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ما ينرش يف اجملةل العربية لعمل النفس يعرب عن رأي اكتبه ،وال يعرب ابلرضورة عن رأي اجملةل.
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افتتاحية العدد
يأيت صدور العدد الرابع للمجةل العربية لعمل النفس ،يف خضم اس مترار ما يشهده العامل العريب منذ
بداية ربيعه من خراب منظم ومنتظم طال لك يشء؛ االنسان واجلغرافيا والتارخي .وقد فرض هذا
المر أن خنصص افتتاحية هذا العدد مليول العنف والعدوان اليت طبعت الربيع العريب ،وجعلت
منه خريفا تساقطت فيه أمال االنسان العريب الواحد تلو الخر .اذ فتكت حروب أهلية طاحنة
مبجموعة من البدلان العربية ،أدت اىل متزق نس يجها الاجاعي وانسدال غطاء من الشك عىل
حارضها ومس تقبلها .فقد ابت العنف طريقة التواصل الوحيدة بني مكوانت اجملمتعات العربية ،كام
لو أهنا أدركت جفأة اختالف وتنوع أعراقها ومذاههبا وثقافاهتا .ومن هنا تظهر أمهية عمل النفس يف
دراسة التحوالت اذلهنية اليت قادت اىل غياب العقل واحلوار يف حل املشالك اليت تواجه
جممتعاتنا ،سواء تعلق المر ابالنتقال ادلميوقراطي ،أو اطالق احلرايت ...فادلراسات الس يكولوجية
تكون أحياان توقعية ،ومن مث وقائية؛ اذ متكن من اس تكشاف التغريات اليت جتري يف اجملمتع ،وقد
تقي من الاحنرافات اليت قد هتدد وحدته .وابلتايل أحضى التحليل الس يكولويج أداة أساس ية لفهم
ما جيري يف العامل العريب .فالتفكيك الس يكولويج للظواهر اليت تعرتض سريورة حتول وتطور
اجملمتعات العربية ،س يفيض اىل فهم أفضل لالحنرافات اليت حصلت يف احلراكت الاحتجاجية،
وودلت ميال واحضا حنو التغيري العنيف ،نتج عنه اهنيار قمي العيش املشرتك .كام أن التحليل
الس يكولويج للحداث اليت شهدها الربيع العريب ميكن أن يسرب دوافعها وأس باهبا.
ورمبا اكن مقع رغبة الشعوب العربية يف التغيري الس يايس الهادئ ،هو اذلي جفر أعراض العنف
والسلوك الرببري اليت حولت أحالم هذه الشعوب اىل كوابيس مرعبة وسيناريوهات رسايلية للقتل
والهتجري والهروب .كام أن الانقسامات الس ياس ية أيقظت الاختالفات الطائفية وادلينية والعرقية،
وودلت حشنات غري مس بوقة من العنف والعدوان والتدمري .ونزيف العنف ال ميكن وقفه اال
بتعديل أمناط التفكري يف الزمات الاجاعية واسرتاتيجيات حل الرصاع وفك الاصطفافات
اليديولوجية بني قوى التغيري والقوى احملافظة داخل العامل العريب .فهذه القوى جيب أن تعي أن
اجملمتعات العربية تطمح اىل تغيري هادئ وعقالين ،واىل ثورة بيضاء ال يلطخها لون ادلم.
ما يشهده العامل العريب حيتاج اىل وصف س يكولويج ،يضعه يده عىل اتيولوجيا العنف والكراهية
اليت طبعت سلوك االنسان العريب يف الس نوات الخرية .وهناك اعتقاد بأن أحد الس باب
الرئيس يية ملا حصل يتحدد أساسا يف ترامك االحباطات الس ياس ية والتمنوية والثقافية ،مما أدى اىل
اندفاع خمزون االحباط اذلي جرف لك ما وجده أمامه .والاحباث الس يكولوجية قد تستبق أحياان
التغريات القادمة ،ليس بنية توجهيها واحتواءها ،بل بغرض توفري أدوات مناس بة للتعامل معها.
فعدم االنصات اىل صوت اجملمتع ،وجتاهل الصدوع يف البنيات الاجاعية واحلراكت اخلفية يف ثنااي
اجملمتع ،ميثل اهامال خطريا للنخب الس ياس ية .واملواظبة عىل الخطاء والاختيارات الاقتصادية
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والس ياس ية غري املناس بة يه اليت ودلت ما نعيش تداعياته الن .فقد نزف اجلسد العريب كثريا
خالل العقدين الخريين؛ والتئام جروح اجلسد العريب لن يكمتل اال اذا التأمت ندوب اذلهن
واذلات العربيني.
ويف اطار اسهام اجملةل العربية لعمل النفس يف تسليط الضوء عىل جوانب خمتلفة من الظواهر
النفس ية يف العامل العريب ،فقد تضمن هذا العدد مجموعة من ادلراسات والاحباث .وتناولت بعض
ادلراسات أمهية الرتبية الوادلية يف التنش ئة الاجاعية؛ وحمتوى وتأثري احلاكايت التونس ية؛ وأمهية
التكوين واملرافقة يف حتسني أداء املوارد البرشية .وحفصت أاحباث أخرى شعور الش باب ابخملاطر
المنية يف اجملمتعات املعارصة ،ومعدالت السعادة وعالقهتا ابحلياة الطيبة والتدين .واحتوى هذا
العدد أيضا عىل دراسات عن الاحرتاق النفيس دلى العاملني يف الصحة النفس ية ،والارتباطات
بني الس يكوابتية واجلرمية ،والبحث الرجعي يف املامرسة االلكنيكية .واملربرات الس ببية لالس مترار
ابلتدخني دلى طلبة اجلامعة.
رئيس التحرير.
الرتبية الوادلية ومس تقبل الطفوةل العربية.
الغايل أحرشاو1

ملخص
ان الرتبية الوادلية ،وكلك تربية ،يه عبارة عن ممارسة حتمكها مجةل من املبادئ والسس وتوهجها
سلسةل من الهداف والغاايت وتؤطرها مجموعة من العوامل واحملددات وتتحقق عرب فئة من
املعوقات .فهيي حىت وان اكنت تشلك امليدان
الساليب والآليات وتتخللها ع يينة من املشالك و ي
املعقد اذلي يس تدعي مقاربة متعددة التخصصات ،اال أهنا من املنظور اذلي يوجه هذه ادلراسة
عبارة عن ممارسة تربوية حتمكها مرجعية س يكولوجية تتحدد يف النظرية اليت حيملها الوادلان عن
كوهنا
س يكولوجية الطفل .ويه النظرية اليت تمتثل من هجة يف مجمل الفاكر والتصورات اليت ُي ي
الوادلان عن منو الطفل وقدراته وكفاءاته وحاجياته ورغباته ،ومن هجة أخرى يف خمتلف الساليب
واملامرسات الرتبوية اليت يعمتداهنا يف التعامل مع هذا الخري.
يف اطار هذا املنظور الس يكولويج الرصف س نعمل يف هذه ادلراسة عىل مقاربة الرتبية الوادلية كام
متارس عندان يف العامل العريب من خالل الاستنطاق املوضوعي لثالث قضااي جوهرية تتجىل عىل
التوايل يف :خصائص الرتبية الوادلية ومقوماهتا ،ويف مشالك الرتبية الوادلية ومعوقاهتا ،مث أخريا يف
مجةل من املقرتحات واحللول خبصوص مأآل ومس تقبل هذه الرتبية.
اللكامت املفتاحية الرتبية؛ الرتبية الوادلية؛ الطفل؛ الطفوةل العربية؛ العامل العريب واالسالم.
 1قسم عمل النفس ،لكية الداب والعلوم االنسانية –ظهر املهراز ،-جامعة س يدي محمد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب.
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Abstract
Parental education, like any other education, is a practice guided by a set
of principles and rationales as well as by a series of objectives and goals.
This education is achieved through a type of procedures and
mechanisms, and faces a number of difficulties and obstacles. Although
it is a complex task based on a multidisciplinary approach, parental
education is an educational practice that rests on educational psychology
as perceived by the parents, which is a theory about children, their
abilities, skills and needs. These parameters determine significantly how
parents bring up their children.
Within this purely psychological framework, this study seeks to
investigate parental education in the Arab world. The study also
addresses three main issues, namely characteristics of parental education,
difficulties that face parental education and suggestions concerning what
should be done to improve the future of this education.
Keywords: Education; Parental education; Child; Arab Childhood;
Arabo-muslim world.
 دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة اجلامعة:شعور الش باب ابخملاطر المنية يف اجملمتعات املعارصة
.اجلزائرية
2بوفلجة غيات
ملخص
جمل
 من حوادث يومية يتعرض لها،تعيش ا متعات املعارصة مجموعة من اخملاطر عىل مس توايت متعديدة
 ويه خماطر. أو خماطر مرتبطة ابلفات الاجاعية أو خماطر هتديد الهوية الثقافية واحلضارية،الفراد
تسخير لها ادلي ول ي
 ليس ابلغريب اهام الش باب.لك اماكنياهتا المنية والربوية واالعالمية ملواهجهتا
 ذكل، هو وعي املواطنني هبا، اال أن الساس يف هذه اجلهود،اجلامعي املثقف هبذه الانشغاالت
.أن المن ومواهجة خماطره يه مسؤولية امجليع
 ونظرهتم اىل،يتطرق هذا البحث اىل دراسة مدى شعور عينة من طلبة اجلامعة مبختلف اخملاطر
 "مؤرش الوعي المين، حيث قام الباحث بتصممي أداة مهنجية لقياس الوعي المين.طرق مواهجهتا
. اجلزائر،7  جامعة وهران، لكية العلوم الاجاعية، قسم عمل النفس2
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 مما مسح ابلتعرف عىل نظرة، ويه عبارة عن اس تبيان يمت اس تعامهل مجلع املعطيات."عند الش باب
. وما يمتتعون به من وعي أمين،الطلبة اىل الانشغاالت المنية
 من خمتلف اجلامعات،) طالبة41  طالبا و41(  طالبا01 لقد أجري البحث عىل عينة من
 حيث أثبتت النتاجئ شعور أفراد العينة ابخملاطر املرتبطة ابلفات الاجاعية ابدلرجة.اجلزائرية
 تأيت يف املرتبة الثالثة البعد املتعلق مبخاطر. تتبعها اخملاطر املرتبطة بسالمة واس تقرار الوطن،الوىل
 مث البنود املرتبطة ابلتطرف والتسامح يف اجملاالت املذهبية،احلضارة الصناعية مثل التلوث البييئ
 أما يف املرتبة الخرية فنجد البنود املرتبطة ابلمن الفردي واماكنية التعرض خملتلف.والعقدية
.احلوادث
. الشعور ابخملاطر؛ اجلرمية؛ التطرف؛ التسامح؛ الاطمئنان:اللكامت املفتاحية
Abstract
Contemporary societies coexist with a range of risks, from daily
accidents to risks associated with social delinquencies or threats to
cultural and civilization identity. These are risks to which states provide
all the necessary educational informational and security means in order
to confront them. It is not surprising that students are interested in
these concerns. However, the basis in these efforts is the awareness of
citizens about it, as security is the responsibility of all.
This research examines the extent to which a sample of university
students feels different risks and how they look the ways to address
them. The researcher has designed a systematic tool for measuring
security awareness, "the Youth Security Awareness Index". It is a
questionnaire used to collect data related to security awareness of a
sample of Algerian university students. This made possible the
identification of students' perceptions of security concerns and their
security awareness.
A sample of 80 students (40 males and 40 females) from various
Algerian universities participated in this study. The results demonstrated
the perception by members of the sample of the risks associated with
social delinquency, followed by risks associated with the safety and
stability of the country. The third dimension concerned the dangers of
industrial civilization, such as pollution, finally we found the items
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associated with extremism and tolerance in doctrinal and belief areas. In
the last place, we find items related to individual security and the
possibility of exposure to various incidents.
Keywords: Sense of risk; Crime; Extremism; Tolerance, Reassurance.
املربرات الس ببية لالس مترار ابلتدخني وعالقهتا ابلتشوه املعريف دلى طلبة اجلامعة املدخنني.
عيل عبد الرحمي صاحل.3
ملخص
س
هتمت ادلراسة بتعرف العالقة بني املربرات الس ببية لال مترار ابلتدخني والتشوه املعريف دلى طلبة
اجلامعة املدخنني ،ومن أجل حتقيق هذا الهدف مت اختيار عينة مكونة من  000طالبا وطالبة من
املدخنني يف جامعة القادس ية ،مت اختيارمه ابلطريقة القصدية ،وبىن الباحث استبانة املربرات
الس ببية لالس مترار ابلتدخني املكونة من ( )01فقرة ،ومقياس التشوه املعريف املكون من ()74
فقرة .وأظهرت النتاجئ أن الطلبة املدخنني يس تعملون مجموعة من املربرات الس ببية اليت تساعدمه
عىل الاس مترار ابلتدخني (عىل سبيل املثال :أدخن من أجل احلصول عىل الراحة والاسرتخاء)،
وأن الطلبة املدخنني يعانون من التشوه املعريف ،ووجود عالقة ارتباطية اجيابية بني بعض املربرات
الس ببية لالس مترار ابلتدخني والتشوه املعريف (مثل ان التدخني أحد مظاهر التحرض ،ان التدخني
تقليد للنجوم والفنانني املشهورين ،التدخني وس يةل الثبات اذلات ،أنه أحد العادات السلوكية اليت
ميارسها الكبار) ،فضال عن ذكل توصلت ادلراسة اىل أن التشوه املعريف يسامه يف ظهور لك مربر
سبيب لالس مترار ابلتدخني يف ضوء اس تعامل معادةل حتليل الاحندار.
اللكامت املفتاحية :التدخني؛ املربرات الس ببية لالس مترار ابلتدخني؛ التشوه املعريف.
Abstract
The study aimed to identify the relationship between Causal
justifications for the continuation of smoking and cognitive distortion
Among smokers students. The study sample consisted of (188) femalemale student smokers, selected base don a Purposive style. To achieve
the objectives of this study, the researcher elaborated a questionaire
concerning Causal justifications for the continuation of smoking, which
consists of 16 items, and a scale of cognitive distortion which consists of
24 items. The results showed that student smokers used Causal
 3لكية الداب ،جامعة القادس ية ،العراق.
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justifications for the continuation of smoking (e.g. I Smoke in order to
feel comfortable and relaxed) and they have cognitive distortions. The
results of this study also indicated that there were positive relationship
between some Causal justifications for the continuation of smoking and
cognitive distortion (e.g. Smoking is one aspect of urbanization, I smoke
to imitate my favorite stars and artists; Smoking is a way to prove my
oneself, Smoking is one of the behavioral habits for adults). The
regression analysis showed that cognitive distorsion contributes to all the
causal justifications for continuation of smoking
Keywords: Smoking; Causal justifications for the continuation of
smoking; cognitive distortion.
معدالت السعادة وعالقهتا ابحلياة الطيبة والتدين دلى عينة من طالب اجلامعة يف ليبيا.
فادي.6
أمحد محمد عبد اخلالق ،4الصديق عبدالقادر
الشحوم 5و أحالم يونس الر ي
ي
ملخص
اس هتدفت هذه ادلراسة ،حتديد معدالت السعادة ،وعالقهتا ابحلياة الطيبة ،والتدين ،دلى عينة من
العريب للسعادة،
طالب اجلامعات الليبية (ن =  011مناصفة بني اجلنسني) ،أجابوا عن :املقياس ي
اذلايت للك من :الصحة اجلسمية ،والصحة النفس ية،
ومتغريات احلياة الطيبة ،كام تقاس ابلتقدير ي
والسعادة ،والرضا عن احلياة ،ابالضافة اىل التقدير اذلا ييت للتدين .وأسفرت املقارنة يف املقياس
العريب للسعادة  -عن ارتفاع املتوسطات الليبية عن متوسطات طالب من مرص ،والعراق،
ي
واخنفاض املتوسطات الليبية ،عن متوسطات طالب من الكويت ،وسلطنة عامن ،ولبنان .وحصل
العريب للسعادة ،والتقدير
الطلبة عىل متوسط أعىل من الطالبات ،يف مقياسني فقط وهام :املقياس ي
اذلايت للصحة النفس ية ،واكنت معامالت ارتباط "بريسون" داةل احصائ ًيا وموجبة ،بني مجيع
ي
املتغريات ،دلى اجلنسني ،اال واحدً ا بني التدين ،والصحة اجلسمية دلى االانث .وأسفر حتليل
املكوانت الساس ية عن اس تخراج عامل واحد ،دلى اجلنسني مس تقلني ،مسي "احلياة الطيبة".
واعادًا عىل نتاجئ هذه ادلراسة ،ميكن أن خنلص اىل أن الفراد السعداء مه أكرث تدينًا.
لكامت مفتاحية :السعادة؛ الصحة اجلسمية؛ الصحة النفس ية؛ التدين؛ ليبيا.
Abstract
 4قسم عمل النفس لكية الداب ،جامعة االسكندرية ،مجهورية مرص العربية.
 5قسم الرتبية اخلاصة -لكية الرتبية ،جامعة معر اخملتار – البيضاء ،ليبيا.
 6قسم عمل النفس-لكية الداب ،جامعة بنغازي ،ليـبيـا.
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The present study sought to estimate the happiness rate and its
relationship with well – being and religiosity among a college student
sample from Libya (N = 800 men and women). They responded to the
Arabic Scale of Happiness (ASH), the well – being self rating scales of
physical health, mental health, happiness, satisfaction with life, as well as
religiosity. Results indicated that the mean scores on the ASH among
Libyan college students were higher than that of Egyptian and Iraqi
students. However, the Libyan students obtained a lower mean ASH
score than did the Kuwaiti, Omani, and Lebanese counterparts. Libyan
men obtained statistically significant higher mean scores on ASH and
mental health than did their female peers. All the Pearson correlations
were statistically significant and positive between the scales except one
correlation between religiosity and physical health in women. The
principal components analysis retained separately one factor in men and
women and labeled "Well – being". Based on the present sample and
scales, it was concluded that those who consider themselves as happy
experienced greater physical and mental health and more religious.
Keywords: Happiness; Physical health; Mental health; Religiosity; Libya.
 دراسة ميدانية عىل عينة من الخصائيني:الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى الاخصايئ النفيس
.النفسانيني مبدينة ورقةل ابجلزائر
8 و طاوس وازي7سلمية محودة
ملخص
هتدف ادلراسة احلالية اىل التعرف عىل عالقة الاحرتاق النفيس بتقدير اذلات دلى الخصائيني
النفس يني مبدينة "ورقةل" واذلين ميارسون همنهتم يف املؤسسة الاستشفائية والعيادات النفس ية
 وذكل من خالل اعادان عىل بعض املتغريات اليت قد.اخملتلفة وكذا يف مدراس ورايض الطفال
 وجتسدت.ختتلف حس هبا درجة الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات اكجلنس واحلاةل الاجاعية

. اجلزائر، بسكرة، جامعة محمد خيرض7
. جلزائر، ورقةل، جامعة قاصدي مرابح88
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اشاكلية البحث يف التحقق مما اذا اكنت هناك عالقة بني الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى
.الخصايئ النفيس
80  وقد تكونت العينة من.وقد اعمتدان عىل املهنج الوصفي الاس تكشايف ملالمئته لطبيعة ادلراسة
 أما أدوات ادلراسة فقد متثلت يف مقياس الاحرتاق النفيس ل "ماسالش.أخصائيا نفس يا
 تبني عدم وجود ارتباط، وبعد التحليل النتاجئ."كريس تينا" ومقياس تقدير اذلات ل "كوبر مسيث
 ومل تسجل فروق يف الاحرتاق.بني الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى الخصايئ النفيس
 وتبقى نتاجئ ادلراسة تعكس.النفيس وتقدير اذلات تعزى اىل جنس املبحوثني وحالهتم الاجاعية
.عينة ادلراسة؛ ويتعلق المر ابلخصائيني النفسانيني العاملني مبدينة ورقةل ابجلزائر
. تقدير اذلات؛ الاحرتاق النفيس؛ الخصايئ النفيس:اللكامت املفتاحية
Abstract
This study aims to demonstrate the relationship between burnout and
self-esteem among practicing psychologists in the different
establishments (clinics, schools, nurseries ... ..) located in the city of
Ouargla. We take into consideration some variables like gender and
marital status. The problematic of this study concerned the relationship
between burnout and self-esteem among practicing psychologists.
We used an exploratory descriptive approach which is appropriate to the
nature of the research. Maslash's burnout test and Cooper Smith's selfesteem test were used on a sample of 38 practicing psychologists.
The results of this study revealed that the relationship between burnout
and self-esteem among clinical psychologists is very low. The data does
not show differences in burnout and self-esteem related to gender and
marital status. The findings of this research reflected the studied sample
namely practicing psychologists working in the city of Ouargla in
Algeria.
Keywords: Self-esteem; Burnout; Practicing psychologists.
. الوقاية والعالج:الس يكوابتية واجلرمية
أسامة عبد احلفيظ محمد
ملخص
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تتناول هذه ادلراسة الشخصية الس يكوابتية أو املضادة للمجمتع ،وعالقهتا املبارشة مع اجلرمية .كام
تسعى اىل رشح أس باب السلوك الس يكوابىت من الناحية النفس ية ومن زوااي أخرى .وتس تعرض
بعض اجلرامئ الىت ترتبط ابلس يكوابتني حتديدا ،كام ترم اىل اس تجالء مفهوم العنف الس يكوابىت وما
ينتج عنه من خماطر.
وتتحدث هذه الورقة عن طرق عالج الاضطراب الس يكوابيت ،كام تتناول أيضا طرق الوقاية
الشخصية ووقاية اجملمتع من خماطر الشخصية الس يكوابتية.
اللكامت املفتاحية :الشخصية الس يكوابتية؛ الشخصية املضادة للمجمتع؛ اجلرمية؛ العالج الوقاىئ.
Abstract
This study deals with the psychopathic or anti-social personality, and its
direct relationship with the crime. We also try to explain the causes of
psychopathic behavior from the psychological point of view and from
other perspectives. We bring to light some common crimes related to
psychopathics; in addition, we analyze the concept of psychopathic
violence and the resulting risks.
The paper talks about the treatment of psychopathic personality
disorders, and the available treatment methods. We also examine the
methods of personal protection and protection of the society from the
risks of the psychopathic personality.
;Keywords: Psychopathic personality; Anti-social personality; Crime
Preventive treatment.
دور التكوين واملرافقة يف حتسني أداء املوارد البرشية.
املسوس

يعقوب9

ملخص
هدفت هذه ادلراسة اىل تسليط الضوء عىل التكوين واملرافقة ،وهام يف غاية يف المهية،
ويس تخدمان كآليتني لضامن اندماج فعال للموارد البرشية داخل املؤسسة وللرفع من كفاءهتا .اال أن
املفهوم الكرث ش يوع ًا هو التكوين (السايس واملس متر) ،ويس تخدم بطريقة تقليدية ال حتقق
الهداف املرجوة ،أما املرافقة فنادرة يه املؤسسات اليت تعمتد علهيا يف ادماج العامل اجلدد رمغ
أمهيهتا وحاجة العامل الهيا عند التحاقهم ابملؤسسة.
 9جامعة وهران ،2اجلزائر.
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 ويه تمتثل،وكام هو معلوم فالوظائف الفنية الدارة املوارد البرشية متناسقة ومرتبطة ببعضها البعض
 وتس يري املسارات، التحفزي، التكوين، والاس تقطاب والتعيني،يف حتليل وتصممي الوظائف
 وهو ما حيققه، وجناح هذه السلسةل من العمليات يضمن للمؤسسة بقاءها وتطورها...الوظيفية
 والتحاق العامل اجلدد ابملؤسسة يش به معلية.العامل املنتقى بطريقة صيحة واملندمج بطريقة فعاةل
 فلكام اكنت نس بة التوافق بني الشخص املتربع واملريض كبرية لكام اكن ذكل مؤرشا،زرع العضاء
 ويرتبط التوافق داخل،جيدا نتنبأ من خالهل عىل ادلور الفعال اذلي س يقوم به هذا العضو
.املؤسسة بربامج التكوين واملرافقة
. التكوين؛ املرافقة؛ املوارد البرشية:اللكامت املفتاحية
Abstract
This study aims to shed light on training and accompaniment, which are
very important, and used as mechanisms to ensure effective integration
of human resources within the institution and to increase its efficiency.
However, the most common concept is the training (Basic and
Continuous), which is used in a traditional method that does not
achieve the desired goals. On the other hand, few institutions use
accompaniment to integrate the new workers, despite its importance for
workers when they joind the institution.
It is well known that the technical functions of human resources
management are interrelated, it consist in job analysis and design,
recruitment, selection, training and motivation, carrer planning . The
success of this series of operations ensures the institution's survival and
development. New workers joining the institution are like a transplant
surgery, in which the proportion of compatibility between donor and
patient predicts the effecient role played by this member, and
compatibility within the institution is achieved by the training programs
and accompaniment.
Keywords: Training; Accompaniment; Human resources.
A propos de la recherche dite rétrospective en psychologie clinique.
Abla Zioui10
10

Laboratoire de Psychologie Clinique et Métrique, (LAPCM), Université d’Alger 2, Algerie.
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Résumé
Ce travail examine la question de la recherche rétrospective en
psychologie clinique. En effet, la recherche à partir de la pratique
clinique pose plusieurs problèmes méthodologiques. Pourtant, le recours
à la recherche réalisée par des chercheurs non-praticiens a montré ses
limites. De ce fait, le problème ne réside donc pas dans la nécessité de
prouver la validité de la recherche à partir, sur ou autour de la pratique,
mais plutôt de sa validité dans le domaine de la recherche scientifique.
Cette contribution est une tentative de réflexion sur la complémentarité
de la pratique et la recherche en psychologie clinique à travers des
exemples cliniques qui illustrent l'importance de la recherche qui
découle de la pratique clinique.
Mots-clés: Pratique clinique; Recherche clinique; Complémentarité.
Abstarct
This work examine the question of retrospective research in clinical
psychology. Indeed, clinical practice research perspective poses several
methodological problems. Yet the use of research carried out by nonpractitioner researchers has shown many limitations. Therefore, the
problem does not reside in the need to prove the validity of the research
based on practice, but rather its validity in the field of scientific research.
This contribution is an attempt to reflect on the complementarity of
practice and research in clinical psychology through clinical examples
that illustrate the importance of research that derives from clinical
practice.
Keywords: Clinical practice; clinical research; Complementarity.
ملخص
 يطرح البحث انطالقا من، ابلفعل.تناولت هذه ادلراسة املامرسة العيادية يف عمل النفس العيادي
 رمغ أن الاستناد اىل دراسات الباحثني غري املامرسني،املامرسة العيادية العديد من املشالك املهنجية
 فاملشلك ال يمكن يف رضورة اثبات مصداقية البحث انطالقا من أو حول، ذلكل.قد يبني حدوده
. بل خييص مصداقيته يف ميدان البحث العلمي،املامرسة
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ويطمح هذه االسهام اىل حماوةل التفكري حول تاكمل املامرسة والبحث يف ميدان عمل النفس العيادي
من خالل أمثةل عيادية ي
.توّض أمهية البحث اذلي ينحدر من املامرسة العادية
. املامرسة العيادية؛ البحث العيادي؛ التاكمل:اللكامت املفتاحية
Kaouther

Contes tunisiens: contenu et influence.
Chaieb13

Souissi11, Habiba Hamrouni12, Lamia

Résumé
Quelle est l'image de l’enfance dans la littérature enfantine tunisienne?
Cette question attire notre attention sur ce qui est écrit et ce qui est
dessiné dans les contes d’édition tunisienne. Or, la recherche nous met
devant un grand nombre de contes qui représentent l’enfance dans ses
états les plus désastreux; viol, suicide, désobéissance et guerre. Nous
proposons d'exposer, dans le premier volet de cet article, quelques
exemples de ces thèmes choquants, puis nous proposons, dans le
deuxième volet, les résultats des trois études menées sur un album de
conte intitulé "Un singe surprenant" qui parle d'un singe drôle
passionné d'imitation. La première étude propose une lecture critique du
contenu narratif et graphique de l'album de conte, et ce par le biais
d'une analyse sémiologique. La deuxième et troisième étude sont
empiriques, elles ont pour objectif de connaître la façon avec laquelle les
enfants et leurs parents réagissent au contenu du conte proposé et ce par
le biais de focus group et l'association verbale. Les résultats mettent en
évidence l'absence d'un regard critique chez les parents et leur
insouciance quant au contenu du conte, ils montrent aussi chez les
enfants la présence d'un sentiment négatif à l'égard du personnage
principal dû à la menace du stéréotype.

11

Laboratoire Religions et Doctrines Comparées, Centre de Recherches et d’Etudes pour le Dialogue
des Civilisations et des Religions Comparées, Tunis, Tunisie.
12 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax, Tunisie.
13 Institut supérieur des Arts et Métiers de Mahdia, Tunisie.
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Mots-clés: Album de conte, Iconographie, Sémiologie, Représentations
de l'enfance, Menace du stéréotype.
Abstract
What is the image of childhood in Tunisian children's literature? This
question draws our attention to what is written and what is drawn in
Tunisian tale editions. Now, research research is making us to deal with
a great number of tales which represent childhood in its most disastrous
states, namely rape, suicide, disobedience and war. We intend to expose,
in the first part of this article, some examples of these shocking themes,
then we unveil, in the second part, the results of the three studies carried
out on a story album entitled "A surprising monkey" which talks about a
funny monkey passionate about imitation. The first study proposes a
critical reading of the narrative and graphic content of the story album,
through a semiological analysis. The second and third studies are
empirical and aim to epxlore how children and their parents react to the
content of the proposed tale through focus group and verbal association.
The results highlight the absence of critical look of parents and their
recklessness about the content of the story, they also show in children
the presence of a negative feeling towards the main character due to the
threat of stereotype.
Keywords: Story album, Iconography, Semiology, Representations of
childhood, Threat of stereotype.
ملخص
ما يه صورة الطفوةل يف أدب الطفال؟ لفت هذا السؤال انتباهنا اىل لك ما كتب ورمس يف
 وبعد الاطالع علهيا فوجئنا مبجموعة كبرية من،قصص الطفال الصادرة عن دور النرش التونس ية
 يف.القصص املصورة جتلت فهيا الطفوةل يف أسوء حاالهتا؛ انتحار واغتصاب وقتل وعقوق وحرب
 مث س نخصص اجلزء، س نقوم بعرض مناذج من هذه القصص املصورة،اجلزء الول من هذه ادلراسة
 واليت تناولت حمتوى قصة مصورة عنواهنا،الثاين الس تعراض نتاجئ ادلراسات الثالث اليت مقنا هبا
 هدفت ادلراسة الوىل اىل قراءة نقدية."القرد العجيب" تروي مغامرة قرد طريف مولع ابلتقليد
 أما ادلراس تني.لبنية النص اللغوية وغري اللغوية وذكل ابالعاد عىل مهنجية التحليل الس مييولويج
الثانية والثالثة فقد سعت اىل معرفة مدى تفاعل مجموعة من الطفال وأابهئم مع قصة "القرد
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العجيب" ،وذكل ابس تعامل مهنجية اجملموعة البؤرية .وأظهرت نتاجئ التحليل الكيفي غياب احلس
النقدي دلى الوادلين وتعاملهم السطحي مع حمتوى القصة ،كام بينت أيضا دلى الطفال وجود
مشاعر سلبية جتاه الشخصية الرئيس ية ،وذكل بفعل هتديد الصورة المنطية.
اللكامت املفتاحية :قصة مصورة؛ اكونوغرافيا؛ س مييولوجيا؛ صورة الطفوةل؛ هتديد الصورة المنطية.
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