وا

 ترجمة وليد شحادة ، مك تبة العبيكان للنشر، المملكة العربية السعودية.
16- Jean-Claude Guillemard .(1997), Problématique de la psychologie en milieu 
éducatif : histoire, actualité et perspectives. In : Suzanne Guillard et Jean-
Claude Guillemard (dir.) Manuel pratique de psychologie en milieu éducatif. 
Paris, Masson, pp.1-3. 
17- Plato Stanford,(2015), Desire, 4-9 Retrieved 2018-6-14, Edited. 
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خصائي
أ
 النفساني في  الجامعة الجزائرية  واقع تكوين ال

 .د. عالوي محمد ، جامعة سعيدة، الجزائر
 .، الجزائر2د.ناصري زواوي، جامعة الجزائر

 
  المقدمة:

تشهد مؤسسات التعليم العالي بمختلف تخصصاتها ديناميكية متسارعة تتعلق بتطور التجهيزات 
هداف ا

 
ساس تم لما يتوافق والمتطلبات البيداغوجية بغية تحقيق ا

 
قتصادية معرفية وعلى هذا اال

كاديمي يتمثل في نظام 
 
اختيار نظام جديد يلبي هذه الطموحات ويساعد على فاعلية التكوين اال

 .ل.م.د
تعبر القدرة على إنتاج المعرفة مؤشرا بارزا على امتالك الدولة طاقات بشرية ذات مؤهالت علمية 

زمات، و
 
لهذا كان واجبا على المؤسسات الجامعية تقديم يعول عليها في تسيير البالد وحل اال

 تكوين علمي مميز للطلبة بمختلف التخصصات للنهوض بالمجتمع.
د ونتيجة زمات لتعد 

 
فضت التي العالقات وتوتر الضغوط وتراكم اال

 
 االضطرابات تشعب إلى ا

صبح التي النفسية
 
فراد، من الك ثير فيها يتخبط ا

 
 لخدماتا إلى الحاجة جلية بصورة ظهرت اال

وكلت التي النفسية
 
خصائي إلى ا

 
ن والحقيقة . المختلفة بتخصصاته النفسي اال

 
 النفس علم دخول ا

خيرة العقود في كان الجزائرية للجامعة
 
ن إال  فقط، اال

 
 البصيرة من درجة على كانوا القرار صناع ا

خصائيين نفسانيين بتعيين إقرارهم عند
 
قسام خريجي من ا

 
 النفسية دمةالخ لمزاولة النفس علم ا

ساسية ضرورة الخدمات بهذه االهتمام وبات .القطاعات بعديد
 
 في الجزائر مرور  مع خاصة ا

خيرة السنوات
 
خصائي وهدا ...الطبيعية والكوارث اإلرهاب بظاهرة اال

 
 المختص هو النفسي اال

 مع ومنسجما متخصصا جامعيا تكوينا منه تطلبت التي والمعقدة، المتشعبة الخدمات بهذه
 .العملي واقعال

 مشكلة الدراسة:
خصائي  النفساني في 

 
بناءا على كل ما تقدم ذكره تمحور موضوع الدراسة حول واقع تكوين اال

نموذجا (، من حيث إلقاء الضوء على محتوى المقاييس التي  LMDالجامعة الجزائرية )نظام 
ثناء المسار الدراسي الجامعي لتكوين الطال

 
خصائي نفساني مما يتم إدراجها في التكوين ا

 
ب كا

يقودنا بالضرورة لمحاولة الكشف والتعرف عن مدى إلمام الطالب المقبل على التخرج في هذا 
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المجال بالمفاهيم النظرية لمدارس علم النفس والطرائق التشخيصية إلى جانب االستراتجيات 
بيقي الخاص بهذه العالجية الخاصة بهذا الميدان وما مدى إخضاع الطالب لمزاولة الجانب التط

سباب التي 
 
الطرائق واالستراتيجيات يؤهله لممارسة الخدمة النفسية ما بعد التخرج. ومن بين اال

جنبية المتعلقة 
 
دت بالباحثين إلى صياغة اإلشكالية هو االطالع على بعض الدراسات العربية واال

 
ا

خصائي النفساني في بعض الدول. 
 
 بواقع تكوين اال

 
 
 سباب سنحاول اإلجابة على اإلشكالية التالية:استنادا لكل هذه اال

خصائي النفساني في الجامعة الجزائرية في ظل نظام    
 
 ؟ LMDما هو واقع تكوين اال

همية الدراسة:
أ
 ا

همية الدراسة من خالل طبيعة موضوع البحث الذي يعد ضرورة ملحة تستوجب 
 
تكمن ا

وساط اال 
 
 الدراسة، من منطلق االهتمام المتزايد داخل اال

 
جتماعية بالممارسة النفسية، الذي بدا
يتبلور بفعل مؤشرات الوعي االجتماعي المعاصر )السلوك المدني، مفاهيم المدرسة الحديثة، 
ثر الثقافي واالجتماعي بفعل تقنيات االتصال الحديثة التي تميز المجتمعات المدنية الحديثة 

 
التا

 خصوصا الغربية منها(. 
خصائي النفساني في الجامعة لى واقع من جهة يعد إلقاء الضوء ع

 
موضوع جدير تكوين اال

خصائي النفساني في المجتمع بغية مواجهة االضطرابات 
 
بالدراسة لالهتمام المتزايد بدور اال

النفسية والتي تشير اإلحصائيات الرتفاعها ، مقارنة بالسنوات الماضية لعدة اعتبارات متعلقة 
زم العالقات  بالكوارث البيئية والوبائية التي

 
خيرة وكذلك إلى تا

 
ونة اال

 
تعرضت لها بالدنا في اال

سباب سوسيولوجية واقتصادية وثقافية.
 
سر بالخصوص لعدة ا

 
فراد داخل اال

 
 مابين اال

خصائي النفساني من اجل تواجده ضمن 
 
ساس يشهد مجتمعنا طلبا متزايدا لدور اال

 
على هذا اال

 به .  المؤسسات االجتماعية للقيام بالدور المنوط
هداف الدراسة:

أ
 ا
خصائي النفساني في الجامعة الجزائرية .  -

 
 الكشف عن واقع تكوين اال

خصائي النفساني في الجامعة الجزائرية على  -
 
المساهمة في تكوين رؤية تقييميه لواقع تكوين اال

خصائي نفساني قادر  LMDضوء نظام 
 
لمعرفة مدى فاعلية التكوين الذي يسمح بالحصول على ا

ثناء ممارسته لها. على  
 
 مواجهة تحديات الخدمة النفسية ا

 مصطلحات الدراسة:
 الجامعة الجزائرية:
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كاديمي 
 
ساسي  في تحقيق التكوين اال

 
هي إحدى مؤسسات الدولة الجزائرية يتجلى دورها اال

ولى إلى العهد االستعماري 
 
وبالتحديد  إلى سنة للطلبة الجزائريين بالخصوص وتعود بوادرها اال

و طالب سنة  1877
 
من معهد الحقوق كمحامي، وكانت تهدف إلى تعليم  1920حيث تخرج منها ا

بناء الفرنسيين المتواجدين بالجزائر .
 
 وتثقيف ا

 :LMDنظام  
هو عبارة عن هيكلة جديدة لنظام التعليم العالي بالجزائر يتمحور حول ثالث شهادات هي:   

كاديمي:  2004بالجزائر منذ سبتمبر ، بدا العمل به  LMDليسانس ، ماستر، دك توراه 
 
فرع ا

كاديمية ويسمح لصاحبه بمتابعة الدراسة . فرع مهني: يتوج بشهادة 
 
يتوج بشهادة ليسانس ا

 ليسانس مهنية تمكن صاحبها باالندماج مباشرة في عالم الشغل .
  :التكوين تعريف
نه التكوين "هاريسون" يعرف

 
ثار إحداث بها يراد عملية با

 
فراد مجموعة في ا

 
ك ثر تجعلهم ا

 
ك فاية  ا

داء في ومقدرة
 
عمالهم ا

 
 ومعارف مهارات واك تساب فكرية عادات بتكوين وذلك والمقبلة الحالية ا

 1واتجاهات جديدة. 
  :الجامعي التكوين واقع
وذلك  الحالية، بصيغه النفس علم تخصص لطلبة الجامعي لإلعداد التقويمية الدراسة هو

و القوة مناحي على للتعرف
 
 .الفعالة النفسية الممارسة تحقيق  دون تحول التي القصور  جهوا

خصائي النفساني:
أ
 ال

هو الشخص المؤهل علميا ومهنيا، لتقديم الخدمات النفسية لمن يحتاجها، وذلك من خالل 
فراد ، والتي تواجه المؤسسات . ويقصد 

 
تشخيص ودراسة وعالج المشكالت ،التي يعاني منها اال

ن ي
 
خصائي حاصال على درجة جامعية تخصصية في علم النفس ، وان بالمؤهل علميا ا

 
كون اال

 يخضع للتدريب الذي يؤهله للممارسة العملية. 
  :النفسية الممارسة

خصائي به يقوم الذي النشاط هي
 
هله وفق  محدد مهني نشاط من منصبه في النفسي اال

 
 القانون،ا

 .العلمية ودرجته تكوينه إياه
 الدراسات السابقة:

 

 
 بغزة الغوث  مدارس وكالة في العلوم لمعلمي المهني النمو تطوير في التدريبية الدورات  دور  (،2010شاكر) الرؤوف عبد شقفة - 1

 .غزة  اإلسالمية الجامعة  منشورة، غير  ماجستر رسالة.تفعيل، وسبل
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 اسات المحلية:الدر 
خلصت معظم الدراسات المحلية التي تكشف عن واقع الممارسة النفسية في الجزائر ، الى 
استنتاجات تمحورت بالخصوص حول ضعف ك فاءة المختص النفساني وقلة وعيه تجاه وظائ ف 
عمله السيكولوجية ، ومما يعقد الوضع حول مسالة العمل السيكولوجي ضعف الوعي 

رة السلبية تجاه المختص النفساني ، كمؤشر الى عدم تجدر واستيعاب مفاهيم االجتماعي والنظ
الممارسة النفسية لدى االفراد العتبارات ثقافية واجتماعية، من بين هاته الدراسات التي سوف 

 نركز على نتائجها باالساس ، إلتاحة الفرصة للقارئ للمقارنة بين نتائجها ونتائج دراستنا :
تمحور موضوعها حول تقييم تطبيق نظام ل.م.د بجامعة قسنطينة   2(2006ور )دراسة احمد زرز 

والمركز الجامعي ام البواقي .خلصت الدراسة الى ان التوجيه للدراسة في نظام ل.م.د ياخد بعين 
االعتبار مهمة تحضير الطلبة الى عالم الشغل كما نجد ان محتوى البرامج ومصالح المساعدة 

في نظام ل.م.د تاخد بعين االعتبار كذلك مهمة تحضير الطلبة الى عالم  واالعالم المستعملة
 .الشغل  

هم الصعوبات التي تواجه 3(2010دراسة دبراسو )
 
ن ا

 
كدت من خالل استنتاجاتها ا

 
، والتي ا

خصائي 
 
ثناء الممارسة الميدانية، هي النظرة السلبية للمجتمع تجاه مهنة اال

 
خصائي النفساني ا

 
اال

 ٪ تقريبا.  55بالنسبة    النفساني وهذا
حول مدى تماشي التكوين الجامعي في نظام ل.م.د مع   4 (2013دراسة فريد بلواهري )

ساتذة دراسة ميدانية بجامعة المسيلة .
 
ي اال

 
خلصت الدراسة إلى  متطلبات سوق العمل حسب را

هداف نظام ل.م.د ف
 
ن اإلمكانيات المادية للجامعة ال تلعب دورا كبيرا في تحقيق ا

 
ي حين ا

تحضير الطلبة إلى عالم الشغل وسوق العمل والنوعية في التكوين تسهل عملية اندماج الطلبة 
 في عالم الشغل. 

 

 
حمد زرزور) - 2 تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد " نظام ليسانس.ماستر.دك توراه" في ضوء تحضیر الطلبة إلى  (، تقييم 2006ا 

م البواقي،الجزائر. 
 
  عالم الشغل، رسالة ماجستیر دراسة میدانیة بجامعة منتوري قسنطینة والمركز الجامعي با

ثناء  - 3 خصائي النفساني ا 
 
هم الصعوبات التي تواجه اال داب والعلوم  فطيمة دبر راسو )د.ت(، ا 

 
الممارسة الميدانية، مجلة اال

 .  79-64، جامعة لمين دباغين. سطيف،الجزائر ،  ص 01، العدد 07االجتماعية، المجلد 
(، مدى تماشي التكوين الجامعي في نظام ل .م .د مع متطلبات سوق العمل حسب راي االساتذة دراسة  2013فريد بلواهري ) - 4

 ، الجزائر. 2االنسانية جامعة سطيفة االداب و العلوم االجتماعية و ميدانية بجامعة المسيلة، كلي
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حول موضوع تكوين الممارس السيكولوجي   5 ( 2015دراسة لوشاحي فريدة ) هناك كذلك 
ن
 
التكوين  الجزائري واالستعداد الشخصي ، التي خلصت إلى جملة من االستنتاجات بينت فيها ا

كاديمي محض  وليس مهني ، بسبب قلة التربصات الميدانية ٲثناء المسار الدراسي 
 
في بالدنا ا

،كما الحظت الباحثة ٲن الجانب النظري للمختص النفساني مفيد وثري لكنه ال يتماشى 
 والمتغيرات .

 الدراسات العربية :
ا حول االحتياجات التدريبية بالسودان ، تمحور موضوعه  6 2002دراسة ابتسام محمود سنة 

بالمئة من  23المتعلقة بالتشخيص لالخصائيين النفسانيين ، بينت نتائج الدراسة وجود 
نواع المقابلة ، وتفتقر نسبة 

 
بالمئة منهم  31االخصائيين النفسانيين لديهم حاجة لمعرفة ا

هميتها و 31لمعرفة طرقها ، و
 
ئيين لديهم الرغبة في بالمئة من االخصا 57بالمئة منهم اليدرك ا

 معرفة منهجية البحث . 
 اجراءات الدراسة :

 منهج الدراسة:
 وسهولة العينة وحجم خصوصية منطلق من االستكشافي الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت 

فراد  بجميع  االتصال
 
 العينة.  ا

 مجتمع الدراسة والعينة :
 الحدود البشرية:

لبة الجامعيين الذين يزاولون دراستهم بالسنة الثالثة تتضمن الحدود البشرية، عينة من الط
طالب جامعي على  30جامعي تخصص علم النفس العيادي نظام ل.م.د ، يقدر عددهم ب 
 مستوى كلية العلوم االجتماعية بجامعة سعيدة  اختيروا بطريقة عشوائية .

 الحدود الزمنية:
 .2022-2021الجامعية    تم إجراء الدراسة الميدانية خالل شهر ديسمبر للسنة

 الحدود المكانية:

 

 
( تكوين الممارس السيكولوجي الجزائري واالستعداد الشخصي، مداخلة الملتقى الوطني حول واقع  2015الوشاحي فريدة ) 5

فاق الممارسة النفسية، الجزائر.   وا 
خصائيين 2002محمود ابتسام،) 6

 
مراض النفسية والعصبية. دراسات  ( االحتياجات التدريبية لال

 
قسام اال النفسيين العاملين في ا 

 120- 103، السودان، ، ص 1نفسية،
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تم االلتقاء بحاالت الدراسة بكلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس حيث خصصت قاعة 
لتمرير االستمارة بغية االجابة عليها وهذا بعد اخذ الموافقة من طرف إدارة العلوم االجتماعية 

ربعة)
 
بعاد.4بجامعة سعيدة، حيث تضمنت االستمارة ا

 
 ( ا

رقام الفقرات الخاصة باالستمارةيبين   (1جدول رقم )
 
بعاد وا

 
نواع اال

 
 ا

بعاد نوع البعد
 
رقام الفقرات الخاصة باال

 
 ا

مدى إلمام الطالب الجامعي بالخلفيات النظرية 

 لمدارس علم النفس

21-17-13-9-5 -1 

مدى إلمام الطالب الجامعي بالطرائق التشخيصية 
 والعالجية 

  24- 22-18-14-10-6-2 

 3-7-11-15-19 مدى مالئمة نظام ل.م.د من الناحية البيداغوجية

الكشف عن التوقعات المستقبلية للطالب الجامعي 
داء المهني

 
 بعد تخرجه من حيث تقييم قدرته على اال

 26-25-23- 20-16-12-8-4 

 
فراد العينة، قمنا بتخصيص اختيارين هما )

 
، )ال( نعم(لإلجابة على فقرات االستمارة من طرف ا

جاب الفرد )ال( حصل على نقطتين )
 
جاب ب )نعم( حصل على نقطة )2حيث إذا ا

 
 (.1( وإذا ا

داة الدراسة:
أ
 الخصائص السيكو مترية ل

 تمت دراسة صدق االستمارة بطريقة صدق المحكمين للوصول إلى صدق المضمون )المحتوى(.
بعاد االستمارة تسعة )

 
ساس قام بتحكيم ا

 
ساتذة من قسم علم النفس، وعلوم ( 09على هذا اال

 
ا

 التربية بجامعة الدك تور موالي الطاهر بسعيدة.

ستاذ 
 
ستاذ )ب(، ا

 
( وا

 
ستاذ )ا

 
ساتذة المحكمين يتضمن رتبة ا

 
لإلشارة فإن المستوى العلمي لال

 في التعليم العالي.  
وى هذا تمحور التحكيم حول مدى مالئمة كل فقرة لإلجابة عن موضوع البعد)المحور(، وقد احت

ربعة )
 
بعاد السالفة الذكر.  تم حساب صدق المحتوى وفق المعادلة 04االستبيان على ا

 
( ا

 .   وهي كالتالي:   Louchi اإلحصائية التي اقترحها لوشي

ن:
 
 حيث ا
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ن البعد يقيس السلوك المراد قياسه.وع
 
 : عدد المحكمين الذين اعتبروا ا
 ع  : عدد المحكمين اإلجماليين. 

بعد حساب المعادلة الخاصة بكل بعد على حدى، تم جمع القيم المحصل عليها وتقسيمها على 
بعاد،حيث تمخض الناتج المتحصل عليه على قيمة تمثل صدق المحتوى اإلجمالي 

 
عدد اال

 لالستبيان.
 كل هدا تم وفق الخطوات التالية:

ول:
أ
ول مالئم لق ا

 
ن البعد اال

 
ياس ما وضع لقياسه   يساوي سبعة عدد المحكمين الذين اعتبروا ا

 ( محكمين. 7)
ن البعد الثاني مالئم لقياس ما وضع لقياسه يساوي ثمانية  ثانيا:

 
عدد المحكمين الذين اعتبروا ا

 ( محكمين.8)
ن البعد الثالث مالئم لقياس ما وضع لقياسه يساوي ستة  ثالثا:

 
عدد المحكمين الذين اعتبروا ا

 ( محكمين.6)
ن البعد الرابع مالئم لقياس ما وضع لقياسه يساوي )عدد ال  رابعا:

 
 (7محكمين الذين اعتبروا ا

 حساب معادلة كل بند وفقا للمعادلة السابقة الذكر حيث كانت النتائج كالتالي:
ول تساوي )

 
 (0.5قيمة البعد اال

 (0.7قيمة البعد الثاني تساوي )
 (0.3قيمة البعد الثالث تساوي )

 (0.5وي )قيمة البعد الرابع تسا
تم حساب صدق المحتوى اإلجمالي لالستبيان وهدا بجمع كل القيم المحصل عليها في 

بعاد،وهي حسب الترتيب كما يلي )
 
( تم نقس        م المجموع الذي قيمت     ه  0.7،0.3،0.5، 0.5اال
بعاد حيث كانت النتيج   ة )02)

 
ن االس 0.5(على ع     دد اال

 
  تبيان يقي    س  ما ( وهي مؤش         ر على ا

   1و   1-وض    ع له وهذا الن القيم    ة المعياري        ة تتراوح ما بين  
 حساب معامل الثبات لالستمارة:

داة الدراسة اتبعنا طريقة االختبار وإعادة االختبار 
 
كد من ثبات ا

 
، وهذا عن (test-retest)للتا

سبوعين، على مجموعة من خارج طريق تطبيق االستمارة وإعادة تطبي
 
قها، بفترة زمنية قدرت با

لف عددها من )
 
 ( طالب جامعي سنة ثالثة تخصص علم النفس.30عينة الدراسة تا

ولى   
 
ثم قمنا بحساب معامل ارتباط بيرسون ، حيث تراوحت نتائج اإلجابتين في المرة اال

 والثانية بين :
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  (0.71- 0.81  ) 
اب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي بناءا على معادلة تمثلت الخطوة الثانية في حس

داة 0.77-0.70كرونباج الفا حيث تراوحت النتائج بين )
 
(. وكل هذه النتائج تؤشر إلى صالحية ا

 الدراسة.
لفا 2الجدول رقم )

 
(  يبين معامل ثبات اإلعادة للبنود ومعامل االتساق الداخلي كرونباخ ا

 والدرجة الكلية

 البعد ثبات اإلعادة الداخلي  االتساق

مدى إلمام الطالب الجامعي بالخلفيات النظرية  0.81 0.77
 لمدارس علم النفس

مدى إلمام الطالب الجامعي بالطرائق التشخيصية  0.73 0.74
 والعالجية 

 مدى مالئمة نظام ل.م.د من الناحية البيداغوجية 0.71 0.70

بلية للطالب الكشف عن التوقعات المستق 0.75 0.76
الجامعي بعد تخرجه من حيث تقييم قدرته على 

داء المهني
 
 اال

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

بعاد االستمارة من خالل نتائج  (3الجدول رقم )
 
يبين داللة الفروق بين المتوسطات المتعلقة با

فراد العينة
 
 استجابات ا

  
 الداللة اإلحصائية  

 
بعاد

 
 اال

اف االنحر  المتوسط الحسابي
 المعياري 

 قيمة )ت(

 عمن ال نعم ال نعم ال

مدى إلمام الطالب الجامعي 
بالخلفيات النظرية لمدارس علم  

 النفس

8 2 2.28 1.14 19.13 9.57 
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مدى إلمام الطالب الجامعي 
 بالطرائق التشخيصية والعالجية 

9.2 2.4 2.26 1.13 22.2
4 

11.60 

مدى مالئمة نظام ل.م.د من 
 غوجيةالناحية البيدا

6.60 1.73 1.75 0.95 20.61 10.05 

الكشف عن التوقعات المستقبلية 

للطالب الجامعي بعد تخرجه من 
داء  

 
حيث تقييم قدرته على اال

 المهني

11.33 2.33 2.36 1.18 26.61 10.79 

 
لمام الطالب الجامعي بالخلفيات النظرية لمدارس علم النفس  :مدى ا 

ول ، المتعلق بافرز تحليل نتائج تطبيق االستما
 
مدى إلمام الطالب رة في ما يخص البعد اال

على متوسط حسابي في االتجاه السلبي )عن   الجامعي بالخلفيات النظرية لمدارس علم النفس
على مقارنة بقيمة المتوسط لالستجابات في 8طريق اإلجابة ب  ال( قدر ب )

 
( ، و يعد هدا قيمة ا

( ، تعتبر هذه  القيم دالة إحصائيا على   2(بنعم( قدر باالتجاه اإليجابي )عن طريق اإلجابة 
ثناء فترة التكوين التي  إلمام الطالب الجامعي بالخلفيات النظريةضعف 

 
لمدارس علم النفس ا

ستاذ الجامعي في كيفية 
 
ساس لك فاءة اال

 
يتلقاها ضمن مساره الدراسي الجامعي ،يعود هذا باال

ن يساهم في هذا توصيل المعلومة وترسيخها لدى الطالب 
 
ن محتوى المقاييس يمكن ا

 
كما ا

الضعف من خالل عدم التطرق لكل المدارس من الناحية النظرية خصوصا ما يتعلق 
لة
 
التكوين  بالمستجدات في هذا المجال  ، لقد ركزت الدراسات المحلية والعربية على مسا

ساس 
 
كشفت نتائج الدراسة النظري واإلجرائي  في ميدان الممارسة النفسية ، على هدا اال

الميدانية الصعوبات التي يلقاها الطالب فيما يتعلق باإللمام بمعرفة مدارس علم النفس حيث 
شارت دراسة بن فاضل سعاد سنة 

 
ن التكوين  2013ا

 
، يرجع هذا لعدة اعتبارات من بينها ا
 ية، النظري للمختص النفساني ال يتماشى والمستجدات التي يشهدها واقع الخدمة النفس

لمام الطالب الجامعي بالطرائق التشخيصية والعالجية  :مدى ا 
فرزت نتائج تطبيق االستمارة فيما يخص البعد الثاني المتعلق ب

 
مدى إلمام الطالب الجامعي ا

ثناء مساره الدراسي الجامعي 
 
بالطرائق التشخيصية والعالجية من خالل التكوين الذي تلقاه ا
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(، وتعد هذه قيمة 9.2لسلبي )عن طريق اإلجابة ب  ال( قدر ب )على متوسط حسابي في االتجاه ا
على مقارنة بقيمة المتوسط لالستجابات في االتجاه اإليجابي )عن طريق اإلجابة بنعم( قدر 

 
ا
 .2.4ب

ساليب المتبعة في التشخيص خصوصا 
 
تعتبر هذه القيم دالة إحصائيا على ضعف التحكم في اال

ختبارات النفسية والقدرة على إدارة المقابلة العيادية بشكل سليم ما يتعلق بالتحكم في إجراء اال 
مر 
 
كما كشفت نتائج الدراسة الميدانية ضبابية الرؤية بالنسبة للطالب الجامعي عندما يتعلق اال

بتسطير إستراتيجية واضحة المعالم لدراسة الحالة هذا ما تؤكده دراسة لوشاحي فريدة سنة 
خرى تشير 2015

 
بعض الدراسات العربية إلى الضعف الذي يعانيه المختص   ، من جهة ا

دوات تشخيصية .
 
 النفساني في عملية إجراء وتفسير نتائج االختبارات كا
 :مدى مالئمة نظام ل.م.د من الناحية البيداغوجية

فرزت نتائج تطبيق االستمارة فيما يخص البعد الثالث المتعلق ب
 
مدى مالئمة نظام ل.م.د من ا

على متوسط حسابي في االتجاه السلبي )عن طريق اإلجابة ب  ال( قدر ب  لبيداغوجيةالناحية ا
على مقارنة بقيمة المتوسط لالستجابات في االتجاه اإليجابي )عن طريق 6.60)

 
(، ويعد هدا قيمة ا

 (.1.73اإلجابة بنعم( قدرب )
البيداغوجية للطالب تعتبر هذه القيم دالة إحصائيا على عدم مالئمة نظام ل.م.د لالحتياجات 

عمال 
 
الجامعي في مجال علم النفس بسبب العامل الزمني المتعلق بتك ثيف إلقاء المحاضرات واال

ستاذ بإلقاء كل ما في جعبته كما ان فترة ثالث 
 
الموجهة ضمن مجال زمني ضيق ال يسمح لال

هيل الطالب في هذا المجال من اجل
 
ان يكون قادرا  سنوات غير كافية لإللمام بكل ما يتعلق بتا

 على الممارسة النفسية مستقبال .
ن نظام ل.م.د من بين اهدافه االساسية  التركيز على الجوانب اإلجرائية في 

 
خرى يبدوا ا

 
من جهة ا

ن نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بموضوع الدراسة تبين العكس 
 
التكوين كرؤية براغماتية إال ا

هيل اإلجرا
 
ويل إن لم نقل انعدام التا

 
ئي للطالب من خالل التحكم في تقنيات التشخيص وتا

 نتائجه إلى جانب عدم التحكم في االستراتيجيات العالجية.
الكشف عن التوقعات المستقبلية للطالب الجامعي بعد تخرجه من حيث تقييم قدرته على 

داء المهني
أ
 :ال

فرزت نتائج تطبيق االستمارة فيما يخص البعد الرابع المتعلق ب
 
لكشف عن التوقعات اا

داء المهني
 
على متوسط  المستقبلية للطالب الجامعي بعد تخرجه من حيث تقييم قدرته على اال

على مقارنة 11.33حسابي في االتجاه السلبي )عن طريق اإلجابة ب  ال قدر ب )
 
( ويعد هذا قيمة ا
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( ، 2.33لمقدر ب)بقيمة المتوسط لالستجابات في االتجاه اإليجابي )عن طريق اإلجابة بنعم( ا
 كما نالحظ التفاوت الكبير بين قيم المتوسطات .

تعتبر هذه القيم دالة إحصائيا على التوقعات السلبية المستقبلية من طرف الطالب الجامعي 
هبة التخرج حيث يرى حسب 

 
الذي يدرس تخصص علم النفس العيادي سنة ثالثة وهو على ا

داة 
 
فرزتها نتائج تطبيق ا

 
راء التي ا

 
الدراسة ) االستمارة( انه غير مؤهل لخوض غمار الممارسة اال

فرزت هذه التوقعات 
 
داء المهني في هذا المجال كما ا

 
النفسية إذا سمحت له الفرصة للقيام باال

هداف الخدمة 
 
وجود تخوفات متعلقة باالستغناء عن دوره بسبب عدم مقدرته على تحقيق ا

جاعة الكافية من طرف المختص النفساني ،فيما يكون هدا مرده إلى عدم إثبات النالنفسية ،
فراد 

 
يخص النتائج المرجوة من عملية التك فل النفسي الذي  يعد ممارسة جديدة على اال

ن مسالة  والمؤسسات،
 
حيث تشير دراسة كل من محجر ياسين وبن سكيريفة مريم  إلى ا

عمله من خالل عدم تكليفه التك فل النفسي تقتضى إتاحة الفرصة للممارس للقيام بتركيز تام في 
عمال خارج نطاق عمله وتوفير الوسائل التشخيصية الالزمة .

 
 با

 الستنتاج العام للدراسة:
خصائي النفساني في الجامعة الجزائرية على وجود 

 
يبين االستنتاج العام المتعلق بواقع تكوين اال

ثناء ف بالخلفيات النظرية ضعف يتعلق باإللمام
 
كاديمي الذي لمدارس علم النفس ا

 
هيل اال

 
ترة التا

ستاذ 
 
ساس لنوعية ك فاءة اال

 
يتلقاه الطالب الجامعي في مجال علم النفس العيادي  ،يعود هذا باال

الجامعي في كيفية توصيل المعلومة وترسيخها لدى الطالب في مجال تخصص علم النفس ، كما 
ن يساهم في هذا الضعف م

 
ن محتوى المقاييس في هذا التخصص يمكن ا

 
ن خالل عدم التطرق ا

 لكل المدارس من الناحية النظرية خصوصا ما يتعلق بالمستجدات في هذا الحقل المعرفي.
ساليب المتبعة في التشخيص خصوصا ما يتعلق 

 
خرى هناك  ضعف التحكم في اال

 
من جهة ا

لرؤية بإجراء االختبارات النفسية والقدرة على إدارة المقابلة العيادية بشكل الى جانب ضبابية ا
مر بتسطير إستراتيجية واضحة المعالم 

 
بالنسبة للطالب الجامعي في هذا المجال عندما يتعلق اال

 لدراسة الحالة.
كشفت نتائج الدراسة الميدانية على عدم مالئمة نظام ل.م.د لالحتياجات البيداغوجية للطالب 

عمال الجامعي في مجال علم النفس بسبب العامل الزمني المتعلق بتك ثيف إلق
 
اء المحاضرات واال

ن فترة ثالث 
 
ستاذ بإلقاء كل ما في جعبته كما ا

 
الموجهة ضمن مجال زمني ضيق ال يسمح لال

ن يكون قادرا 
 
هيل الطالب في هذا المجال من اجل ا

 
سنوات غير كافية لإللمام بكل ما يتعلق بتا

 على الممارسة النفسية مستقبال.
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هيل اإلجر 
 
ائي للطالب من خالل التحكم في تقنيات التشخيص كما بينت النتائج انعدام التا

ويل نتائجه إلى جانب عدم التحكم في االستراتيجيات العالجية، كما ان الطالب الجامعي 
 
وتا

المقبل على التخرج في مجال علم النفس العيادي غير مؤهل لخوض غمار الممارسة النفسية إذا 
داء المهني في هذا ا

 
لمجال كما التوقعات المستقبلية التي تخص سمحت له الفرصة للقيام باال

الطالب الجامعي وجود تخوفات متعلقة باالستغناء عن دوره بسبب عدم مقدرته على تحقيق 
هداف الخدمة النفسية.

 
 ا

 قائمة المراجع: 
حمد زرزور ) -1

 
(، تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد " نظام ليسانس.ماستر.دك توراه" 2006ا

لطلبة إلى عالم الشغل، رسالة ماجستیر دراسة میدانیة بجامعة منتوري في ضوء تحضیر ا
م البواقي،الجزائر.

 
 قسنطینة والمركز الجامعي با

( تكوين الممارس السيكولوجي الجزائري واالستعداد الشخصي، 2015الوشاحي فريدة ) -2
فاق الممارسة النفسية، الجزائر.

 
 مداخلة الملتقى الوطني حول واقع وا

 لمعلمي المهني النمو تطوير في التدريبية الدورات دور  (،2010) شاكر الرؤوف عبد ةشقف -3
 الجامعة منشورة، غير ماجستر تفعيل،رسالة وسبل بغزة الغوث مدارس وكالة في العلوم

 .غزة اإلسالمية
(، مدى تماشي التكوين الجامعي في نظام ل .م .د مع متطلبات سوق 2013فريد بلواهري ) -4

داب والعلوم االجتماعية العمل 
 
ساتذة دراسة ميدانية بجامعة المسيلة، كلية اال

 
ي اال

 
حسب را

 ، الجزائر.2واإلنسانية جامعة سطيف
ثناء الممارسة  -5

 
خصائي النفساني ا

 
هم الصعوبات التي تواجه اال

 
فطيمة دبر راسو )د.ت(، ا

داب والعلوم االجتماعية، المجلد 
 
جامعة لمين دباغين.  ،01، العدد 07الميدانية، مجلة اال
 سطيف،الجزائر ،  .

قسام 2002محمود ابتسام ) -6
 
خصائيين النفسيين العاملين في ا

 
( االحتياجات التدريبية لال
مراض النفسية والعصبية. مجلة دراسات نفسية،العدد

 
 ، السودان.1اال
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جامعة   الثقة بالنفس وعالقتها بمستوى الطموح لدى عينة من طالب كلية الطب البشري 

 سبها 
حمد على الرشيد

أ
عداد د/سليمة ا  ا 

كلينيكي جامعة سبها  دكـتوراه علم النفس ال 
 المقدمة:
 االجتماعية اليومية، والعلوم الحياة في االستخدام شائع المفاهيم بالنفس من الثقة يعد مفهوم

ي عام، بشكل والنفسية
 
ن ا

 
  بالنفس الثقة ا

 
 بما ويرضىفيقبلها  الذات عن إيجابية بمعتقدات تبدا

نها يقين على ويكون قدرات  من لديه
 
 محاوالً  بها ويرضى رحب فيتقبلها بصدر هللا عند من ا

ن حيث وتعزيزها، استثمارها
 
 جهده يترك من وال  طاقة  من وسعه  في ما  كل يبذل بنفسه الواثق  ا

ن  يؤمن ثم  شياًئ،
 
 جسميةال بك فاءته  إحساسه ،فيزيد وتعالى سبحانه   هللا عند من هي النتائج ا

 (65:  1999)عويد سلطان المشعان،   واالجتماعية والنفسية
نها تعد من

 
هم كما ا

 
 فيها يعيش التي االجتماعية البيئة من الفرد يك تسبها التي االنفعالية السمات ا

ساسية في تحقيق الطموح، والنجاح وبلوغ معايير 
 
هم الركائز اال

 
ويتعامل معها، باعتبارها ا
هدافه،

 
:  2017فتؤدي إلى تحقيق التكامل واالتزان النفسي لديه.) نسيم قجالي،  التميز، لتحقيق ا

20) 
شخاص بشكل عام، وطالب كلية الطب البشري، الذين 

 
فمستوى تحقيق الطموح لدى جميع اال

طباء ناجحين بشكل خاص مرتبط بالشخصية القوية الواثقة، والمتكاملة 
 
لديهم طموح ليكون ا

زر، واالتساق بين مقومات الشخصية نفسيًا وعقليًا، واجتماعيًا، 
 
فالتكامل يعبر عن التا

و تعارض لتحقيق الفوائد في مجال 
 
 بينهما اضطراب، ا

 
الجسمية، والنفسية ككل بحيث ال ينشا

 (31:  2007الصحة النفسية، والتوافق مع البيئة المحيطة والتكيف االجتماعي)وداد الويشلي،
قصى درجات منها واالستفادة الكامنة اتهمقدر  إطالق تمكنهم من بالنفس لهذا فالثقة

 
االستفادة  ا

 لم فهمها، إذا يمكن  ال  مبهمة رموز  كلها والذكاء  والقدرة والخبرة في مجال تخصصاتهم، فاإلبداع
طباء ناجحين، النجاح قاموس في تترجم

 
 مستوي رفع في إيجابا يؤثر الواثقين لكي يكون ا

مر في ينجح ما عند فاإلنسان الطموح،
 
طموحه  مستوي من ويرفع بنفسه من ثقته يزيد ذل نفا ا

حمد الصادق بابكر،
 
 (1:  2016)ا

و الطموح لهذا تحقيق  ما يستطيع من قدر فعل
 
 فإن معين مستوي الوصول إلى في اإلخفاق ،ا

و يٌنعكس إيجاباً  هذا
 
ن نفسيتهم، عل سلباً  ا

 
ليكون  مستقبلهم تجاه الطموح يتميز بالتفاؤل وا
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طباء ناجحيًن يحق
 
ت الباحثة القيام ببحث عن الثقة ا

 
خرين، ومن هما ارتا

 
قوا المنفعة لنفسهم واال

 بالنفس وعالقتها بمستوى الطموح لدى عينة من طالب كلية الطب البشري جامعة سبها.
 مشكلة البحث:

 الذي  الداعم  فهي مهمة لدى طالب كلية الطب البشري وغيرهم من طالب العلم، بالنفس الثقة
و حال  باالرتياحيعطيهم إحساساً 

 
نفسهم في يعتقدوا النجاح ففي حتى الفشل، النجاح، ا

 
 خير ا

ن
 
 يبقى لديهم الفشل حال وفي النجاح، ساعدتهم على لديهم طموحًا باإلضافة إلى إمكاناتهم وا

مل
 
سباب وهبهم من الذي مستمد ا

 
نهم سينجحون في والرشاد النجاح ا

 
 فال القادمة المرات با

نفس يقنطوا ويتهموا
 
قويًا  ودافًعا يعطيهم طموحاً  ما هو الشعور  وهذا المنفعة، وعدم بالفشل هما

و نجاحاً  ليزدادوا  سواء  وتعلمها الجديدة الخبرات اك تساب في لالستمرار
 
فشل  مرحلة ليتخطوا ا

 العلم في والتميز للوصول للنجاح الخبرات واك تسابهم العلم طلب واستمرارهم في بها مروا 
  بالنفس الثقة شكلتلهذا قد  والعمل،

ٌ
  سببا

ٌ
والنجاح، عليه، فطالب كلية  اإلبداع في رئيسيا

نفسهم يكون عندما الطب البشري 
 
ن يستطيعون واتقين من ا

 
 بشكل به يشعرون عما يعبروا به ا

من هنا يسعى البحث الحالي لإلجابة  والتفوق النجاح يضمن طموحهم بما من مستوى يرفع عام
 على التساؤالت التالية:

 بمستوى الثقة بالنفس؟  كلية الطب البشري سبها طالب وطالبات مدى تمتع  ما .1
 الطموح؟ بمستوى  كلية الطب البشري سبها طالب وطالبات ما مدى تمتع .2
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقة بالنفس ومستوى الطموح  .3

 كلية الطب البشري سبها لدى عينة من طالب
 مستوى الثقة بالنفس؟ في والطالبات الطالب ق دالة إحصائيًا بينتوجد فرو  هل .4
 الطالب والطالبات في مستوى الطموح؟ توجد فروق دالة إحصائيًا بينهل   .5

هداف البحث:
أ
 ا

تية
 
هداف اال

 
 :يسعى البحث الحالي إلى تحقيق اال

  بمستوى الثقة بالنفس  كلية الطب البشري سبها طالب وطالبات معرفة مستوى تمتع-

 الطموح بمستوى  كلية الطب البشري سبها طالب وطالباتمعرفة مستوى تمتع  -

لدى  التعرف على العالقة االرتباطية ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس ومستوى الطموح-
 كلية الطب البشري سبها. عينة من طالب
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 .الثقة بالنفس في والطالبات الطالب إحصائيًا بينالكشف عن الفروق الدالة  -

 .في مستوى الدافعية لإلنجاز  والطالبات الطالب إحصائيًا بينالكشف عن الفروق الدالة  -

همية البحث:
أ
 ا
همية-

 
بالنفس ومستوى  الثقة تعتبر حيث له الذي يتصدى الجانب في هذا البحث تكمن ا
هداف الك ثير من تحقيق  في الهامان العامالن  الطموح

 
النجاح لدى  تحقيق  إلى والوصول اال

همية في نهوض بتقدم الوطن ورقيه  طالب
 
  .كلية الطب البشري، لما لهذه الشريحة من ا

ن يمكن-
 
 الثقة فقدان من يعانون الذين على التعرف في تتمثل وقائية قيمة يكون لهذا البحث ا
 النفسي توافقهم وتحسين الجوانب،  هذه تنمية على ومساعدتهم للذات، الدونية والنظرة بالنفس

 واالجتماعي.
النفسية، وهو الثقة بالنفس ومستوى  الدراسات مجاالت من  مهم تناول البحث الحالي جانب-

جل إثراء
 
 البحث الطموح،  ومعرفة طبيعة العالقة بينهما لدى طالب كلية الطب البشري، من ا

 مرجعًا للطالب العلم. الموضوع يصبح الجامعية حتى والمك تبة العلمي
ن يمكن والتي النتائج خالل من ومقترحات اتتوصي تقديم البحث الحالي يحاول-

 
صحاب تفيد ا

 
 ا

لة في القرار
 
فراد العينة تحقيق  مسا

 
 الثقة بالنفس ورفع من مستوى الطموح ال

نظارهم في هذا المجال إلجراء -
 
يتوقع من خالل نتائج هذا البحث من إفادة الباحثين، وتوجيه ا

خرى 
 
بحاث والدراسات تتناول متغيرات ا

 
 .المزيد من اال

 حدود البحث:

دوات البحث على عينة  من طالب كلية الطب البشري جامعة سبها.
 
 حدود بشرية: تم تطبيق ا

جرى البحث في كلية الطب البشري بمدينة جامعة سبها.
 
 حدود مكانية: ا

دوات البحث في الفترة ما بين)2021-5-1  –  2021-8-1(
 
 الحدود زمانية: تم تطبيق ا

 حدود علمية: تتمثل في دراسة العالقة بين الثقة بالنفس ومستوى الطموح لدى عينة من طالب
دوات المستخدمة لهذا الغرض.

 
 كلية الطب البشري سبها  من خالل اال

 مصطلحات البحث:
نها "نوع( 21: 2013الثقة بالنفس: عرفها ) محمد ياسر عمرو،

 
 إلى المدروس االطمئنان من با

هداف" من اإلنسان يريده ما  على والحصول النجاح تحقيق  إمكانية
 
 .ا
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نه
 
طالب كلية الطب البشري على  عليها يتحصل التي الدرجات مجموع التعريف اإلجرائي: با

 الثقة بالنفس المعد لهذا الغرض. استبيان
نه178:  2004مستوى الطموح عرفه )عالء الدين توفيق إبراهيم،

 
 يرغب الذي  اإلنجاز "مستوى ( با

نه الوصول إليه الفرد
 
  مكان تحقيقه"باإل ويشعر ا

نه
 
طالب كلية الطب البشري جامعة  عليها يتحصل التي الدرجات مجموع التعريف اإلجرائي: با
 مستوى الطموح المعد لهذا الغرض. سبها على استبيان

طار النظري والدراسات ذات الصلة:  ال 
 تعريف الثقة بالنفس:
واًل: في اللغة: هي

 
ي وثقة، وثاقة يثق، به، وثق  قولك مصدر ا

 
مر في والوثيقة ائ تمنه، ا

 
 اال

خذ
 
 المحكم  الشيء هو والوثيق  المعاهدة، هي والمواثقة الميثاق، وكذلك بالثقة، إحكامه، واال

صل العهد، وهو
 
و حبل، هو وفي اال

 
سير به يشد قيد ا

 
و اال

 
 الدابة )جمال الدين ابن ا

 (447 :2003منظور،
خرينا بتقبل الفرد شعور  هي بالنفس ثانيًا اصطالحًا: الثقة

 
 والجاذبية بالك فاءة وشعوره له، ال

 (2003حول الذات )ماهر عمر، وعدم  التمركز والقناعة
نها على ( 51: 2006عرفتها )رنا عوادة،

 
 إمكانية إلى المستند المدروس االطمئنان من نوع" ا

هداف، من اإلنسان يريده ما على والحصول النجاح تحقيق 
 
 اإلمكانات بوجود الثقة وهي ا

سباب
 
 ."لإلنسان  تعالى  هللا منحها التي واال

تعريف الباحثة الثقة بالنفس إجرائيًا: هي سمة شخصية يكون فيها الفرد قادر علي تقبل واحترام 
هداف المرجوة منه.

 
جل تحقيق النجاح، واال

 
 ذاته، واإليمان بها من ا

 بالنفس:  الثقة فوائد
: 2007حقيق التفوق منها: )نوال خضر،تتمثل فوائد الثقة بالنفس في عدة فوائد تساعده على ت

30) 
ن الفرد شعور -

 
 .اك تشاف خصائصه علي وتساعد فذة فردية خصائص ذات متميزة حياته با

إلي   فتدفعه فيه  والقوة الضعف وبيان نقاط قدراته، إلمكاناته تماماً  مدركاً  يجعله-
 لتحقيق النجاح..االنطالق

ن االستعداد تعطيه-
 
ن  قدوه يتخذ  ا

 
ثار دون الحياة في له المناسب لنموذجا يختار  وا

 
 تقليد واال

عمى،
 
 .الحياة في والتميز النجاح لتحقيق  ضرورية خطوه وهي ا
 طاقته. مصدر فهي إليه الوصول إلي وتدفعه هدفه له توضح-
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ساسي السبب هي النفسية، والتي السلبية العجز من براثن تنشله-
 
 .الهزيمة في اال

نواع الثقة بالنفس
أ
 -24قة بالنفس بنوعين هما: )محمد ياسر عمرو، مرجع سابق: : تصنف الثا

25) 
واًل: الثقة المطلقة: هي

 
تيها ال  قوية  مبررات إلى  تستند التي ا

 
و  يديها بين من الشك يا

 
 خلفه، من ا

بكل   الحياة يواجه نفسه  في الثقة هذه مثل له ثقة تنفع صاحبها وتجزيه، فالشخص الذي فهذه
خرى دون جولة على بإكبار مصمماً  نغصاتها يتقبلهام شجاعة، وعدم الهروب من

 
ن ا

 
 شيء  يفقد ا

ن يؤذيه ال  الشخص هذا بنفسه، مثل ثقته من
 
م  ا ِّ

نه يسل 
 
  با

 
خطا

 
نه ا

 
نه وبا

 
و  ليس فشل، وبا

 
ندًا، ا

حيان، بل بعض في ك فء
 
خرى.  مرة للتقدم يدفعه ما هذا اال

 
 ا

لة فمواق في بقوة تظهر التي الثقة ثانيًا: الثقة المحدودة: هي
 
و الثقة هذه معينة، وضا

 
 تالشيها ا

خرى، فهذا في
 
 تعترض التي العراقيل يقدر الذي الحصيف الشخص يتخذه سليم اتجاه مواقف ا

ن حري  الشخص هذا قدرها، ومثل حق  سبيله
 
 يفيده وقد غيره من الحقيقية قوته على يتعرف ا

ن يحاول العكس على بل يرتضيه، ال  ولكنه خداع النفسا
 
 وثق  فمتى قدرها حق  ناتهإمكا يقدر ا

 واطمئنان..تجربتها بكل ثقة إلى بها عمد
تمت بعض الفروق وشائعة بين الغرور والثقة بالنفس نذكر  :والغرور بالنفس الثقة بين الفرق 
 (24-23)محمد ياسر عمرو، مرجع سابق:   منها:

ا شخصية صلب من داخلي انبثاق بالنفس الثقة- م 
 
 عالقة ال  خارجي فهو اصطناع الغرور اإلنسان ا

 المغرور. حياة بواقع له
ما تدريجي نمو بالنفس الثقة-

 
 من تكون قد غرسها، بل قد  المغرور يكن لم  ثمار جني فهو الغرور ا

خرين. غرس
 
 اال

ما بنفسه الواثق -
 
ر ومتعاظم فمتكبر المغرور متواضع، ا ه ومصغ   .للناس خدَّ

ما للتقدم تقود بالنفس الثقة-
 
 وسكون توقف يتبعه فغالبًا ما الغرور ا

خرين تقدم مع ويتعاطف نجاح من يحققه لما يفرح  الواثق -
 
ه اال نه يحب نجاحهما ويسرُّ

 
 ال

خرين
 
ما لهم ويحب اال

 
خرين نجاحات من بالحقد شعور  فينتابه المغرور النجاح ا

 
 .اال

 انفعال دون ويستقبله إيجابيًا، كان إن منه ويستفيد إيجابية بروح النقد يتقبل الواثق -
ا على يؤثر ال  سلبيًا فإنه النقد كان إن- م 

 
  يقبل ال  فإنه المغرور حياته، ا

 
 مطلقاً  النقد مبدا

مر بالنفس : تعد الثقةمعوقات الثقة بالنفس
 
 النجاح تحقيق  على الفرد تساعد كونها مطلوب ا

سرة  في كان سواء به المحيط الوسط مع االجتماعي والتكيف
 
و ،  اال

 
و ، العمل ا

 
صدقاء، ا

 
 إال  اال

حيانا يحدث  قد انه
 
ن ا

 
هدافه  تحقيق  عن تعوقه قد التي المعوقات لبعض الفرد يتعرض ا

 
  ا



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

451 

 

ما يلي:  المعوقات هذه ومن نفسه من واثق  غير شخص منه فتجعل سلبا عليه وتؤثر وطموحاته
حمد بن عمر السقاف،

 
 (133:  2008)منال بن ا

و النمو تخلف :الصحية المعوقات-
 
 ببعض الفرد، كاإلصابة بهايولد  قد التي الخلقية التشوهات ا

و  الشفقة، تثير قد التي العاهات
 
و اإلصابة بعض استهزاء تثير ا

 
 من يمنعه بمرض المستهزئين، ا

 عملة. مواصلة
 خبرات :يلي ما الفرد حالة على تؤثر قد التي الوجدانية المعوقات من :الوجدانية المعوقات-

ساسية  الحاجات بعض إشباع عدم بالنفس، الثقة في تؤثر قد التي االنفعالية الوجدانية الطفولة
 
 اال

 .للفرد
  :ما يلي العقلية الحياة تعترض قد التي المعوقات ومن  :العقلية المعوقات-
 السابقة. خبراته من االستفادة على قدرته وعدم الفرد ذكاء مستوى انخفاض-
 .التفكير الحفظ، بالدة على القدرة عدم-
 .متكامل بموضوع اإللمام على ةالقدر  وعدم التفكير تفكك-
 مع للتخاطب صحيحة، بطريقة اللغة استخدام على الفرد قدرة عدم وهي اللغوي  العجز-

خرين
 
 .اال

ن المجتمع الداخلي اإلحساس االجتماعية المعوقات-
 
 الفر، قد يكون إليه ينتمي الذي النفسي با

نا اقل
 
ن المج به، اإلحساس المحيط الواقعي من المجتمعًً شا

 
 إليه ينتمي الذي تمع النفسيبا

ن المجتمع النفسي الواقع، اإلحساس في به  المحيط النفسي قدرا من المجتمع ارفع الفرد
 
 با

 بالفرد. المحيط الواقعي بالمجتمع تماما الصلة مقطوع
فراد تهديد، ك بغيرة االقتصادي لوضعه الفرد مقارنة :االقتصادية المعوقات-

 
 له المنافسين اال

و عليه بالقضاء االقتصادي المجال نفس في هم وممن
 
 الظروف من به، والخوف اإلحاطة ا

)هبة .الوساوس نواياهم، وسيطرة في والتشكيك المحيطين، الناس من الخوف، والمفاجئة
بو يوسف،

 
 (46: 2014حمد ا

 مستوى الطموح:
 مثل واالطماح ( )يطمح مادة في العرب لسان في تعريف مستوى الطموح في اللغة: جاء

ة  وطمحت الجماح،
 
ي .طامح فهي جمحت، مثل المرا

 
 ببصره الرجال، وطمح كل إلى تطمح ا

اح، بعيد ورجل رفعه، : بصره فالن واطمح شخص، : طمحا يطمح  إلى بصره وطمح .الطرف طم 
اح ارتفع، الشيء بو الفضل  طموح وبحر ، صاحبه الرتفاع والفخر الكبر والطم 

 
الموج مرتفعة )ا

صفه
 
 (534:  1990اني بن منظور،جمال الدين اال
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نه   مستوى (10: 2007تعريفه اصطالحًا:  عرف )كاميليا عبد الفتاح،
 
 ثابتة نفسية سمة"الطموح با

فراد تميز نسبياً  ثباتا
 
هداف إلي االستعداد، والوصول في بعض عن بعضهم اال

 
 من نوع فيها ا

 حسب ويتحدد وقوالتف والميل والمثابرة المسؤولية الك فاح، وتحمل ويتضمن الصعوبة،
ثر ذات الخبرات

 
 بها" مر  التي الفعال اال

 يميز العديد من المهتمين بعلم النفس بين ثالثة مستويات من طموح: مستويات الطموح:  
ول المستوى

 
تي المستوى هذا اإلمكانيات: في يعادل الذي  الطموح  :اال

 
 بعد الطموح مستوى يا

مستواه  حقيقة ويقف على واستعداداته، مكانياتهإ الفرد  به  يقدر الذي والتقييم اإلدراك عملية

 الواقعي الطموح عليه ويطلق  اإلمكانيات، هذه قيمة ويعادل يتناسب ما مع وقدراته، ثم يطمح
 السوي.
 إمكانيات الفرد يملك المستوى هذا ففي :اإلمكانيات عن يقل الطموح الذي الثاني: المستوى

ن مستوى ويتناسب معها، الطموح يعادلها من ىمستو بناء يستطيع لكنه ال وكبيرةا عالية
 
ي ا

 
 ا

قل طموحه
 
 .إمكانياته مستوى من ا
 السابق، المستوى عكس المستوى هذا :اإلمكانيات عن يزيد الذي الثالث: الطموح المستوى
على  الفرد طموح فمستوى

 
ي إمكانياته، من ا

 
 ومثال واإلمكانيات، الطموح بين تناقض هناك  إن ا

 الثانوية، الشهادة في النجاح إلى يطمح النصفية، االمتحانات جميع سب فيالرا التلميذ ذلك
 غير الواقعي. بالطموح والثالث الثاني المستويان ويعرف

نواع الطموح: 
أ
نواع نذكر منها نوعين هما: )جليل بديع ا

 
شكل وا

 
يصنف الطموح ضمن عدة ا

 (32:  1989شكور،
ن االجتماعي: الشك الطموح

 
 طموحات عن جذرياً  اختالفاً  تختلف تقدمةالم الشعوب طموحات ا

و النامية، الشعوب
 
ولى فالفئة المتخلفة، ا

 
 بمزيد تتميز الطموح من عالية مستويات ينشدون اال

نجافي) والرقي، الرفاهية من
 
ن من (Angevilleوهذا ما يراه ا

 
 ظاهرة الطموح  مستوى ارتفاع"ا

 الحديثة" المجتمعات بها تتصف
نه الفرديا لطموحبا سمي :الفردي الطموح

 
 الطموح هذا كان سواء واحد، بشخص خاص ال

و الدراسي كالتحصيل مدرسياً 
 
و  الدولة، في محترم منصب على كالحصول سياسي طموح  ا

 
 طموح  ا

 في الحق  فرد فلكل  هذا وعلى المجتمع،  في عال ذات مستوى مهنة على الحصول في مهني
 حق  فهو وبيئته، واقعه  مع وتتناسب، إمكانياتهقدراته و مع ويتفق  مناسبًا، يراه ما إلى  الطموح
 إنسان. لكل مشروع
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خر فرد من الطموح يختلف :الطموح  مستوى على المؤثرة العوامل
 
ثرًا ببعض ال

 
 العوامل متا

 (675:  2017منها: )نيس، بشخصية الفرد تتعلق 
ثر-

 
ك ثر ردالف كان فكلما عقلية، قدرة من يمتلكه ما بمدى الفرد طموح مستوى الذكاء: يتا

 
قدرة،   ا

هداف بتحقيق  القيام استطاع
 
ك ثر ا

 
 على فهم قدراته صعوبة، ويكون قادراً  ا

 على القدرات، هذه مع يتناسب بحيث لنفسه، الطموح مستوى إمكانياته، يتمثل في رسم-
قل عكس

 
هدافه، تحقيق  على قادر غير ذكاء، الذي يكون اال

 
 طموح مستوى لنفسه يضع حيث ا

و يرتفع
 
 بالفعل. تحقيقه يستطيع عما ك ثيراً  ينخفض ا

ن التحصيل:-
 
عكس  مرتفعاً  لديهم الطموح مستوى يكون المرتفع التحصيل ذوي الطالب ا

 الطالب ذوي التحصيل المنخفض.
من مهارات  نفسه عن الفرد يكونها التي الصورة الذات بمفهوم يقصد :مفهوم الفرد عن ذاته-

م كانت قوية وانفعالية، وعقلية جسمية وخصائص
 
و كان ذكياً  ضعيفة، ا

 
م مثابرًاً  طموحاً   غبيًا، ا

 
 ا

 هي نفسه عن وفكرته طموحه، مستوى يضع لنفسه الفرد تصور  ضوء وفي متسرعا، خجوالً 
و رفع المسئولة عن

 
 لديه إمكاناته ومن نفسه، من الواثق  فاإلنسان طموحه، مستوى خفض ا

عمال، لنفسه يختار بها حقيقي وعي
 
هداف من لنفسه ويضع من اال

 
 يتفق مع تلك اإلمكانات. ما اال

التطلع  في كبيٌراً  دوراً  لهما ، الفرد لدى االنفعالي االتزان و النفسي الصحة النفسية: التوافق -
ن مستوى الطموحا وارتفاع

 
 النفسي التوافق  وسوء واالك تائب الخوف، واالنطواء، و القلق  ال

د في ضعفاً  يسبب مما الفرد عقل و  فكر لتشتت سبب
 
التطلع  الطموح، وعدم تراجعًا في و  اءاال

هداف.
 
 لبلوغ اال

 الدراسات السابقة:
حمد يوسف )

 
مستوى الطموح وعالقته بالثقة بالنفس لدى "(: تناولت الدراسة 2018دراسة ا

ول لدولة جزر القمر بالجامعات السودانية"، هدفت الدراسة التعرف على 
 
طالب المستوى اال

ول لدولة جزر القمر السمة العامة لمستوى الطموح 
 
والثقة بالنفس لدى طالب المستوى اال

–بالجامعات السودانية، وكذلك معرفة العالقة بين مستوى الطموح والثقة بالنفس، كما هدفت  
يضا_ التعرف على الفروق بين المتغيرين تبعا ل )النوع، العمر، المستوى االقتصادي، مستوى 

 
ا

( مفحوص 80نهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من )التحصيل الدراسي( واستخدم الباحث الم
ول لدولة جزر القمر بالجامعة السودانية، واستخدم  37ذكور و 43)

 
إناث( من طالب المستوى اال

الباحث طريقة العينة القصدية في اختيار عينة البحث، اعتمد الباحث على استبيان مستوى 
وتوصلت نتائج البحث إلى: يتسم مستوى الطموح واستبيان الثقة بالنفس من إعداد الباحث. 
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ول لدولة جزر القمر بالجامعات السودانية باالرتفاع، تتسم الثقة 
 
الطموح لدى طالب المستوى اال

ول لدولة جزر القمر بالجامعات السودانية باالرتفاع،. توجد 
 
بالنفس لدى طالب المستوى اال

ول عالقة ارتباطية موجبة دالة بين مستوى الطموح والثقة 
 
بالنفس لدى طالب المستوى اال

لدولة جزر القمر بالجامعات السودانية،ال توجد فروق دالة إحصائية في مستوى الطموح تبعا 
ول لدولة جزر القمر بالجامعات السودانية، ال توجد 

 
لمتغير الفئة العمرية بين طالب المستوى اال

متغير النوع بين طالب المستوى فروق دالة إحصائية في مستوى الطموح والثقة بالنفس تبعا ل
ول لدولة جزر القمر بالجامعات السودانية، توجد فروق في مستوى الطموح والثقة بالنفس 

 
اال

ول لدولة جزر القمر بالجامعات 
 
ساس المستوى االقتصادي بين طالب المستوى اال

 
تعزى على ا

ى لمستوى التحصيل السودانية لصالح المستويات العليا، توجد فروق في مستوى الطموح تعز 

ول لدولة جزر القمر بالجامعات السودانية لصالح المستويات 
 
الدراسي بين طالب المستوى اال

نه ال توجد فروق في المستوى )المتوسط  
 
  المرتفع(  –العليا إال ا

خرون)
 
(: تناولت الثقة بالنفس وعالقتها بدرجة التفاؤل لدى 2018دراسة باي كريمة ناصر وا

ن على التخرج، وهدفت إلى معرفة العالقة بين الثقة بالنفس، ودرجة التفاؤل الطلبة المقبلي
لدى الطلبة المقبلين على التخرج في معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية البويرة، 
ومعرفة مستوى الثقة بالنفس، ودرجة التفاؤل لديهم، وقام الباحثون باختيار عينة عشوائية 

طالب، واستخدموا المنهج الوصفي ، واعتمدوا على استبياني درجة التفاؤل  (60) بسيطة على
والثقة بالنفس، وتوصلت نتائج البحث إلى: مستوى الثقة كان متوسطًا لدى معظم الطالب 
المقبلين على التخرج، مستوى الثقة كان متوسطًا لدى معظم الطالب المقبلين على التخرج، 

ى معظم الطالب المقبلين على التخرج، ال توجد فروق في الثقة مستوى التفاؤل كان متوسطًا لد
بالنفس تبعًا لمتغير الجنس، و توجد فروق في درجة التفاؤل تبعًا لمتغير الجنس، توجد عالقة 
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس ودرجة التفاؤل لدى الطالب المقبلين على 

 التخرج.
(: تناول الثقة بالنفس لدى الموهوبين وعالقتها ببعض 2016ن السيد)دراسة والء إبراهيم عثما

المتغيرات الديمغرافية هدف البحث التعرف على الثقة لدى الموهوبين وعالقتها ببعض 
المتغيرات الديمغرافية، بمدارس الموهبة والتميز بوالية الخرطوم، واستخدمت الباحثة المنهج 

( إناثًا، تم اختيارها عن 88( ذكورا، و)140( طالبًا، منهم )822الوصفي ، واشتملت العينة على )
طريق العينة القصدية، طبق عليهم استبيان الثقة بالنفس، وتوصلت نتائج البحث إلى: تتميز 
الثقة بالنفس لدى الموهوبين باالرتفاع، وجود فروق بين الذكور واإلناث في الثقة بالنفس، 
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ول لصالح الوالدي للترتيب اً تبع بالنفس الثقة بين ووجود فروق
 
 بين إرتباطية عالقة ووجود، اال

ب تعمي بالنفس ومستوى الثقة
 
 تعمي ومستوى بالنفس الثقة بين إرتباطية عالقة وجود وعد اال

م.
 
 اال

 الصدق،( الدينية القيم ببعض وعالقته الطموح (: تناولت مستوى2018خليفة رفيق ) دراسة
 الحالي البحث المسيلة، يهدف بجامعة ميدانية الجامعي دراسة الطالب لدى  االيثار( التواضع،

 االعتماد تم الموضوع ولتناول هذا الدينية، القيم وبعض الطموح مستوى بين العالقة إيجاد إلى
 المقيدين بالسنة طالب وطالبة، (63) من الدراسة عينة وقد تكونت الوصفي، المنهج على

حمد بجامعة نفسال علم قسم من وإرشاد توجيه الثالثة
 
 استخدام بالمسيلة، تم بوضياف ا

 للدك تورة الدينية القيم الحسن، واستبيان عبد ل حمودي الطموح مستوى استبيانين: استبيان
حمد بنت سامية

 
سفرت نتائج البحث إلى: توجد بن ا

 
 بين إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة الدن، وا

 وقيمة الطموح مستوى بين إحصائياً  دالة باطيةارت عالقة الدينية، توجد والقيم  الطموح مستوى
 عالقة التواضع، توجد الطموح مستوى بين إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة توجد.الصدق،
 اإليثار، ال توجد فروق تبعًا لمتغير الجنس، مستوى الطموح مستوى بين إحصائياً  دالة ارتباطية
 عالي.  النفس علم طلبة عندومستوى القيم الدينية   الطموح

 العبي لدى بالنفس الثقة بتنمية الطموح  مستوى (: تناولت عالقة2016دراسة  رضوان عشيط)
 لدى بالنفس الثقة و الطموح مستوى على القدم، وهدفت الدراسة التعرف على  التعرف كرة

 كرة العبي لدى بالنفس الثقة وتنمية الطموح مستوى بين العالقة إلى القدم، التعرف كرة العبي
 تعزى  البويرة لوالية الوالئية الرابطة في القدم كرة العبي لدى الطموح مستوى في لقدم، الفروقا

السكن   مكان الخبرة، اللعب، مركز العلمي، النادي، المؤهل ترتيب) المستقلة للمتغيرات
الغربية  الضفة في الفلسطيني الدوري  في القدم كرة العبي من العشوائية بالطريقة اختيرت عينة

 الطموح االرتباطي، توصلت النتائج إلى: مستوى الوصفي المنهج الباحث ( العبًا، واستخدم140)
 عاليا، وجود القدم كرة العبي لدى بالنفس عاليا، مستوى الثقة كان القدم كرة  العبي لدى  الكلي
 لدى بالنفس والثقة الطموح ( بين مستوى0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة
 القدم. كرة العبي

 التعقيب على الدراسات السابقة:
حمد يوسف)

 
( التي تناولت 2018بالنسبة للموضوع اتفق البحث الحالي مع عنوان دراسة ا

ول في دولة جزر القمر، ودراسة 
 
مستوى الطموح وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب المستوى اال

في تنمية الثقة بالنفس لدى العبي كرة  ( تناولت عالقة مستوى الطموح2016رضوان عشيط )
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القدم بوالية البويرة، بينما البحث الحالي تناول الثقة بالنفس وعالقته بمستوى الطموح لدى 
طالب كلية الطب البشري بمدينة سبها، ومن حيث المنهج المتبع اتفق البحث الحالي مع 

رتباطي، واختلف البحث مع ( كالهم باستخدام المنهج الوصفي اال 2018دراسة رضوان عشيط )
خرون)

 
حمد يوسف)2018دراسة كل من: باي كريمة ناصر وا

 
( باستخدام المنهج 2018( ودراسة ا

خرون)
 
( في 2018الوصفي، من حيث العينة اتفق البحث الحالي مع دراسة باي كريمة ناصر وا

فراد العينة البالغ)
 
فراد العين مع دراسة خ60عدد ا

 
( 2018ليفة رفيق )( طالبًا وتقارب في عدد ا

تفق مع دراسة خليفة رفيق)63اختارت عينة قوامها )
 
( 2018( ودراسة كرية باي )2018( طالبًا، وا

سلوب العينة العشوائية، واتفق البحث الحالي مع دراسة كاًل من: كريمة باي ناصر 
 
باختيار ا
خرون)

 
حمد يوسف)2018وا

 
ودراسةخليفة   (2016( ودراسة والء إبراهيم السيد )2018( ودراسة ا

ما دراسة رضوان عشيط)2018رفيق)
 
( 2016( في اختار العينة فئة طالب المرحلة الجامعية، ا

( في 2018اختار العينة العبي كرة القدم، واختلف البحث الحالي مع دراسة والء إبراهيم السيد)
ما بالنسبة للنتائج اتفق البحث الحالي مع دراس

 
سلوب العينة القصدية، ا

 
حمد اختيار ا

 
ة ا

سفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية مع 2016( ودراسة رضوان عشيط)2018يوسف)
 
( التي ا

( ودراسة رضوان عشيط 2016المتغيرات لكل دراسة، واتفق مع دراسة والء إبراهيم السيد)
حمد يوسف)2016)

 
فراد العينة، 2018( ودراسة ا

 
( في ارتفاع مستوى الثقة بالنفس لدى ا

خرون)واختلف مع درا 
 
فراد عينة البحث 2018سة كريمة باي ناصر وا

 
سفرت نتائجها تمتع ا

 
( ا

تفق مع دراسة خليفة رفيق)
 
( ودراسة رضوان 2018بمستوى متوسط من الثقة بالنفس، كما ا

فراد العينة واختلف البحث الحالي مع الدراسات 2016عشيط)
 
( في ارتفاع مستوى الطموح لدى ا

 البحث.  ذات الصلة في مكان زمان تطبيق
 تساؤلت وفروض البحث:

 بمستوى الثقة بالنفس.  كلية الطب البشري سبها طالب ما مدى تمتع   .1
 الطموح. بمستوى  كلية الطب البشري سبها طالب ما مدى تمتع   .2
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقة بالنفس ومستوى الطموح لدى    .3

 بها.كلية الطب البشري س عينة من طالب
 في والطالبات كلية الطب البشري جامعة سبها الطالب توجد فروق دالة إحصائيًا بين  .4

 مستوى الثقة بالنفس.
في  كلية الطب البشري جامعة سبهاالطالب والطالبات  توجد فروق دالة إحصائيًا بين .5

 مستوى الطموح.
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جرائية الميدانية  منهج البحث وا 
تماد على المنهج الوصفي االرتباطيا للتعرف على الثقة منهج البحث: اقتضت طبيعة البحث االع

 بالنفس وعالقتها بمستوى الطموح لدى عينة من طالب كلية الطب البشري سبها

: تكون مجتمع البحث من جميع طالب كلية الطب البشري مرحلة مجتمع البحث وعينته
خذت منه عينة قوامها )

 
( طالبة، لقد تم 24بًا و)( طال36( طالبًا وطالبة، منهم )60اإلعداد، ا

سلوب العينة العشوائية. 
 
 سحبها من المجتمع با

دوات البحث:
أ
 ا

 استبيان الثقة بالنفس إعداد الباحثة. -1
 استبيان مستوى الطموح إعداد الباحثة -2
بعد خالل اضطالع الباحثة على الدراسات النظرية، والمقاييس الخاصة بالثقة  -3

 قراتهما بما يناسب طبيعة البحث الحالي، بالنفس، ومستوى الطموح قامت بصياغة ف
 الخصائص السيكيومترية لالستبيان:

وًل:  
أ
 الصدقا
 
 
سري: تم استخدام نوعين من الصدق وهما: -ا

 
من اال

 
 صدق استبيان اال

على مجموعة من المحكمين  صدق المحكمين: تم عرض االستبيان في صورته المبدئية -1
بدوا وجهة نظرهم بقسمي علم النفس واإلدارة والتخطيط، بكلية ا

 
داب جامعة سبها، والذين ا

 
ال

حول وضوح كل عبارة من حيث الصياغة اللغوية، وبساطة اللغة، ومدى ما تتصف به 
داة صادقة بناًء على 

 
العبارات من دقة في التعبير، ومالئمتها لطبيعة البحث، وبذلك اعتبرت اال

راء.
 
 تلك اال

فقرات االستبيان باستخدام معامل صدق االتساق الداخلي: تم حساب االرتباط بين  -2

سفل الجدول التالي
 
 :ارتباط بيرسون، وقد تم االعتماد عليه بدرجة داللة موضحة ا

 ( معامالت االرتباط بين فقرات االستبيان والدرجة الكلية1الجدول)

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

لفقر ا
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

1 0.7222 0.6233 0.7354 0.611*5 0.561
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** ** ** * ** 

6 0.666
** 

7 0.650
** 

8 0.719
** 

9 0.662
** 

10 0.671
** 

11 0.601
** 

12 0.614
** 

13 0.554
** 

14 0.579
** 

15 0.719
** 

16 0.710
** 

17 0.666
** 

18 0.752
** 

19 0.518
** 

20 0.661
** 

 0.01**دالة عند مستوى 
غلب الفقرات معامالت ارتباطها تتراوح ما بين)

 
( 0.752 -0.518يتضح من الجدول السابق إن ا

( 0.01وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية، وهذه العالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
ن فقرات هذا االستبيان ذات ارتباط قوي مع المتوسط العام لدرجات الفقرات، عل

 
يه مما يؤكد ا

جله.
 
نه يتمتع بدرجة عالية من الصدق، ونعتبره صالحًا للغرض الذي صمم من ا

 
 فا
 صدق استبيان مستوى الطموح: تم استخدام نوعين من الصدق وهما: -ب
على مجموعة من المحكمين  صدق المحكمين: تم عرض االستبيان في صورته المبدئية -1

بدوا وجهة نظرهم واإلدارة التربوية بجامعة  ،بقسمي علم النفس والتخطيط
 
سبها، والذين ا

حول وضوح كل عبارة من حيث الصياغة اللغوية، وبساطة اللغة، ومدى ما تتصف به 
داة صادقة بناًء على 

 
العبارات من دقة في التعبير، ومالئمتها لطبيعة البحث، وبذلك اعتبرت اال

راء.
 
 تلك اال

بيان باستخدام معامل صدق االتساق الداخلي: تم حساب االرتباط بين مجاالت االست -2
سفل الجدول التالي:

 
 ارتباط بيرسون، وقد تم االعتماد عليه بدرجة داللة موضحة ا

 ( معامالت االرتباط بين فقرات االستبيان والدرجة الكلية2الجدول)

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

الفقر 
 ة

معامل 
االرتبا
 ط

الفقر 
 ة

 معامل
االرتبا
 ط

1 0.749
** 

2 0.763
** 

3 0.722
** 

4 0.745
** 

5 0.579
** 

2 0.692
** 

7 0.512
** 

8 0.730
** 

9 0.660
** 

10 0.679
** 
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11 0.668
** 

12 0.749
** 

13 0.679
** 

14 0.710
** 

15 0.618
** 

16 0.605
** 

17 0.614
** 

18 0.744
** 

19 0.641
** 

20 0.577
** 

21 0.645 22 0.567 23 0.670 24 0.547   

 0.01**دالة عند مستوى 
غلب فقرات معامالت ارتباطها تتراوح ما بين)

 
ن ا

 
( 0.745 -0.512يتضح من الجدول السابق ا

( 0.01وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية، وهذه العالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
ن فقرات هذا االستبيان ذات ارتباط قوي مع المتوس

 
ط العام لدرجات الفقرات، عليه مما يؤكد ا

جله
 
نه يتمتع بدرجة عالية من الصدق، ونعتبره صالحًا للغرض الذي صمم من ا

 
 فا

   ثانيًا: الثبات:
لفا كورنباخ، والتجزئة النصفية كما ما هو موضح في الجدول 

 
تم حساب ثبات االستبيان بطريقة ا

 التالي:
( يبين ثبات االستبيان3جدول)  

لفا كورنباخ  الطريقة االستبيان
 
ا  التجزئة النصفية 

 0.86 0.89 الثقة بالنفس

 0.87 0.91 مستوى الطموح

سري 
 
من اال

 
ن الدرجة الكلية لفقرات معامالت االرتباط الستبيان اال

 
يتضح من الجدول السابق ا

لفا كورنباخ )
 
( بينما 0.86التجزئة النصفية ) ( وبلغت قيمته عند0.89بلغت قيمته عند طريقة ا

لف كورنباخ بلغت م
 
عامالت ارتباط الدرجة الكلية لفقرات الستبيان الدافعية لالنجاز عند طريقة ا

ن استبيان الثقة بالنفس، 0.87( وبلغت قيمته عند طريقة التجزئة النصفية )0.91)
 
( وهذا يدل ا

داتين 
 
واستبيان مستوى الطموح يتمتعان على قدر عال من الثبات يجعلنا نطمئن لهما ونعتبر اال

جله.ص
 
 الحتين للغرض الذي وضعتا من ا

حصائية : ساليب ال 
أ
 رابعا: ال

ساليب 
 
ساليب اإلحصائية ذلك لتحليل نتائج البحث، وتضمنت اال

 
استخدمت الباحثة بعض اال

(، المتوسطات الحسابية SPSSاإلحصائية ما يلي: الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
لحساب داللة الفروق بين   Independent Sample T test (tواالنحرافات المعيارية، اختبار)
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براون  –سبيرمان   Person Correlation Testالمتوسطات، معامل ارتباط )بيرسون
Spearman – Brown لفا كرونباخ، والتجزئة

 
( للتحقق من العالقة بين المتغيرات، معادلة ا

 النصفية.
 عرض تحليل النتائج وتفسيرها:

ول: ينص 
 
على: ما مستوى تمتع طالب كلية الطب البشري بمستوى الثقة بالنفس، التساؤل اال
 المعياري  واالنحرافات المتوسطات، الحسابية استخدام تم السابق  السؤال على ولإلجابة
وزان

 
 النسبية،والنتائج وفق للجدول التالي:  واال

 ( يبين مستوى تمتع طالب طب البشري 4الجدول)

داة
 
المتوسط  اال

 الحسابي
راف االنح

 المعياري 
 الوزن النسبي

 81.11 10.77 121.72 الستبيان الثقة بالنفس

يتضح من الجدول السابق ارتفاع مستوى الثقة بالنفس لدى طالب وطالبات كلية الطب البشري 
%( وهي قيمة تتسم باالرتفاع وقد يعزى 81.11جامعة سبها حيث بلغت قيمة الوزن النسبي )

غلب طالب وطال
 
ن ا

 
بات كلية الطب البشري يتمتعون بشخصية جيدة خالية من ذلك إلى ا

مراض وتمتعهم باتساق حركي جيد و
 
يضا-العاهات، واال

 
ن هؤالء الطالب من بداية مشوارهم  -ا

 
با

الدراسي وهم يحققون النجاح تلو النجاح، والتفوق تلو التفوق، لتميزهم وذكائهم مما تعزز وتنمي 
ن الذكاء

 
غلب طالب كلية الطب البشري يعد من  لديهم الثقة بالنفس، كما ا

 
الذين يتصفون به ا

خرون)
 
هم مقومات الثقة بالنفس، واختلفت مع دراسة ناصر وا

 
ن 2018ا

 
سفرت نتائجها ا

 
( التي ا

حمد 
 
فراد عينة البحث، واتفقت مع نتائج دراسة ا

 
مستوى الثقة بالنفس متوسط لدى ا

 (2016والء إبراهيم السيد )( ودراسة  2016( ونتائج دراسة رضوان عشيط )2018يوسف)
التساؤل الثاني: نص على: ما مستوى تمتع طالب كلية الطب البشري بمستوى الطموح، 

 المعياري  واالنحرافات المتوسطات، الحسابية استخدمت الباحثة هذا التساؤل على ولإلجابة
وزان

 
وزان واال

 
 التالي:   النسبية،والنتائج وفق للجدول النسبية،والنتائج وفق للجدول واال

 ( يبين مستوى تمتع طالب كلية الطب البشري على مقياس مستوى الطموح5الجدول)

داة
 
المتوسط  اال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي

 86.366 21.32 129.55 مستوى الطموح
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يتضح من الجدول السابق ارتفاع مستوى الطموح لدى طالب وطالبات كلية الطب البشري سبها 
( وهي قيمة تتسم باالرتفاع وقد يعزى ذلك طالب 86.366لغت قيمة الوزن النسبي )حيث ب

قلية الذين تم توجيههم لدراسة في هذه الكليات بحكم 
 
الطب البشري يعدوا من الطالب اال

 اإلنسان يمتلك ما تقديراتهم المرتفعة في الثانوية العامة، قدراتهم العقلية المتفتحة، عليه بقدر
 ما بقدر عقليةا قدرة من اإلنسان يمتلك ما وبقدر حياته، في ناجحاً  يكون ما  قدرب قدراتا من

مرتفعًا لتحقيق النجاح، واإلنجاز مستقباًل ، واتفقت هذه النتيجة مع  طموحه مستوى يكون
حمد يوسف )

 
 (2016( ودراسة رضوان عشيط)2018( ودراسة خليفة رفيق )2018نتائج دراسة ا

: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس ومستوى الفرض الثالث: ينص على
الطموح، للتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسون،والنتائج 

 وفق للجدول التالي:
فراد عينة البحث6الجدول )

 
 ( يبين العالقة بين الثقة بالنفس ومستوى الطموح لدى ا

داة
 
 مستوى الداللة باطمعامل االرت اال

 0.00 0.67 استبيان الثقة بالنفس

 استبيان مستوى الطموح

 0.01*دالة عند مستوى 
يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الثقة       

**( عند 0.67بالنفس ومستوى الطموح لدى طالب الطب البشري، بمعامل ارتباط قدرها )
(، بالتالي يقبل الفرض البديل، ويرفض الفرض الصفري فكلما ارتفعت  0.01وى داللة )مست

الثقة بالنفس لدى طالب كلية الطب البشري سبها، كلما ارتفع مستوى الطموح لديهم، والعكس 
نفسهم كبيرة، وطموحهم عالي 

 
صحيح، ويرجع السبب في ذلك إلى طالب كلية الطب ثقتهم با

 
 
ن يكونوا ا

 
طباء ناجحين في مجال تخصصاتهم، ويعول عليهم في خدمة الوطن المدى با

حمد 
 
والنهوض والرقي به في المستقبل.اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: دراسة ا

 (2016( ودراسة رضوان عشيط )218يوسف)
 الثقة بالنفس، في والطالبات الطالب الفرض الرابع: ينص على: توجد فروق دالة إحصائيًا بين

والمتوسط  tوللتحقق من صحة الفرض، استخدمت الباحثة، استخدمت الباحة اختبار
 الحسابي، والنتائج وفق البيانات التالية:

 الثقة بالنفس في الطالبات و ( يبين الفروق بين الطالب5الجدول)
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داة
 
المتوسط  العدد الجنس اال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستوى  tقيمة
 الداللة 

 الداللة 

ثقة ال
 بالنفس

 دالة 1.96 8.32 6.0611 57.36 36 الطالب

 6.86 50.45 24 الطالبات

 0.01*دالة عند مستوى 
ن قيمة )

 
قل من قيمة )t =1.96يتضح من الجدول السابق ا

 
( الجدولية بهذا تم t( وهي قيمة ا

توسط قبول الفرض البديل، ورفض الفرض الصفري بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائية في م

والطالبات على استبيان الثقة بالنفس، ولصالح الطالب بمتوسط  درجات استجابة الطالب
ن شخصية الطالب تختلف عن شخصية الطالبة بحكم طبيعتها 57.36حسابي قدره )

 
( وقد يعزى ا

ن 
 
حيان قد تكون خجولة وخائ فة، غير واثقة بنفسها، في حين ا

 
غلب اال

 
الحساسة والمترددة في ا

خرين، و الطالب قد
 
يضا-يكون صارم في التعامل مع اال

 
ك ثر  -ا

 
ن الطالب ا

 
في اتخاذ قراراته، كما ا

ك ثر تجرد من الجوانب السلبية والضعف من 
 
قدرة وإمكانية على التخلص من المخاوف وا

الطالبات، مما يجعله شخص واثق من نفسه، اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: 
خرون)( ودراس2018دراسة يوسف)

 
ثبتت نتائجها عن عدم  2018ة كريمة باي ناصر وا

 
( التي ا

فراد العينة، واتفقت هذه 
 
وجود فروق في مستوى الثقة بالنفس تبعًا لمتغير الجنس لدى ا

 (2018النتيجة مع نتائج دراسة والء إبراهيم السيد)

 مستوى في والطالبات الطالب الفرض الخامس: ينص على: توجد فروق دالة إحصائيًا بين
والمتوسط الحسابي، والنتائج  tالطموح وللتحقق من صحة الفرض، استخدمت الباحثة، اختبار

 وفق البيانات التالية:

 مستوى الدافعية لإلنجاز في والطالبات ( يبين الفروق بين الطالب7الجدول)

داة
 
المتوسط  العدد الجنس اال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستوى  tقيمة
 الداللة 

 لة الدال

من 
 
اال

 النفسي
 دالة 0.01 3.379 6.896 38.027 36 الطالب

 6.765 34.750 24 الطالبات

ن قيمة )
 
قل من قيمة)t=3.379يتضح من الجدول السابق ا

 
( الجدولية بهذا تم t( وهي قيمة ا

قبول الفرض البديل، ورفض الفرض الصفري بمعنى توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط 
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والطالبات على استبيان مستوى الطموح، ولصالح الطالب بمتوسط  تجابة الطالبدرجات اس
ن الطالب لهو طموحات بعيدة المدى في كونه ال يطمح 38.027حسابي قدره )

 
( وقدا يعزى ذلك ا

بعد من ذلك قد يتعدى إلى الوصول إلى مناصب 
 
ن يكون دك تورًا ناجحًا فحسب، إنما ينظر إلى ا

 
ا

ن مهمة في الدولة سوا
 
و حتى خارجها، بعكس الطالبات ، التي غالبًا ما تطمح ا

 
ء كان داخلها، ا

والدها في البيت على عكس الطالب، 
 
م ومربية ناجحة ال

 
تكون طبيبة ناجحة في مجال عملها، وا

حمد يوسف)
 
( ودراسة كريمة بتي 2018اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: دراسة ا

خرون)
 
ثبتت نتائجها عن عدم وجود فروق في 2018خليفة رفيق ) ( ودراسة 2018ناصر وا

 
( التي ا
فراد العينة. 

 
 مستوى الثقة بالنفس تبعًا لمتغير الجنس لدى ا

 نتائج البحت: 
 توصل البحث إلى النتائج التالية:

 يتسم مستوى الثقة بالنفس لدى طالب كلية الطب البشري جامعة سبها باالرتفاع. .1
 طالب كلية الطب جامعة سبها البشري باالرتفاع.  . يتسم مستوى الطموح لدى .2
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقة بالنفس ومستوى الطموح لدى    .3

 كلية الطب البشري سبها. عينة من طالب
مستوى  في وطالبات كلية الطب البشري جامعة سبها طالب توجد فروق دالة إحصائيًا بين  .4

 الح الذكور.الثقة بالنفس ولص
الطالب والطالبات كلية الطب البشري في مستوى الطموح.  توجد فروق دالة إحصائيًا بين .5

 ولصالح الذكور.
 التوصيات والمقترحات:

في ضوء النتائج البحث التي تم التوصل إليها تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات 

 منها:

 لتحقيق الك ثير طالب وطالبات بالجامعات، لدى بالنفس الثقة مستوى العمل على تعزيز .1
هداف من

 
 النجاح وتحقيق  إليها وللوصول اال

راءهم من على الطالب والطالبات تشجیع .2
 
 للمناقشة والحوار إعطائهم الفرص خالل إبداء ا

خرین
 
مام اال

 
نفسهم ثقتهم لتعزیز وتنمية وذلك ا

 
 با

و  إرشادية برامج  إعداد .3
 
خر تدريبية وتوعوية، والقيام بورش  ا

 
عمل وندوات بين الحين واال

 لدى طالب الكليات بالدولة الليبية. الطموح مستوى من تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس، والرفع
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بحاث والدراسات النفسية البحوث في االستمرار .4
 
 التي المتخصصة النفسية إجراء مزيدًا من اال

طموح لدى طالب وتحسين مستوى الثقة بالنفس وترفع من مستوى ال تطوير على تعمل
 وطالبات في جميع الكليات والجامعات بالدولة الليبية

بحاث مستقبلية متناولة الثقة بالنفس وعالقته بعدة متغيرات  .5
 
جراء دراسات، وا

 
ا

الرضع عن الحياة( وغيرها من المتغيرات  -تقدير الذات -جودة الحياة–مثل:)التوافق النفسي 
 سية لدى طالب الكليات على مستوى الدولة الليبيةالتي تنحدر تحث علم النفس والصحة النف

بحاث مستقبلية متناولة مستوى الطموح  وعالقته بعدة متغيرات  .6
 
جراء دراسات، وا

تقدير الذات( وغيرها من المتغيرات التي تنحدر تحث علم النفس  -جودة الحياة–مثل:)التفاؤل 
 ليبية.والصحة النفسية لدى طالب الجامعات، على مستوى الدولة ال

 المراجع:قائمة 
بو الفضل جمال الدين ابن منظور )-
 
(: لسان العرب، الجزء الثاني عشر، دار صابر 1990ا

 للطباعة والنشر، بيروت.
حمد الصادق بابكر)-
 
 طالب المرحلة لدى  الدراسي بالتحصيل وعالقته الطموح (: مستوي2016ا

 السودان العليا، جامعة الدراسات ةبحري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلي بمحلية الثانوية
 التكنولوجيا، الخرطوم. و للعلوم

حمد يوسف)-
 
ول لدولة 2018ا

 
(: مستوى الطموح وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب المستوى اال

 جزر القمر بالجامعات السودانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيلين، السودان.
سامةا علوان، رفيق)باي كريمة ناصر ا بو المالح، -

 
(: الثقة بالنفس وعالقتها بدرجة 2018ا

التفاؤل لدى الطلبة المقبلين على التخرج، دراسة ميدانية على مستوى معهد علوم وتقنيات 
النشاطات البدنية والرياضية البويرة، مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، 

 .9، العدد97مج
بحاث في علم االجتماع، دار الشمال للطبعة والنشر، عمان.1989جليل بديع شكور)-

 
 (: ا

ول المجلد العرب، لسان (:2003منظور ) الدين ابن جمال-
 
 الك تب دار  والعاشر، والخامس اال

 بيروت. العلمية،
(: مستوى الطموح لدى عينة من تالميذ المرحلة الثانوية، وعالقتها ببعض 2017حكيمة  ونيس)-

، 2، العدد5ميدانية بوالية الوادي، مجلة العلوم النفسية والتربوية،مج المتغيرات، دراسة
 الجزائر.
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 االيثار( التواضع، الصدق،( الدينية القيم ببعض وعالقته الطموح (: مستوى2018خليفة رفيق)-
المسيلة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  بجامعة ميدانية الجامعي دراسة الطالب لدى

حمد بو ضياف،  
 
 المسيلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر.ا
العبي  لدى بالنفس الثقة بتنمية وعالقته الطموح (: مستوى2016رضوان رمام بو زيد عشيط )-

كلي العقيد كرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة
 
ولحاج محند ا

 
 علوم البويرة، معهد– ا

 ة، البويرة.والرياضي البدنية النشاطات وتقنيات
، جمعية 360 ع ،  26 مج بلسم، مجلة بالنفس، والثقة الذات احترام (:2006رنا عوادة )-

حمر الفلسطينية.
 
 الهالل اال

 مستوى و  الطموح نوعيةٌ  و بمستوى عالقته و النفسي (: االغتراب2004عالء توفيق  إبراهيم )-
داء، المهارى 

 
 للبنات بكلية التربية الرياضية ثانيةال الفرقة العملية لطالبات المواد لبعض اال

 ، طنطا.23، العدد1كلية التربية، مج مجلة بالقاهرة،
(: دافعية اإلنجاز بالقلق واالك تائب والثقة بالنفس لدى الموظفين 1999عويد سلطان المشعان )-

 الكويتيين، رسالة دك توراه منشورة، جامعة الكويت.
 ح والشخصية، دار النهضة، بيروت.(: مستوى الطمو 2007كامليا عبد الفتاح)-
سرية بال فشل، دار الك تب، القاهرة.2003ماهر محمود  عمر)-

 
 (: عالقات ا

بنائها، دار النفائس  نظريات غرسها، مبادئ (: الثقة بالنفس، مفهومها،2013محمد ياسر  عمر)-
 للنشر والطباعة والتوزيع، القاهرة.

حمد بن عمر السقاف)-
 
 طالب من عینة لدى الغضب وانفعال بالنفس قةالث (:2008منال بنت ا

طروحة دك توراه بمكة وطالبات الثانویة
 
 المكرمة. التربیة، مكة كلیة منشورة، غیر المكرمة، ا

 الرياضية مستوى النتائج وفق  بالنفس بالثقة وعالقته الذاتي (: الحديث2017نسيم قجالي )-
 النشاطات وتقنیات علوم منشورة، معهد القدم، رسالة ماجستير غير لكرة العبي لدى المحققة
حمد بو ضياف، المسيلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  البدنیة

 
والریاضیة، جامعة ا

 الجزائر.
(: القلق والثقة بالنفس لدى العوانس وعالقتها ببعض المتغيرات، رسالة 2007نوال خضر)-

م درمان اإلسالمية.
 
 ماجستير غير منشورة، رسالة ا

بو بةه-
 
سالیب مواجهة بالنفس بالثقة وعالقته المخاطرة نحو (: االتجاه2014یوسف ) حمد ا

 
 وا

 الجامعة .غیر منشورة ماجستیر رسالة .خانیونس، محافظة في المرابطين لدى النفسیة الضغوط
 .اإلسالمیة، غزة
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(: الثقة بالنفس وبعض سمات الشخصية لدى عينة من الطالبات 2007وداد الويشلي )-
لمتفوقات دراسيًا والعاديات في المرحلة الثانوية، مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، ا

م القرى، مكة المكرمة.
 
 جامعة ا

(: الثقة بالنفس لدى الموهوبين وعالقتها ببعض المتغيرات 2016والء إبراهيم عثمان السيد )-
 ة النيلين، الخرطوم.، جامع23، العدد  36الديمغرافية، مجلة الدراسات العليا، مج
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ثناء الممارسة النفسية
أ
 الصعوبات التي يواجهها الخصائي النفسي ا

 .دراسة ميدانية بالمستشفيات والمراكز الصحية بمدينة عنابة
 الجزائر -2د.عسلي سمرة،  جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 
 مقدمة:

صبح يعتبر علم النفس من اهم العلوم اال 
 
جتماعية التي حظيت باهتمام ك ثير من الباحثين، اذ ا

همية في حياة الفرد والمجتمع بمختلف مجاالتها النظرية والتطبيقية، وذلك لما يقدمه من 
 
له ا

هميته في فهم سلوك االفراد وتصرفاتهم 
 
خدمات متنوعة ومتعددة من خالل فروعه. اذ تكمن ا

ضافة ال
 
ي تطبيقاته في الحياة المهنية وتوظيف المبادئ والمعارف وافعالهم ومحاولة التنبؤ بها ا

 السيكولوجية في مختلف الميادين، التربوية، اجتماعية، اقتصادية، تجارية وصحية وغيرها.
تخصصا يهتم بدراسة النشاط العقلي، لكن بظهور المدرسة 19حيث كان علم النفس قبل القرن 

صبح يهتم بال 20السلوكية في بداية القرن 
 
ظواهر السلوكية مما جعله يحتل المراتب االولي في ا

تخصصا معترف به من قبل  47المجتمعات المتقدمة الصناعية، اذ تعددت تخصصاته الي 
مريكانيين، حيث كل تخصص يهتم بمجال معين. 

 
 جمعية السيكولوجيين اال

حد المجاالت التطبيقية الهامة لعلم النفس الذ
 
ساسا الي يعتبر علم النفس االكلينيكي ا

 
ي يهدف ا

فهم طبيعة االضطرابات النفسية وعالجها، الي تحقيق التوافق اإلنساني من خالل مساعدة 
 االنسان من اجل العيش في امن وسعادة وارتياح نفسي خالي من الصراعات النفسية والقلق.
الحرب مر علم النفس االكلينيكي في تطوره الى مراحل مختلفة، اذ كان اهتمام الباحثين قبل 

طفال وتطبيق االختبارات النفسية عليهم لقياس قدراتهم 
 
العالمية الثانية بدراسة مشكالت اال

خيرة الي ك ثير من 
 
العقلية مثل قياس الذكاء، اما اثناء الحرب العالمية الثانية وما خلفت هذه اال

دى االهتمام بالعلماء النفس االكليكي
 
ين لتقديم الضحايا والمصابين باالضطرابات النفسية ا

دى الي ظهور المعالم العلمية 
 
اسهاماتهم في عالج المصابين من االضطرابات النفسية، مما ا

واالطر العالجية التي تتطلبها الممارسة النفسية والمهنية التي تتوقف عليها نجاح االخصائي 
التي النفسي العيادي في جعل المريض يتكيف مع مرضه ويتقبل العالج ويتغلب علي الصعوبات 
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ءا في 
 
يواجهها،إضافة الي تقديم  مساعدة الناس علي تخطي مشكالتهم التي قد يواجهونها  سوا

 المنزل او مكان العمل اوفي المجتمع.
همية التي يك تسيها علم النفس اإلكلينيكيين تكوين االخصائي النفسي وهوية 

 
بالرغم من اال

تقدمة، غير ان في الجزائر ان اإلجراءات الممارسة النفسية ومكانتها في المجتمعات الغربية الم
العالج النفسي بصفة خاصة والممارسة النفسية بصفة عامة في ك ثير من الحاالت ال تكون فعالة 
كما ينبغي نتيجة للصعوبات التي يواجهها االخصائي النفسي اثناء الممارسة النفسية، وعليه 

لصعوبات التي يواجهها االخصائي النفسي تهدف هذه الورقة البحثية الي تسليط الضوء على اهم ا

 اثناء الممارسة النفسية بالمؤسسات والمراكز الصحية بمدينة عنابة.
شكالية:-1  ال 

همية الدور الذي يقوم به االخصائي النفسي في مختلف مجاالت الحياة منها التربوية، 
 
بالرغم من ا

ع مختلف شرائح المجتمع القضائية، التجارية، مهنية، بحثية وصحية، فهو في اتصال م
طفاال، مراهقين، راشدين،( والذين يواجهون مشكالت متعددة كاإلعاقة، االمراض العقلية 

 
)ا

 والجسدية، مواقف صدمية وغيرها.
خير في الواقع تواجهه جملة من الصعوبات التي قد تكون على المستوي التكوين 

 
غير ان هذا اال

ق جودة الممارسة النفسية. وهذه المداخلة جاءت في الجامعي والتنظيمي والتي تحول دون تحقي
 هذا المجال، فكانت انطالقتنا من التساؤل المركزي كالتالي:

ما هي الصعوبات التي يواجهها االخصائي النفسي اثناء الممارسة النفسية في المستشفيات  -
 والمراكز الصحية بمدينة عنابة؟

 اما التساؤلت الفرعية:
ثناء الممارسة النفسية في هل يواجه االخصا -

 
ئي النفسي صعوبات تتعلق بالتكوين الجامعي ا

 المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة عنابة؟
ثناء الممارسة النفسية في المستشفيات  -

 
هل يواجه االخصائي النفسي صعوبات تنظيمية ا

 والمراكز الصحية بمدينة عنابة؟
 اهداف الدراسة:-2

واقع الممارسة النفسية واهم الصعوبات التي يواجهها االخصائي النفسي تهدف الدراسة الي معرفة  
 اثناء الممارسة النفسية من خالل:

معرفة الصعوبات التي تتعلق بالتكوين الجامعي التي يواجهها االخصائي النفسي اثناء الممارسة  -
 النفسية بالمستشفيات والمراكز الصحية بعنابة.
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التي يواجهها االخصائي النفسي اثناء الممارسة النفسية  معرفة الصعوبات التنظيمية -
 بالمستشفيات والمراكز الصحية بعنابة.

 تحديد المفاهيم اإلجرائية:-3
هي عملية الفحص والتشخيص والعالج النفسي الذي يقوم به االخصائي  الممارسة النفسية: -

ف
 
راد الذين يعانون من اضطرابات النفسي بالمستشفيات والمراكز والعيادات النفسية للتك فل باال

 اوتعرضهم لبعض المشكالت السلوكية واالنفعالية.
 الصعوبات التي تتعلق بالتكوين الجامعي:-

هي الصعوبات التي تعترض االخصائي النفسي اثناء الممارسة النفسية وتمسه شخصيا من ناحية 
دريب والخبرة في تطبيق تكوينه )الدراسة النظرية التي تلقاها في الجامعة، االفتقار للت

 االختبارات النفسية(.
 الصعوبات التنظيمية:-

هي الصعوبات التي يتعرض لها االخصائي النفسي اثناء الممارسة النفسية وتمسه شخصيا من 
الناحية المهنية )ممارسة مهام خارج عن تخصصه، غياب الحوافز المادية والمعنوية، عدم وجود 

 النفسية وغرف خاصة وغيرها(.وسائل العمل من االختبارات  
 الدراسات السابقة:-4
 (:2015دراسة زهار جمال وتزروت عمروني حورية)-4-1

تهدف هذه الدراسة الي الكشف عن اهم المعوقات الممارسة النفسية في المؤسسات الصحة 
هميتها، تم االعتماد على المنهج الوصفي االستكشافي،

 
 العمومية االستشفائية الجوارية حسب ا

 اخصائي نفساني، اختيرت بطريقة عشوائية.  255كما قدرت عينة الدراسة ب  
 اهم النتائج المتوصل اليها:

ولى، حيث بلغت نسبة الموافقة  -
 
 %.53.12المعوقات المتعلقة بالتكوين جاءت في المرتبة اال

ة الثانية، المعوقات المتعلقة بثقافة المجتمع والتي يواجهها االخصائي النفسي، جاءت في المرتب-
 %.   50.45حيث بلغت 

المعوقات المتعلقة باإلمكانيات المادية والتي يواجهها االخصائي النفسي، جاءت في المرتبة  -
 %.  48.32الثالثة، حيث بلغت  

المعوقات المتعلقة بالمهام والتي يواجهها االخصائي النفسي، جاءت في المرتبة الرابعة، حيث  -
 %.  44.90بلغت  
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المتعلقة بالعالقات المهنية والتي يواجهها االخصائي النفسي، جاءت في المرتبة  المعوقات -
 ( 101، ص2015%. )زهارجمال وتزروت عمروني حورية،  31.19الخامسة، حيث بلغت 

 (:2016دراسة مصطفي منصوري )-4-2
خصائي العيادي. وقد طبق ا

 
لباحث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الممارسة النفسية لدى اال

ربعة محاور، طبقه على عينة مقصودة، مكونة 
 
المنهج الوصفي التحليلي، وصمم استبيانا يقيس ا

ظهرت  41من 
 
خصائيا يعملون في المستشفيات ولمراكز الصحية بمدينتي وهران ومستغانم وا

 
ا

خصائي النفسي العيادي يعاني من مجموعة صعوبات تتنوع حسب شدتها إلى: 
 
ن اال

 
 الدراسة ا

خصائي النفسي العيادي وبتكوينه الجامعي بنسبة  صعوبا-
 
 %  81.46ت تتعلق باال

 %  76.82صعوبات تتعلق بالبيئة ا محلية وبالمحيط االجتماعي والثقافي بنسبة   -
و المركز الصحي الذي يعمل فيه بنسبة    -

 
 %  39.63صعوبات تتعلق بالمؤسسة االستشفائية ا

سرهم بنسبة صعوبات تتعلق بالحاالت التي يتابعها وب -
 
، 2016% )مصطفي منصوري، 34.75ا

 (210ص
خصائي (: 2010دراسة ديراسو فطيمة)-4-3

 
ثره على مهنة اال

 
بعنوان مصادر الضغط النفسي وا

 النفسي )دراسة ميدانية بمدينة بسكرة(.
خصائي 

 
هم الصعوبات التي تواجه اال

 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغط النفسي وا

ثناء
 
الممارسة السيكولوجية على تخطي ومواجهة هذه الصعوبات في المستقبل لضمان  النفسي ا

ممارسة سيكولوجية ناجحة وهادفة ويدون عراقيل. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
ك ثر مع هذه الدراسة وتكونت عينة الدراسة من 

 
خصائي نفسي لديهم خبرة  36الذي يتالءم ا

 
ا

 ولوجية، ومن خالل الدراسة اتضحت النتائج التالية:كافية في الممارسة السيك
و عدم توفر -1

 
صعوبة مهنية تتمثل في نقص الخبرة وصعوبة التعامل مع الحاالت وتعقدها ا

و عدم تفهم العميل لتوجيهاته واخفاء معلومات مهمة عن 
 
خصائي النفسي ا

 
المهارات لدى اال

خصائي لعدم ثقته به.
 
 اال
و بعض التقنيات العالجي التي يستعملها صعوية في العال ج: قد ي-2

 
رفض العميل العالج ا

نها ال 
 
و ا
 
و العالج الجماعي وهذا لعدم وجود ثقافة نفسية ا

 
زواج ا

 
الممارس السيكولوجي كعالج اال

 تتناسب مع بعض الحاالت.
و عدم احترام خصوصية -3

 
الصعوبة في تحديد هويته المهنية لتدخل البعض في طرق العالج ا

 نة )عراقيل إدارية، عدم تفهم المدير، الزمالء في العمل(.هذه المه
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نه يؤدي مهام -4
 
صعوبات في توضيح الصنف المهني الذي ينتمي إليه، فتارة يصنف إداري رغم ا

جر وتدنيه.
 
و تربوية باإلضافة إلى ضعف اال

 
 سيكولوجية ا

خصائي النفساني في المجتم-5
 
ع التي ما زالت صعوبات اجتماعية: النظرة السلبية لمهنة اال

 ( 13،ص2010غامضة. )ديراسو فطيمة،
 الجانب النظري:

 :تعريف علم النفس العيادي-1
هو احد التخصصات في علم النفس مهمته دراسة وتقييم وتشخيص ومساعدة وعالج المعاناة 

 (Pedinielli,1989,p85النفسية مهما كان مصدرها ويعتمد في ذلك على المنهج العيادي)
 خصائي النفسي:تعريف ال-2

حد اقسام الجامعة المتخصصة في مجال التشخيص 
 
هو المتخصص النفساني الذي يتخرج من ا

والعالج النفسي، ويختص بالقياس واجراء االختبارات ودراسة سلوك العميل واتجاهه العام 
 (13، ص2003ومساعدة المعالج النفسي. )زهران حامد عبد السالم،

 تعريف الممارسة النفسية:-3
هي ذلك النوع من الممارسات المهنية المرتبط بالطب النفسي وتقدم في إطار برامج المؤسسات 

هدافها دراسة وعالج االضطرابات النفسية والعقلية منها. )رشوان،
 
، 2007العمومية التي يكون ا

 (324ص  
خصائي النفساني العيادي:-4

أ
 المهام التي يقوم بها ال

خصائي النفسي العيادي ال
 
دوار والتي على النحو التالي:إن لال

 
 ك ثير من اال

جل تشخيص الحالة.-1
 
 عمل االختبارات النفسية والمقابالت اإلكلينيكية من ا

سر والجماعات.-2
 
زواج واال

 
فراد واال

 
 اإلرشاد والعالج النفسي لال

سباب المرض النفسي وغيرها.-3
 
 عمل البحوث النفسية عن نمو الشخصية ووظائ فها، وا

يب الجماعات غير المهنية كالمساعدين في مجال الصحة النفسية والجماعات اختبار وتدر-4
 التطوعية

 واإلشراف عليهم.
جل وضع برامج للعالج والوقاية من -5

 
تقديم االستشارات النفسية للمؤسسات العالجية من ا

 االضطرابات
دوار التالية:  1989كما يحدد )جوليان 

 
 ( اال
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وهذا النشاط ال يتضمن بمجرد قياس القدرة الحالية للفرد، بل قياس الذكاء والقدرات العامة:  -
 يتضمن

خرى التي تحيط به في قيامه 
 
و الظروف اال

 
ثر المشكالت ا

 
يضا بتقدير إمكاناته وك فاءاته وا

 
ا

 بوظائ فه
ن  -

 
العالج النفسي: قياس الشخصية ووصفها وتقويمها، وما يتضمنه من تشخيص وما يمكن ا

 نطلق
لقاب المهنية في الواليات  عليه السلوك المشكل

 
و غير التوافقي. وقد حدد قاموس اال

 
و الشاذ ا

 
ا

 المتحدة
خصائي النفسي العيادي فيما يلي:

 
مريكية واجبات اال

 
 اال
 مقابالت المرضى ودراسة تاريخهم الطبي واالجتماعي.-1
خرى.-2

 
ثناء اللعب والمواقف اال

 
 مالحظة المرضى ا

فراد العقلية  -3
 
خرى.تشخيص اضطرابات اال

 
 واالنفعالية العيادات والسجون والمؤسسات اال

خرى وتطبيقها وتفسيرها لتشخيص االضطرابات.-4
 
 انتقاء االختبارات اإلسقاطية والنفسية اال

 تنفيذ برامج العالج.-5
نواع -6

 
فضل ا

 
وضع خطة العالج ومعالجة االضطرابات النفسية إلحداث التوافق باستخدام ا

 العالج
 البيئة، والعالج باللعب والسيكو دراما وغيرها.المختلفة مثل عالج  

 تدريب الطلبة العاديين الذين يؤدون فترات االمتياز في المستشفيات والعيادات« وتطوير-7
 التصميمات التجريبية والبحوث في ميدان تطوير الشخصية ونموها والتوافق.

سلوب الذي يستخدم في العالج الفردي مثل العالج الم-8
 
وجه والعالج غير الموجه اختبار اال

 والعالج
سبوعيا وعمقه ومدته.

 
 المساندة ويخطط عدة مرات العالج ا

خصائيين االجتماعيين-9
 
طباء ومنهم النفسانيين واال

 
خرى كاال

 
 يتعاون مع التخصصات المهنية اال

 والمساعدين لتطوير برامج عالج المرضى التي تعتمد على تحليل البيانات العيادية.
 طوير برامج الصحة النفسية والتخطيط لها.تقويم وت-10
مراض العقلية واالشتراك في الوقاية منها.-11

 
 تشخيص وعالج اال

خرى.-12
 
 االستشارات في المؤسسات االجتماعية التربوية والترفيهية والمؤسسات اال

 (97، ص1986استخدم مهاراته في التدريس والبحث واالستشارة. )عطوف محمد ياسين،-13
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 لتطبيقي: الجانب ا
 مجال الدراسة:        -1
جريت هذه الدراسة بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بمدينة عنابة.مجال الدراسة-1-1

 
 : ا

جريت هذه الدراسة في فترة زمنية من    مجال الزمني:-1-2
 
 .2022افريل  28الي  2022افريل  15ا

 المنهج المستخدم:-2
بين مجموعة مناهج معتمدة في الدراسات السلوكية إن عملية اختيار الباحث لمنهج معين من 

تتوقف على طبيعة اإلشكالية المراد دراستها، وفي هذه الدراسة قد تم االعتماد على المنهج 
 الوصفي.

 عينة الدراسة:-3
هم الصعوبات التي يواجهها االخصائي النفسي 

 
ساسا حول ا

 
من خالل طبيعة الدراسة التي تدور ا

ثناء الممارسة النف
 
ساسية ا

 
سية والتي تبنت فيها الباحثة فئة االخصائيين النفسانيين كخلية ا

جل تحديد متغيرات الدراسة 
 
نسب لنا من ا

 
للدراسة، فإن اختيار العينة القصدية، كان الخيار اال

ك ثر.
 
 بصدق ودقة ا

جريت هذه الدراسة على عينة من القطاع الصحي قدر عددها ب    
 
خصائي بالمؤسسات 45لقد ا

 
ا

 ية الجوارية الصحية لمدينة عنابة.العموم
توزعت عينة الدراسة علي مستوى والية عنابة بحسب توزيع المراكز الصحية كما في الجدول 

 التالي:
 

 (:توزيع افراد العينة علي مستوي مدينة عنابة )اعداد الباحثة(1الجدول رقم )

المؤسسات العمومية للصحة 
 الجوارية 

 االخصائي النفسي بلدياتها

 نابةع-
 الحجار -
 برحال-
 البوني-
 عين الباردة-
 شطايبي-

2 
2 
3 
1 
3 
1 

15 
7 
10 
3 
7 
3 
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4- 
 
 داة الدراسة:ا

داة الدراسة التي تم بنائها وتطبيقها من قبل الباحثان ترزلت عمروني 
 
لقد اعتمدت الباحثة على ا

في حورية وزهارجمال في دراسة حول معوقات الممارسة النفسية في المؤسسات العمومية 
محاور غير ان في هذه الدراسة  4بند مقسم الي 43الواليات الشرق الجزائري، الذي يحتوي على 

ول يقيس بعد 
 
اك تفينا بمحورين حسب ما يتالم مع طبيعة وهدف الموضوع، حيث ان المحور اال

( بند، اما المحور الثاني يقيس بعد 12الصعوبات التي تتعلق بالتكوين الجامعي وعدد بنوده )
 ( بند.10صعوبات التنظيمية او المهنية وعدد بنوده )ال

داة الدراسة فكانت النتائج كالتالي:
 
 تم تطبيق الشروط السيكو مترية ال

 حساب الصدق:   -
راء 

 
كد من صدق االستبيان اتبعنا طريقة صدق المحتوى وذلك من خالل استطالع ا

 
للتا

ساتذة ج 10المحكمين، حيث تم توزيع االستبيان على 
 
امعيين تخصص علم النفس العمل من ا

 والتنظيم، علم االجتماع.

 وهذا النوع من الصدق يتم حسابه وفق الخطوات التالية:

 (. Laucheحساب صدق كل بند بصفة منفردة وفق المعادلة اإلحصائية التي اقترحها )-
 ن/ ع-م ص ب = ن

خيرة والناتج هو تجميع كل القيم المتحصل عليها في البنود ثم قسمتها على عدد هذه -
 
اال

 قيمة صدق المحتوى اإلجمالي لالستبيان.
فراد عينة المحكمين على بنود االستبيان تم الحصول على 

 
وبعد المعالجة اإلحصائية الستجابات ا

 .ومنه االستبيان صادق.0.83قيمة صدق مساوية ل   
 حساب معامل الثبات:-

داة الدراسة على عينة بلغت
 
 حيث توصلنا إلى ما يلي: اخصائي  30تم حساب ثبات ا

α  1-= ن/نx(1  –²ب/م ع  ²م ع   )ك 

فإنه . وبحساب تباين بنود االستبيان 348.87فإنه يساوي وبحساب التباين الكلي لالستبيان 
 118.04يساوي  

لفا كرومباخ لمقياس الصعوبات التي يواجهها االخصائي النفسي 2)جدول رقم 
 
(: يمثل قيمة ا

 (spssجات،  ، مخر 2021)إعداد الباحثة،
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لفا كرونباخ  
 
 مستوى الداللة عينة الدراسة αا

0.68 30 0.05 

 

ن االستبيان ثابت.  0.68  ومنه معامل الثبات يساوي
 
 وعليه نستنتج ا

 عرض وتحليل نتائج الدراسة:-5
ول الذي ينص: هل يواجه الخصائي النفسي -5-1

أ
عرض وتحليل النتائج الخاصة بالتساؤل ال

ثناء الممارسة النفسية في مستشفى الرازي بعنابة؟صعوبات تتعلق بالتك
أ
  وين الجامعي ا

ول )اعداد الباحثة(3جدول رقم)
أ
 (:يمثل استجابات افراد العينة علي المحور ال

 النسبة تكرار النسبة تكرار  

 % ال % نعم البنود رقم

الدراسة النظرية في الجامعة غير كافية  1
خصائي النفسي

 
 .للممارسة المهنية لال

41 91.11 4 8.88 

االفتقار للخبرة العلمية في تطبيق االختبارات  2
النفسية حيث كانت الدراسة في الجامعة 

 نظرية فقط.

44 97.77 1 2.22 

 0 0 100 45 دراستي الجامعية تفتقر للتدريب الميداني. 3

عدم فهم االخصائي النفسي لدوره نظرا لقلة  4
 التدريب.

30 66.66 15 33.33 

خصائي للقيام ع 5
 
دم ك فاية المؤهل التعليمي لال

 بدوره.
32 71.11 13 28.88 

ليس لدي الخلقية النظرية الكافية للممارسة  6
 المهنية بشكل فعال.

30 66.66 15 33.33 

ليس لدي القدرة علي استخدام التقنيات  7
 الحديثة.

27 60 18 40 

حيانا لطبيعة  8
 
عدم فهم االخصائي النفسي ا

 ص في التكوين.عمله لنق
23 51.11 22 48.88 
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ثناء التكوين الجامعي ال يتم ارسال الطلبة  9
 
ا

 للتدريب بصورة منتظمة.
41 91.11 4 8.88 

 
( الي استجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة في الصعوبات التي 3يشير الجدول رقم )

ن تحليل ما جاء في هذا المحور يواجهها االخصائي النفسي المتعلقة بالتكوين الجامعي، فيمك
 علي نحو التالي: 

من افراد العينة ان )الدراسة النظرية في الجامعة غير كافية للممارسة المهنية  %91.11يرى  -
خصائي النفسي( وهي نسبة عالية.

 
 لال
استجابات افراد العينة ان )الدراسة الجامعية تفتقر للخبرة العلمية في  %97.77تمثل نسبة  -

 ق االختبارات النفسية، اذ تقتصر على الجانب النظري فقط( وهي نسبة عالية.تطبي
من استجابات افراد العينة صرحوا ان )الدراسة في الجامعة تفتقر الي  %100نالحظ ان  -

 التدريب الميداني(.
من افراد العينة ان )االخصائي النفسي غير مدرك لدوره نتيجة لقلة تدريبه في  %66.66يري -
كانت استجاباتهم انهم يدركون دورهم في الممارسة  %33.33يدان( في حين ان الم

 السيكولوجية.
خصائي النفسي غير  %71.11تمثل نسبة -

 
من استجابات افراد العينة ان )المؤهل التعليمي لال

 كافي للقيام بدوره(.
الخلفية من استجابات عينة الدراسة ان )االخصائي النفسي ال يملك  %66.66نالحظ ان  -

 النظرية الكافية للممارسة المهنية بشكل فعال(. وهي نسبة متوسطة.
من استجابات افراد العينة ان )االخصائي النفسي ليس لديه القدرة على  %60كما نالحظ ان -

 استخدام التقنيات الحديثة(.

حيانا ال يف %51.11اما نسبة -
 
هم طبيعة تمثل استجابات افراد العينة ان )االخصائي النفسي ا

كانت استجاباتهم يفهمون لطبيعة عملهم  %48.88عمله نتيجة لنفص في تكوينه( في حين ان
 نتيجة لتكوين الجامعي(.

من افراد العينة ان اثناء التكوين الجامعي ال يتم ارسال الطلبة للتدريب بصورة  %91.11يري  -
 منتظمة( وهي نسبة عالية.

يواجهها االخصائي النفسي والمتعلقة بالدرجة االولي  وعليه يمكن القول ان الصعوبات التي
 بطبيعة التكوين الجامعي.
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ول الذي ينص: هل يواجه الخصائي النفسي -5-2
أ
عرض وتحليل النتائج الخاصة بالتساؤل ال

ثناء الممارسة النفسية في مستشفى الرازي بعنابة؟
أ
 صعوبات تنظيمية ا

 على المحور الثاني. )اعداد الباحثة(  (: يمثل استجابات افراد العينة4جدول رقم)

 النسبة تكرار النسبة تكرار  الرقم 

 % ال % نعم  

عمال إدارية ليست  1
 
يقوم االخصائي النفسي با

 ضمن اختصاصه.

43 95.55 2 4.44 

يخضع االخصائي النفسي لفترة تربص عند  2
 بداية الممارسة المهنية.

3 6.66 42 93.33 

تدريبية في كيفية تنظم اإلدارة دورات  3
 استخدام االختبارات.

7 15.55 38 84.44 

توفر المؤسسات االستشفائية كامل  4
التسهيالت اإلدارية للقيام بعملية التك فل 

 النفسي.

41 91.11 4 8.88 

ضعف العائد المادي وعدم وجود حوافز  5
 مادية او معنوية.

45 100 0 0 

خصائي النف 6
 
سي عدم توفر ميزانية خاصة باال

 كشراء الك تب.....
41 91.11 4 8.88 

عدم تعاون اإلدارة مع االخصائي بتوفير  7
 معلومات عن بعض الحاالت.

32 71.11 13 28.85 

عدم وجود الدعم االجتماعي والمساندة  8
خصائي من رؤسائهم.

 
 والتقدير لال

45 100 0 0 

عدم اشباع المهني لحاجات االخصائي وعدم  9
 رضاه عنها.

42 93.33 3 6.66 

عدم توفير االختبارات والمقاييس النفسية  10
 لتشخيص بعض الحاالت.

45 100 0 0 

خصائي النفسي. 11
 
 2.22 1 97.77 44 عدم توفير غرفة خاصة باال
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خصائي  12
 
االفتقار الي الدورات التدريبية لال

 النفسي.
45 100 0 0 

 
عاله ان استجابات افراد عينة الدراسة ن

 
 حو الصعوبات التي يواجهها االخصائي يبين الجدول ا

 النفسي اثناء الممارسة النفسية المتمثلة في الصعوبات التنظيمية بالمراكز الصحية بوالية عنابة.
 حيث كانت النتائج كالتالي:

عمال إدارية ليست ضمن اختصاصه اثناء %95.55يري  -
 
من افراد ان )االخصائي النفسي يقوم با

 نسبة عالية.  الممارسة المهنية( وهي
قروا ان )االخصائي النفسي ال يخضع لفترة  %93.33نالحظ ان  -

 
من استجابات افراد العينة ا
من االفراد صرحوا انهم خضعوا % 6.66تربص عند بداية الممارسة المهنية( في حين نسبة 

 لتربص اثناء بداية الممارسة المهنية.
اإلدارة تقوم بتنظيم دورات تدريبية في كيفية استجابات افراد العينة ان ) % 84.44تمثل نسبة -

 استخدام االختبارات النفسية(. وهي نسبة عالية.
من استجابات العينة ان )المؤسسات االستشفائية والمراكز الصحية ال توفر كامل   %  91.11يري    -

خصائي النفسي من اجل القيام بعملية التك فل النفسي(.
 
 التسهيالت اإلدارية لال

خصائي  %100سبة الكاملة تمثل الن-
 
من افراد العينة والتي اقرت ب )ضعف العائد المادي لال

 النفسي عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية(.
خصائي النفسي غير كافية للقيام  % 91.11نالحظ ان  -

 
من افراد العينة ان )الميزانية الخاصة باال

نشطة الخدمة النفسية(
 
 با
ابات افراد العينة قد صرحوا ان )اإلدارة ال تتعاون مع االخصائي من استج % 71.11اما نسبة -

 النفسي من حيث توفير المعلومات عن بعض الحاالت(.

قروا بان )االخصائي النفسي ال يحظى بالدعم االجتماعي   %  100تمثل نسبة    -
 
من مفردات العينة ا

 والمساندة والتقدير من رئيسه(.
لعينة ان )االخصائي النفسي ليس لديه اشباع مهني لحاجاته من استجابات افراد ا % 93.33يرى -

استجابوا بوجود اشباع مهني لحاجات االخصائي  % 6.66وعدم رضاه عنها(، في حين ان 
 النفسي مع تحقيق الرضا لهذه الحاجات.

من استجابات افراد العينة ترى ان )عدم توفر االختبارات والمقاييس النفسية  % 100ان نسبة  -
 خيص بعض الحاالت(.لتش
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خصائي  % 97.77نالحظ ان  -
 
من استجابات افراد العينة صرحوا ان )عدم وجود غرفة خاصة باال

خصائي النفسي  % 2.22النفسي للممارسة المهنية( غير ان 
 
قروا بتوفر غرفة خاصة باال

 
ا

 بالمؤسسات الصحية.
ار الي الدورات التدريبية من استجابات افراد العينة ان )االفتق % 100تمثل نسبة الكلية -

خصائي النفسي(.
 
 لال
 مناقشة نتائج التساؤلت:-6
ول:-6-1

أ
 مناقشة التساؤل ال

ول والتي بينت وجود صعوبات خاصة بالتكوين 
 
يتضح من خالل عرض نتائج التساؤل اال

الجامعي الذي يواجهها االخصائي النفسي اثناء عملية التك فل او الممارسة النفسية من خالل 
في هذه الدراسة ان من بين الصعوبات التي ستجابات المرتفعة علي اغلب البنود، اذ توصلنا اال 

يواجهها الطلبة في علم النفس العيادي وهو ضعف التكوين االكاديمي الجامعي في مجال 
العالجات النفسية والتك فل النفسي وضعف في كيفية تطبيق االختبارات النفسية كما عانوا من 

ساتذة لهم في تدريبهم خاصة في المستشفيات االمراض العقلية ،مما ضعف مرافقة 
 
وتوجيه اال

دى الي وجود فجوة بين التكوين النظري و الميداني، إضافة الي نقص او االفتقار لتكوين 
 
ا

الميداني والدورات التدريبية اثناء سنوات التدرج مع عدم توفر االختبارات النفسية خاصة 
 ائ قا في نجاح العمل السيكولوجي.االسقاطية مما يشكل ع

وعليه نستنتج ان هناك عالقة بين الضعف التكوين النظري الجامعي وضعف التكوين الميداني 
الذي يؤهل الطالب الن يكون اخصائيا نفسانيا عياديا فعاال، بمعني ان التكوين الجامعي الذي 

 يتلقاه الطالب العيادي ال يتماشى مع متطلبات السوق.
 قشة التساؤل الثاني:منا-6-2

تشير نتائج الدراسة المتحصل عليها ان االخصائي النفسي تعترضه صعوبات تنظيمية المهنية 
 % 100ويظهر ذلك من خالل االستجابات المرتفعة علي اغلب البنود، حيث وصلت الي نسبة 

وجود في بعضها من خالل تصريح افراد العينة ضعف العائد المادي لإلخصائي النفسي وعدم 
الحوافز المادية من جهة وغياب الدعم االجتماعي والمساندة والتقدير في مجال المهني وعدم 
تعاون اإلدارة مع االخصائي في توفير المعلومات حول الحاالت من جهة اخري، مما يجعلهم 
خرى،إضافة الي ان االخصائي 

 
يشعرون بالتهميش والدونية مقارنة مع زمالئهم في المجاالت اال

نفساني يوجه الي اعمال اخري مثل اعمال ومهام إدارية ليست ضمن اختصاصه ،هذا ما يزيد ال
من ارتفاع مستوى في غموض الدور لدى االخصائي النفسي. وهذا من شانه ينعكس على مردوده 
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المهني وعلى مكانته االجتماعية. وحتى على الجانب النفسي المتمثل في الخوف والقلق نحو 
 يمارسها في المستقبل. المهنة التي س

 الخاتمة:
يعتير القطاع الصحي خاصة في المجال السيكولوجي من القطاعات الحيوية التي تلعب دورا هاما 
ساس 

 
في تحقيق الصحة لجميع فائت المجتمع من خالل الخدمات النفسية التي تقوم على ا

خرى الخدمات العالجية النفسية، غيران االخصائي النفسي كغيره من العامل
 
ين في القطاعات اال

سباب مادية، معنوية، تنظيمية او تكوينية تسبب له 
 
يواجه صعوبات ك ثيرة قد ترجع الي عدة ا

فضل.
 
 انعكاسات واضطرابات نفسية، سلوكية، ادائية تعيقه على مردوده المهني بصورة ا

ئي النفسي ولذلك ومن خالل النتائج المتوصل اليها في هذه الدراسة والمتمثلة في ان االخصا
تعترضه جملة من الصعوبات المتعلقة بالتكوين الجامعي الذي يتلقاه الطلب اثناء سنوات 

 التدرج، إضافة الي الصعوبات التنظيمية والتي 
ثر على 

 
يجب تسليم وتفعيل دور االخصائي النفسي في هذا القطاع، وهذا نظرا لما له من ا

دائه
 
وتحسين الوضعيات الفعلية للعمل ورفع مستوي  الممارسة النفسية والمهنية، وكذا جودة ا

نه 
 
خيرا على سيرورة المؤسسة ككل ال

 
دافعيته في تحسين مردوده المهني على مستوي القطاع، وا

 بتفعيل الدور يمكن تفعيل اهداف المؤسسة.
 التوصيات: 

بناءا على النتائج المتوصل عليها، حيث انتهت هذه الدراسة الي مجموعة من االقتراحات 
 إلجرائية المتمثلة فيما يلي: ا
تنظيم وتكييف الدورات التدريبية في مجال العالجات واالختبارات النفسية من خالل تنظيم -

يام وندوات دراسية وملتقيات علمية بهدف ربط بين ما هو نظري وما هو تطبيقي بين الجامعات 
 
ا

 والمؤسسات الصحية.
طباء النفسانيين واالخصائيين ذوي الخبرة تنسيق وتنظيم المؤتمرات والندوات بإشراك  -

 
اال

 العملية والخبراء بهدف تبادل المعارف وربط الجامعة بسوق العمل.
توفير االختبارات النفسية الضرورية للتشخيص خاصة االختبارات االسقاطية، تخصيص ميزانية -

 خاصة لشراء االختبارات.
النفسي في مجال المهني من اجل خلق  توفير نظام الحوافز المادية والمعنوي االخصائي -

 الدافعية له.



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

481 

 

توفير الوسائل العمل خاصة مك تب خاص لإلخصائي النفسي بحيث يكون مجهزا بالظروف  -
 البيداغوجية لإلجراء المقابالت والقيام بالعالجات النفسية.

 ضرورة تعاون الجهاز اإلداري في المؤسسات الصحية مع االخصائي النفسي.  -
داء عمله بفعالية.توفير    -

 
 مناخ تنظيمي فعال يساعد االخصائي علي ا

 قائمة المراجع:
 المراجع باللغة العربية:-
 (، علم النفس العيادي االكلينيكي، دار العلم للماليين، بيروت.1986عطوف محمد ياسين)-
ثره على مهنة االخصائي االكلينيكي، درا 2010ديراسو) -

 
سة (، دراسة حول الممارسة الضغط وا

 ميدانية بمدينة بسكرة.
(، الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال النفسي والعقلي، دار 2007رشوان) -

 المك تب الجامعي، اإلسكندرية.
(، معوقات الممارسة النفسية في مؤسسات الصحة 2015زهارجمال وترزوت عمروني حورية )-

، جامعة 21اإلنسانية واالجتماعية، العدد العمومية بواليات الشرق الجزائري، مجلة العلوم 
 قاصدي مرباح.

 (، الصحة النفسية والعالج النفسي، عالم الك تب، القاهرة.2003زهران حامد عبد السالم)-
(، االخصائي النفسي العيادي بين التكوين الجامعي والممارسات 2016مصطفي منصوري ) -

 ، جامعة وهران.39العملية، مجلة الحقيقة، العدد  
جنبية:-

أ
 المراجع باللغة ال

-Pedinielli (1994), Introduction de la Psychologie clinique, paris.  
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 معيقات التكوين الجامعي في ظل مستقبل الجامعة الجزائرية

 الجزائر-2د.خرموش منى، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
 الجزائر  -د.بحري صابر، المركز الجامعي بريكة

 
 دمة:مق

ين شهدت عدة قفزات نوعية على 
 
لقد عرفت الجامعة الجزائرية عدة تطورات على مر السنوات، ا

نظمة 
 
نماط اإلدارة والتسيير وكذا تغير البرامج والمناهج واال

 
جل المستويات بداية بتغير ا

ضحى اليوم تطبيق نظام ل م د شامال في كل الجامعات.
 
ين ا

 
 التعليمية ا

وكغيرها من جامعات العالم تعاني العديد من المشكالت التي تعيق في  إن الجامعة الجزائرية
هداف التي تصبوا إلى تحقيقها، وإن كانت بعض المشكالت 

 
دائها نحو اال

 
حيان ا

 
ك ثير من اال

تشترك فيها مع الجامعات العالمية وحتى تلك الراقية فإن هناك الك ثير من المشكالت التي تنفرد 
ساس الذي جاءت بها وتميزها عن غيرها وه

 
و ما يجعلها في بعض المحطات ال تجد طريقها نحو اال

جله.
 
 من ا

ن نشرح 
 
ن نطرحه ك فاعلين في هذا المجال كمهتمين ومختصين ا

 
إن السؤال الذي ينبغي علينا ا

الواقع الذي تعيشه الجامعة الجزائرية وهو واقع ال يمكن فصله عن واقع الحال للبلد بكل 
ن الجامع

 
 ة هي نتاج كل الهياكل والقواعد في مختلف القطاعات.قطاعاته ذلك ا

ن
 
ول   وال

 
نها المنتج اال

 
الجامعة لم تعد مجرد مكان لتلقين المعارف والمعلومات خاصة وا

للمعرفة والمساهم الفاعل في تطوير االقتصاديات من خالل التنمية في مختلف مجاالتها، وهو 
مكانات المادية والبشرية للجامعات في سبيل بلوغ ما جعل الك ثير من دول العالم اليوم توفر اإل 

هدافها خاصة ما تعلق منها بالبحث العلمي، لذا من المهم الحديث عن الجامعة 
 
وتحقيقها ال

 الجزائرية في ظل مسقبلها وربط ذلك بالتكوين الجامعي وواقعه اليوم.
ول.الجامعة الجزائرية في ظل الواقع المعاش:

أ
 ا

نتجته هذه إن قراءة واقع الجامع
 
ة الجزائرية يجرنا للحديث عن مختلف التطورات التي عرفتها وما ا

التطورات واإلصالحات في الحقل الجامعي من جهة، وكذا محاولة قراءة المشهد التشريعي 
 والتنظيمي المنظم لهيكل الجامعة من الناحية اإلدارية. 

الم وعلى كافة المستويات، كما يشهد قطاع التعليم العالي اهتماما كبيرا في معظم دول الع
همية كبيرة فيما 

 
حظيت عمليات اإلصالح في هذا القطاع المهم برعاية خاصة، وذلك لما له من ا
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فضل لمواكبة الحاجات 
 
ساسي في تطور المجتمع، والنهوض به نحو اال

 
يسهم فيه من دور ا

 لفنية المؤهلة علمياالمتجددة التي تظهر في المجتمعات اإلنسانية عن طريق رفده بالكوادر ا
حمد الصرايرة، ليلى 

 
وعمليا ومن خالل إعدادا القيادات للمستقبل وبمختلف الحقول)خالد ا

(، والجامعة كما هي عليه اليوم في الواقع عرفت عدة تطورات عبر التاريخ 3، ص2008العساف: 
هم المراحل ال

 
ين ساهمت الك ثير من العوامل في صقلها وتطويرها لذا سنشير ال

 
تي مر بها تطور ا

تي:
 
 الجامعة بصفة عامة والجامعة الجزائرية بصفة خاصة من خالل ما يا

 الجامعة في العالم: .1.1
 :مرحلة الجامعة في التاريخ القديم 1.1.1

ول جامعة مثار جدل كبير، فهناك من     
 
ة ا
 
ن مكان نشا

 
إعتبر المتصفحون في التاريخ القديم ا
ول جامعة عرفها التاريخ هي 

 
ن ا

 
قامها البابليون في تل حرمل على يقول ا

 
جامعة بيت مومي التي ا

الف سنة، تخرج منها علماء مصريين ويونانيين وغيرهم وفيها وضع 
 
مقربة من بغداد قبل خمسة ا

ولى محاوالت 
 
ن البعض يقول إن ا

 
هم نظريات الهندسة، غير ا

 
سس الجبر وا

 
العراقيون القدماء ا

شرام في بالد اله
 
لف سنة قبل الميالد ظهرت في التعليم العالي هي اال

 
ند التي تعود تاريخها إلى ا

ول جامعة سانتنكال في 
 
شكل مدارس لتعليم البالغين دفعت بالشاعر الهندي طاغور إلى إنشاء ا

سيا عندما طورت 
 
ول ظهور للجامعة في الفترة نفسها إلى شعوب ا

 
ن يعود ا

 
البنغال، كما يمكن ا

قبل الميالد(، حيث قام  2255-2205سون الفترة)حضارتها القديمة حين حكم اإلمبراطور 
ساس االمتحانات السنوية ومنح شهادات في تعليم الكبار)الداوي  

 
بتعيين موظفين الدولة على ا

 (.9، ص2015الشيخ، بن زرقة ليلي:  
ثينا في القرن     

 
سست في ا

 
فالطون التي تا

 
كاديمية ا

 
قرب إتجاه للجامعة موجود في ا

 
ولعل ا

كاديمية وفيها إستمر الخامس قبل المي
 
الد، حيث تم إنشاء المعهد العلمي المعروف بإسم اال
مر اإلمبراطور جوستبيان بإقفالها سنة 

 
ن ا

 
ربعين سنة إلى غاية ا

 
ي عمرت  529التعليم ا

 
ميالدي ا

لف سنة، وكذلك يعود الفضل في إقامة المدارس والجامعات إلى عهد العباسيون قبل 
 
حوالي ا

سس الخل
 
لف سنة حين ا

 
يفة هارون الرشيد بيت الحكمة في بغداد الذي توسع بدوره في عهد ا

مون)
 
سست المدرسة النظامية سنة  218-198الما

 
بوابها للتدريس ثم  459ه( بعدها تا

 
ه وفتحت ا

ول جامعة عربية إسالمية)الداوي 1239-631تلتها المدرسة المستنصرية)
 
ه( التي يمكن إعتبارها ا

 (.9ص، 2015الشيخ، بن زرقة ليلي:  
سالفا     

 
كاديميات العربية في الرياضيات والطب والقانون والفلسفة ا

 
وعليه يمكن إعتبار اال

ول جامعة في مدينة بولونا
 
ين ظهرت ا

 
وروبية إلى غاية القرون الوسطى والحديثة ا

 
 للجامعات اال



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

484 

 

Bologna  ت قصة التعليم العالي وإرتبطت بدايته 1076في إيطاليا سنة
 
 ميالدي، وهكذا بدا

ن الكريم وعلومه ومذاهبه 
 
بالحضارة العربية اإلسالمية في شكل مساجد وجوامع تدرس القرا

نه)الداوي 
 
الفقهية ثم تعززت بعد الفتوحات اإلسالمية الكبرى التي حثت على طلبه ورفع شا

 (.10، ص2015الشيخ، بن زرقة ليلي:  
نتشار الجامعات في دول العالم: 2.1.1  مرحلة ا 

ة ظهور الجامعات المتخصصة كالجامعات التكنولوجية والطبية واإلنسانية يقصد بها مرحل    
ول جامعة سنة 

 
هي جامعة إسطنبول  1845والهندسية وغيرها، وقد شهدت الدولة العثمانية ا

وفي البالد العربية ظهر هذا النوع من الجامعات إبتداءا من النصف الثاني من القرن التاسع 
مريكية ف

 
، وفي الجزائر 1875، والجامعة الياسوعية في لبنان 1866ي بيروت عشر، كالجامعة اال

ساتذة عسكريين في مستشفى  1833سنة 
 
والتي يرجع تاريخها إلى العهد االستعماري بمبادرة ا

بقرار من الجنرال كلوزيل ثم تم فتحها بقرار من  1835مصطفى باشا بالعاصمة تم توقيفها سنة 
 نشاطها إال إبتداءا من سنة ، ولم ي1875المجلس البلدي سنة 

 
)الداوي الشيخ، بن زرقة 1859بدا

 (.10، ص2015ليلي:  
ولى المحاوالت إلنشاء الجامعات والكليات بمبادرات وطنية كانت في بداية القرن     

 
ولعل ا

هلي سنة 
 
داب، والتي تم االعتراف بها  1908العشرين حيث تم إنشاء الجامعة المصرية اال

 
كلية اال

صبحت تعرف بجامعة القاهرة سنة    1925رسميا سنة  
 
والجامعة السورية في دمشق سنة   1953ثم ا

وهكذا تنامت الجامعات  1957، وفي ليبيا جامعة قاريونس في بنغازي سنة 1923
 (.10، ص2015وتطورت)الداوي الشيخ، بن زرقة ليلي:  

دلة بموجب القانون وفي الجزائر تحولت جامعة مصطفى باشا إلى المدرسة العليا للطب والصي    
هم طلبتها يوسف بن خدة التي تحمل إسمه هذه الجامعة،  30/12/1909المؤرخ في 

 
ومن بين ا

ساتذة ببوزريعة ثم مدرسة 
 
وتدريجيا تم إنشاء مؤسسات تابعة لجامعات فرنسية مثل مدرسة اال

ول جامعة سنة 
 
وفي سنة وكانت ملحقة بجامعة الجزائر،  1961التجارة، وفي وهران تم إنشاء ا

 (.10، ص2015تحولت إلى جامعة رسميا)الداوي الشيخ، بن زرقة ليلي:    1967
 الجامعة في الجزائر:  2.1

ستعمار الفرنسي:  1.2.1 ثناء ال 
أ
 الجامعة ا

سيسها     
 
قدم الجامعات في الوطن العربي، حيث يرجع تاريخ تا

 
إن الجامعة الجزائرية تعد من ا

ول ط1909إلى سنة 
 
كمحام من معهد الحقوق) فضيل دليو  1920الب سنة ، حيث تخرج منها ا
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خرون:
 
(، وفي هذه الفترة خضعت الجامعة لقوانين التعليم الفرنسي، حيث 228، ص 2006وا

حمد منير مصلح: د س، ص
 
 والنمط)ا

 
نها كانت فرنسية المنشا

 
(، وعموما فإن الجامعة 466ا

هداف التالية:الجزائرية في الفترة اإلستعمارية سارت على الخط العلمي سع
 
 يا لتحقيق اال

 السعي لبلوغ مصاف الجامعات الفرنسية العريقة من حيث قيمة العلوم التي تقدمها. ▪

خذ الطابع الفرنسي العام، والشكل الشمال إفريقي المحلي، بمعنى توظيف المناهج  ▪
 
تا

 الفرنسية في مختلف العلوم للدراسة العلمية إفريقيا عامة والجزائر خاصة.

العناية بكل ما هو محلي في مختلف المجاالت وبذلك تستجيب للحاجات  تتوجه نحو ▪
 المحلية للمستعمرة.

ة فيها والحاجات الخاصة بها في مجال تكوين اإلطارات المدعوة  ▪
 
تتالءم مع البيئة المنشا

 للعمل في شمال إفريقيا.

بحاث نحو اإلست ▪
 
غالل التعاون مع كل ما يخدم ثراء فرنسا وتوسعها بمعنى توجيه اال

 اإلقتصادي والتوسع اإلستعماري.

بحاث وتطبيق العلوم على البيئة الشمال إفريقية في مختلف  ▪
 
ن تكون مؤسسة في خدمة اال

 
ا

 (.138، ص2009الميادين اإلنسانية والتقنية)العكروت خميلي:  

ستقالل:  2.2.1  الجامعة الجزائرية بعد ال 

تي:بعد اإلستقالل عرفت الجامعة الجزائرية عدة مراحل  
 
ن نلخصها فيما يا

 
 وتطورات يمكن ا

حيث ورثت الجزائر في هذه المرحلة عن االستعمار الفرنسي : 1970-1962مرحلة  1.2.2.1
غلبها غير صالحة، وقد كانت ممركزة في الجزائر العاصمة كجامعة 

 
هياكل جامعية محدودة، وا

ي قاعدة لالنطالق العلمي الجزائر والمعهد الفالحي بالحراش، لذا فإن الجامعة الجزائرية لم 
 
تجد ا

على مستوى هيئة التدريس والمرافق واإلداريين المتخصصين في شؤون التسيير الجامعي)محمد 
 (.187، ص1989العربي ولد خليفة: 

، حيث تم تقسيم 1971تميزت بإصالح التعليم العالي لسنة : 1980-1971مرحلة  2.2.2.1
المتجانسة، وإعتماد نظام السداسيات المستقلة حيث الكليات إلى معاهد مختلفة تضم الدوائر 

صبح هناك عدة مراحل في التعليم الجامعي، بداية بمرحلة الليسانس والتي يطلق عليها مرحلة 
 
ا
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ربع سنوات، وكانت الوحدات السداسية هي المقاييس الدراسية، والمرحلة الثانية 
 
التدرج، وتدوم ا

ة ما بعد التدرج، والتي تدوم سنتين، وتحتوي على وهي مرحلة الماجستير ويطلق عليها مرحل
ين، جزء نظري يهتم بالتعمق في الدراسة المنهجية، والجزء الثاني تطبيقي يتمثل في إنجاز 

 
جزا

ما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الدك توراه وهي مرحلة ما بعد التدرج 
 
طروحة، ا

 
بحث في شكل ا

علمي، وطابقت هذه المرحلة مرحلة تطبيق الثاني، وتدوم حوالي خمس سنوات من البحث ال
ول)

 
(، وهي مرحلة تفكير وإعادة نظر في محتوى التعليم الجامعي 1973-1970المخطط الرباعي اال

الموروث عن اإلستعمار الفرنسي، ومحاولة إصالح شامل لهذا التعليم حتى ينسجم مع متطلبات 

ين 1977-1974الرباعي الثاني) التنمية الشاملة، كما تضمنت هذه المرحلة تطبيق المخطط
 
(، ا

إنطلقت ثورة حقيقية في مجال التعليم العالي، خاصة ما تعلق ببناء وتشييد الجامعات وتعريب 
 التعليم العالي على  وجه الخصوص في العلوم اإلنسانية.

ول : 1981مرحلة الخريطة الجامعية 3.2.2.1
 
وقد تطابقت مع تطبيق المخطط الخماسي اال

فاق سنة 1984-1980الجزائر) للتنمية في
 
، حيث هدفت إلى تخطيط 2000(، وإمتدت حتى ا

التعليم العالي، باإلعتماد على إحتياجات اإلقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، بتحديد هذه 
جل العمل على توفيرها وتعديل التوازن من حيث توجيه الطلبة إلى التخصصات  

 
اإلحتياجات من ا

 لتخصصات التكنولوجية.التي يحتاجها السوق كا

لى يومنا هذا:  2000مرحلة نظام ل م د  4.2.2.1 ت الجزائر في تطبيق نظام ا 
 
منذ  LMDبدا

نذاك 2004سبتمبر 
 
ختيرت ا

 
مؤسسة جامعية تجريبية في تطبيق النظام التعليمي الجديد،  11، وا

غلب الجامعات الجزائرية، ويهدف هذا النظام التكويني الع
 
الي الجديد لتحقيق ليعمم بعد ذلك في ا
 (:121-120، ص2012ما يلي)الوافي الطيب:  

صعدة الوطنية  ▪
 
ن تصبح قطبا لإلشعاع الثقافي والعلمي على اال

 
تمكين الجامعة الجزائرية من ا

 والدولية.

 إشراك الجامعة الجزائرية في التنمية المستدامة للبالد. ▪

 ية لضمان تكوين نوعي.المواءمة بين متطلبات التعليم العالي والمتطلبات الضرور ▪
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ك ثر على التطورات العالمية خاصة المتعلقة  ▪
 
ربط الجامعة الجزائرية بالفضاء العالمي والتفتح ا

 منها بالعلوم والتكنولوجيا.

 تشجيع التبادل والتعاون الدوليين. ▪
ويعتمد هذا النظام على ثالث مراحل: ليسانس شهادة بكالويا+ ثالث سنوات، ماستر: شهادة     

سنوات، ويقدم النظام الجديد ل م د رؤية جديدة 3سنوات، دك توراه: ماستر+  5ويا+ بكال
 (:3، ص2004للتكوين الجامعي الذي يرتكز على)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:  

نجع. ▪
 
ساس تسيير ا

 
 إستقاللية الجامعة على ا

المستوى إعداد مشروع جامعة يشمل اإلنشغاالت المحلية والجهوية والوطنية على  ▪
 اإلقتصادي والعلمي واإلجتماعي والثقافي.

 عروض تكوين متنوعة ومنظمة بالتشاور مع القطاع اإلقتصادي. ▪

بيداغوجية نشطة يشرف فيها الطالب على تكوينه، وتكون الفرقة البيداغوجية بمثابة دعم  ▪
 ودليل ونصيحة ترافقه طيلة مساره التكويني.

 وبرامجها.  تقييم مستمر ودائم لمؤسسات التعليم ▪

سرة الجامعية وإلتحامها. ▪
 
 تعبئة كل اال

إن نظام ل م د في شكله العام هو وسيلة تعليمية جديدة في الجامعة الجزائرية مستورد من     
ن الجزائر واحدة من الدول التي 

 
وروبا خضع لنظام إقتصاد السوق، ولنظام العولمة، وبحكم ا

 
ا

 
 
و تبنتها العولمة وجدت نفسها بشكل ا

 
خضعت تبنت ا

 
خر خاضعة لهذا النظام، بعدما ا

 
و با

ولهما 
 
المنظومة التربوية لمجموع إصالحات، فكان ل م د في الجزائر حتمية خاضعة لعاملين، ا

مام 
 
صحاب القرار ا

 
عامل عالمي والثاني عامل داخلي، هذان العامالن جعال الجامعة الجزائرية وا

ولهما إتباع نظام بما فيه من 
 
حالهما مر، ا

 
مرين ا

 
محاسن ومساوئ دون النظر في المعطيات ا

الواقعية والقيام بإسقاط إشعاعي لهذا النظام مثلما إستورد، وثانيهما اإلمتناع عن تطبيقه وهذا 
مام مطبات ال يحمد عقباها منها ما هو تابع لنظام العالم ومنها ما هو 

 
سيجعل الجزائر ال الجامعة ا

 في تطبيق السياسة خاضع لإلصالحات التربوية، فكانت الحتمية 
 
ولى هي المتقبلة، وقد بدا

 
اال

ولى، حالها  2004الجديدة في التعليم الجامعي منذ 
 
قسام كخطوة تجريبية ا

 
في بعض المعاهد واال

ول خطوة من جامعة باب الزوار، وجامعة بجاية، دون التهيئة 
 
حال المنظومة التربوية، وكانت ا

رضية المفهومية لهذا النظام، وبمشاريع 
 
إرتجالية مستوحاة من واقع تقليد جامعات غربية، لال
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وال، ثم 
 
صحاب المشاريع ا

 
ومن بعدها جامعات جزائرية، فعوض التحفيز على واقع تكويني ال

ستاذ نفسه بعد عطلة صيفية يطبق 
 
ساتذة المؤطرين ثانيا، كان فيه واقع إجباري إذ وجد اال

 
اال

خر  نظاما ال يعرف عنه إال ما إطلع عليه في القوانين
 
اإلجبارية المملوءة بالفراغات القانونية، وا

فهمه ليس بفاهم)علي 
 
حاول فهم النظام عن المسئولين فوجد نفسه في دوامة مبهمة فالذي ا

 (.12، ص2013صالح:  

إن الجامعة لم تصل إلى ما وصلت عليه اليوم إال بعد مرور سنوات من ظهورها على الوجود،     
من قبل من حيث الشكل والتجهيزات والهياكل وطرق التعليم  وإن إختلفت على ما كانت عليه

هداف من 
 
هداف العامة اختلفت في بعض اال

 
يضا بقدر ما تشاركت في تحديد اال

 
والمناهج فإنها ا

خر ذلك نتيجة التغيرات التي تعرفها كل مرحلة من مراحل تطور اإلنسان.
 
 عصر ال

ن الجامعة بشكل عام عرفت ع    
 
دة تحوالت وتطورات لتصل إلى ما عليه وما يمكن مالحظته ا

سباب في تطور الجامعة إلى النحو الذي هي عليه 
 
اليوم، ولقد ساهمت الك ثير من العوامل واال

ما في الجزائر فإن الجامعة الجزائرية قد عرفت عدة تطورات بداية من الجامعة في العهد 
 
اليوم، ا

ين كان دخول الجزائريين للجامعة جد مق
 
تصر على فائت معينة من المجتمع دون االستعماري ا

غيرهم، حيث لم يكن التعليم متاح للجميع، لكن وبعد اإلستقالل تغير حال الجامعة والتعليم 
صبحت الجامعة في متناول جميع الجزائريين والجامعة بإعتبارها قاطرة 

 
ين ا

 
العالي جذريا ا

ين شهدت
 
إصالحات ساهمت فيها عدة  المجتمع عرفت عدة تطورات منذ اإلستقالل حتى اليوم ا

و خارجية بداية بإعتماد النظام الكالسيكي نهاية إلى اعتماد نظام ل م د كخيار 
 
عوامل داخلية ا

ن الجامعة الجزائرية اليوم يقع عليها رهان 
 
تعليمي، وذلك بهدف مواكبة سوق العمل، خاصة ا

عة من حيث تكوين تلبية حاجات سوق العمل خاصة في ظل اإلنتقادات التي تعرفها الجام
 اإلطارات واليد العاملة التي يحتاجها سوق العمل في الجزائر.

و ما     
 
خير ا

 
ن الجزائر غير بعيدة عن ما يجري في العالم فإن التغييرات التي جاء بها اإلصالح اال

 
وال

يسمى نظام ل م د كان نتيجة حتمية للتغيرات التي حدثت في العالم وكذا نتيجة ضغوط خارجية 
 يالقيها من طرف جعل

 
مر حتمي ال بد منه رغم اإلنتقادات التي ما فتا

 
ت من إعتماد هذا النظام ا

ساتذة وطلبة ونقابات وقوى سياسية وإجتماعية.
 
 مختلف الفاعلين في الجامعة من ا

غلب هذه التحوالت لم تراع     
 
ن ا

 
حدثت في الجامعة الجزائرية إال ا

 
وبالرغم من التغيرات التي ا

جل المضي قدما نحو بتاتا خصوصي
 
ساتذتها من ا

 
ات الجامعة الجزائرية وخصوصية طلبتها وا

ي إصالح تتبناه الوصاية، وهو ما جعل هذه اإلصالحات لغاية اليوم تعرف إنتقادات من 
 
إنجاح ا
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 في كل مرة إلى تقييم كل إصالح جديد 
 
طرف كل مهتم بشؤون الجامعة، مما جعل الوصاية تلجا

ين  تميز خاصة 
 
خير)نظام ل م د( تغييرات جذرية في كل سنة وهو ما جعل معتمد ا

 
اإلصالح اال

ي نوع في اإلستقرار لعدم إتضاح الرؤى الفعلية والحقيقية حول واقع الجامعة 
 
الجامعة ال تعرف ا

الجزائرية من حيث المناهج واإلختصاصات وطرق التدريس في ظل العجز عن تقريب العالقة 
 عمل.القائمة بين الجامعة وسوق ال

 ثانيا. معيقات التكوين الجامعي:

شكالية العالقة بين الجامعة وسوق العمل  : والتي تظهر من خالل:ا 
سباب عامة لها عالقة بسوء  -

 
تدني مستوى التكوين في الجامعة والذي يرجعه الباحثون إلى ا

ثرت سلب
 
هدافها، الوضعية العامة للبالد التي ا

 
ا على التخطيط للمنظومة التربوية وتحديد ا

ساسا إلى المشكالت البيداغوجية 
 
سباب خاصة تعود ا

 
المستوى العام للمنظومة التربوية وا

المتمثلة في ضعف الدروس خاصة النظرية منها بسبب نقص المصادر وك ثرة الوحدات مع خلوها 
 من وظيفة خاصة.

مح قلة التدريس الميداني وضعف التنسيق بين القطاعات المستخدمة وعدم تطابق المال -
داء المطلوب في العمل)عمر 

 
ن درجة المهارة ال تتناسب مع اال

 
النظرية مع المهن الفعلية، كما ا

 (.8، ص2012بلخير:  
ضحت ظاهرة العولمة تمس جميع جوانب حياتنا بما فيها التعليم، عولمة التعليم العالي

 
: ا

كل تبادالت تجارية وساهمت تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في التسريع من وتيرة العولمة في ش
صر واضح على التعليم العالي 

 
شخاص، وقد كان لهذا التطور ا

 
موال وتنقل اال

 
وحركة رؤوس اال

جل تمكين المقارناتية)
 
( Comparabilitéبحيث تنامت اإلتفاقيات البينية والدولية من ا

ن التبادل الثقافي والدراسة 
 
نظمة الوطنية للتعليم العالي، ال بد من اإلشارة ا

 
في جامعات لال

جنبية كان ظاهرة معروفة حتى قبل العولمة، لكنها نمت وتطورت مع العولمة، وتتجلى مظاهر 
 
ا

شكال حديثة للتعليم كالتعليم العابر 
 
العولمة في التعليم العالي من خالل بروز ا

و العابر للحدود)   (Transnationalللدول)
 
نماط جديدة Transfrontalierا

 
( ما فسح المجال ال

و بحثية مشتركة من ا
 
مة وإقتسام تنفيذ المشاريع واإلسهام في مشاريع تعليمية ا

 
لشراكات كالتوا

ساليب التعليم كالتعليم عن بعد 
 
نماط جديدة من ا

 
و الدولي، كما  ظهرت ا

 
على النطاق الوطني ا

ضحى التعليم سلعة)خدمة( يتم 
 
طلق عليه سوق التعليم العالي بال حدود، وا

 
وصوال إلى ما ا

(، ومن SGATوفق اإلتفاقات الدولية مثل إدراجها ضمن إتفاقيات تجارة الخدمات) تداولها
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وروبا ل 
 
حسن دليل على ذلك نظام التعليم الموحد ال

 
مخلفات العولمة ظاهرة التكامل الجهوي وا

 (.809، ص2012) زين الدين بروش، يوسف بركان:   Processus de Boulogneم د  
ستاذ الجامعي

أ
ستاذ الجامعي في الجزائر لمهنة التدريس : في التكوين ال

 
واقع ال يتم إعداد اال

ثناء إلتحاق الطالب ببرنامج الماجستير، يتلقى في شقه 
 
نه ا

 
تربويا ومهنيا، والذي يحدث هو ا

النظري دروسا ضمن مقياس يسمى علم النفس البيداغوجي يتسم بعدم الوضوح في موضوعه 
هدافه كذلك يكون محتوى هذه المادة ن

 
و وا

 
ساليب التقويم  ا

 
و ا
 
ظري فمثال حول طرق التدريس ا

و 
 
سيكولوجية المتعلم، وال يكون شق ميداني وعملي لهذا المحتوى النظري، فال وجود لدورات ا

ستاذ 
 
ورش حول هذا الموضوع، كذلك التنظيم المعمول به حاليا في الجامعة الجزائرية ال يلزم اال

ساسيات التدريس قب
 
، 2013ل إلتحاقه بالمهنة)سالمي دالل، إيمان عزي: على تلقي تكوين في ا

 (.159ص

: يعتبر تزايد عدد الطلبة والصعوبات المالية للتعليم العالي من مشكلة الهياكل والتجهيزات
العوامل الرئيسية لنقص ضبط الهياكل والتجهيز، فقد اصبحت ظاهرة اإلك تظاظ هي السمة 

يادة المالحظة في الك ثير من الجامعات، ورغم ذلك المالزمة لكل الجامعات الجزائرية رغم الز
فهي ال تفي بحاجات الطلب المتزايدة سنويا والتي ترجع إلنعدام التخطيط واإلستراتجيات 
داة الرئيسية 

 
الجادة، إضافة لهذا نجد نقصا في التجهيزات والوسائل الحديثة التي تعد اليوم اال

هو نظري بما هو تطبيقي، هذا مع نقص المراجع إلك تساب المعارف واللحاق بالركب، وربط ما 
خاصة الحديثة منها وقاعات اإلنترنيت وإن وجدت فسمتها اإلك تظا، إضافة لتدني الخدمات 

 (.199-198، ص  2012الجامعية مما ال يسمح بالتكوين الجيد،) زرقان ليلي:  
بحاث العلمية: 

أ
ستغالل نتائج ال رنامج الوطني لتطوير من بين النقاط المهمة التي شملها البا 

بحاث 
 
البحث العلمي وضع خطة فعالة إلستغالل نتائج البحث العلمي المحققة ومراكز اال

بحاث 
 
الوطنية، وبرزت فكرة إنشاء مكاتب اإلبداع العلمي والتسويق في كل الجامعات ومراكز اال

هم المقترحات، هذه المكاتب مكونة من إداريين ذوي تكوين 
 
في العلوم الوطنية كواحدة من ا

بحاث والجامعات 
 
القانونية، تتلخص مهمتهم في دراسة كل اإلنجازات المحققة في كل مراكز اال

وتسجيلها كبراءات إختراع وتسويق منتجاتها إن كانت جديرة بذلك، لتشجيع اإلبداع من طرف 
ي إك  35العلماء الجزائريين فقد تقرر منحهم 

 
تشاف بالمائة من العائدات المالي المحققة من ا

بحاث الوطنية تجاه الباحثين 
 
يحققونه، ويعد هذا إلتزاما سخيا من طرف الجامعات ومراكز اال
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بحاث الغربية، وهذا 
 
العاملين بهذه المؤسسات، مقارنة بما يتحصل عليه الباحثون ومراكز اال

حسن مناخ للعلماء الباحثين في الجزائر) صاطوري الجودي:  
 
 (،11، ص2012لتوفير ا

عد 
أ
خر من التحديات الخطيرة التي يواجهها إصالح التعليم في اد الطلبة: وتزايد ا

 
هو تحد ا

زمة مزدوجة تتمثل في تزايد نسبة عدد الطلبة 
 
الجزائر، إذ ال يزال قطاع التعليم العالي يعش ا

زمة التسيير، حيث نالحظ عدم 
 
الكبير، والنقص الفادح في المؤسسات والهيائت القاعدية، وا

لجانب النظري الوارد في سياسة التعليم العالي، والواقع السياسي واالقتصادي التطابق بين  ا
ت 
 
نها في هذه المرحلة بدا

 
واإلجتماعي، وال تزال إلى يومنا الحالي تعاني من مشاكلها برغم من ا

بمحاولتها بتطبيق مشروع اإلصالح الجامعي الجديد الذي نراه في النظام الجديد ل م د)عبد 
 (.71، ص2013  القادر تواتي:

دمغة: 
أ
دمغة هجرة ال

 
إن رعاية العلماء والباحثين تتطلب من السلطات حد وضع حد لهجرة اال

و ما يسمى اندثار المادة الرمادية والتي يحلو للبعض تسميتها الذهب الرمادي، وينطبق هذا 
 
ا

جل إسعاد البشرية والمساهمة في ر 
 
قيها، الحال على العقول المبدعة التي تسهر وتتعب من ا

ستغلت استغالال إيجابيا بالطبع، وتذكر بعض الدراسات مثل تلك التي قام بها الباحث 
 
هذا إن ا

ستاذ لعلم اإلجتماع بجامعة نانت الفرنسية سنة 
 
، 2005الجزائري علي الكنز الذي يعمل كا

ك ثر من 
 
ن  هناك ا

 
لف باحث إفريقي يهجرون بلدا  70اعتمادا على إحصائيات البنك العالمي با

 
نه ا

ن دوال مثل تونس 
 
كد في دراسته هذه با

 
صلية سنويا إلى بلدان الشمال المتقدم، كما ا

 
اال

ما الجزائر فلم تقم لحد الساعة بوثبة 
 
والمغرب ومصر قد استطاعت تطوير البحث في جامعاتها ا
مال المنشودة)كبار عبد هللا:  

 
 (.308، ص2014علمية للبحث والتطور وفق اال

شكالية تكوين المور    وكلت إليها مهمة إعداد د البشري: ا 
 
إن مؤسسات التعليم العالي التي ا

ن يتم 
 
الموارد البشرية، ال بد لها من تزويد خريجيها بمهارات وقدرات تفي بمتطلبات العصر، على ا

هيل المتكامل والشامل للخريجين، حتى يتمكنوا من مواكبة متطلبات الحياة 
 
التركيز على التا

ت تطرح على مستوى مؤسسات ، (1.، ص2014، والعمل معا)الغنبوصي
 
واإلشكالية هذه ما فتا

ن طبيعة تكوين المورد البشري في الجامعة فيه خلل كبير خاصة ما تعلق 
 
سوق العمل التي تؤكد ا

ن تركيز التعليم في الجامعة على الجانب النظري 
 
بالمعارف التي يتم تلقينها للطالب الخريج، كما ا

خرى فإن عدم دون الجانب التطبيقي 
 
زم عملية تكوين المورد البشري هذا من جهة، ومن جهة ا

 
ا

إشراك الفاعلين اإلقتصاديين في وضع مناهج وبرامج التخصصات ساهم في تعميق الهوة لتكوين 



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

492 

 

ساتذة معينين لهم 
 
ن إعداد البرامج يتم على مستوى الوزارة من طرف ا

 
ين نالحظ ا

 
المورد البشري ا

قدمية وهو ما
 
زم عملية التكوين  باع من اال

 
 ا

شكالية المناهج:  جل  إن على مؤسسات التعليما 
 
ساسيا في تطوير خريجيها من ا

 
ن تلعب دورا ا

 
ا

مواكبة متطلبات ما بعد التخرج، وكذلك تطوير مناهجها من خالل دراسات بحثية ميدانية 
عن تكشف جوانب القوة والضعف في خريجيها، إلى جانب عقد لقاءات رسمية بين المختصين 

كاديمية في مؤسسات التعليم العالي وممثلين عن قطاعات سوق العمل المختلفة، 
 
البرامج اال

رائهم وتوقعاتهم عن إمكانات خريجيها، فضال عن تطوير قدراتهم الكامنة خالل 
 
للتعرف على ا

مرحلة إعدادهم الجامعي، بما يلبي حاجة سوق العمل، والقدرة على اإلسهام في المجتمع 
ن وتحقيق شخ

 
دوات التكنولوجية، فهناك مطالب تدعوا ا

 
صياتهم وتعزيز مهاراتهم في إستخدام اال

تضع مؤسسات التعليم العالي ضمن مناهجها خطة تمكن الخريجين من إمتالك عدد من 
(، ففي ظل نظام ل م د يشتكي الك ثير 2.، ص2014المهارات بعد إكمال دراستهم)الغنبوصي،  

ساتذة والطلبة على حد
 
سواء من المناهج التي يتم استخدامها في عملية التدريس والتي ال  من اال

و تكون غير مالئمة ومتماشية مع البيئة 
 
تواكب التطورات العلمية الحاصلة في ميدان التخصص ا

الجزائرية وطبيعة الطالب الجزائري الذي تختلف ظروفه ومكوناته والمناخ الذي يعيش فيه عن 
جله  

 
 مختلف المناهج المستقاة من الدول الغربية على سبيل المثال.الطالب الذي وضعت من ا

شكالية طرق التقييم المعتمدة في الجامعة:  ساسا بالشهادة ا 
 
إن نظم التعليم بشكل عام تهتم ا

ي جعل معيار الحكم  
 
و المؤهل الممنوح دون اإلهتمام بتوصيل المعرفة والمهارات للخريجين، ا

 
ا

لمؤهالته وليس لمهاراته، وبذلك تكون نظم اإلمتحانات مصممة على مدى مالئمة الفرد إستنادا 
مر الذي إنعكس سلبا 

 
لهذا الغرض واستظهار المؤهل، وليس الكشف عن مك تسبات المهارة، اال

ثار العديد من التساؤالت لدى قطاعات سوق العمل عن ما يسمى 
 
على قطاعات سوق العمل وا

يج لمسايرة متطلبات اإلحتياجات الفعلية للوظيفة بالبطالة لدى المتعلمين لعدم إمكانية الخر
ن فقدان اإلرتباط بين ما يتعلمه الطالب 

 
المسندة إليه بعد التخرج، وفي ذات االتجاه يشار إلى ا

في الجامعات وما يحتاجه سوق العمل يفرز مشكلة معروفة وهي مشكلة البطالة بين 
انات في الجامعة الجزائرية قائم على (، فنظام اإلمتح257.المتعلمين)فيحان، قدوري، دس، ص

الحفظ وعلى إسترجاع المعلومات حيث ال تزال الجامعة الجزائرية تراوح مكانها في هذا المجال، 
فقلة هي تلك اإلمتحانات القائمة على حل المشكالت واإلبداع والتي تضفي طابعا خاصا للطالب 

 وتجعله يحل مشكالت معينة في تخصصه.
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شكالية التخطيط إن إدماج التعليم في عملة التنمية ينطلق من الحاجة إلى اليد  للمستقبل: ا 
العاملة المؤهلة، وهذا يشير ضمنيا إلى الحاجة إلى التنسيق بين التخطيط للتعليم ومتطلبات 
جل تجنب ندرة اليد العاملة المؤهلة التي قد تعيق وتبطئ النمو اإلقتصادي، 

 
سوق العمل من ا

ن وجود فائض ف
 
فراد المكونين يؤدي إلى هدر الموارد التعليمية وإلى ارتفاع البطالة كما ا

 
ي اال

دمغة، ومن هنا يبرز دور السياسة التعليمية في توجيه الطلب وعرض التعليم وفق 
 
وهجرة اال

متطلبات سوق العمل، فالسياسة التعليمية تختص بإنجاز التخطيط إنطالقا من توقعات من 
و التخصصات تطورات الطلب على التعليم 

 
وتدفقات المتمدرسين في كافة المستويات والفروع ا

عداد 
 
خرى التي يجب تقليصها، الموارد التي يجب توجيهها الستقبال ا

 
التي يجب تطويرها واال

جل تطوير النظام، وبتكييف مخرجات النظام التعليمي 
 
ي بالتمويل من ا

 
الطلبة التي تم توقعها ا

ي توجيه النظام وفق إحتياجات سوق العمل، وتخضع 
 
السياسة التعليمية إما لمنطلق السوق ا

 
 
التعليمي حسب احتياجات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة وإما نحو خيار يقوم على مبدا
 
 
 الحاجة لليد العاملة،  مبدا

 
ربعة مبادئ، هي مبدا

 
الطلب اإلجتماعي وتخضع السياسة التعليمية ال

 الطل
 
 السوق)بونوة، صباح، معدل العائد اإلجتماعي، مبدا

 
-11.، ص 2012ب اإلجتماعي، مبدا

ن 12
 
(، فغياب التخطيط ساهم بشكل مباشر في عملية اعاقة نجاح عملية التكوين التي ينبغي ا

سس ومنطلقات واضحة ومعالم يمكن من خالل تنفيذ سياسات معينة وفق رؤلى 
 
تنطلق وفق ا

 ائري.مستقلية وهو الغائب في سياسة التعليم العالي الجز 
ن الفجوة كـفاءة الطالب المتخرج: 

 
لقد توصلت العديد من الدراسات في الدول المتقدمة إلى ا

بين المعارف التي تضمنها المناهج الدراسية للتعليم والمهارات والخبرات التي تتطلبها بيئة 
صبحوا غير 

 
عمال تزداد اتساعا يوم بعد يوم، مما إنعكس سلبا على ك فاءة الخريجين، فا

 
قادرين اال

،  2010على اإلستجابة لديناميكية الوظائ ف التي يتولونها في سوق العمل بعد تخرجهم)صلي، 
رباب العمل 2.ص

 
ين تشتكي الك ثير من المؤسسات وا

 
(، وهي القضية المطروحة بشدة في بلدنا ا

داء العمل المطلوب منه، وقد يرجع ذلك لعدة عوامل تتعلق 
 
ن الطالب المتخرج غير ك فء ال

 
من ا

ي عالقة 
 
و ال تكون لها ا

 
بالطالب نفسه وبطبيعة التكوين وما يتلقاه الطالب من معارف قد تتنافى ا

و الوظيفة التي سيشغلها المتخرج.
 
 بالتخصص الواقعي ا

و الميدانية: 
أ
مية المهنية ا

أ
و ال

أ
شكالية الممارسة ا والتي يعاني منها معظم الخريجين والتي ا 

ما تعلموه والخوف والقلق من مواجهة المهنة وقد يكون  بسببها يواجه هؤالء صعوبات تطبيق
و بسبب قصور السياسة التعليمية لعدم 

 
مور عدة ا

 
ذلك بسبب عدم هضم المناهج التعليمية ال
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و قلة ك فاءة الكوادر التدريسية والتدريبية)بيبي، 
 
-81.، ص2016مالئمة برامج التعليم ومناهجه ا

82.) 

حدثت الثورة العلمية والتكنولوجية تغيرات متسارعة في  التغير في طبيعة المهن والوظائف:
 
ا

عالم العمل، ساعدت بدرجة كبيرة على تغير هيكل الطلب على المهارات المتطلب توافرها 
صبحت في الوقت الحالي 

 
ن الك ثير من العمليات كانت تتم يدويا في الماضي وا

 
بالعامل، ذلك ا

ن الطلب على بعض المهارات التقل
 
لية، كما ا

 
يدية قد اختلف وحلت محلها مهارات جديدة ا

تتناسب وطبيعة عصر التكنولوجية والعلمية، ومن هنا الحظنا التغير في ك ثير من المهن 
خرى، 

 
هميتها يوما بعد يوم وانقرضت ا

 
والوظائ ف حيث ظهرت مهن ووظائ ف جديدة تتسارع ا

ثر واضح كما حدث تغير في نوعية المهام والمسؤوليات لك ثير من الوظائ ف القا
 
ئمة، مما كان له ا

فراد في المجتمعات المختلفة، نتيجة لهذا التغير المتسارع في سوق العمل وما يرتبط بها 
 
على اال

فراد باستمرار إلى ضرورة تغيير وظائ فهم وإكسابهم مهارات 
 
من وظائ ف ومهن ومستويات تدفع اال

ت الخريجين بما يمكنهم من وك فاءات جديدة ومتجددة باستمرار، ولذلك ينبغي تطوير إمكانيا
ن تجاري سوق العمل .694، ص2014التعامل مع تكنولوجيا العصر)رباح، 

 
(، فعلى الجامعة ا

ن الجامعة الجزائرية لم تواكب التطورات 
 
فيما يخص التخصصات الموجودة، والمالحظ ا

عية الحاصلة فيما يخص التخصصات التي تالءم سوق العمل، خاصة في ميدان العلوم اإلجتما
ين بقيت محافظة على التخصصات الكالسيكية المعتادة بدون إضافة تخصصات جديدة تواكب 

 
ا

ي عالقة بين سوق العمل 
 
نه ال توجد ا

 
ما هو جار من تطور في سوق العمل، وهو ما يؤكد ا

 والتخصصات في الجامعة.
داء الجامعة

أ
ي منظمة من المنتقييم ا

 
حد المجاالت المهمة في ا

 
ظمات المعاصرة : يمثل التقييم ا

هداف ومستوى ك فاءة ونوعية المخرجات ويدعم 
 
حيث يتم من خالله التعرف على مدى تحقق اال

داء المؤسسي بشكل 
 
قرارات المنظمة ويتم من خالل هذا التقييم تقديم مقترحات  لتحسين اال

موضوعي عام، وتفتقر نظم التعليم في المجتمع العربي حتى الوقت الراهن إلى نظام تقييم فاعل و
ستاذ والطالب والكلية 

 
يدعم عمليات التعلم ويعتمد على مداخل متنوعة للتقييم، فيتم تقييم اال

حكام 
 
مر الذي يحرر الجامعات من اال

 
داء، اال

 
والجامعة من خالل نظام تقييم يستند إلى اال

داء ا
 
لجامعي الشخصية وما ينجم عن ذلك من عرقلة العمل وانخفاض الدافعية وهو ما يؤثر على اال

(، وتقييم الجامعة جد مهم لمعرفة نقاط القوة والضعف 20-19.، ص2012بشكل عام)حمود، 
ن هناك الك ثير من 

 
مر ال بد منه الستشراف المستقبل ذلك ا

 
فيها، فعملية تقييم التخصصات ا
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ي وجود 
 
و لم يعد لها ا

 
نه حصل فيها تشبع ا

 
التخصصات التي ال بد من تقليص عدد الطلبة فيها ال

 سوق العمل في ظل ظهور تخصصات جديدة.في  
 خاتمة:

ن الجامعة الجزائرية ولغاية اليوم تشهد العديد من المعيقات التي تتعلق بعملية 
 
كيده ا

 
ما يمكن تا

التكوين وغيرها من العمليات مما يجعلها تقف عائ قا مباشرا في عملية تطوير الجامعة ودفعها نحو 
ي 

 
جامعة، وهو ما يجعل من عملية تذليل الصعويات تحقيق سبل التنمية المحلية مطلب ا

ن تسعى مختلف 
 
مر جد ضروري، لذا من المهم ا

 
والمعيقات نحو إنجاح التكوين الجامعي ا

جل تجويد التكوين الجامعي والعمل على إعادة هيكلة 
 
الجهات الوصية في هذا اإلطار من ا

هداف الجامعة الجزائرية وما يحق
 
ق الحاجات اإلجتماعية التكوين ورسكلته بما يخدم ا
 واإلقتصادية للمجتمع الجزائري.

هدافها ومبتغاها بدون المرور عبر 
 
نه من غير الممكن نجاح الجامعة الجزائرية في تحقيق ا

 
وال

طر تتعلق 
 
ن يتم وفق ا

 
تجويد التكوين فإن النظر للمستقبل بالنسبة للجامعة الجزائرية ينبغي ا

ن بتوطين العلوم المختلفة بما يتماشى 
 
سس اإلجتماعية وبما يخدم الواقع الجزائري خاصة وا

 
واال

ين 
 
ساسا لحل مشكالت بيئتها وهو ما ينتظر من الجامعة الجزائرية اليوم ا

 
العلوم اليوم تهدف ا

ن تندمج في هذا اإلطار بحل المشكالت التي يعاني منها المجتمع إجتماعيا 
 
ينبغي عليها ا

تنمية مستدامة شاملة ومتكاملة وهو الدور المنوط وإقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا لتحقيق 
بالجامعة الجزائرية لذا من المهم تحريك الجامعة نحو ذلك وفق رؤية إستشرافية مستقبلية تخدم 

 المجتمع ككل متكامل.
 قائمة المراجع:

حمد منير مصلح)دس( نظم التعليم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، ط-
 
، 2ا

 لمملكة العربية السعودية.الرياض، ا
(، تطور قطاع التعليم العالي في الجزائر خالل الفترة 2015الداوي الشيخ، بن زرقة ليلي)-

، مخبر إدارة التغيير في المؤسسة الجزائرية، جامعة 4، مجلة المؤسسة، ع2004/2012
 ، الجزائر.3الجزائر  

هداف اإلس2009العكروت خميلي)-
 
تعمارية وتكوين الطلبة (، جامعة الجزائر بين اال

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ المعاصر، قسم 1956-1909المسلمين)الجزائريين( 
 التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة الجزائر.
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(. مدى التطابق بين وظائ ف خريجي جامعة السلطان قابوس 2014الغنبوصي، سالم بن سليم.)-
ردنية في العلوم التربوية. الجامعة في سوق العمل ا

 
كاديمية. المجلة اال

 
لعماني وتخصصاتهم اال

ردن: م
 
ردنية. عمان. اال

 
 .1. ع10اال

ساس لتحقيق الجودة في  LMD(، تطبيق النظام التعليمي الجديد 2012الوافي الطيب)-
 
كا

ليات الجامعة الجزائرية، المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في 
 
التعليم: ا

كاديمي في التعليم، المنظمة العربية 
 
التوافق والمعايير المشتركة لضمان الجودة واالعتماد اال

 لضمان الجودة في التعليم، القاهرة، مصر.
(. دور التعليم في التنمية. بحث مقدم لمؤتمر تكامل 2012بونوة، شعيب. صباح، فاطمة.)-

ردن.2012مارس   28-25طاع العام والخاصمخرجات التعليم مع سوق العمل في الق
 
 . عمان. اال

(. خريجو الجامعات الجزائرية )عمال المعرفة( بين وهم العمل وهاجس 2016بيبي، وليد.)-
البطالة الذكية. مجلة اإلنسان والمجال. معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية. المركز الجامعي نور 

 .3البشير البيض. الجزائر: ع
(. عالقة التعليم العالي بسوق العمل في لبنان. رسالة دبلوم 2012محمد.) حمود، سحر-

 الدراسات المعمقة في علم اإلجتماع التربية. معهد العلوم اإلجتماعية. الجامعة اللبنانية.

حمد الصرايرة، ليلى العساف)-
 
(، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي 2008خالد ا

،  القاهرة، 1، ع1بيق، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، مبين النظرية والتط
 مصر.

(. دور الجامعة في تفعيل التدريب التحويلي لتلبية إحتياجات 2014رباح، رمزي عبد الجليل.)-
سوق العمل في ضوء خبرات بعض الدول)دراسة تحليلية(. مجلة العلوم التربوية. جامعة القاهرة. 

 .1. ج4مصر: ع

ومشكالت الجامعة الجزائرية دراسة  LMD، إصالح التعليم العالي الراهن (2012)زرقان ليلي-
داب والعلوم اإلجتماعية، ع

 
، جامعة 16ميدانية بجامعة فرحات عباس سطيف،  مجلة اال

 .2012، الجزائر، ديسمبر  02سطيف  
ت التعليم ، مشروع تطبيق نظام الجودة في مؤسسا(2012)زين الدين بروش، يوسف بركان-

فاق، المؤتمر العربي الثاني الدولي لضمان جودة التعليم العالي.
 
 العالي في الجزار الواقع واال
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فاق، مجلة الدراسات (2013)سالمي دالل-
 
ستاذ الجامعي الواقع واال

 
، إيمان عزي: تكوين اال

 .2013، جامعة الوادي، الجزائر، ديسمبر  3والبحوث اإلجتماعية، ع
(، البحث العلمي في الجزائر: الواقع والتحديات، المؤتمر الدولي 2012صاطوري الجودي)-

تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص، جامعة البلقاء التطبيقية، 
ردن،

 
كاديمية جلون للتدريب والدراسات، عمان، اال

 
 .2012مارس    28-25ا
ليم العالي في ليبيا للتطورات العلمية (. مدى مواكبة التع2010صلي، عبد الحكيم محمد.)-

فريل  15المعاصرة وتلبية احتياجات سوق العمل. المؤتمر العربي حول التعليم وسوق العمل
 
ا

 . جامعة مصراتة. ليبيا.2010
(، تحديات وعقبات تواجه إصالح التعليم العالي ونظام ل م د في 2013عبد القادر تواتي)-

عمال اليوم الدراسي 
 
فاق، مخبر الجزائر، ا

 
إصالحات التعليم العالي والتعليم العام: الراهن واال
داب واللغات، جامعة مولود معمري تيزي وزو.

 
 الممارسات اللغوية في الجزائر، كلية اال

ميدان العلوم -(، نظام ل م د في الجامعة الجزائرية بين الواقع والقوانين2013علي صالح)-
عمال اليوم الدراسي  إ

 
فاق، اإلنسانية،  ا

 
صالحات التعليم العالي والتعليم العام الراهن واال

داب واللغات، جامعة مولود معمري، 
 
منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر،  كلية اال

 تيزي وزو، الجزائر.
(، واقع إصالح التعليم العالي في الجزائر دراسة تحليلية، المؤتمر الدولي 2012عمر بلخير)-

تعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص، جامعة البلقاء التطبيقية، تكامل مخرجات ال
ردن،

 
كاديمية جلون للتدريب والدراسات، عمان، اال

 
 .2012مارس    28-25ا
خرون)-

 
(، إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية، مخبر 2006فضيل دليو وا

 دار الهدى عين مليلة، الجزائر. تطبيقات نفسية وتربوية، جامعة منتوري قسنطينة،
فيحان، صباح  محمود. قدوري،  فائق مشعل )د س(، نحو رؤية للتوافق بين مواصفات الخريج -

 وسوق العمل. كلية اإلدارة واإلقتصاد. جامعة تكريت. العراق.
(، المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، ديوان 1989محمد العربي ولد خليفة)-

 عات الجامعية، بن عكنون، الجزائر.المطبو

(، إصالح التعليم العالي، وثيقة داخلية، وزارة 2004وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)-
 التعليم العالي والبحث العلمي.
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ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي

أ
 اتجاهات طلبة المدارس العليا لال

 في ضوء بعض المتغيرات: دراسة ميدانية
 

سالم عماري د. ع  لي فارس                                                                              محمد ا 
ساتذة  

أ
 الجزائر                               جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر-القبة-المدرسة العليا لال

 

 
 مقدمة:

ي نظام تربوي في العالما يتمثل الرهان اليوم في الجودةا باعتباره مطلباً 
 
ساسيًا في تطوير ا

 
 ا

مون تعليمًا نوعيًا ذا جودةا ولعلَّ  ِّ
ك فاٌء ُيقد 

 
ساتذٌة ا

 
ولكن مدرسة الجودة، هي قبل كل شيء ا

طوار التعليمية يقع في صلب إشكالية الجودة التي نضطلع 
 
ساتذة في جميع اال

 
تحسين مستوى اال

مس الحاجة 
 
ساتذة با

 
حسن وجه بمهنتهم النبيلة من إلى تحقيقها. ولكن اال

 
إلى المرافقة للقيام با

ساتذة 
 
تكوينًا مهنيًا احترافيًا. ولقد خالل اك تساب مهاراٍت مهنيٍة جديدٍة، من خالل تكوين اال

نَّ 
 
ساتذة في التكوين قبل الخدمة، إال ا

 
راهنت وزارة التربية الوطنية عن دور المدارس العليا لال

جبرها على إعادة النظر في البرامج التكوينية هذا التكوين لم يرتق إلى تطل
 
عاتها، هذا ما ا

مر بمواد التكوين النفسي التربوي، من بينها 
 
ساتذة، وخاصة ما تعلق اال

 
بالمدارس العليا لال

مقياس علم النفس التربوي الذي ُيعد سالح المعلم في الميدان لما ُيقدمه من خبرات تعليمية 
نَّ علم النفس لم للطلبة المتكونين في السن الث

 
الثة من مسار تكوينهم. ورغم كل هذه الجهود إال ا

ن لدى البعض اتجاهات متضاربة، منها ما قد تكون  خذ مكانته في هذه المدارس، وهذا ما كوَّ
 
يا

ايجابية، ومنها ما قد تكون سلبية. ونظرًا لقيمة هذا الموضوع جاءت الدراسة الحالية للكشف عن 
ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي في ضوء بعض طبيعة اتجاهات طلبة ا

 
لمدارس العليا لال

غواره.
 
 المتغيرات. وهذا من خالل مقاربته مقاربة ميدانية لسبر ا

شكالية الدراسة:-1  ا 
 علم النفس 

 
مه من فوائد جمة للفرد والمجتمع، فهو  Psychologyيتبوا ِّ

مكانًة مهمًةا لما ُيقد 
ن يفهم ذات

 
ك ثر قدرة ُيساعد الفرد على ا

 
ه، ويحدد قدراته، واستعداداته، وسماته، مما يجعله ا

على مواجهة متطلبات الحياة، وُيساعده في فهم غيره، حتى يستطيع التكيف مع البيئة التي 
 (01، ص: 1991يعيش فيها. )عبد الناصر الجراح،  
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ن كان يبحث في الروح في 
 
بداية عهده،  ويشهد علم النفس تطورًا واسعًا في موضوعاته، فبعد ا

ن يدرس السلوك الظاهري، وما تسمية علم النفس ما هي 
 
انتقل إلى دراسة العقل، فالشعور، واال

حينما  (Wood Worth) إال تسمية تاريخية، وهو بذلك ُيعد علم السلوك، وهذا ما تفطن إليه
د عقله، قال عبارته الطريفة: "كان علم النفس يدرس الروح، فزهقت روحه، ثم درس العقل، ففق

ن علم النفس يدرس السلوك الظاهري". )علي فارس، 
 
ثم درس الشعور، ففقد شعوره، واال

 (14، ص:  2022
ويعد علم النفس المعاصر من العلوم الصعبة نظرًا لتعدد فروعه، ونظرياته، ومنهجياته،  

ت. إذ تتوزع مختلف فروع علم النفس خدمة لإلنسانية في كل المجاال .وتقنياته، وتطبيقاته
والقضاء،  وتتعدد الخدمات التي يقدمها علم النفس ليشمل ميادين التجارة، والصناعة،

 .والتعليم والتعلم، والتكوين، وقد بات كل ميدان من هذه الميادين يمثل علمًا مستقاًل بذاته
ساسي للمعلومات التي ترتبط بحياة الطالب النفسية، 

 
ويعد علم النفس المعاصر المصدر اال

فراد بصورة عامة بغض النظر عن المواقف، التي ويهتم ه
 
ذا الفرع بدراسة قوانين، ومبادىء اال

خر، ومن الموضوعات الرئيسة التي يدرسها علم النفس العام: )التذكر، 
 
تختلف من فرد ال

والتعلم، والتفكري، والشخصية، واإلنفعاالت، والدوافع، واإلدراك، واالتجاهات. )سمير 
 (2014  مخيمر وسمير العبسي،

ل علم النفس التربوي ِّ
حد فروع علم النفس Educational-Psychology ُيشك 

 
التطبيقي، فهو  ا

كافة المراحل التعليمية،  يهتم بدراسة نظريات التعلم، ويدرس التوجيه التربوي، والتعليمي في
ق المفاهيم، والنظريات النفسية على  ويعالج حاالت الضعف في التحصيل الدراسي، وُيطب ِّ
الممارسة التربوية في القسم، وُيراعي الخصائص النمائية للمتعلمين، ويبني استراتيجيات 
التدريس، والتقويم، وكل ما له عالقة بالعملية التعليمية التعلمية، ويزود المعلمين بالمبادئ 
السيكولوجية التي تتناول التعلم المدرسي، وتوطيد العالقة بني النظرية النفسية، والتطبيق 

لتربوي، وذلك من خالل معرفة السلوك اإلنساني وتفسيره في مواقف التعلم، والتعليم ا
دائهم ومستواهم. 

 
الصفي، بما ُيسهم في زيادة عملية التعلم، وك فاءتها لدى المتعلمين وتحسين ا

حمد عبد اللطيف إبراهيم،  
 
 (25، ص:  2001)ا

نها تش
 
ترك في الك ثير منها من مثل: )التعلم ورغم تعدد وتباين مواضيع علم النفس التربوي إال ا

والتعليم، والعوامل المؤثرة فيه، والقدرات العقلية، والفروق الفردية، ونظريات الدافعية، 
ونظريات التعلم، واالستعداد، والممارسة والتعلم، والثواب، والعقاب، واإلدارة الصفية، 
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بو ناهية، والتقويم، والمشكالت الصفية وطرق معالجتها. )صالح الدين 
 
، ص: 1991محمود ا

23) 
ساليب 

 
و الكيميائية يعتمد على ا

 
و الفيزيائية ا

 
إنَّ علم النفس التربوي كغيره من العلوم الطبيعية ا

هداف العلم المتمثلة في الفهم 
 
ووسائل وتقنيات ومناهج علمية للوصول إلى تحقيق ا

Understanding والتنبؤPrediction والضبط والتحكم Control لك الفهم النظري، وكذ
نَّ الك ثير من الكالم يدور عليه، نظرًا  .والتطبيقي لموضوعاته

 
نه ولد في المخبر إال ا

 
ولكن رغم ا

 لمعتقدات وتصورات واتجاهات البعض حوله.

ن قياس االتجاهات ال يتم بصورة مباشرة، 144، ص:  1977ُويشير حامد عبد السالم زهران )
 
( إلى ا

تقع ضمن المتغيرات الوسيطة التي ال تالحظ  Hypothetical Constructs فهي تكوينات فرضية
ل داء، فهي ُتمث ِّ

 
و اال

 
محددات موجهة  وال تقاس قياسًا مباشرًا، وإنما يستدل عليها من السلوك، ا

( مكونات رئيسة: )المكون المعرفي، المكون 03تتكون االتجاهات من )إذ    .ضابطة للسلوك الفرد
فكار، الوجداني، والمكون السل

 
وكي(، ويشمل المكون المعرفي: )المعارف، والمعلومات، واال

ر عن: )العواطف، المشاعر،  ما المكون االنفعالي، فهو ُيعب ِّ
 
التصورات، والمعتقدات( ا

االنفعاالت، الوجدانات( بينما المكون السلوكي، فهو يشمل: )المهارات، واالستعدادات، 
 
 
نماط السلوكية، والقدرات، ومجمل اال

 
تدفع إلى  لذلك فمحركات السلوك اإلنساني داءات(.واال

ن يكون سلوك الفرد إيجابيًا نتيجة خبرات واتجاهات إيجابية. والعكس بالعكس
 
 .ا

وضح كل من سمير مخيمر وسمير العبسي )
 
نَّ علم النفس بشكل عام، يعاني من 2014وقد ا

 
( ا

ذهان الك ثير من الناس لدرج 
 
نَّ الصورة القاتمة المرسومة له في ا

 
نه  ة ا

 
بعضهم ما زالوا يعتقدون با

نَّ تجارب علماء النفس تكون فقط على 
 
مراض العقلية، والنفسية فقط، وا

 
يتناول دراسة اال

الكالب والقطط والفئران والحمام والقرود، وال يفترض تقديم إسقاطات على سلوك 
و عبارات تهكمية قد تسيء لعلم النفس، اإلنسان،

 
باعتباره مجرد  وبعضهم يستخدم مصطلحات ا

و سفسطة، ال طائل منه. فعلى الرغم من الدور الذي يقوم به علم النفس في شتى مناحي 
 
فلسفة ا

 الحياة، فإن صورته ضبابية ودون المستوى. 
بو حطب 

 
وفي سياق الدراسات التي تناولت االتجاهات نحو علم النفس، نجد دراسة فؤاد ا

خرون )
 
ن الشباب ( حول صورة علم النفس لدى ا1989وا

 
لشباب العماني. وقد بينت نتائجها ا

العماني يظهرون اتجاهات إيجابية عامة نحو علم النفس، كما كشفت عن وجود فروق في طبيعة 
 .واإلناث   االتجاهات نحو علم النفس بين الذكور 
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حمد التل ) 
 
جرت شادية ا

 
( دراسة حول اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو علم 1991وقد ا

سفرت عن النفس، حي
 
ث كشفت نتائجها عن وجود اتجاهات إيجابية نحو علم النفس. كما ا

 .وجود فروق بين الجنسين في االتجاهات نحو علم النفس، لصالح اإلناث
( من خالل دراسة اتجاهات الشباب الجامعي السعودي نحو علم 1993وقد توصل زايد الحارثي )

ظهرت الدراسة عدم وجود فروق في االت
 
جاهات نحو علم النفس ترجع للتخصص، كما النفس، وا

  لصالح اإلناث.  كانت الفروق دالة إحصائيًا بني الذكور، واإلناث
حول معتقدات الطالب الجامعي واتجاهاتهم نحو علم النفس،   (Rydeen, 1993)وفي دراسة

ن بعض المجموعات كان لديها سوء فهم، واتجاهات سلبية، ومعرفة 
 
شارت نتائجها إلى ا

 
ا

ما  محد
 
جرى دراسته حول االتجاهات نحو   (Stephenson,1994)ودة عن علم النفس. ا

 
فقد ا

ن الفروق بين الجنسين 
 
علم النفس، التي انتهت إلى وجود اتجاهات سلبية نحو علم النفس، وا

 .كانت لصالح اإلناث
جرى علي الديب )

 
حو ( دراسة حول اتجاهات الطالب المعلمين المصريين والعمانيين ن1996وا

سفرت نتائج دراسته عن وجود اتجاه إيجابي لدى الطلبة المعلمين 
 
علم النفس التربوي وا

المصريين والعمانيين نحو مقرر علم النفس التربوي، فضال عن عدم وجود فروق ذات داللة في 
 .االتجاهات نحو مقرر علم النفس التربوي تبعا لمتغير التخصص

االتجاهات نحو علم النفس لدى طالب بعض  ( موضوع1996وقد تناول محمد قحطاني )
سفرت نتائجها عن وجود اختالف في الفكرة السائدة عن علم 

 
الجامعات السعودية، والتي ا

النفس كما يدركها طالب الجامعات السعودية، من حيث موضوع العلم ومجاالت تطبيقيه 
سماء علمائه عن الصورة الصحيحة للعلم، وكذلك وجود اتجاهات عامة 

 
قرب  نحو وا

 
علم النفس ا

إلى اإليجابية، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو علم النفس بين 
 طالب وطالبات الجامعات السعودية لصالح اإلناث. 

جرى عبد العزيز كمال )
 
( دراسة حول اتجاهات طالب جامعة قطر نحو علم 1997وفي قطر ا

وضحت نتائجها إلى 
 
وجود اتجاهات ايجابية نحو علم النفس لدى الطالب الجامعي النفس، وا

داب
 
نَّ الفروق كانت لصالح اإلناث، وتخصص اال

 
 .القطري، وا

نَّ هناك اتجاهات سلبية نحو علم 2000وفي السعودية توصل عبد الرحمان الزهراني )
 
( إلى ا

ن هناك فروقًا دالة إحصائيًا في اال 
 
م القرى، وا

 
تجاهات نحو علم النفس النفس لدى طلبة جامعة ا

  بين الذكور، واإلناث لصالح الذكور.
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خرون )
 
وراس هاشم الجبوري وا

 
جرى ا

 
( دراسة بعنوان اتجاهات طلبة الجامعة نحو 2011وقد ا

ن طلبة الجامعة بالعراق لهم اتجاه سلبي ونظرة سلبية نحو علم 
 
علم النفس، والتي توصلت إلى ا
نه ال توجد فروقًا بين ال

 
ذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو علم النفس، في حين كانت النفس، وا

دبية
 
 .اتجاهات طلبة التخصص العلمي ايجابية نحو علم النفس مقارنة بالتخصصات اال

السلطان  ( بدراسة بعنوان اتجاهات طلبة جامعة 2012وقام كل من علي كاظم وطولة المعمري )
ن االتجاه

 
 .ات نحو علم النفس كانت ايجابيةقابوس نحو علم النفس، وكشفت نتائجها ا

جرى كل من سمير مخيمر وسمير العبسي )
 
( دراسة حول اتجاهات طلبة 2014وفي فلسطين ا

نَّ 
 
قصى نحو مساق علم النفس التربوي، والتي انتهت نتائجها إلى ا

 
كلية التربية في جامعة اال

شارت إلى وجو
 
د فروق دالة إحصائيًا بين االتجاهات كانت ايجابية نحو علم النفس التربوي، كما ا

نه لم توجد فروقًا في االتجاهات نحو 
 
داب، وا

 
االتجاهات تبعًا لمتغير التخصص لصالح تخصص اال

 .علم النفس التربوي تبعًا لمتغير الجنس
نَّ هناك تضاربًا في النتائج، فضاًل على 

 
إنَّ المتمعن جيدًا في الدراسات المشار إليها دون عناء ا

نه ال توجد در 
 
، ونظرًا لقيمة علم النفس -في حدود علمنا-اسة تناولت هذا الموضوع في الجزائر ا

ساتذة، الذي يعد سالح المعلم في الميدان، كان 
 
ساتذة بالمدارس العليا لال

 
التربوي في تكوين اال

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي، وهذا ما 
 
من الضروري الكشف عن اتجاهات الطلبة اال

تيةُيعطي مشروعي
 
 :ة إلجراء الدراسة الحالية من خالل اإلجابة عن التساؤالت اال

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي؟-1
 
 ما طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

ساتذة نحو مقياس علم النفس -2
 
هل توجد فروق في طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

 التربوي تبعًا لمتغير الجنس؟
ساتذة نحو مقياس علم النفس -3

 
هل توجد فروق في طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

 التربوي تبعًا لمتغير التخصص؟
 :فرضيات الدراسة-2

تي
 
ثير من تساؤالت تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو اال

 
 :بناًء على الدراسات السابقة، وما ا

ساتذ-1
 
 .ة اتجاهات ايجابية نحو مقياس علم النفس التربوييمتلك الطلبة بالمدارس العليا لال

ساتذة نحو مقياس علم النفس -2
 
ال توجد فروق في طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

 .التربوي تبعًا لمتغير الجنس
ساتذة نحو مقياس علم النفس -3

 
ال توجد فروق في طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

 .لمتغير التخصص  التربوي تبعاً 
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هداف الدراسة-3
أ
 :ا

تية
 
هداف اال

 
 :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق اال

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي-1
 
 .الكشف عن طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

ساتذة نحو مقياس -2
 
الكشف عن طبيعة الفروق في طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

 .فس التربوي تبعًا لمتغير الجنسعلم الن
ساتذة نحو مقياس -3

 
الكشف عن طبيعة الفروق في طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العليا لال

 .علم النفس التربوي تبعًا لمتغير التخصص
همية الدراسة-4
أ
 :ا

تية
 
همية الدراسة الحالية وقيمتها العلمية في النقاط اال

 
 :تضح ا

همية الدراسة من خال-
 
حد المقاييس تظهر ا

 
ل ثقل متغيراتها، حيث يعد علم النفس التربوي ا

ساتذة،
 
ساتذة قبل الخدمة بالمدارس العليا لال

 
نظرًا لقيمة المواضيع التي  الالزمة في تكوين اال

يتناولها، وعالقاته بنظريات التعلم، وعلم النفس النمو، واإلرشاد والصحة النفسية، والقياس 
و التربوي

 
  .النفسي ا

و شح الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، وبخاصة  تتضح-
 
همية الدراسة الحالية في قلة ا

 
ا

و النواتية التي اهتمت بدراسة 
 
في البيئة الجزائرية، حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات البكر ا

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي 
 
ساتذة بالمدارس العليا لال

 
في حدود -اتجاهات الطلبة اال

طر النظرية الخاصة بالدراسات التربوية، والنفسية في المجتمع  -م الباحثينعل
 
مما يثري اال

  الجزائري.
همية التطبيقية للدراسة الحالية، في كونها ترمي إلى توضيح طبيعة اتجاهات الطلبة -

 
تظهر اال

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي، مما يتيح الفرص
 
ساتذة بالمدارس العليا لال

 
ة لمساعدة اال

ساتذة قبل الخدمة في تحقيق االحترافية والمهنية في التدريس، وفق تطلعات وزارة 
 
الطلبة اال

  التربية الوطنية.
جل للتعرف إلى ك ثير من المتغيرات النفسية -

 
تمهد الدراسة الحالية لدراسات مستقبلية من ا

س به م
 
خرى التي تسهم في تحقيق اتجاهات إيجابية، ومستوى البا

 
ن التكوين في هذا المقياس اال

  الذي يعد سالح المعلم في الميدان.
كيد على قيمة مقياس -

 
تظهر قيمة الدراسة الحالية من إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة في التا

ثناء الخدمة، بما يسمح بتحقيق رهانات 
 
و ا
 
ساتذة قبل الخدمة ا

 
علم النفس التربوي في تكوين اال

  المدرسة الجزائرية.
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ساتذة بالمدارس العليا -
 
تشكل الدراسة الحالية إرهاصًا للكشف عن طبيعة اتجاهات الطلبة اال

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي، ومدى االستفادة من هذا المقياس في التعامل مع 
 
لال

ستاذ بالمدرسة 
 
ن الطالب اال

 
ك ثير من الموضوعات التربوية، واالجتماعية، والنفسية، وخاصة ا

نفسهم للحصول على مؤهالت علمية وبيداغوجية وديداك تيكية، تؤهلهم العل
 
ساتذة يعدون ا

 
يا لال

ن التعليم يقد مقياس تطور 
 
دوارهم في تطوير المجتمع الجزائري وتنميته، على اعتبار ا

 
خذ ا

 
ال

زمات االقتصادية 
 
مم والشعوب وازدهارها وتحقيقها للتنمية المستدامة، في ظل الظروف واال

 
اال

 .ماعية التي يشهدها العالم اليومواالجت

جرائياً -5  :تحديد مفاهيم الدراسة ا 
إنَّ ضبط المفاهيم إجرائيًا يسمح بتوحيد المعاني والمقاصد والدالالت، حيث تسمح بتقريب 

و التباس حولها
 
و غموض ا

 
 .وجهات النظر بين الباحث والقارئ، من خالل إزالة كل لبس ا

 :نفس التربويالتجاهات نحو مقياس علم ال-5-1
فكار 

 
نه مجمل اال

 
ِّف الباحثان االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي إجرائيًا على ا

ُيعر 
ساتذة بالمدارس العليا 

 
والمعتقدات والتصورات والمشاعر والسلوكات التي يمتلكها الطلبة اال

و االيجاب، والتي ُتقاس بالدرجة
 
و بالسلب ا

 
و القبول ا

 
ساتذة، سواء بالرفض ا

 
الكلية التي  لال

   يحصل عليها المبحوث بعد إجابته على عبارات المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.
ساتذة:-5-2

أ
ساتذة بالمدارس العليا لال

أ
  الطلبة ال

ساتذة الذكور واإلناث 
 
نهم الطلبة اال

 
ساتذة إجرائيًا على ا

 
ِّف الباحثان الطلبة بالمدارس العليا لال

ُيعر 
الثالثة في تخصص العلوم الطبيعية، والفيزياء، والكيمياء، والتكنولوجيا، الذي يدرسون السنة 

ساتذة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي بالقبة 
 
والرياضيات، والموسيقى، بالمدرسة العليا لال

القديمة بالجزائر العاصمة، والطلبة الذين يدرسون في السن الثالثة في تخصص اللغة العربية، 
ساتذة واللغة الفرنسية، 

 
واللغة اإلنجليزية، والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا بالمدرسة العليا لال

 .2022-2021الشيخ مبارك الميلي ببوزريعة خالل السنة الجامعية  
 :منهج الدراسة-6

تعد الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية التحليلية، حيث تبنى الباحثان المنهج الوصفي 
ر ف ِّ

نه ُيوف 
 
ساتذة نحو التحليلي، ال

 
ساتذة بالمدارس العليا لال

 
همًا عن طبيعة اتجاهات الطلبة اال

 .مقياس علم النفس التربوي
 :حدود الدراسة-7

تية
 
 :تتحدد الدراسة الحالية في الحدود اال
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 .2022-2021تم إجراء الدراسة الحالية ميدانيًا خالل السنة الجامعية    الحدود الزمانية:-7-1
ساتذة الشيخ محمد ت الحدود المكانية:-7-2

 
م إجراء الدراسة الحالية ميدانيًا بالمدرسة العليا لال

ساتذة الشيخ مبارك الميلي ببوزريعة، 
 
البشير اإلبراهيمي بالقبة القديمة، وبالمدرسة العليا لال

 .2022-2021خالل السنة الجامعية  
كور واإلناث الذي تم تطبيق الدراسة الحالية على عينة من الطلبة الذ  الحدود البشرية:-7-3

يدرسون السنة الثالثة في تخصص العلوم الطبيعية، والفيزياء، والكيمياء، والتكنولوجيا، 
ساتذة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي بالقبة 

 
والرياضيات، والموسيقى، بالمدرسة العليا لال

لغة العربية، القديمة بالجزائر العاصمة، والطلبة الذين يدرسون في السن الثالثة في تخصص ال
ساتذة 

 
واللغة الفرنسية، واللغة اإلنجليزية، والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا بالمدرسة العليا لال

 .2022-2021الشيخ مبارك الميلي ببوزريعة خالل السنة الجامعية  
 مجتمع الدراسة:-8

خصص الطلبة الذكور واإلناث الذي يدرسون السنة الثالثة في تيشمل مجتمع الدراسة كافة 
العلوم الطبيعية، والفيزياء، والكيمياء، والتكنولوجيا، والرياضيات، والموسيقى، بالمدرسة 
ساتذة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي بالقبة القديمة بالجزائر العاصمة، والطلبة الذين 

 
العليا لال

ليزية، يدرسون في السن الثالثة في تخصص اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغة اإلنج
ساتذة الشيخ مبارك الميلي ببوزريعة خالل 

 
والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا بالمدرسة العليا لال

 والذين ُيمثلون المجتمع اإلحصائي للدراسة الحالية.  .2022-2021السنة الجامعية  
 عينة الدراسة:-9

سلوب العشوائي في االختيار، وهذا لالعتبار 
 
المنهجي المرتبط بعد تعذر بل استحالة تطبيق اال

بالعشوائية ذاتها، والتي تقتضي منح نفس الفرص لكل مفردات المجتمع اإلحصائي حتى تختار 
بدوا رغبتهم في 124ضمن عينة الدراسة. وعليه فقد تكونت عينة الدراسة من )

 
( طالبًا وطالبة ا
داة العلمية لتجميع البيانات، و

 
ذلك باستخدام مشارك تهم في الدراسة من خالل اإلجابة عن اال

فراد 
 
نا اعتمدنا طريقة عينة التطوع في اختيار ا نَّ

 
طريقة االستبيان اإللك تروني. وعليه يمكننا القول ا

فراد العينة:
 
 العينة، والجداول التالية ُتوضح خصائص ا

فراد العينة تبعَا لمتغير الجنس01الجدول رقم )
 
 (: توزيع ا

 النسبة المئوية التكرار  الجنس الرقم 

 %70.00 87 ناثاإل  01
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 %30.00 37 الذكور  02

 %100 124 المجموع

نما ُيمثل نسبة )01نالحظ من خالل الجدول رقم )
 
%( من المبحوثين إناثًا 70.00( ا

على، وبالمقابل ما يمثل نسبة )
 
دنى.30.00كحد ا

 
 %( من المبحوثين ذكورًا كحد ا

 
فراد العينة تبعَا لمتغير الت02الجدول رقم )

 
 خصص(: توزيع ا

ساتذة التخصص الرقم 
 
 النسبة المئوية التكرار  المدرسة العليا لال

دبي 01
 
 %40.00 50 الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي  )القبة( اال

 %60.00 74 الشيخ مبارك الميلي )بوزريعة( العلمي 02

 %100 124 المجموع

نما ُيمثل نسبة )02نالحظ من خالل الجدول رقم )
 
ثين يدرسون في %( من المبحو60.00( ا

على، 
 
ساتذة الشيخ مبارك الميلي ببوزريعة كحد ا

 
دبية بالمدرسة العليا لال

 
التخصصات اال

%( من المبحوثين يدرسون في التخصصات العلمية بالمدرسة 40.00وبالمقابل ما يمثل نسبة )
دنى.

 
ساتذة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي بالقبة كحد ا

 
 العليا لال
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دوات الدراسة-10
أ
 :ا

عد كل من سمير مخيمر وسمير العبسي )
 
( مقياس االتجاهات نحو علم النفس التربوي، 2014ا

بعاد هي:03( عبارة تتوزع على )30والذي تكون في نسخته النهائية من )
 
 ( ا

 
أ
 يتعلق بالطالب من حيث قدراته، وإمكاناته المعرفية، والوجدانية، والسلوكية بعد الطالب:-ا

تية: والسمات الشخصية ويتضم
 
رقام العبارات اال

 
، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3ن هذا البعد ا

24  ،27  ،30.  
يتعلق بمحتوى مقياس علم النفس التربوي، بعد المادة التعليمية )علم النفس التربوي(: -ب

فكار، وانتقالها بين الموضوعات من البسيط إلى 
 
ومستوى الصعوبة، والسهولة وكذلك معرفة اال

تية:    المركب، ويشمل هذا
 
رقام العبارات اال

 
 .28،  25،  22،  20،  17،  16،  11،  8،  5،  2البعد ا

ستاذ مادة علم النفس التربوي(:-ج
أ
كاديمي  بعد المعلم: )ا

 
من حيث ممارسته لدوره اال

والتربوي، وما لديه من سمات شخصية، ومدى قدرته على تكوين، وتهيئة المناخ النفسي الجيد 
رقام عبارات هذا بين الطالب الذي يساعد في زياد

 
ة العملية التعليمية داخل القاعة الدراسية، وا

 .29،  26،  23،  19،  16، 13، 10، 7، 4، 1البعد هي: 
عطيت تقديرات )

 
وزان عبارات االستبانة، ا

 
جل الحصول على تساوي ا

 
المقياس ( 1، 2، 3ومن ا

مجاالت استبانة ثالثي الدرجات )موافق، متردد، غير موافق(، وبلغ عدد عبارات كل مجال من 
، والدرجة الكلية لالستبانة تتراوح (30-10عبارات، وتتراوح درجة المجال بين )( 10االتجاهات )

، 25، 26، 21، 12، 11، 10، 9، 2، 1درجة، بينما كانت العبارات السلبية )( 90-30بين )
28  ،30 ) 

كد من صالحية مقياس االتجاهات نحو علم النفس التربوي طبقت على
 
عينة استطالعية  وللتا

قصى من خارج عينة الدراسة، بلغ عددها )
 
( طالبًا 50عشوائية من طلبة وطالبات جامعة اال

فرزت الدراسة 25طالبة، و)( 25وطالبة منهم )
 
( طالبًا درسوا جميعهم علم النفس التربوي، وقد ا

 السيكومترية ما يلي:
 
أ
 صدق مقياس التجاهات نحو علم النفس التربوي:-ا

سلوبين في قياس الصدقتم االع
 
 :تماد على ا

ولية على مجموعة من  الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:*1
 
عرض المقياس في صورته اال

ساتذة علم النفس، والمتخصصين بالمجال، وذلك لتعديل ما يرونه مناسبا على عبارات 
 
ا

محكمين على المقياس، إما بالحذف وإما باإلضافة وإما بالتعديل، وقد كانت نسبة موافقة ال
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ك ثر وضوحا، مما يعني (٪90عبارات المقياس ال تقل عن )
 
، كما صيغت بعض العبارات لتصبح ا

ن المقياس صالح للتطبيق.
 
 ا
كد من صدق العاملي بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات *الصدق العاملي: 2

 
تم التا

تطبيق االستبانة على  كل مجال من المجاالت، والدرجة الكلية لالستبانة، وذلك من خالل
( طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة، كما هو موضح في الجدول 50عينة استطالعية قوامها )

تي:(  03)
 
 اال

 (: قيمة معامل االرتباط كل مجال مع الدرجة الكلية03الجدول رقم )

 مستوى الداللة قيمة معامل اإلرتباط المجال م

 0.01 0,83 لطالب -1

 0.01 0,82 تعليميةالمادة ال -2

 0.01 0,81 المعلم -3

 0,01**  دالة عند مستوى  
بعاد المقياس تتمتع بمعامالت ارتباط قوية، ودالة إحصائيًا عند ( 03تبين من الجدول )

 
نَّ ا

 
ا

قل من 
 
بعاد ما بين )0,01مستوى ا

 
وهذا دليل  (0,83-0,81، وحيث بلغت معامالت االرتباط لال

ن المقياس يتمت
 
كد من الصدق العاملي لمقياس كاف على ا

 
ع بمعامل صدق عال. كما تم التا

االتجاهات، من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس، 
( طالبًا، وطالبة من طلبة 50والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك على عينة قوامها )

قصى من خار 
 
 (.04ج عينة الدراسة، كما هو في الجدول )كلية التربية في جامعة اال

 معامالت االرتباط لكل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال الذي يتعلق بالطالب(:  04الجدول رقم )

 العبارة م
قيمة معامل 
 اإلرتباط

مستوى 
 الداللة 

1- 
ستاذ علم النفس التربوي يساعد الطالب في الوصول 

 
ا

 لإلجابة الصحيحة
0,595 0.01 

 0.01 0,688 ى الك تاب المقرر على المادة التعليمية بصورة جيدةاحتو -2

3- 
ك ثر من فصل 

 
معلومات علم النفس التربوي في حاجة إلى ا

 دراسي
0,543 0.01 

 0.01 0,594 مشاكلي الشخصية ك ثيرة جدا لدرجة إنها تعوقني عن المذاكرة -4

 0.01 0,655 ثقتي في نفسي ضعيفة مما يجعلني اشك في مذاكرتي -5
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خرى ك ثيرة -6
 
فضل علم النفس التربوي على مواد ا

 
 0.01 0,581 ا

جد صعوبة في المعلومات الخاصة بعلم النفس التربوي -7
 
 0.01 0,640 ا

جد صعوبة في تذكر معلومات علم النفس التربوي -8
 
 0.01 0,582 ا

9- 
روعي في تدريس علم النفس التربوي الفروق الفردية بين 

 الطالب
0,618 0.01 

10- 
ك ثر الموضوع غير 

 
طلب من المعلم شرحا ا

 
ن ا

 
تردد في ا

 
ا

 واضح 
0,639 0.01 

 0,01** = دالة إحصائيا عند 
 04يتضح من الجدول )

 
ا يدل على ( ا ن  جميع عبارات الذي يتعلق بالطالب دالة إحصائيا، مم 

ول بالصدق العال.
 
ز البعد اال  تمي 
ارة مع الدرجة الكلية للمجال الذي يتعلق بالمادة (: معامالت االرتباط الكل عب05الجدول رقم )

 التعليمية

 العبارة  م
قيمة معامل 
رتباط  ال 

مستوى 
 الدللة

1- 
ك ثر مما 

 
کانت القراءات المطلوبة لمعلم علم النفس التربوي ا

 يجب
0,675 0.01 

2- 
ستاذ علم النفس التربوي وسائل متعددة في شرح 

 
يستخدم ا
 الدرس

0,625 0.01 

3- 
ستا

 
ذ علم النفس التربوي يستخدم صوته ونظراته وحركاته ا

 بفاعلية
0,689 0.01 

ن مادة علم النفس التربوي ال فائدة منها -4
 
شعر ا

 
 0.01 0,651 ا

 0.01 0,597 يجمع المقرر بين النظرية والتطبيق -5

6- 
بحوث -استخدمت وسائل متنوعة في تقويم المادة )اختبارات 

سئلة شفوية(-
 
 ا

0,674 0.01 

هدافي -7
 
 0.01 0,611 كان محتوى علم النفس التربوي متمشيا مع ا

 0.01 0,359 توافرت مراجع علم النفس التربوي بالمك تبة. -8

ك ثر معلومات هذه المادة مجردة وتشكل صعوبة -9
 
 0.01 0,594 ا
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 0.01 0,642 ال ترتبط معلومات علم النفس التربوي بالخبرة السابقة -10

 0,01ئيا عند ** = دالة إحصا
ن  جميع عبارات البعد الذي يتعلق بالمادة التعليمية دالة إحصائيا، 05يتضح من الجدول )

 
( ا

ا يدل على تميز البعد الثاني بالصدق العال.   مم 
 (: معامالت االرتباط لكل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال الذي يتعلق بالمعلم06الجدول رقم )

 العبارة  م
قيمة معامل 

ر   تباطال 
مستوى 
 الدللة

1- 
ستاذ علم النفس التربوي ينقصه فهم احتياجات الطالب 

 
ا

 وميولهم
0,713 0.01 

 0.01 0,695 استيعابي لعلم النفس التربوي جيد -2

ثناء المحاضرات -3
 
خذ فرصتي كاملة في المناقشة وا

 
 0.01 0,611 ا

4- 
فكار علم النفس 

 
ستاذ عناية خاصة في تسلسل ا

 
يعطي اال

 بويالتر
0,678 0.01 

ستاذ علم النفس التربوي يوزع الوقت بين الشرح والتطبيق -5
 
 0.01 0,669 ا

6- 
ستاذ علم النفس التربوي يعامل طالبه معامله 

 
ن ا

 
اعتقد ا
 حسنة

0,649 0.01 

7- 
ك ثر 

 
طرق شرح علم النفس التربوي تثير اهتمامي وتجعلني ا

 انتباهاً 
0,787 0.01 

 0.01 0,663 فس التربوي شرحا وافياً شرحت موضوعات علم الن -8

9- 
ستاذ مادة علم النفس التربوي يدير العملية التعليمية داخل 

 
ا

 الفصل جيداً 
0,640 0.01 

سرة واحدة -10
 
ننا ا

 
ستاذ علم النفس التربوي با

 
 0.01 0,655 يشعرنا ا

حصائيا عند    0,01** = دالة ا 
ن  عبارات البعد الذي يتعل06يتضح من الجدول )

 
ا يدل ( ا ق بالمعلم جميعها دالة إحصائيًا، مم 

ز البعد الثالث بالصدق العال.   على تمي 
 ثبات مقياس التجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي-ب

كد من ثبات المقياس، طبقها الباحثان على عينة استطالعية قوامها )
 
طالبًا وطالبة من ( 50للتا

قصى من خا
 
تية:طلبة كلية التربية في جامعة اال

 
 رج عينة الدراسة، ومن ثم استخدما الطرق اال
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لفا –*معادلة كرونباخ1
أ
لفا، حيث بلغ  -تم استخدام معادلة كرونباخ : Cronbach- alphaا

 
ا

 وهو معدل ثبات يشير إلى صالحية المقياس. (0,87)معدل الثبات 
الفردية تم حساب معامل االرتباط بين العبارات  : Split-Halfريقة التجزئة النصفية* 2

، (0,83والعبارات الزوجية، باستخدام معادلة سبيرمان براون، حيث بلغت معامالت الثبات )
ن  المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 
ا يدل على ا  مم 

عادة التطبيق * 3 ( 50على عينة استطالعية قوامها ) تم تطبيق المقياس: Test-retestطريقة ا 
سابيع طبق االستبانة مرة طالبًا وطالبة من طلبة كلية ال

 
قصى، وبعد ثالثة ا

 
تربية في جامعة اال
خرى على العينة نفسها، فكان معامل الثبات هو )

 
 (، وهو معامل ثبات عال ودال إحصائيًا.0,91ا

حصائية:-11  تقنيات المعالجة ال 
ُكد من صحة الفرضيات تم  تطبيق عدة تقنيات إحصائية، من خالل االستعانة بالحزمة 

 
ا للت 

لي، وبواسطته تم فرز  SPSS (V. 20)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 
باستخدام جهاز اإلعالم اال

 النتائج وتصنيفها وتحليلها. وعليه ُيمكن تحديد هذه التقنيات اإلحصائية فيما يلي:
حصاء الوصفي:-11-1 استخدم الباحثان اإلحصاء الوصفي، والمتمثل في كل  ال 
المتوسطات الحسابية، النحرافات المعيارية، الدوائر ووئية، التكرارات، النسب الممن:)

 النسبية ...(.
حصاء الستدللي:-11-2 استخدم الباحثان اإلحصاء االستداللي، والمتمثل في كل من:  ال 
 لدللة الفروق(.  T. Testلعينة واحدة، واختبار "ت"    T. Testاختبار "ت"  )

 نتائج الدراسة الميدانية:-12
تائج المتعلقة بكل فرضية من فرضيات الدراسة في ضوء نتناول ف يما يلي تحليل ومناقشة الن 

 الدراسات السابقة واإلطار النظري بشيء من التفصيل.
ولى:-12-1

أ
 عرض وتحليل ومناقشة نتيجة الفرضية ال

نه:
 
ولى على ا

 
ساتذة اتجاهات ايجابية نحو  تنص الفرضية اال

أ
"يمتلك طلبة المدارس العليا لال

قمنا بتحليل الفرق بين متوسط  ". ولإلجابة على هذه الفرضيةياس علم النفس التربويمق
فراد العينة على مقياس االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي والمتوسط النظري 

 
درجات ا

نة  T test( باالعتماد على المعالجة اإلحصائية 2للمقياس )عدد العبارات × عدد البدائل / لعي 
الية:واحدة، حي   ث تحصلنا على النتائج الت 

ساتذة نحو مقياس علم النفس (07)الجدول رقم  
أ
: طبيعة اتجاهات طلبة المدارس العليا لال

 التربوي
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 العينة المتغير
المتوسط 
 الفرضي

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

df 

 ت
 المحسوبة

ت  
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

االتجاهات نحو مقياس 
 علم النفس التربوي

124 45 47.39 05.67 123 04.69 02.61 0.01 

نَّ قيمة "07ُنالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )
 
كبر 04.69" المحسوبة قد بلغت )t( ا

 
( وهي ا

(، كما 0.01(، ومستوى الداللة )df = 123( عند درجة الحرية )02.61" المجدولة )tمن قيمة "

نَّ المتوسط الحسابي لمقياس 
 
( 47.39االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي قد بلغ )ا

ساتذة يمتلكون اتجاهات 05.67بانحراف معياري )
 
نَّ طلبة المدارس العليا لال

 
(، وهذا يعني ا
 ايجابية نحو مقياس علم النفس التربوي.

خرين )
 
بي حطب وا

 
ولى مع ما توصلت إليه كل من دراسة فؤاد ا

 
 (،1989تتفق نتيجة الفرضية اال

،   (Ashton , 2002)(، و1996( ومحمد القحطاني )1996(، وعلي الديب )1991وشادية التل )
(، حيث 2014(، وسمير كامل مخيمر وسمير العبسي )2012وعلي كاظم وطولة المعمري )

توصلوا إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة الجامعات نحو علم النفس الرتبوي رغم تباين 
دوات.العينات والبلدان وا
 
، (Rydeen,1993) وتختلف هذه النتيجة مع كل من ال

خرون ) ،(Stones,1996)، و(Stephenson,1994)و
 
وراس هاشم الجبوري وا

 
حيث  (،2011وا

توصلوا إلى وجود اتجاهات سلبية لدى طلبة الجامعات نحو علم النفس، وترجع هذه النتيجة إلى 
هم، وعدم تصور وضح لمقياس علم المعرفة المحدودة عن موضوعات علم النفس، وسوء ف

 .النفس التربوي
ساتذة بالمدارس العليا 

 
همها وعي الطلبة اال

 
ر الباحثان هذه النتيجة في عدة اعتبارات ا وُيفسَّ

همية مقياس علم النفس التربوي، فهو ُيساعد في فهم، وتفسير طبيعة سلوك 
 
ساتذة بقيمة، وا

 
لال

و 
 
ي طور ا

 
ساتذة في ا

 
مرحلة تعليمية، بما يسمح بالقدرة على التنبؤ كل من المتعلمين واال

بالسلوك وضبطه والتحكم فيه، وفهم طبيعة نظريات التعلم، وطرق تنمية الدافعية، وفهم 
العمليات العقلية المعرفية من إحساس وانتباه وإدراك، وتذكر ونسيان، وذكاء وابداع وتفكير 

و ما نقدي والقدرة على حل المشكالت، وما وراء المعرفة، و 
 
كذلك التحكم في اإلدارة الصفية ا

ُيسمى بتسيير القسم، فضاًل عن التبصر بالمشكالت الصفية وطرق التك فل بها ومعالجتها، وفهم 
من خالل  (2022علي فارس )االتصال والعالقات اإلنسانية في الوسط المدرسي. وهذا ما ُيؤكده 
لم في اإلدارة الصفية وهندسة ك تاب المرجع الشامل في علم النفس التربوي: دليل المع
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همية في حل الك ثير 
 
التدريس، فعلم النفس التربوي يعد سالح المعلم في الميدان لما له من ا

ستاذ بالخبرات العملية، والتربوية الالزمة لتحسين 
 
من المشكالت، والذي يزود الطالب اال

ن وراء كل مهرجان العملية التعليمية التعلمية، ويساعده في فهم دوافع سلوك ا
 
لمتعلين، ال

سلوك دوافع، وحفزهم على تعلم الدروس بشوق، وشغف، ورغبة، واهتمام. ويساعد هذا 
فضل استراتيجيات 

 
المقياس على تعديل سلوك التالميذ في االتجاه المرغوب، وكذلك اختيار ا

التدريس التي تتناسب مع قدرات المتعلمين من مثل العصف الذهني، والخرائط الذهنية 
حاجي، واالستقصاء، واالستكشاف، وفكر وا

 
و اال

 
دوار، والقصة ا

 
لخرائط المفاهيمية، ولعب اال

عط واحدة، وغيرها االستراتيجيات النشطة، كما يزود معلم 
 
زاوج شارك، وخذ واحدة وا

فضل طرق ووسائل 
 
 (التقويم )التشخيصي، التكويني، التجميعي، اإلشهادي المستقبل با

والضعف، ويساعد في معرفة خصائص المتعلمين والفروق الفردية، للتعرف على مواطن القوة 
سباب التي تكمن وراء سلوكهم، ومعرفة 

 
ويساعد على التنبؤ العلمي بسلوك التالميذ، ومعرفة اال

جل 
 
ثير العوامل الوراثية، والبيئية في مخرجات السلوك، والتحكم فيها وضبطها من ا

 
مدى تا

 درسي.الوصول بالمتعلم إلى التوافق الم
ساتذة 

أ
ه يمتلك الطلبة بالمدارس العليا لال ن 

أ
ولى التي تنص على ا

أ
وبناًء على ما نقبل الفرضية ال

  اتجاهات ايجابية نحو مقياس علم النفس التربوي.
 عرض وتحليل ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية:-12-2

نه "
 
المدارس العليا ل توجد فروق في طبيعة اتجاهات الطلبة ب تنص الفرضية الثانية على ا

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير الجنس
أ
 هذه صحة من وللتحقق "، لال

كد من التجانس لداللة الفروق T testتم االعتماد على المعالجة اإلحصائية  الفرضية
 
، بعد التا

 لتالية: بين المجموعتين )الذكور واإلناث( من خالل حساب الفروق، حيث تحصلنا على النتائج ا
( : داللة الفروق في االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير 08الجدول رقم )

 الجنس
 الجنس                                     
          
 المتغير

 الذكور 
 37ن= 

 اإلناث 
 87ن= 

 درجة الحرية 
 
 ف

مستو  القيمة التائية  
ى  
الدالل
 ة

 المحسوبة 
المجد
 ولة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

df     
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االتجاهات 
نحو 
مقياس 
علم 
النفس 
 التربوي

45.78 04.65 48.08 05.95 122 03.02 03.01 
02.
61 

0.0
3 

طبيعة االتجاهات  في فروق ذات داللة إحصائية وجود (08ُنالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )
مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث، حيث بلغت قيمة ت  نحو

كبر من ت المجدولة )03.01المحسوبة )
 
df ( =122 ،)( عند درجة الحرية 02.61( وهي ا

نَّ 0.05ومستوى الداللة )
 
ثر بمتغير   االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي(. بمعنى ا

 
تتا

 فرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة.الجنس. وعليه نرفض ال
خرين 

 
بي فؤاد حطب وا

 
وتتفق نتيجة الفرضية الثانية مع ما توصلت إليه من دراسة كل من ا

، ومحمد (Stephenson,1994) (، و1993(، وزايد الحارثي )1991، وشادية التل )(1989)
نَّ اتجاهات (، حيث توصلوا 2014، وسمير مخمير وسمير العبسي )(1996)القحطاني 

 
إلى ا

على مقارنة بالذكور. وتختلف نتائج الفرضية الثانية مع نتائج 
 
اإلناث نحو مقياس علم التربوي ا

جريت في مكة المكرمة، حيث كانت هناك فروق في 2000دراسة عبد الرحمان الزهراني )
 
( التي ا

االختالف إلى الظروف  االتجاه نحو علم النفس بين الذكور، واإلناث لصالح الذكور. وقد يرجع هذا
االجتماعية في المجتمع السعودي، والمناخ النفسي، وكذلك بعض الضوابط في ارتياد المك تبات 

 .العامة، مثل: مك تبة الملك عبد العزيز، ومك تبة الملك فهد
ن اإلناث لديهم ميل كبير في مهنة التدريس، وهذا من خالل تفوق  

 
وُيمكن تفسير ذلك في ا

عداد اإلناث مق
 
ساتذة، فقلما نجد طالب ذكر في ا

 
ارنة بالذكور، في الدخول إلى المدارس العليا لال

ساليب التنشئة االجتماعية، وتنميط الدور 
 
عمال الموجهة، إلى جانب ا

 
و في اال

 
المحاضرة ا

 الذكور على 
 
الجنسي للذكور، واإلناث عامليًا. وانسحاب ذلك على المجتمع الجزائري، حيث ينشا

 اإلناث على لطف المعاملة، والتربية الخشونة، والعق
 
النية، وتحمل المسؤولية، في حين تنشا

نوثة، وهذا ما ينعكس على اتجاهات كل من الذكور واإلناث إلى موضوعات الدراسة، حيث 
 
لال

و االجتماعية، وخاصة تلك التي لها صلة 
 
تميل اإلناث إلى المقاييس التي تعالج القضايا النفسية ا

بناء،
 
ومراحل النمو، وبعض الموضوعات التي ترتبط بالعملية التعليمية، ومن هنا ينظر   برتبية اال
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إلى علم النفس من المنظور االجتماعي، والتربوي، والثقافي كمقياس يغلب عليه الطابع 
ك ثر إيجابية عند اإلناث منها عند الذكور.

 
نثوي، وهذه النظرة تكون اال

 
  اال

ه ل توجد فروق في طبيعة اتجاهات وبناًء على ما نرفض الفرضية الثاني ن 
أ
ة التي تنص على ا

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير الجنس.
أ
 الطلبة بالمدارس العليا لال

 عرض وتحليل ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية:-12-3
نه "

 
يا  ل توجد فروق في طبيعة اتجاهات الطلبة بالمدارس العلتنص الفرضية الثالثة على ا

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير التخصص
أ
 هذه صحة من وللتحقق "، لال

كد من التجانس لداللة الفروق T testتم االعتماد على المعالجة اإلحصائية  الفرضية
 
، بعد التا

دبية والتخصصات العلمية( من خالل حساب الفروق، حيث 
 
بين المجموعتين )التخصصات اال

 النتائج التالية: تحصلنا على  
( : داللة الفروق في االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير 09الجدول رقم )

 التخصص

 التخصص                                    
          
 المتغير

 التخصصات العلمية
 50ن= 

دبية 
 
 التخصصات اال

 74ن= 
درجة  
 الحرية 

 
 ف

مستوى  القيمة التائية  
 اللة الد

المح

 سوبة

المجد

 ولة

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط   
 الحسابي 

االنحرا 
ف 
المعيا 
 ري 

df     

االتجاهات نحو 
مقياس علم 
 النفس التربوي

48.12 06.12 46.90 
05.
34 

122 01.85 
01.1
7 

02.
61 

0.03 

طبيعة  في لة إحصائيةفروق ذات دال ( عدم وجود09ُنالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )
االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير التخصص، حيث بلغت قيمة ت 

قل من ت المجدولة )01.17المحسوبة )
 
(، ومستوى 122= )  df( عند درجة الحرية  02.61( وهي ا

نَّ 0.05الداللة )
 
ثر بمتغ االتجاهات نحو مقياس علم النفس التربوي(. بمعنى ا

 
ير التخصص. ال يتا

 وعليه نقبل الفرضية الصفرية ونرفض البديلة.
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(، ودراسة زايد 2014سمير المخيمر وسمير العبسي )وتتفق نتيجة الفرضية الثالثة مع دراسة 
ظهرت عدم وجود فروق في االتجاهات نحو علم النفس التربوي، ترجع (1993الحارثي )

 
، والتي ا

 للتخصص. 
ن جميع الطلبة بمختلف تخصصاتهم لديهم تصور إيجابي، ويفسر الباحثان هذه النتيجة ب
 
ا

ن هذا المقياس له ارتباط وثيق بحياة 
 
همية مقياس علم النفس التربوي، وا

 
وواضح حول ا

ن لإلنسان دوافع داخلية مثل: حب 
 
الطالب، وإعداده تربويًا، ونفسيًا، وثقافيًا، ومهنيًا، وا

ساتذة نحو علم النفس  المعرفة واالستطالع، وقد يرجع عدم وجود فروق
 
في اتجاهات الطلبة اال

ثرهم بمواضيع هذا المقياس، حيث تكون لديهم موقفًا 
 
التربوي تبعًا لمتغير التخصص إلى تا

إيجابيًا من علم النفس التربوي، حيث يغلب عليه طابع المتعة، وتبعد عن الطالب طابع الملل 
ن الطال

 
خرى، ويالحظ ا

 
ساتذة الذين لديهم اهتمامات في والروتين الموجود في مقاييس ا

 
ب اال

مجال دراسة علم النفس التربوي لديهم الرغبة في إكمال دراساتهم العليا، في مستوى الماستر 
و الفيزياء.

 
و الكيمياء ا

 
  في تعليمية العلوم الطبيعية ا

ن اتجاهات طلبة( 1997عبد العزيز كمال )وتختلف نتيجة هذه الفرضية مع دراسة 
 
ظهرت ا

 
 لتي ا

ك ثر إيجابية من اتجاهات طلبة التخصصات 
 
دبية نحو علم النفس التربوي ا

 
التخصصات اال

خرون ) ونتائج دراسة .العلمية
 
وراس هاشم الجبوري وا

أ
ن اتجاهات  (2011ا

 
التي توصلت إلى ا

دبية
 
 .طلبة التخصص العلمي ايجابية نحو علم النفس مقارنة بالتخصصات اال

ه ل توجد فروق في طبيعة اتجاهات وبناًء على ما نقبل الفرضية الث ن 
أ
الثة التي تنص على ا

ساتذة نحو مقياس علم النفس التربوي تبعًا لمتغير التخصص.
أ
 الطلبة بالمدارس العليا لال

 خاتمة:
ساتذة نحو مقاييس علم النفس ُيعد 

 
إنَّ البحث في طبيعة االتجاهات لدى طلبة المدارس العليا لال

همية التكوين البيداغوجي،  من المواضيع المهمة بما كان
 
فالتكوين في المواد التربوية نظرًا ال

داء المعلمين وتحسين مستواهم المهني، ولكن ضعف التكوين 
 
ضرورة حتمية لترقية ا

عرجًا، حيث يتخذ ممارسات غير 
 
و ا
 
عوجًا ا

 
و غيابه يجعل من المعلم ا

 
و اضطرابه ا

 
البيداغوجي ا

رجعته وزارة التربية ديداك تيكية تكون بديلة، ولعلَّ واقع ت
 
طوار ا

 
دني مستوى التالميذ في جميع اال

ساتذة ما جعلها تدق ناقوس الخطر حول التكوين، وخاصة إذا ما 
 
الوطنية إلى ضعف تكوين اال

ساتذة الذي راهنت عليه منذ زمن لتحقيق 
 
مر بالتكوين قبل الخدمة بالمدارس العليا لال

 
تعلق اال

ه ُيمكن الخروج وفي ضوء مفكرة الجودة الشاملة.   ا انتهت إليه الدراسة الحالية من نتائج، فإنَّ
 ببعض االقتراحات العملية منها:
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ساتذة، وذلك -1
 
إعادة النظر في المنظومة التكوينية التكوين قبل الخدمة بالمدارس العليا لال

ولى، وإعادة عميقة للبرامج التكوينية، والحجم الس
 
اعي من خالل تكوين المكونين بالدرجة اال

ساليب التكوين.
 
 للتكوين، وا

ك فاء في ميدان علم النفس وعلوم التربية والمناهج والديداك تيك، يتميزون -2
 
توظيف مكونين ا

 بالك فاءات المهنية، ليعملوا على تعديل اتجاهات الطلبة نحو هذه المواد.
ساتذة، وهذا من خالل اقتراح بر -4

 
امج جديدة، تعديل البرامج التكوينية بالمدارس العليا لال

خالقيات 
 
كهندسة التكوين، والوساطة المدرسية، والمرافقة المدرسية، واإلرشاد المدرسي، وا

 المهنة، وتكوين المكونين.
ساتذة نحو -6

 
إجراء دراسات مشابهة تهدف إلى الكشف عن اتجاهات طلبة المدارس العليا لال

و مقياس علم النفس النمو: ال
 
و المناهج مقياس مدخل إلى علوم التربية ا

 
طفل والمراهق ا

و الديداك تيك.
 
 التعليمية ا

 قائمة المراجع:
وًل: المراجع باللغة العربية:

أ
 ا
حمد عبد اللطيف إبراهيم )-1
 
، مركز اإلسكندرية للك تاب، 1(، علم النفس التعليمي، ط2001ا

  مصر.
يزرجاوي وحيدر سلمان الصبيحاوي )-2

 
حمد عبد الحسين اال

 
وراس هاشم الجبوري وا

 
(، 2011ا

 .166-138(، ص ص:  1اتجاهات طلبة الجامعة نحو علم النفس، مجلة الباحث، ع )
 .، عالم الك تب، القاهرة، مصر3(، علم النفس االجتماعي، ط1977حامد عبد السالم زهران )-3
(، اتجاهات الشباب الجامعي السعودي نحو علم النفس، المجلة المصرية 1993زايد الحارثي )-4

  .175-156(، ص ص:  4)  1سية،  للدراسات النف
قصى نحو 2014سمير مخيمر وسمير العبسي )-5

 
(، اتجاهات طلبة كلية التربية في جامعة اال

بحاث والدراسات التربوية 
 
مساق علم النفس التربوي، مجلة جامعة القدس المفتوحة لال

 .194-161(، ص ص: 8) 2والنفسية،  
ليرموك نحو علم النفس: بنيتها وقياسها، مؤتة (، اتجاهات طلبة جامعة ا1991شادية التل )-6

  .93-69(، ص ص:  3)  6للبحوث والدراسات،  
بو ناهية )-7

 
سس التعلم ونظرياته، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990صالح الدين محمد ا

 
(، ا

  مصر.
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م القرى نحو دراسة علم 2012عبد الرحمان الزهراني )-8
 
(، اتجاهات طالب وطالبات جامعة ا

م القرى، الممكلة العربية السعوديةال
 
 .نفس، مذكرة ماجستير منشورة، جامعة ا

(، اتجاهات طالب جامعة قطر نحو علم النفس، المجلة التربوية، 1997عبد العزيز كمال )-9
  .135-87(، ص ص:  2)  11جامعة قطر، 

البات جامعة (، اإلدراك الفارقي لمفهوم علم النفس لدى طالب وط1991عبد الناصر الجراح )-10
ردن

 
 .اليرموك، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اال

(، بحوث في علم النفس على عينات مصرية، سعودية، عمانية، الهيئة 1996علي الديب )-12

  .366-232، ص ص: 2المصرية للك تاب، ج
إلدارة الصفية المرجع الشامل في علم النفس التربوي: دليل المعلم في ا(، 2022علي فارس )-13

 ، دار الماهر للطباعة والنشر والتوزيع، العلمة، سطيف، الجزائر.1وهندسة التدريس، ط
(، اتجاهات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو علم 2012علي كاظم وطولة المعمري )-14

  .35-10(، ص ص:  2)  15النفس، مجلة جامعة البحرين، 
بو حطب، وحسنين محمد الكامل، ونج-15

 
، صورة علم النفس لدى (1989)يب خزام فؤاد ا

  .50-19(، ص ص:  2) 7الشباب العماني، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، 
(، اتجاهات نحو علم النفس لدى طالب بعض الجامعات السعودية، 1996محمد القحطاني )-16

م القرى، المملكة العربية السعودية
 
 .مذكرة ماجستير منشورة، جامعة ا

جنبية:ثنياً 
أ
 : المراجع باللغة ال

-17 Ashton, k. (2002), The public image of psychologists: development and 
validation of an attitudes toward psychologists scale Unpublished ph. D 
Dissertation. Michigan: Uml.  
-18 Rydeen, k. (1993), College students beliefs and attitudes toward psychology 

as acareer Unpublished M.A. Dissertation.Michigan: UMI.  
-19 Stephenson, J. (1994), Negative perceptions of psychology: The reflection of 

an identity crisis. Dis. Abs. lnter., 56 (7), 4002.  
-20 Stones, C. (1996). Attitudes toward psychology, psychiatry and mental ill-

ness. South African Journal of psychology, 26 (4), 221-225.  
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رطفونيا - البرامج التكوينية الجامعية في ظل متطلبات سوق العمل
أ
خريج تخصص ال

 -نموذجا

 د.سلمى شيحي د.جنون وهيبة

 الجزائر-02جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 مقدمة:

ن يكون على درجة من الك فاءة لكي يتمكن من التعامل مع عمله والقيام 
 
إن العامل مطالب با

ن سوق العمل بحاجة إلى اليد العاملة ذات الجودة)النوعية(، التي تعتبر من بين العوامل 
 
به، ال

مر امتالك العام
 
نواعها، وإن ا

 
ل التي يعتمد عليها نجاح التنمية وازدهار بيائت العمل بمختلف ا

لمجموعة من القدرات والمعارف والمهارات التي من خاللها يستطيع التكيف في العمل من عدمه 
مر متوقف على ما تقدمه الجامعة من برامج.

 
 ا

ن يكون محتوى هذه البرامج من معارف ومعلومات ومبادئ ومفاهيم وقدرات 
 
وعلى هذا يجب ا

ي له تطبيقاته في الواقع العملي من خ
 
 الل ارتباطه بهذا الواقع.ومهارات وظيفي ا

ن الجامعة هي من يقوم بإعداده من 
 
صل استثماري فعال من جهة، وا

 
ن العامل ا

 
ومن خالل ا

خرى جاءت هذه الدراسة، لتركز على معرفة ان كان خريج 
 
خالل محتوى تكويني من جهة ا

اسة في الجامعة يستطيع القيام بما هو مطلوب منه في عمله، وتمثل هذا الخريج في هذه الدر 
رطفونيا.

 
 دارس تخصص اال

 

شكالية:    ال 
ن يكون على 

 
ن إنسان المستقبل ينبغي ا

 
إن المعرفة غزت كل مجاالت الحياة، وهو ما يدل على ا

درجة من الك فاءة لكي يتمكن من التعامل مع ما تقدمه هذه من معارف من مستجدات ال سيما 
 في العمل.

لمختلف التغيرات التي تحدث في بيئة العمل، فسوق العمل اليوم يقع تحت الضغط المستمر 
ساس في خلق الثروة هو العنصر 

 
ن اال

 
لذلك فهو بحاجة إلى اليد العاملة ذات الجودة، خاصة وا

هم هو القدرة على 
 
ن امتالك الثروة وحدها لم يعد كافيا لصنع التقدم، بل اال

 
البشري،"وهذا ال
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مكانات وإبداعات، تضمن استثمار الثروات خلق الثروة من خالل ما يملكه البشر من قدرات وإ
داتها ووسيلتها 

 
نه ا

 
المادية، وبذلك يصبح اإلنسان هو هدف التنمية وغايتها، كما ا

حمد السيد،
 
 (.61، ص:2002الناجعة")لمياء ا

وللرغبة في تنمية العنصر البشري يظهر دور الجامعة من خالل ماتقدمه من برامج تكوينية، هذه 
خيرة التي من ا

 
ن تكون مبنية على ما تفرضه متطلبات السوق من ك فايات ومتطلبات اال

 
لمفروض ا

فراد على اختالف مستوياتهم، وخبراتهم، ففي ظل التغيرات المستمرة على 
 
معرفية ومهنية لال

ضحى زوال بعض 
 
صبح هناك تطور سريع ومستمر لمناصب العمل، حيث ا

 
بيائت العمل ا

مرا المناص منه، وكذا تطور بديهي المناصب والتخصصات وإحالل تخصصات جدي
 
دة بديلة ا

 لمحتوى العمل ولمتطلباته.
ن يتم تكوين طالب اليوم، عامل الغد انطالقا 

 
ن محتوى العمل يتغير ويتطور فمن الضروري ا

 
وال

من هذا المحتوى الجديد للعمل حتى يستطيع من يتعامل معه التكيف وتحقيق الفاعلية، إذ 
ك ثر ارتباطا وقدرة على نحاول االبتعاد عن العشوا

 
ئية في إعداد البرامج التكوينية، فالبرامج اال

المواءمة مع االحتياجات القائمة في سوق العمل وكذا مرونتها وقدرتها على تحقيق التكيف 
ومواكبة المستجدات المتوقعة ينهض الدليل على نجاحها واستحقاقها للدعم، وجدارتها بالرعاية 

 والتطور.
خصا

 
ئي االرطفوني كمخرج من مخرجات الجامعة تلقى برنامجا تكوينيا، يجعله من ويعتبر اال

خيرة المتمثلة في 
 
دوار هذه اال

 
المفروض قادر على إنجاز ما هو مطلوب منه في ميدان العمل من ا

فضل مستوى في المالحظة، والكشف، والعالج، كما 
 
ن الوصول بالمختص االرطفوني إلى ا

 
ا

داء المهني يكمن بإعدا
 
كاديميا و ميدانيا و ذلك من خالل االهتمام بالبرامج اال

 
ده الجيد ا

التكوينية المعدة مسبقًا من قبل المتخصصين ، و تشمل هذه البرامج اإلعداد العلمي و التقني 
فضل 

 
هميته في وصول المختص االرطفوني إلى ا

 
خالقي والذي ال تقل ا

 
فضاًل عن اإلعداد اال

 .مستوى في ممارسته المهنية

داء هذه ومن  
 
خذ بعين االعتبار في محتواه الحاجات الفعلية ال

 
كد إن كان هذا البرنامج ا

 
ه وللتا

المهنة من قبل إعداد هذا المحتوى، وفي إطار الرغبة في معرفة إن كان محتوى البرامج الجامعية 
رطفوني جاءت هذه الدراسة 

 
خصائي اال

 
دوار اال

 
يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ظل ا

يمكن  - 2-من خاللها على: هل محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيفلنتساءل 
رطفوني. 

 
خصائي ا

 
دوار المطلوبة منه كا

 
داء اال

 
رطفونيا من ا

 
 طالب خريج تخصص ا

سئلة الجزئية:
أ
 ويندرج تحت هذا السؤال العام ال
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 يمكن طالب خريج تخصص– 2-هل محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف -1
رطفوني. 

 
خصائي ا

 
داء دور المالحظ المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

يمكن طالب خريج تخصص  - 2-هل محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف -2
رطفوني. 

 
خصائي ا

 
داءدور الكاشف والمقيم المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

خريج تخصص  يمكن طالب - 2-هل محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف -3
رطفوني. 

 
خصائي ا

 
داءدور المعالج المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

 الفرضيات:
 الفرضية العامة:

رطفونيا من  - 2-محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف
 
يمكن طالب خريج تخصص ا

دوار المطلوبة من
 
داء اال

 
رطفوني.  ها

 
خصائي ا

 
 كا

 لفرضيات الجزئية:ا
يمكن طالب خريج تخصص  - 2-كويني الجامعي لجامعة سطيفمحتوى البرانامج الت   -1

رطفوني. 
 
خصائي ا

 
داء دور المالحظ المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

رطفونيا  - 2-محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف -2
 
يمكن طالب خريج تخصص ا

رطفوني. 
 
خصائي ا

 
داء دور الكاشف والمقيم المطلوب منه كا

 
 من ا

رطفونيا  - 2-ج التكويني الجامعي لجامعة سطيفمحتوى البرنام -3
 
يمكن طالب خريج تخصص ا

رطفوني. 
 
خصائي ا

 
داء دور المعالج المطلوب منه كا

 
 من ا

جرائية:   المفاهيم ال 
مجموعة من العناصر واإلجراءات المتكاملة المترابطة البرنامج التكويني)البرنامج التدريبي(: 
هداف والموضوع

 
ساليب التي تهدف المؤلفة من عدد من اال

 
نشطة المنظمة والمخططة واال

 
ات واال

رطفونيا في جامعة سطيف
 
معارف ومهارات وخبرات واتجاهات لكي   -2-إلى تزويد طالب تخصص ا

رطفونيين.
 
خصائيين ا

 
 تكون لهم القدرة على القيام بدورهم كا

خصائي االرطفوني متطلبات العمل:
 
دوار المطلوبة في العمل من اال

 
وهي دور  ونقصد بها اال

 المالحظ، دور الكاشف، ودور المعالج.
رطفونيا: 

أ
رطوفونيا هو ذلك العلم الذي يتناول ال

 
الدراسة العلمية لالتصال اللغوي وغير  علم اال

شكاله العادية والمرضية 
 
تك فل بمشاكل االتصال بصفة عامة تهدف إلى الاللغوي في مختلف ا

http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=7990
http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=7990
http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=7990
http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=7990
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واضطرابات الكالم واللغة بصفة خاصة وهذا كل من عند الطفل والراشد على السواء كما تهتم 
كذلك بكيفية اك تساب اللغة والعوامل المتدخلة في ذلك وتلعب دورا في التنبؤ والوقاية من 

رطقون13،ص2011االضطرابات اللغوية)محمد حولة ،
 
يا إلى تصحيح  ( .و منه تهدف اال

بنوعيها ) yazid haddad ; .2011االضطرابات التي تمس الصوت و النطق و الكالم و اللغة )
 ووجهيها الفهم والتعبير.المنطوقة والمك توبة،

همية الدراسة: 
أ
 ا
همية الدراسة من كونها مفيدة لجامعة سطيف -

 
وإدارتها من خالل توفير المعلومات  -2-تبرز ا

ن تضيفها 
 
ن تساعدها في تحسين نوعية التكوين من خالل التعديالت التي يمكن ا

 
التي يمكن ا

ر 
 
داء من هذه الدراسة التقييمية لبرنامج تكوينخريج تخصص ا

 
طفونيا من خالل قدرته على ا

ن يؤديها بعد تخرجه.
 
دوار التي من المفروض ا

 
 اال
حد  -

 
خيرة التي تعتبر ا

 
المنافسة العالمية ال تكون إال من خالل جودة اليد العاملة، هذه اال

جل 
 
جل التكوين فقط بل من ا

 
ال يكون تكوين الجامعة من ا

 
مخرجات الجامعة، لذا يجب ا

 د.نموذج التكوين المفي
محاولة إيجاد تعميمات عن البرامج التكوينية الجامعية ومدي استجابتها لمتطلبات سوق  -

 العمل.
هداف الدراسة:

أ
 ا
يمكنطالب خريج  - 2-معرفة ان كان محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف-

رطفوني.
 
خصائي ا

 
دوار المطلوبة منه كا

 
داء اال

 
 تخصص االرطفونيا من ا

يمكنطالب خريج  - 2-ن محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيفمعرفة ان كا-
رطفوني.

 
خصائي ا

 
داء دور المالحظ المطلوب منه كا

 
 تخصص االرطفونيا من ا

يمكنطالب خريج  - 2-معرفة ان كان محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف-
داء دور الكاشف والمقيم المطلوب  

 
رطفوني.تخصص االرطفونيا من ا

 
خصائي ا

 
 منه كا

يمكنطالب خريج  - 2-معرفة ان كان محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف-
رطفوني.

 
خصائي ا

 
داء دور المعالج المطلوب منه كا

 
 تخصص االرطفونيا من ا

 الدراسات السابقة والتعليق عليها:
ق التكوين هدفت هذه الدراسة التعرف على مدي تطاب: 2016دراسة مصطفى منصوري 

خصائي النفسي العيادي خالل دراسته الجامعية مع الممارسات العملية 
 
الجامعي الذي يتلقاه اال

 41في المؤسسات العملية في المؤسسات اإلستشفائية والصحية، وتكونت عينة الدراسة من 

http://saor.unblog.fr/2011/06/14/article-du-13062011-journal-elyawm/
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خصائيا تم اختيارهم بطريقة مقصودة من المؤسسات اإلستشفائية والصحية في كل من مدينة 
 
ا

ربع 
 
مستغانم ووهران، كما تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي واستبيان يحتوي على ا

محاور تم حساب ثباته بطريقة التجزئة النصفية، وتم االعتماد على اإلحصاء الوصفي من تكرارات 
 ونسب مؤوية في معالجة البيانات والتحليل والتفسير .

هم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 
كاديمي لطلبة علم النفس العيادي  ا

 
هي ضعف التكوين اال

خاصة في االختبارات وطرق العالج، ووجود هوة بين التكوين النظري والميداني، ونقص 
ثناء سنوات التدرج، ونقص في عدد المؤطرين.

 
 الممارسة وفترة التدريب ا

ة وهران ومستغانم، تمت هذه الدراسة على طلبة علم النفس العيادي وفي كل من مدينتعليق: 
رطفونيا في جامعة سطيف 

 
ما الدراسة الحالية فهي على طلبة اال

 
، من هذا ومن خالل هذا -2-ا

النوع من الدراسات يمكن الوصول إلى تعميمات حول مدى مناسبة البرامج التكوينية الجامعية 
ي تقييم تلك البرامج.

 
 الجزائرية لمتطلبات العمل ا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على (:2008-2007لبلوي )دراسة نرجس حمدي وخليل ا  
ردن لمسايرة التحديات المستقبلية المترتبة على استخدام 

 
درجة استعداد المعلمين في اال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الميدان التربوي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع 
( معلما 1798رس الحكومية والبالغ عددهم )المعلمين والمعلمات الذين يدرسون في ميدان المدا

ما عينة الدراسة فقد تكونت من )
 
ي بنسبة 360ومعلمة، ا

 
٪ من المجتمع 20( معلما ومعلمة ا

دوات جمع البيانات فقد تمثلت في: 
 
ما ا

 
صلي، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، ا

 
اال

ا المعلومات واالتصاالت في التدريس مقياس التحديات المستقبلية الناتجة عن تطبيق تكنولوجي
التي تواجه المعلمين. مقياس درجة استعداد المعلمين لمسايرة التحديات المستقبلية المترتبة 

 على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الميدان التربوي.
التحليل واعتمدت الدراسة على تحليل التباين والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في 

سفرت النتائج على ما يلي:
 
 اإلحصائي للبيانات، وقد ا

يتمتع المعلمون بدرجة استعداد عالية تمكنهم من مسايرة التحديات المستقبلية المترتبة على  -
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الميدان التربوي.

كاديمية استعدا  -
 
دوارهم المستقبلية كما لدى المعلمين على اختالف مستوياتهم اال

 
د عال لتقبل ا

ن هناك فروقا في درجة االستعداد ظهرت في 
 
تطرحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إال ا

رجعه الباحثين إلى 
 
مر ا

 
متغيري الجنس والخبرة لصالح الذكور وحديثي الخبرة على التوالي، ا

ردنية مواد دراسية ذات عالقة في برا
 
مر استحداث الجامعات اال

 
خيرة، اال

 
مجها في السنوات اال
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تاح للمعلمين حديثي التخرج فرص االحتكاك مع معطيات التكنولوجيا الحديثة من خالل 
 
الذي ا

 (.312  -294ص: –، ص 2008-2007هذه المواد) نرجس حمدي وخليل البلوي،
ن على الجامعة استحداث موادها الدراسية بحيث تكون هذه  -تعليق:

 
توصلت هذه الدراسة ا

 في محيط العمل.
 
 المواد تتناسب مع التغير الذي يطرا

دوار المستقبلية -
 
ن االستعداد لتقبل اال

 
كدت الدراسة ا

 
واالستعداد لها له عالقة كبيرة بمحتوى  ا

 البرامج التدريبية الجامعية، وهذا يعتبر منطلق الدراسة الحالية. 
عاله ساعدت على إثراء الجانب النظري للد

 
هميتها .*إن  النتيجتين ا

 
 راسة الحالية، واثبات ا

 متغيرات الدراسة:
I. :التدريب 

:يمثل مجموعة من النشاطات المدروسة، وتستهدف معارف خاصة من تعريف التدريب: .1
هداف 

 
فراد والجماعات مع محيطهم المهني االجتماعي، ويساهم في تحقيق ا

 
جل تكييف اال

 
ا

 (.Jean Fransois Dumais, 2003,p :68الفاعلية والتنظيم)

ن التدريب المهني " هو تلك الجهود المنظمة والمخطط لها لتزويد المتدربين 
 
ومنه يمكن القول ا

بمهارات ومعارف وخبرات متجددة، تستهدف إحداث تغييرات إيجابية مستمرة في خبراتهم 
دائهم حسب التطورات والتغيرات الحاصلة على 

 
جل تطوير ك فاءة ا

 
واتجاهاتهم وسلوكاتهم، من ا

 عملهم.مستوى  
ي عبارة عن الخواص  التدريب المهني وسوق العمل:

 
وسوق العمل هو عبارة عن مكان العمل، ا

صف بمعرفة تقنية  مامها شخص يت 
 
ن يقف ا

 
الفنية لمكان العمل، وإن  هذه الخواص تفترض ا

ي تحقيق هذا 
 
ن نتقدم يجب تحقيق ذلك، ا

 
ردنا ا

 
وتكنولوجية مناسبة تماما لهذا المكان، وإذا ا

 (.2006زن بين الخواص الفنية والمعرفة العلمية. ) سامح محمد،  التوا
وإن تطوير التقنيات وتحول التكنولوجيات في سوق العمل انجر  عنهما حاجيات جديدة من 

مزيان حنقال، 
 
(، حيث اختفت مهن وحرف وغيرها في 05، ص: 2003حيث الكم  والنوعية )ا

ها ظهور المخترعات الحديث )شبل بدران طريق االختفاء، وظهرت مهن وحرف جديدة اقتضت
خرون، 

 
هيالت جديدة في اليد العاملة 68، ص: 2001وا

 
(، وتظهر بسبب ذلك مالمح وتا

المؤهلة، الالزمة والضرورية لسير المؤسسات اإلنتاجية، التي تبقى دوما تحت ضغط وجوب 
قاومة داخل سوق التكيف ومراجعة نظامها اإلنتاجي، لتحافظ على قدرتها في المنافسة والم

 العمل اإلنتاجي والصناعي.
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جل ذلك، فإن نظام التدريب المهني هو كذلك مطالب بالتجديد والتطور ليصبح قادرًا 
 
ومن ا

داء لليد العاملة المؤهلة التي يدربها 
 
على التك فل بالحاجيات الجديدة من حيث مستوى اال

ه حاليا التدريب المنهي، إذ ويضعها في خدمة سوق العمل وتحت تصرفه، وهذا ما يعك ف علي
نجده يقوم بإدخال تعديالت وإصالحات في مناهجه وبرامجه، كما يقوم بتحديد التجهيزات 
صال  التقنية والتربوية وكذا برامج تدريب المدربين، مع إدخال التقنيات الجديدة لإلعالم واالت 

 في كل مراحل التدريب 
م
 
 (05، ص: 2003زيان حنقال،  وفيكل مستويات تسيير القطاع التدريبي. )ا

ثناء 
 
ك ثر مما تخفضها، تماما كما حدث ا

 
فالتطورات التكنولوجية سترفع من طلب اليد العاملة ا

ن 
 
ولى، فالتنقل من التكنولوجيا القديمة نحو التكنولوجيا الحديثة ال يمكن ا

 
الثورة الصناعية اال

قلم مع العمل 
 
الجديد، وبالتالي إذا لم تتخذ حاليا يتم  إال  إذا كان في حوزة العمال ك فاءات تتا

مام 
 
ن نكون في السنوات المقبلة ا

 
اإلجراءات الالزمة إلعادة تنظيم التدريب، فإننا نخشى ا

ي ضرر، 
 
معبئين بك فاءات قديمة ال فائدة منها، في الوقت الذي ال تعاني الجماعة المؤهلة من ا

صبح عامال
 
ن  التدريب ا

 
ساسيا في سوق العمل.فلقد توصل الخبراء الدوليين إلى ا

 
  ا

ن المعارف المتحصل عليها من التدريب المستمر ترفع         
 
فالتدريب يعد  وسيلة إستراتيجية، ال

خرى بارتفاع اإلنتاجية وتحقيق 
 
من المعرفة، وبالتالي الك فاءة الفردية، والتي تترجم هي اال

 خدمات جديدة.
 :خطوات بناء برنامج تدريبي .2
 
 
ول من دورة دريبية:"تحديد الحتياجات الت .ا

 
إن تحديد االحتياجات التدريبية يعتبر الطور اال

والسلوكات الخاصة بالعمال التي تحتاج إلى تطوير 
 
التدريب،حيث يساهم في معرفة الك فاءات ا

و تغيير")
 
 (Jean Fransois Dumais, 2003,p :67ا

تيجية المؤسسة لتدريب تمثل تحديد االحتياجات التدريبية الركيزة التي يقوم عليها رسم إسترا
هداف تسعى اإلستراتيجية إلى 

 
ن الحاجات التدريبية هي بمثابة ا

 
وتنمية مواردها البشرية، ال

 تلبيتها وتغطيتها
هداف التدريب .ب

أ
 :تحديد ا

ن تكون هناك رؤية واضحة بخصوص النتائج 
 
ي برنامج تدريبي ا

 
من الضروري قبل وضع ا

كن تعرف الوجهة التي تتجه إليها، فكيف ستعرف المطلوب الوصول إليها، حيث ٍانه إذا لم ت
نك قد وصلت؟

 
 ا
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كيد 
 
و كيف ستحدد الطريق الذي سوف تسلكه للوصول إلى تلك الوجهة؟ وينطبق ذلك بالتا

 
ا

وال.
 
هداف ا

 
 مثل هذه الدورات بتحديد اال

 
ن تبدا

 
نه ينبغي دائما ا

 
ية دورة تدريبية حيث ا

 
 على ا

عم سوف يتم تحديد هذه ا
 
ن يكون الشخص وفي الغالب اال

 
هداف،من حيث ما هو متوقع ا

 
ال

 العامل قادر على القيام به بعد عودته من الدورة التدريبية إلى مكان العمل.
هداف من عملية التدريب محددة قدر المستطاع، 

 
ن تكون اال

 
خرى، فٍانه ينبغي ا

 
"من ناحية ا

نه في حالة عدم حدوث ذلك، فسوف يكون من الصعب تقييم ما إذا 
 
كان قد تم تحقيق ذلك ال

نه يتم 
 
نه المساعدة في ضمان ا

 
هداف من شا

 
م ال، وعالوة على ذلك فٍان وضوح اال

 
هداف ا

 
هذه اال

شخاص المناسبين للبرامج التدريبية" )باري كشواي،
 
 ( 126-125ص:-، ص2006إخضاع اال

هداف تتضمن تحديد ما الذي ينبغي للمتدرب ٍاك تسابه وهي:
 
ن اال

 
ي ا

 
 ا

درب بإحاطته بالجديد من العلوم والمعارف المرتبطة بموضوعات تنمية معلومات المت -
دائه.

 
 ومجاالت معينة لتحسين ا

و التطبيقية بما  -
 
ٍاكساب المتدرب مهارات جديدة في مجال تخصصه لتنمية قدراته العملية ا

داء.
 
 يحقق ك فاءة وفعالية اال

و موافق  تطوير سلوكيات المتدرب وٍاتجاهاته وٍاك تسابه قيما وٍاتجاهات جديدة -
 
نحو مسائل ا

 معينة.

كبر. -
 
داء عمله الحالي بك فاءة ا

 
 إمداد المتدرب بمعلومات ومهارات جديدة لمساعدته على ا

حمد  -
 
عمال مستقبلية )ا

 
داء ا

 
إمداد المتدرب بمهارات معينة لتوفير القدرة على ا

خرون،40-39ص:-، ص2008الخطيب،
 
 (302، ص:2006، يوسف حجيم الطائي وا

هداف -
 
الخطوة الهامة والضرورية لبناء محتوى برنامج التدريب، عندما تكون  إن تحديد اال

هداف واضحة ومحددة بدقة ومبنية وفق ااٍلحتياجات التدريبية الفعلية، يكون بناء المحتوى 
 
اال

 سهل وثري ويسير في ااٍلتجاه الصحيح.
 تحديد محتوى البرنامج التدريبي: .ت

هد
 
ي برنامج تدريبي محتوى معين تحدده اال

 
اف التي سبق صياغتها في ضوء ااٍلحتياجات ال

التدريبية الدقيقة للبرامج، ويدور محتوى البرنامج التدريبي حول موضوعات معينة تحدد عادة 
 في النواحي التالية:
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 المعلومات والمعارف المتعلقة بالعمل ظروفالتنظيم. -

داء وتح -
 
ساليب التي يمكن ٍاستخدامها لتطوير اال

 
 سينه.المهارات والطرق واال

خرون، -
 
نماط السلوك وااٍلتجاهات التي يؤمل تنميتها )عبد الباري إبراهيم درة وا

 
، 2008ا
 ( 321ص:

ن يطبق وفق  -
 
وحتى يصل المحتوى للمتدربين بطريقة فعالة ويستفيد منه هؤالء يجب ا

ساليب ووسائل متنوعة تخدم هذا المحتوى.  
 
 ا

ساليب التدريب .ث
أ
 وهي على سبيل المثال ل الحصر :ا

سلوب المحاضرة _  
أ
ك ثرها شهرة، ويقوم ا

 
ساليب، وهو من ا

 
قدم اال

 
سلوب من ا

 
: يعتر هذا اال

سلوب في معظم البرامج التدريبية لصالحيته 
 
بإلقاء المحاضرة محاضرا واحدا، ويستخدم هذا اال

في إيصال المعلومات إلى المجتمعات الكبيرة من المتدربين وسرعته وٍانخفاض كلفته مقارنة 
ساليب  

 
خرون،باال

 
حمد الخطيب وا

 
خرى )ا

 
 ( 25، ص:2008اال

سلوب العصف الذهني: -
أ
سلوب على قيام المدرب بعرض المشكلة المعنية  ا

 
يعتمد هذا اال

سلوب 
 
رائهم بصورة سريعة، ودون تردد في التفكير، ويعتمد هذا اال

 
ن يقدموا ا

 
ل الدارسين ا

 
ويسا

راء يحرر الدارسين من 
 
فكار واال

 
ن العرض السريع لال

 
الجمود ويشجعهم على المشاركة، كما على ا

ثارها المدرب. )علي 
 
و المشكلة التي ا

 
راء الغزيرة ك فيل بتغطية جوانب الموضوع ا

 
ن وابال من اال

 
ا

 (.62، ص:  2003ربايعة محمد،  
سلوب البحث العلمي: -
أ
فكار والنظريات الجديدة  ا

 
فضل الطرق لتطبيق اال

 
يعد البحث من ا

سلوب التفكير العلمي
 
ساليب باعتماد ا

 
، وعن طريق البحث العلمي يتم تحديد فاعلية الطرق واال

 (.61، ص: 2005المستخدمة ومدى جدواها )هاني محمود مصطفى،  
سلوب المهام: -
أ
نشطة ذاتية، قصد تنمية قدراتهم الفكرية على االك تشاف ا

 
يمارس فيها المتدرب ا

شكالها: التمارين التطبي
 
عمال المخبرية، إعداد الذاتي والتطبيق وحل المشكالت، ومن ا

 
قية، اال

المالحظات والتقارير واالستطالعات الميدانية، إنجاز البحوث والعروض والواجبات المنزلية. 
 (207، ص:  1994)عبد اللطيف الفرابي،  

سلوب المؤتمرات: -
أ
فراد، تعقد وفقا لخطة منظمة ا

 
هوعبارةعنمقابلة لمجموعة صغيرة من اال

مشتركين فيها وذلك من خالل المشاركة الشفوية للمتدربين. وذلك بهدف تطوير المعرفة لل
 (683، ص:  2008)محمد الصيرفي،  
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ساليب التدريب لها هدف واحد وهو تنمية وتعديل السلوك بغية رفع 
 
ن ا

 
*ويمكن القول إن رغم ا

ن المدرب يقوم باختيا
 
ساليب تختلف، حيث ا

 
ن هذه اال

 
داء وبالتالي زيادة اإلنتاج، إال ا

 
ر ك فاءة اال

هداف المرسومة للبرنامج التدريبي.
 
سرع في تحقيق اال

 
نسب واال

 
مثل واال

 
سلوب الذي يراه اال

 
 اال

تي يوضح بعض من هذه الوسائل:  ج.  وسائل تنفيذ التدريب:
 
 واال

داة هامة في التدريب وتصلح عندما تكون وسائل الشرح مثبتة في السبورة المغناطيسية: -
 
وهي ا
سطح السبورة، وتعتبر هذه السبورة اقتصادية إذا كان لها وجه ظهورها قطع معدنية لتلتصق ب

خر حيث يمكن استعمالها في عمل الرسومات والخرائط والجداول والرسوم البيانية التي توضح 
 
ا

فت السيد عبد الفتاح،  
 
دائية )را

 
 .(120، ص:  2001مقدار الطاقات اإلنتاجية واال

ك ثرة في المدارس والجامعات، والمعاهد العليا، تتواجد السبورة العادية بالسبورة العادية: -
حسن استخدام مادة الطباشير 

 
فضل وسائل العرض المرئي التقليدية إذ ا

 
ن من ا

 
وتعتبر لحد اال

فت السيد عبد الفتاح،  
 
 .(121، ص:  2001)را
يوزع ك ثير من الشركات نشرات مطبوعة على العاملين والموظفين تتضمن النشرات المطبوعة: -

ليمات والمعلومات الالزمة عن مؤسسة العمل وما فيها من جوانب ينبغي معرفتها، بعض التع
نها 

 
غلبية من العمال يهمل قراءتها، وا

 
ن اال

 
نه يمكن تكرار قراءتها، وعيبها ا

 
وميزة هذه النشرات ا

 (.56، ص:  1996تحتاج إلى حفز مستمر على قراءتها )كامل محمود عويضة،  
تي بعد

 
ساليب تقديم المحتوى   *وإن  المرحلة التي تا

 
هداف والمحتوى ووسائل وا

 
تحديد كل من اال
 التدريبي هي مرحلة تنفيذ البرنامج التدريبي.

جراءات التقويم: وتهدف عملية التقويم إلى التعرف على مدى ما تم تنفيذه من برنامج   ح. تحديد ا 
ما يحتاجونه،  التدريب وهل تم بالكامل، وهل كان الوقت كافيا، وهل حصل المتدربين على

م إيجابية 
 
وهل هناك انحرافات في النتائج عن برنامج التدريب، فإذا كان هناك انحرافات سلبية ا

فالبد من تشخيص هذه االنحرافات وتحديدها وحجم االنحرافات في تنفيذ البرنامج عن البرنامج 
سباب الفعلي، وعن مدى ما قدمه البرنامج لكل ما لزم للمتدربين، وذلك للوقوف عل

 
ى ا

جل اتخاذ القرارات الالزمة 
 
سباب ونتائج التدريب من ا

 
االنحرافات، ومن ثم تحليل هذه اال

ي باستبداله ببرنامج 
 
و كليا ا

 
والمناسبة إلعادة النظر في البرنامج التدريبي وذلك بتعديله جزئيا ا

هداف المنشودة من التدريب 
 
ك ثر فاعلية وك فاءة، وبما ينسجم مع اال

 
و ا
 
فضل ا

 
خر ا

 
والتي سبق ا

و التقويم، تقويم 
 
ن تم تحديدها قبل وضع البرنامج وقبل تنفيذه وتتضمن عملية التقييم ا

 
وا

ي هل تم تحديد االحتياجات التدريبية وما إلى ذلك
 
يضا قبل التنفيذ ا

 
 .البرامج التدريبية ا
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ة حسب االحتياجات التدري مر * ومنه القول إن البرامج التدريبية تحتاج إلى تعديل كل مر 
 
بية، اال

الذي يتطلب مرونة في التعامل مع هذه البرامج، واالستمرارية في تطبيق التدريب بغية إثراء 
جل تكيف العامل 

 
وتجديد خطوات العاملين، وتنمية معلوماتهم وتعديل سلوكهم، وهذا من ا

 مع عمله.
II. :االرطفونيا 

رطفوني: .1
أ
دوار المختص ال

أ
ساسية في:ا

 
 تتمثل وبصورة ا

 
 
وذلك من خالل القيام بمالحظة السلوك العام الحالة وبصورة خاصة السلوك :  دور المالحظ .ا

اللغوي، وهذا بمعنى استعماله للغه بجميع مستوياتها )الصوتي،المرفولوجي،التركيبي،الداللي 
رطفوني 

 
وكذا البرغماتي ( كما ال ننسى مظاهر التواصل المختلفة لديه ،كما يمكن للمختص اال

و ما يسمى بالميزانية مالحظة عالمات حول ال
 
نمو وهذا عند قيامه بجمع المعلومات ا

رطفونية:من خالل مالحظة اضطرابات 
 
اال

 Gaillard,Laurie etحركية،حسية،التواصل،السلوك،العالئ قية،ظهوراللغة )
Guiet ,Cloé ,2014) 

دوات واالختبارات  دور المقيم والكاشف والمشخص .ب
 
:وهذا باالعتماد على مجموعة من اال

ي على جوانب القصور عند المفحوص وإن كان ذلك المظهر ،وال 
 
 يقتصر على الجوانب السلبية ا

الرئيسي من الفحص ،و إنما على الجوانب االيجابية وقدراته وذلك بالعرف عليها و تحليلها 
وماتقتضيه هذه العملية من تقديم معلومات عن االضطراب من جهة للمفحوص بصورة مكيفة 

خالقيات المهنة:احترام  حسب الحالة )السن
 
مر الذي تقتضيه ا

 
،المستوى الثقافي ...إلخ(اال

خرين ،الذين يتعاملون مع 
 
خرى ،للمختصين اال

 
المفحوص،سرية المعلومات، ومن جهة ا

 (.51الحالة )لعيس إسماعيل ،دس،ص

ولياء 
 
رطفوني كذلك على مالحظات اال

 
باإلضافة إلى مالحظات المختص، يعتمد المختص اال

قار 
 
ساتذة، كل المعلومات التي يتحصل عليها المختص واال

 
ب لتقييم الحالة وكذلك المعلمين واال

دوات االختبارات وكذا من الذين يتعاملون مع المفحوص سواء بصورة 
 
رطفوني باالعتماد على ا

 
اال

و غير مباشر تعتبر مهمة وضرورية لتقييم جيد للحالة ومنه التشخيص الدقييق لها.
 
 مباشرة ا
خرى في الحالة تساعد في كما قد ي

 
خرى لتقييم جوانب ا

 
وجه المختص الحالة إلى اختصاصات ا

ذن 
 
نف ا

 
وضع تشخيص دقيق لما يعانيه المفحوص وتساعده في عملية التك فل كطبيب اال

ن اللغة عملية 
 
عصاب، مختص نفساني ...... بالنظر إلى ا

 
طفال طبيب اال

 
حنجرة، طبيب اال
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ساس عصبي بيولوجي وتتوقف على السالمة العضوية معرفية معقدة نظرا لطابعها التج
 
ريدي ولها ا

 والوظيفية وكذا النفسية.
رطفوني والهدف الرئيسي لعملية دور المعالج .ت

 
خيرة من خطوات التدخل اال

 
: وتعتبر الخطوة اال

رطفوني لبناء خطة عالجية 
 
المالحظة والكشف والتقييم وبعد التشخيص يعتمد المختص اال

ضطراب المشخصة وكذا باالعتماد على الجوانب االيجابية لتحسين الجوانب تتماشى ومظاهر اال 
 السلبية في سلوكه التواصلي واللغوي بصورة خاصة.

رطفوني على مجموعة من الوسائل والتقنيات في عملية العالج والتي يتم 
 
ويعتمد المختص اال

دوات واالختبارات بناءها باالعتماد على جميع المعلومات التي جمعها حول المفحوص بم
 
ختلف ا

خير وحتى 
 
التقييمية والتشخيصية المعرفية والعصبية وكذا مختلف الفحوصات المكملة، وفي اال

وال من تتبع تكوينا 
 
دوار المنوطة له،عليه ا

 
رطفوني من القيام بمختلف اال

 
يتمكن المختص اال

 نظريا وتطبيقيا بمعنى ميدانيا متنوعا مطوال ومعمقا.
ربع سداسيات ومقياس في سداسي :المسار التكويني .2

 
رطفوني خالل ا

 
يستمر التكوين اال

 الثاني، ويكون على الشكل التالي:

رطفونيا خالل السداسي الثاني مقياس مدخل إلى 
 
ولى جذع مشترك تدرس اال

 
بالنسبة للسنة ا
رطفونيا بهدف 

 
هميته في الحياة اإلنسانية.  كما اال

 
هدافه وا

 
تعريف الطلبة بماهية التخصص وا

خرى ذات العالقة وكذا مجاالت تطبيقها.
 
 يتعرف على عالقتها بالعلوم اال

رطفونيا ك تخصص مستقل وذلك بقسم علم النفس وعلوم 
 
وخالل السنة الثانية والثالثة تدرس اال

ساسية وحدات 
 
رطفونيا، وينقسم التكوين إلى ثالث وحدات: وحدات التعليم اال

 
التربية واال

 عليم االستكشافيةالتعليم المنهجية وحدات الت
 الجانب الميداني للدراسة:

حصائية. ساليب المعالجة ال 
أ
جراءات المنهجية وا  ال 

 مجالت الدراسة: .1
 
 
رطفونيا المجال المكاني .ا

 
:تمت الدراسة في كلية العلوم االنسانية واالجتماعية تخصص ا

 .2جامعة سطيف  
 . 2022: مارس  المجال الزمني للدراسة .ب
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رطفونيا ل م د، والذين هم  :اقتصرت هذهالمجال البشري  .ت
 
الدراسة على خريجي تخصص ا

ولى ماستر.
 
ن يدرسون السنة ا

 
 اال

 146طالب تم اختيارهم من مجتمع احصائي قدره  73عينة الدراسة: وبلغ عددهم    .2
ي بنسبة  

أ
ضافة الى  %  50طالب، ا  طالب تم حساب الثبات من خالل استجاباتهم.  20، بال 

 الدراسة، تم االعتماد على المنهج الوصفي  ونظرا لطبيعةالمنهج المستخدم: .3
داة جمع البيانات:   .4

أ
 تم توزيع استبيان يتضمن ثالث محاور: ا

ول:
أ
والمتعلق بدور المالحظ. ويعالج  .1.2.3.4.5.6.7 33 10.يحتوي على البنود المحور ال

ولى.
 
 الفرضية الجزئية اال

 32. 34 36. : يحتوي على البنودالمحور الثاني
،ويعالج دور الكاشف والمقيموالمتعلق ب8.9.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22

 الفرضية الجزئية الثانية.
والمتعلق بدور 23.24.25.26.27.28.29.30.31.35 37: يحتوي على البنودالمحور الثالث

 المعالج. ويعالج الفرضية الجزئية الثالثة.
 الشروط السيكومترية لستبيان الدراسة:

 وقد تم االعتماد على صدق المحتوى، من خالل المحكمين:ن:صدق الستبيا

نه تم حساب صدق كل البند وفق المعادلة:
 
 كما ا

ن ص م =الصدق=

2

2
ع

ع
ع

و
−

(Muchinsky, 1983,p:178) 

ن البند يقيس السلوك المراد قياسه-حيث: 
 
 ع و=عدد المحكمين الذين اعتبروا ا

 03ع=عدد المحكمين اإلجمالي وهو :-
 0,78وبعد جمع صدق البنود وقسمتها على عدد البنود نجد الصدق يساوي:

ن احتماالت اإلجابة على البنود ليست ثنائية، تم  االعتماد في حساب معامل ثبات  الثبات:
 
بما ا

 التي تصلح في حالة االختيار من متعدد وصياغتها كالتالي:   Crombachاالستبيان على  

 (172، ص: 1998الرحمن،    سعد عبد)  
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 بندا.  36حيث: ن = عدد البنود =  

 ك = التباين الكلي لالستبيان.2ع  

ننا نحسب تباين كل بند من الدرجات في هذا البند  2مج ع
 
ب: مجموع تباين البنود، بمعنى ا

 وفق المعادلة:

 

=   ²ع

)(

1-ن
نس مج

س مج
2

2

−

 

 

 ثم نوجد مجموع هذه التباينات.

 تحيث: س: الدرجا

فراد العينة =     
 
فراد.  20ن: عدد ا

 
 ا

 كرونباخ: حساب     -

α = 0.87   الستبيان ثابت 

حصائية: النسب الموئية. .5 ساليب ال 
أ
 ال

 عرض النتائج: .6
يمكن طالب خريج  - 2-هل محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف-سؤال الدراسة: 

خص
 
دوار المطلوبة منه كا

 
داء اال

 
رطفونيا من ا

 
رطفوني. تخصص ا

 
 ائي ا

يمكن طالب خريج  - 2-محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيفالفرضية العامة:
رطفوني

 
خصائي ا

 
دوار المطلوبة منه كا

 
داء اال

 
رطفونيا من ا

 
 تخصص ا

  
أ
ولى:  –ا

أ
 معالجة الفرضية الجزئية ال

تخصص  يمكن طالب خريج - 2-محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيفالفرضية:
رطفوني

 
خصائي ا

 
داء دور المالحظ المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

 المحور 
ول
 
 اال

 المجموع مفردات المجتمعتوزيع استجابات  

 ال نوعا ما نعم

 73 13 40 24 المالحظة
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32,88% 54,79% 17,81% 

ول01الجدول رقم )
 
 ( يمثل استجابة افراد العينة على المحور اال

ن 
 
ي بنسبة  40يتضح من الجدول ا

 
يستطيعون القيام بدورهم كمالحظين وذلك %54,79طالب ا

ما
 
ي بنسبة 24نوعا ما فقط، ا

 
يستطيعون القيام بدور المالحظ بصورة جيدة،  % 23,88طالب ا

ي بنسبة    13واما البقية اليستطيعون القيام بهذا الدور حيث بلغ عددهم  
 
، ورغم %  17,81طالب ا

دا
 
مر بشكل جزئي وعليه تمكن خريج تخصص االرطفونيا من ا

 
ن اال

 
يمكن ء دور المالحظ إال ا

ولى القائلة
أ
نه تم رفض الفرضية الجزئية ال

أ
:محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة القول ا
خصائي  - 2-سطيف

 
داء دور المالحظ المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
يمكن طالب خريج تخصص ا

رطفوني
 
 ا

 معالجة الفرضية الجزئية الثانية: –ب  
يمكن طالب خريج تخصص  - 2-محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيفالفرضية:

رطفوني
 
خصائي ا

 
داء دور الكاشف والمقيم المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

 المحور 
 الثاني

 المجموع مفردات المجتمعتوزيع استجابات  

 ال نوعا ما نعم

الكشف 
 والتقييم

14 
19,18% 

27 
36,99% 

36 
49,32% 

73 

فراد العينة على المحور الثاني.02الجدول رقم )
 
 ( يمثل استجابة ا

ن 
 
ي بنسبة  36يتضح من الجدول ا

 
اليستطيعون القيام بدورهمككاشفين، في %49,32طالب ا

قل لالستجابات على البدائل نوعا ما ثم نعم ب 
 
بنسب  14طالب و 27المقابل كانت النسبة اال

نه تم رفض الفرضية الجزئية الثانية تيب،على التر  % 19,18و% 36,99مئوية 
أ
ومنه يمكن القول

يمكن طالب خريج تخصص  - 2-: محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيفالقائلة
رطفوني

 
خصائي ا

 
داء دور الكاشف والمقيم المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

 معالجة الفرضية الجزئية الثالثة:  –ت  
يمكن طالب خريج تخصص  - 2-تكويني الجامعي لجامعة سطيفمحتوى البرنامج الالفرضية:

رطفوني
 
خصائي ا

 
داء دور المعالج المطلوب منه كا

 
رطفونيا من ا

 
 ا

 المحور 
 الثالث

 المجموع مفردات المجتمعتوزيع استجابات  

 ال نوعا ما نعم
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 11 معالج
8,03% 

19 
26,02% 

47 
64,38% 

73 

فراد الع03الجدول رقم )
 
 ينة على محور الثالث.( يمثل استجابة ا

ن 
 
ي بنسبة  47يتضح من الجدول ا

 
ال يستطيعون القيام بدورهمكمعالجين، %64,38طالب ا

داء كل من دور 
 
ي فيما يخص عدم القدرة من ا

 
خرى ا

 
دوار اال

 
وهي نسبة كبيرة مقارنة مع اال

ما
 
ي بنسبة  19المالحظ والكاشف، ا

 
ما، يستطيعون القيام بدور المعالجنوعا  % 26,02طالب ا

ي بنسبة   11واما البقية والتي تستطيع القيام بهذا الدور بلغ عددها  
 
 طالب ا

نه تم رفض الفرضية الجزئية الثالثةالقائلةوهي قليلة جدا،  % 8,03
أ
: ومنه يمكن القول ا
رطفونيا من  - 2-محتوى البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف

 
يمكن طالب خريج تخصص ا

داء دور المعالج الم
 
رطفونيا

 
خصائي ا

 
 طلوب منه كا

 . تفسير النتائج:7
ن الفرضية البحثية لم تتحقق والقائلة: *

أ
محتوى من خالل النتائج السابقة يمكن القول ا
داء  - 2-البرنامج التكويني الجامعي لجامعة سطيف

 
رطفونيا من ا

 
يمكن طالب خريج تخصص ا

رطفوني
 
خصائي ا

 
دوار المطلوبة منه كا

 
 اال

ن خر
 
دواره بالترتيب التالي كمالحظ بنسبة ومن المالحظ ا

 
رطفونيا يستطيع القيام با

 
يج تخصص ا

 مئوية تقدر 
، ثم كمعالج بنسبة %19,18، وهذا نوعا ما فقط، ثم ككاشف بنسبة مئوية قدرها54,79%

ي كلما تطلب دوره التطبيق والممارسة وجد هذا الخريج %8,03مئويةقدرها
 
على الترتيب، ا

دائه
 
 صعوبة في ا
رطفونيا يتلقى النظري فيستطيع القيام بدوره ويمكن 

 
ن الطالب في تخصص اال

 
تفسير هذا ا

 في محيط 
 
نها ال تتناسب مع التغير الذي يطرا

 
و ا
 
كمالحظ لكن بدرجة متوسطة كونه غير كاف ا

ن مايتم 
 
ن ما يتلقاه الطالب خالل تكوينه هو كم من المعلومات المعيارية بمعنى ا

 
العمل،كما ا

ن كل حالة تقديمه هو عن ا
 
ك ثر شيوعا لكن ما هو موجود في الواقع وكما هو معروف ا

 
لحاالت اال

ن الحاالت التي سيتعرض لها الطالب في ميدان العمل لن تكون 
 
هي حالة خاصة بمعنى ا

بالضرورة مشابهة للتي تم دراستها ، فهو يتعامل مع حاالت ليست متجانسة مائة بالمائة،وهذا 
مر توصلت إليه دراسة ن

 
ن على 2007رجس حمدي وخليل البلوي سنة اال

 
حيث توصلت إلى ا

 في 
 
الجامعة استحداث موادها الدراسية بحيث تكون هذه المواد تتناسب مع التغير الذي يطرا
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دوار 
 
ن االستعداد لتقبل اال

 
كدت على ا

 
محيط العمل ومع ما هو موجود فيه، وا

 مج التدريبية الجامعية.واالستعداد لها له عالقة كبيرة بمحتوى البرا المستقبلية
ن هذا النظري يحتاج إلى جانب تطبيقي 

 
ما قيام الخريج بدوره ككاشف وكمعالج ضعيفة كون ا

 
ا

ي إلى تربصات، نعم هم يقومون بذلك لكن مدته قصيرة جدا ف
 
يوما   15ساعة خالل    45ميداني ا

كاديمي غير كافية إطالقا، وهذا ماتوصلت إليه دراسة مصطفى منصوري إلى ضعف التكوي
 
ن اال

لطلبة علم النفس العيادي خاصة في االختبارات وطرق العالج، ووجود هوة بين التكوين 
ثناء سنوات التدرج.

 
 النظري والميداني، ونقص الممارسة وفترة التدريب ا

 توصيات الدراسة:
- 

 
 على الجامعة استحداث موادها الدراسية بحيث تكون هذه المواد تتناسب مع التغير الذي يطرا

 في محيط العمل.
ن تركز على التربصات الميدانية.-

 
 على الجامعة ا

على الجامعة تفعيل العقود واالتفاقيات مع القطاعات العامة والخاصة حتى ال يتعرض الطلبة -
المتكونين إلى الرفض وعدم استقبالهم وكذا حتى يتمكن الطلبة من إجراء التربصات بصورة 

 مستمرة ولفترة طويلة.
دوات وحتى قاعات خاصة مجهزة في شكل عيادة توفير  -

 
الجامعة للوسائل واالختبارات وكذا اال

وهذا حتى يتمكن الطلبة من اجراء تطبيقات افتراضية قريبة للواقع.كما هو موجود في بعض 
 الجامعات وبالنسبة لبعض التخصصات )المختبرات العلمية في التخصصات العلمية(.

 قائمة المراجع :
حمد الخط-
 
(، تصميم البرامج التدريبية للقيادات 2008يب،عبدهللا زامل العنزي، )ا

ردن.1التربوية،عالم الك تب الحديثة، ط
 
 ، اال

مزيان حنقال، )-
 
 (، الدليل المنهجي في التكوين المهني، دار هومة، الجزائر.2003ا
 ، القاهرة، مصر.2(، إدارة الموارد البشرية،دار الفاروق، ط2006باري كشواي، )-
فت السيد عبد الفتاح،)-
 
(،سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشرية،دار الفكر 2001را

 ، القاهرة.1العربي، ط
(، إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي 2008عبد البارئ إبراهيم درة، زهير نعيم الصباغ،)-

 ، عمان.1والعشرين، منحى نظمي، دار وائل، ط
، بيروت، 1(، علم النفس الصناعي، دار الك تب العلمية، ط1996كامل محمد محمد عويضة، )-

 لبنان.
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حمد السيد،)-
 
(، العولمة ورسالة الجامعة رؤية مستقبلية، الدار المصرية 2002لمياء محمد ا
 ، القاهرة.1اللبنانية، ط

داء العاملين،مؤسسة حورس الدولية، ط2008محمد الصيرفي، )-
 
، 1(، قياس وتقويم ا

 ر.اإلسكندرية، مص
ردن لمسايرة التحديات 2011نرجس حمدي وخليل البلوي، )-

 
(، درجة استعداد المعلمين في اال

المستقبلية المترتبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الميدان التربوي، 
ردنية.38دراسات العلوم التربوية، كلية التربية،المجلد  

 
 ، الجامعة اال

 ، عمان.1(، بناء برنامج تدريبي، دار جرير، ط2005هاني محمود مصطفى، )-
خرون، )-

 
(، إدارة الموارد البشرية،مدخل إستراتيجي متكامل، دار 2006يوسف حجيم و ا

 ، عمان.1الوراق، ط
Jean Fransois Dumais,(2003) ,guide de gestion des ressources humaines : 
destiné aux entreprises de technologie de l’information, TECHNICO 
Muchinshy, (1983), psychology applid work an introduction to industrial and 
organization psychology,mining project. 

 استبيان الدراسة:-المالحق: 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -2-دباغين سطيف  جامعة محمد لمين 

 الطالب )ة( الكريم )ة(ا
خريج - البرامج التكوينية الجامعية في ظل متطلبات سوق العملفي إطار إجراء دراسة حول "
رطفونيا نموذجا

أ
رائكم حول هذا التكوين الذي تلقاه الطلبة نضع -تخصص ال

 
" وبهدف جمع ا

ن تجيبوا على عباراتها
 
ملين ا

 
يديكم هذه االستمارة ا

 
بما ترونه مناسبا من خالل اختياركم  بين ا

ال( بوضع عالمة )+( في المكان  -نوعا ما -لبديل واحد فقط من البدائل الثالثة المدرجة ) نعم
 المناسب. 

 نشكركم مسبقا على حسن تعاونكم في خدمة البحث العلمي.

رقم 
 البند

 ل نوعا ما نعم هل مكنك التكوين الجامعي الذيتلقيته من:

    ن من مالحظة السلوك العام للحالةالتمك 01
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    مالحظة طريقة التواصل التي تستخدمها الحالة 02

    مالحظة السلوك اللغوي للحالة 03

مالحظة الجوانب االيجابية للسلوك اللغوي  04
 للحالة

   

    مالحظة الجوانب السلبية للسلوك اللغوي للحالة 05

    لدى الحالة مالحظة اعراض االضطراب اللغوي   06

    مالحظة كيفية تعاملك مع الحالة 07

    التمكن من كسب ثقة المفحوص 08

    التسيير الجيد للمقابلة  09

رطفوني   10
 
    االتسام بمواصفات المختص اال

التمكن من تقنيات تقييم القدرات التواصلية  11
 للمفحوص

   

    التعرف على مستويات النمو للمفحوص 12

الحكم من وجود اختالف بين المفحوص  13
 والحاالت الطبيعية

   

التعرف على الحاالت التي تستلزم فحوصات  14
 مكملة

   

التعرف على طبيعة الفحوصات المكملة الالزمة  15
 لكل حالة

   

    القدرة على تحليل مدونة الخاصة بالمفحوص  16

17  
 
    رطفونيالقدرة على استخدام اختبارات التقييم اال

رطفوني 18
 
    التمكن من استخدام اختبارا الفحص اال

عراض لالضطراب 19
 
    التشخيص الدقيق وفق اال

سباب لالضطراب 20
 
    التشخيص الدقيق وفق اال

التشخيص الفارقي الدقيق لالضطراب  21
 واالضطرابات المشابهة 

   

    تحديد االضطرابات المصاحبة لالضطراب الرئيسي  22
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    بناء خطة عالجية تتماشى ومظاهر االضطراب 23

التمكن من خطوات التك فل باضطرابات الصوت  24
شكالها

 
 بمختلف ا

   

التمكن من خطوات التك فل باضطرابات النطق  25
شكالها

 
 بمختلف ا

   

التمكن من خطوات التك فل باضطرابات الكالم  26
شكالها

 
 بمختلف ا

   

ل باالضطرابات اللغوية التمكن من خطوات التك ف 27
شكالها

 
 النمائية بمختلف ا

   

التمكن من خطوات التك فل باضطرابات التعلم  28
شكالها

 
 النمائية بمختلف ا

   

التمكن من خطوات التك فل باالضطرابات اللغوية  29
شكالها

 
 المك تسبة بمختلف ا

   

التمكن من خطوات التك فل باالضطرابات  30
شكالها  النمائية الشاملة بمختلف
 
 ا

   

التمكن من خطوات التك فل باإلعاقات بمختلف  31
شكالها

 
 ا

   

رطفوني  32
 
التمكن من تقمص شخصية المختص اال

 في فترة وجيزة
   

هداف المسطرة  33
 
سئلة تتماشىواال

 
التمكن من بناء ا

 لكل حالة 
   

التمكن من اإلطار النظري لمختلف االضطرابات  34
 التواصلية واللغوية

   

التمكن من تقييم مختلف الجوانب المعرفية  35
 للمفحوص

   

    التك فل بمختلف االضطرابات المعرفية للمفحوص 36

رطفونية  37
 
دوات اال

 
    التمكن من استخدام مختلف اال

 



 المركز الديمقراطي العربي
 مر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  المؤت

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

539 

 

 
 

« Statut  de l’orthophoniste  de santé publique en Algérie »  
رطوفوني  ل »

أ
طار المهني للمختص ال لصحة العمومية في الجزائر"ال   

, Algérie  -Université d’Alger2 -El Kacem Saâd allah Dr Ghezal Lilia, Abou 
 
Introduction :  
  Le mot  orthophonie est apparu en 1830 par le Dr Marc Colombat (1797-1851) et le 
premier centre de formation d’orthophonie est créé en 1955 en France. L’orthophonie est 
de racine grecque, qui veut dire « correction de la voix ». Le mot est répandu au Canada et 
en France. Cependant, la Belgique utilise le mot logopède, c’est-à-dire « éducation de la 
parole ». Désormais, l’orthophonie s’est imposée comme une discipline indispensable dans 
le domaine médical et d’apprentissage, concernant le langage. 
L'orthophonie a pour objectif : la correction des troubles affectant la voix, l'articulation, le 
langage oral et écrit par des techniques de rééducation. On citera, par exemple, les troubles 
du langage ; le retard d'acquisition du langage oral ; les perturbations d'acquisition liées à 
un déficit sensoriel (surdité, hypoacousie) ou neurologique (infirmité motrice cérébrale, 
aphasie, dysarthrie, apraxie, agnosie) ; bégaiement ; difficulté dans l'acquisition du langage 
écrit (dyslexie, dysorthographie), les troubles de la voix : fatigue vocale professionnelle ; 
rééducation après intervention sur le larynx ; les troubles d'articulation (sigmatismes, 
chuintement, rhinolalies) ou dus à des malformations congénitales (fentes labio-palatines), 
les dyspraxies fonctionnelles ou organiques.  
La recherche présentée vise  à étudier  les champs  d’intervention des orthophonistes  de 
santé publique dans les différents services hospitaliers,  Elle est aussi pour fonction 
d’analyser la  réglementation  de l’exercice et de formation de l’orthophonie en Algérie   
(Statut  de l’orthophoniste  de santé publique). 
1-donnée générales : le statut  de l’orthophoniste  de santé 
1-1-Définitions de la santé publique : 
Définir la santé publique est complexe, car ce domaine ne dispose pas d’une définition 
admise de tous. Il a donné naissance à une spécialité médicale qui n’est pas, comme la 
plupart des spécialités médicales, centrée sur une approche par pathologies et organisée 
autour du malade. Son champ est plus large, elle intègre les notions de prévention, de 
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promotion de la santé, d’appréciation des risques pour la santé, de mesures des pathologies, 
de définition de politiques publiques de santé et d’organisation des soins et du système de 
santé. La santé publique concerne des populations, l’ensemble des citoyens et non pas 
seulement l’individu ou une personne malade, ce qui a amené certains à la qualifier de 
médecine des populations. Elle n’est pas non plus coupée du champ de la clinique car elle 
s’intéresse aux notions d’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie, les soins 
constituant une composante essentielle et à part entière de la santé publique (François 
Bourdillon et autres , 2016). 
Depuis sa constitution en 1948, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit 
la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Pour être en bonne santé, il faut que 
les besoins nutritionnels, sanitaires, éducatifs, sociaux et affectifs soient satisfaits.   L’OMS, 
en 1952, en donne la définition suivante : « La santé publique est la science et l’art de 
prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et 
physique des individus, par le moyen d’une action collective concertée visant à : 

• assainir le milieu ; 

• lutter contre les maladies ; 

• enseigner les règles d’hygiène personnelle ; 

• organiser des services médicaux et infirmiers en vue d’un diagnostic précoce et du 
traitement préventif des maladies ; 

• mettre en œuvre des mesures sociales propres à assure à chaque membre de la 
collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé »( Sylvie 
Robillard, 2014). 

L’OMS définit la santé publique comme la science et l’art de prévenir les maladies, de 
prolonger la vie et d’améliorer la santé physique et mentale à un niveau individuel et 
collectif. Le champ d’action de la santé publique inclut tous les systèmes de promotion de 
la santé, de prévention des maladies, de lutte contre la maladie (médecine et soins) et de 
réadaptation. La santé publique est aussi une question sociale : les maladies ont une 
histoire et une influence sur la société, toutes les catégories de la population n'ont pas le 
même rapport à elles, et les politiques sanitaires diffèrent selon les pays. 
1-2- donnée générales sur la profession d’orthophonie :  

https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7ois-Bourdillon--12371.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7ois-Bourdillon--12371.htm
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9/136286
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1-2-1- définition de l’orthophonie :  
Le terme d’« orthophonie » vient du grec ortho qui signifie « droit », « régulier », et de 
phonos qui signifie « son », « voix ». Ce mot composé apparaît pour la première fois en 
France en 1829, lorsque le docteur Colombat ouvre à Paris l’Institut orthophonique de 
Paris, destiné au traitement du bégaiement. À cette époque on essaie de traiter 
essentiellement ce trouble et les « vices de la parole » : on pourra apprécier l’écart qui 
sépare cette définition très réductrice de la conception et la définition actuelles de 
l’orthophonie. 
Tout le monde connaît en outre les méthodes d’éducation de l’enfant sourd mises au point 
par l’abbé de l’Épée (1712-1789), et les tentatives expérimentales du docteur Itard pour 
donner un langage à Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron, histoire merveilleusement 
racontée dans le film de François Truffaut. 
Au milieu du XIXe siècle des neurologues (discipline médicale en pleine expansion) 
décrivent pour la première fois des observations de difficultés d’apprentissage de la lecture 
et des pertes de l’usage du langage et de la parole à la suite de traumatismes crâniens et 
d’attaques cérébrales (Jean-Marc Kremer & Emmanuelle Lederlé  , 2020). 
Au sens étymologique, l’orthophonie est l’articulation, sans défaut, d’une langue. Mais ce 
terme est plus fréquemment employé dans l’expression « rééducation orthophonique », 
qui a pour visée de corriger les troubles de l’articulation et qui recouvre la rééducation de la 
voix, de la parole, du langage oral et écrit. L’orthophoniste est donc un thérapeute qui 
prend en charge les troubles de la communication orale et écrite, chez l’enfant, l’adolescent, 
la personne adulte ou vieillissante, dans un but de prévention et de réadaptation, de  
remédiation. 

L’orthophoniste entreprend une rééducation après avoir réalisé un bilan (évaluation des 
troubles) sur prescription médicale. À la suite de ce bilan, et en fonction du diagnostic 
établi, il fait une demande d’entente préalable au service médical de l’organisme 
d’assurance-maladie de l’assuré, et ce en fonction de la nomenclature des actes. À ce titre, il 
travaille donc en liaison avec les médecins généralistes ou spécialistes : oto-rhino-
laryngologistes, pédiatres, psychiatres, neurologues, médecins de réadaptation 
fonctionnelle, gérontologues, etc (  Jean-Marc Kremer  & Emmanuelle Lederlé , 2016) 
 1-2-2-Les domaines d’intervention des orthophonistes  sont très vastes : 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Marc-Kremer--54700.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emmanuelle-Lederl%C3%A9--54701.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Marc-Kremer--54700.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emmanuelle-Lederl%C3%A9--54701.htm
https://www.cairn.info/l-orthophonie-en-france--9782130736622.htm
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   Les domaines d’intervention recouvrent l’aphasie, les troubles de l’articulation, de la 
parole et du langage, le bégaiement, la déglutition, les problèmes liés à la division palatine 
ou incompétence vélo pharyngée, la dysarthrie, la dysphagie, la dyscalculie, la dyslexie, la 
dysorthographie, la dysgraphie, la dysphasie, la laryngectomie, la rééducation du jeune 
enfant présentant un handicap, la surdité, l’apprentissage des systèmes alternatifs ou 
augmentatifs de la communication, les troubles liés au vieillissement cérébral, les troubles 
vélo-tubotympaniques, la rééducation de la voix... Certaines de ces pathologies ont été 
incluses dans le champ de compétence des orthophonistes en 2002 comme les troubles liés 
au vieillissement, et la dysphasie. Cette évolution des champs de compétence induit une 
évolution de la profession du fait de la prise en charge de certaines populations, 
notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de cancer (sphère ORL, 
œsophage…). L’orthophoniste intervient également dans les troubles spécifiques des 
apprentissages qui peuvent entrainer une situation d’échec scolaire. Les causes de l’échec 
scolaire sont variées mais toutes ne relèvent pas d’une intervention orthophonique. Ces 
prises en charge couvrent en outre une palette large : du bilan à la rééducation et 
l’enseignement des méthodes de compensation, sans omettre les activités de prévention et 
de recherche. 

Selon une étude réalisée en 2007 auprès des orthophonistes de la région Rhône-
Alpes (projet Kalliopé ), trois sous-groupes de pathologies connaissent des évolutions 
différenciées depuis 1970  ( Laurence Tain, 2007) : 
les pathologies en hausse sont : dysphasie, dyscalculie, troubles vélo-tubo-tympaniques, 
déglutition, troubles liés au vieillissement qui sont des pathologies impliquant un temps 
d’intervention par semaine élevé (environ une heure par semaine, sauf pour les troubles 
vélotubo-tympaniques où 15 minutes suffisent2 ) ; la voix, la dysarthrie, la dysphagie et 
l’aphasie sont également des domaines plus fréquemment rencontrés avec des temps 
d’intervention variables (entre 30 minutes et 2 heures par semaine) ; - les pathologies 
stables sont : le bégaiement, l’articulation, la parole, le langage, la dyslexie, la 
dysorthographie, la dysgraphie ; ces pathologies constituent le socle du métier 
d’orthophoniste (près de 90 % des orthophonistes déclaraient en 2002 les prendre en 
charge), et particulièrement lorsqu’il est pratiqué en libéral (plus de 95 % des 
orthophonistes en exercice libéral prennent en charge ces pathologies) ; - les pathologies en 
baisse (diminution de leur fréquence et du temps d’intervention) sont : rééducation du 
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jeune enfant présentant un handicap, division palatine ou incompétence vélopharyngée 
(temps nécessaire par semaine : moins de 15 minutes), surdité (le temps nécessaire par 
semaine se situe entre 1 et 3 heures) et laryngectomie. Cette évolution est en rapport avec le 
développement des interventions chirurgicales moins intrusives, plus conservatrices et 
reconstructives. Il faut noter que l’évolution des pathologies traitées s’accompagne d’une 
évolution du nombre des orthophonistes impliqués dans ces pathologies ; parallèlement, 
on note une évolution du contenu de la formation où la neurologie et la psychologie 
cognitive ont pris une certaine place ( Les Asclépiades, 2011). 
2- La réglementation juridique de l’exercice et de formation de l’orthophonie en 
Algérie et en France :  
      En Algérie, d’après le Journal officiel n° 22 (article 28 et 29) ; décret exécutif n° 91-111 
du 27 avril 1991 portant sur le statut particulier des psychologues (article 28) : « Les 
psychologues-orthophonistes de la santé publique sont chargés, sous l’autorité du 
responsable hiérarchique, des fonctions psychologiques ayant pour objet notamment la 
technique et la rééducation  de la voix et du langage. Dans ce cadre, ils assurent les 
entretiens, les bilans, le diagnostic, le pronostic, la prévention et la prise en charge 
thérapeutique des troubles de la voix et du langage ». (Article 29) « Outre les tâches 
prévues à l’article 28, cité ci-dessus, les psychologues orthophonistes principaux de la Santé 
Publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer les thérapies 
de groupe, la guidance parentale ainsi que le travail institutionnel par la technique et la 
rééducation de la voix et du langage ». 
Ce Décret est à revoir totalement car l’appellation « psychologue-orthophoniste » n’existe 
pas et il va de pair avec la reconnaissance officielle du Département d’orthophonie. 

En Santé, il faut distinguer et reconnaître les rôles des uns et des autres selon les sens 
universels des métiers et des recherches y attenant. Celles-ci tiennent évidemment compte 
du besoin social propre à chaque pays ; cependant le patient algérien et ses troubles sont 
régis par des règles scientifiques et cliniques qui sont universelles. 
    En France, un nouveau Décret d'Actes paru en mai 2002 élargit le domaine de 
compétence des orthophonistes, dans la mesure où ils peuvent participer à l'organisation 
d'actions d'éducation sanitaire ou de dépistage et mener des actions de formation (en tant 
qu'enseignants ou que maître de stage) et de recherche. Désormais, l'orthophonie consiste 
« à prévenir, à évaluer et à traiter les déficiences et troubles de la voix, de l'articulation, de 



 المركز الديمقراطي العربي
 المؤتمر الدولي علم النفس بين إشكاليات التكوين وواقع الممارسة  

لمانيا 2022ماي  07-08  برلين -ا 

 

544 

 

la parole, ainsi que ceux associés à la compréhension du langage oral et écrit, à sa 
réalisation et à son expression, à dispenser l'apprentissage d'autres formes de 
communication non verbale permettant de compléter et de suppléer ces fonctions. Dans 
l'exercice de son activité, l'orthophoniste prend en compte les dimensions psychologique, 
sociale, économique et culturelle de chaque patient, à tout âge de la vie ». 
Toujours en France, selon le Code de la Santé Publique (Article L.4341), « est considérée 
comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui exécute habituellement 
des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, 
de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin ». 
Cependant, les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. 
Ceci permet le remboursement des Actes et des consultations, par la sécurité sociale. En 
Algérie, les séances psychologiques et orthophoniques sont le fait du hasard, puisqu’elles 
ne relèvent d’aucune réglementation ni d’aucun contrôle (staff cliniques, colloques, 
publication des résultats…) ce qui porte préjudice à la qualité de la prise en charge. Il existe, 
en France, une quarantaine de revues scientifiques d’orthophonie. 
Pour accéder au C.C.O (Certificat de Capacité d’Orthophoniste), l’étudiant(e), après 
l’obtention du baccalauréat,  devra passer un concours national d’examen des aptitudes 
psycho-physiques qui est très sélectif et réglementé par l'arrêté du 10 novembre 1966, révisé 
par l’Arrêté du 16 mai 1986 et enfin par l’Arrêté du 25 avril 1997) afin d’intégrer son école 
d’orthophonie où le nombre d’inscrits est annuellement règlementé. Il existe 15 école 
d’orthophonie actuellement en France. Les études d’orthophonie sont de baccalauréat plus 
04 avec stages et mémoire. Ces écoles sont des Départements autonomes rattachés aux 
Facultés de médecine ou de médecine et pharmacie et sont des U.E.R. (Unités d’Etudes et 
de Recherches) médicales ou des U.E.R de techniques de réadaptation (Yazid HADDAR , 
2011) . 
3-Extrait du Dispositions applicables au corps des psychologues orthophonistes de 
santé publique : (Journal officiel de la république  Algérienne n° 43 : le 29 Rajab 
1430 correspondant au 22 juillet 2009  relatif aux actes professionnels et à l'exercice 
de la profession d'orthophoniste : 
Art. 28 : Le corps des psychologues orthophonistes de santé publique comprend trois (3) 
grades : 

• le grade de psychologue orthophoniste de santé publique ; 
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•  le grade de psychologue orthophoniste principal de santé publique ; 

•  le grade de psychologue orthophoniste major de santé publique. 
Section 1   : Définition des tâches : 

Art. 29.  Les psychologues orthophonistes de santé publique sont chargés, notamment : 

-  d’assurer des activités curatives des anomalies de l’expression orale ou écrite ; 

-  d’assurer la rééducation de la voix et du langage ;  

-  d’assurer la rééducation liée aux pathologies oto-rhino-laryngologiques et celle 
liée aux pathologies neurologiques ;  

- de participer aux actions de formation et ‡ l’encadrement des étudiants et des 
professionnels de la santé dans les domaines de leurs compétences. 

Art. 30. - Outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes de santé publique, 
les psychologues orthophonistes principaux de santé publique sont chargés d’assurer 
l’encadrement technique des activités des psychologues orthophonistes affectés dans un 
ensemble de structures de santé. 
-A ce titre, ils sont chargés, notamment :  

• de réaliser des techniques de prise en charge psycho-orthophonique spécialisée ;  

•  de faire des expertises psycho-orthophoniques ;  

•  d’assurer la thérapie de groupe, la guidance parentale ainsi que le travail 
institutionnel par la technique et la rééducation de la voix et du langage ;  

de participer à l’évaluation et à la recherche dans les domaines de leurs 
compétences. 

Art. 31. - Outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes principaux de santé 
publique, les psychologues orthophonistes majors de santé publique sont chargés, 
notamment :  

•  de diriger des travaux de recherche et procéder à des enquêtes dans les domaines 
de leurs compétences ; 

•   d’identifier les nouveaux besoins en matière de psychologie orthophonique ;  

•  d’étudier et proposer toute mesure susceptible d’améliorer la santé psychologique 
des patients. 

Section 2 : Conditions de recrutement et de promotion 
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Art. 32. - Sont recrutés en qualité de psychologue orthophoniste de santé publique, par 
voie de concours sur Epreuves, les candidats titulaires d’une licence de psychologie, option 
orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent. 
Art. 33. - Sont recrutés ou promus en qualité de psychologue orthophoniste principal de 
santé publique :  

• par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans la 
spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;  

•  par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 
psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de 
service effectif en cette qualité ; 

•  au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des 
postes à pourvoir, les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de 
(10) années de service effectif en cette qualité. 

Art. 34. - Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue orthophoniste principal de 
santé publique, les psychologues orthophonistes de santé publique ayant obtenu, après leur 
recrutement, le magistère dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. 
Art. 35. - Sont promus en qualité de psychologue orthophoniste major de santé publique :  

• par voie d’examen professionnel, les psychologues orthophonistes principaux de 
santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. 

• au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des 
postes à pourvoir, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique 
justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité.  

Section 3 : Dispositions transitoires d’intégration 
 Art. 36. - Sont intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste de santé publique, les 

psychologues orthophonistes de santé publique titulaires et stagiaires.  
Art. 37. - Sont intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste principal de santé 
publique, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique titulaires et 
stagiaires. 
 Art. 38. - Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de psychologue 
orthophoniste major de santé publique, les psychologues orthophonistes principaux de 
santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 
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Classification des grades 
Art. 43. - En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des 
grades relevant des corps des psychologues de santé publique est fixée conformément au 
tableau ci-après (Ahmed OUYAHIA ,2009): 

 
Conclusion : 

L’orthophonie a pour objectif  la correction des troubles affectant la voix, 
l’articulation, le langage oral et écrit par des techniques de rééducation. On citera, par 
exemple, les troubles du langage, le retard d’acquisition du langage oral, les perturbations 
d’acquisition liées à un déficit sensoriel (surdité, hypoacousie) ou neurologique (infirmité 
motrice cérébrale, aphasie, dysarthrie, apraxie, agnosie), bégaiement, difficulté dans 
l’acquisition du langage écrit (dyslexie, dysorthographie), les troubles de la voix : fatigue 
vocale professionnelle, rééducation après intervention sur le larynx, les troubles 
d’articulation (sigmatismes, chuintement, rhinolalies) ou dus à des malformations 
congénitales (fentes labio-palatines), les dyspraxies fonctionnelles ou organiques. Par 
contre, l’objet de la psychologie est différent .Cette discipline a pour objectif l’investigation 
du psychisme en termes de structure et de fonctionnement. Elle s’attache donc à décrire, 
évaluer et expliquer les processus mentaux, en prenant en compte les manifestations de la 
subjectivité, le langage en étant l’un des moyens d’expression. Ici, le langage est considéré 
comme contenu, afin de lui donner un sens subjectif dans un processus thérapeutique. 
Ceci diffère donc de la correction des troubles affectant la voix, l’articulation, le langage 
oral et écrit, qui nécessitent l’utilisation de techniques spécifiques de rééducation. Ceci 

CORPS GRADES CLASSIFICATION 

Catégorie Indice minimal 

 
Psychologues 
orthophonistes de 
santé publique 

Psychologue orthophoniste de 
santé publique 

12 537 

Psychologue orthophoniste 
principal de santé publique 

14 621 

Psychologue orthophoniste major 
de santé publique 

16 713 
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détermine donc la distinction entre la psychologie et l’orthophonie, c’est-à-dire entre le 
sens et la correction du langage (écrit ou oral). 
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