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ال هذه بعملورقةت
	اول تطبیقاته، ٔ�ي بتطور النفس !مل تطور اكنارتباط التطبیقي. فٕاذا النفس
م+دان يف معرف+ا 1راكام ا78ٔري5ن، وحقق العقد5ن يف 9بريا حتوال عرف قد املغرب يف النفس !مل

حمدودا.  حمیطه مع D!تفا اHینام+ة، وظل نفس یعرف مل التطبیقي البحث ا8ٔساس، فٕان البحث
 OPحتلیل تطورسSیجري !ىل التطبیقي النفس !مل ٕاهامل املغرب، XلنظرتVٔثري يف النفس !مل
ٔ�ن النفسٕاىل !مل وضع حفص س^مت السكولو_، كام البحث حمرك يه النفس !مل تطبیقات

التقلیدیة. والعالeات النفيس الطب بني التطبیق+ةالعیادي إالخفاقات لتlاوز oقرتاmات وبعض
املغرب. يف النفس لعمل

التطبیقي النفس السSیكولو_ال؛ : !مل العیادي؛بحث النفس .!مل

This study examined the relationships between psychology and its 

applications. Although psychology in Morocco have changed in the last 

two decades, and realized good accumulation in basic research, but 

applied psychology hasn't the same dynamic, and its interaction with 

the social environment was limited. So, we analyzed the effect of 

neglecting applied psychology on the development of psychology in 

Morocco, because applications of psychology results are the best way to 

booster the psychological research. We examined also the situation of 

clinical psychology, and we proposed some ideas to overcome the 

failures of applied psychology in Morocco.

Applied psychology; Psychological research; clinical 

psychology.

!لمیة4 ندوة يف الورقة هذه XلرXط. قدمت
إالvسانیة5 والعلوم ا8ٓداب النفس، لكیة !مل هللا، فاس، املغرب. ظهر املهراز–قسم عبد �ن محمد سSیدي eامعة
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اليت املشالك حيل ٔ�ن معلیا، ٔ�ي �كون ٔ�ن ٕاىل الفلسفة عن انفصل ٔ�ن م ذ النفس %مل سعى
بعض هویة عن ختتلف مس2تق0 هویة 3 4كون ٔ�ن %ىل كذ6 واملؤسسات، ومعل أ<فراد تعرتض

النفيس اكلطب القریبة اIهن. Psychiatry.6التخصصات فهم ٕاىل �ريم النفس %مل اكن وٕاذا
حيسنو  والسلوNیة، ٔ�و اIهنیة لالضطراOت Sلوال یقدم ٔ�ن ٕاىل ٔ�یضا Wسعى السلوك، فٕانه

اخلالصة املعرفة عن یبحث ال النفس فعمل مث الوضعیات. ومن بعض يف أ<داء مس2تو`ت
)Titchener ،1896اليت التغريات مع السلمي التكjف %ىل إالkسان Wسا%د ٔ�ن ٕاىل Wسعى )، بل

حjاته، مبع املعرفةoشهدها ٕانتاج ربط ٕاىل �ريم أ<خرى العلوم غرار %ىل النفس %مل ٔ�ن ىن
املمك ة. بتطبیقاهتا

إالkسان، فyطبیقات حjاة جوانب خمتلف يف تد~{ ٔ�شاكل ب� وع النفس %مل تطور ارتبط وقد
ذاته،  %ىل النفس %مل الس2یكولو�. وانغالق البحث تغذي اليت يه الس2یكولوجjة املعارف

ت التطبیقjةوحمدودیة �مyدادت غیاب ٔ�ن الس2یكولو�، مبعىن البحث %ىل سلبا تنعكس طبیقاته
البحث حمرك يه النفس %مل فyطبیقات مث الس2یكولو�. ومن البحث �ك�ح الس2یكولوجjة �لمعرفة

البحث.و السكولو�،  %ىل النفس %امل حمفز هو الواقع ٕاىل املنفذ
معی حتوالت املغرب يف النفس %مل شهد معرفjاوقد 4راكام أ<~ري�ن، وحقق العقد�ن يف وخباصة قة

اIهنیة، اكIاNرة (اIاNرة السريورات من الك�ري تناول جرى أ<ساس، ٕاذ البحث �انب يف
املشالك، والتع العام0 ...)، و�ن��اه، وSل القراءة، واحلساب...املعجمیة، اIاNرة ، مل، كتعمل

اIهنیة لالضطراOت ٔ�خرى هناك، يفودراسات اكن اكلتوSد، والفصام، و�كتئاب... لكن
أ<حباث. لهذه التطبیقjة لٔ�بعاد Nبري املقابل، ٕاهامل

س2تقدم 6I املغرب،يف يف أ<~ري هذا التطبیقي، ووضعیة النفس %مل عن نبذة الورقة هذه
العیادي. النفس %مل وضع حفص النفس، مث %مل تطور %ىل ٕاهام3 أ<~ريوت¤ٔثري  بعض ويف

املغرب. يف النفس لعمل التطبیقjة إالخفاقات لت¦اوز �قرتاSات

مشالك Sل ٔ��ل من الس2یكولوجjة املعارف تطبیق ٕاىل �ريم بدا`ته م ذ العلمي النفس %مل اكن
ت¤ٔس§س عند النفس لعمل أ<مر�كjة �لجمعیة الرئ§يس الهدف اكن تعز�زإالkسان. وٕاذا يف �متثل ها

»عمل النفس %مل تعز�ز ٕاىل 4ريم الهدف، وصارت هذا يف النظر ٔ�%ادت النفس، فٕاهنا %مل %لمیة
دیوي جون د%ا إالkسان. وقد حjاة لتحسني وNوس2ی0 ) %لامء John Dewey )1899وNوظیفة

املثال، 6 س°jل اIهنیة، لكن%ىل �ضطراOت یعاجلان التد~لختتلف²هام ٕاىل یل¦¤ٔ النفيس التد~ل، فالطب§ب �ٔدوات
�ش2تغالالفزيیولو� اع³دا %ىل العقاقري،  توازن ٕاىل یصل ليك اIهين �ش2تغال بتصحیح یقوم النفيس املعاجل �ٔو النفس و%امل

. الفزيیولو� �لجهاز العصيب 
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الن �لامء یبحث ا�متع. ٔ�ن �دمة يف الس�یكولوج�ة املعرفة جيعلوا ٔ%ن ٕاىل فس يف موضو�ات النفس
0س�تعمل ٔ%ن التطبیقي، ٔ%ي النفس �مل ميارسوا ٔ%ن دون من لكن والفهم اكلقراءة Cلرتبیة تتعلق
ولیام ورٔ%ى التعلمي. طرق لتطوKر Lیكولو�الس البحث نتاجئ الرتبیة حقل يف العاملون

من William Jamesجميس Uكتئاب، بدال �الج �ىل 0سا�د اYي النفس �مل یفضل ٔ%نه
النفس.ال لطبیعة املثايل فهم

^التون ف̀رس_س مع بدٔ%ت اليت اYاكء اخbبارات ٕاىل التطبیقي النفس �مل ٔ%صول  Francisوfرجع

Galton اكتل ماgن وجميس ،James McKeen Cattel .النفس �مل وبدایة
ٔ%ن Clinical Psychologyالعیادي ومتربعد لیترن عیادة Lightner Witmerفbح ٔ%ول

�س ب_ين. 1896نة نفس�یة ٔ%لفرد ٔ%عامل بعد النفيس الق�اس ، وتیودورAlfred Binetوتطور
الس�یكولوج�ةTheodore Simonس�ميون املعرفة tربط اvٔمرKك�ني النفس �لامء اهwم . ویتyىل

م}سرتtرغ متیزي يف النفس3بني  Hugo Munsterbergبتطبیقاهتا النفس: �مل �مل من ٔ%نواع
العام، و ٔ%و النفس�یةالنظري التطبیقي، والتق�یات النفس یعتربهو ، و  �Psychotechnicsمل

الصناعيلامؤسسٔ%یضا النفس م}سرتtرغ (Industrial Psychologyعمل الحظ ) 1908. وقد
%ٓنذاك،  اvٔمرKك�ة املت�دة الوال�ت يف النفس لعمل خمتربا مخسني حوايل وجود من الرمغ �ىل ٔ%نه

Kمرvٔا املثقفني معظم يففٕان خمتربه Kزورون اكنوا عندما ذ�. وحىت جيهلون ^امعة ك�ني
الرمغ Harvardهارفارد �ىل ٔ%نه م̀وسرتtرغ النفس�یة. واعترب �لعال^ات ماكن ب�ٔنه یعتقدون ، اكنوا

اخلالصة، صارت املعرفة عن البحث يف �مل تقدم لكام الظالم، vٔنه يف النفس �مل منو فائدة من
ٔ%نه صلبة، ٕاال ٔ%نٔ%ساساته الطبیعي من ف�ه ٔ%صبح طورا بلغ التجریيب النفس �مل ٔ%ن ٔ%یضا رٔ%ى

إال`سان.  مشالك ¤ل يف س�نة0سهم التطبیقي النفس لعمل جم¥ ٔ%ول صدرت 1917وقد
)Journal of Applied Psychology(.

و¤ل إال`سان ح�اة لتحسني الس�یكولوج�ة املعرفة التطبیقي النفس �مل 0س�ت¨دم ذ� �ىل وبناء
القرن.لكهمشا من اvٔول النصف ی20ويف النفس �لامء معظم ن يف اجلامعات، ویقومون عملواكن

اvٔساس �لامءCBasic Researchلبحث ثليث حوايل یعمل ٕاذ اvٓن تغري الوضع هذا ٔ%ن ، °ري
اكلصنا�ة، والرتبیة... تطبیق�ة م�ادKن يف اس�تعاملومن مث النفس التطبیقي، ٕاىل النفس �مل 0سعى

ا´تلفة (الطفو³، مع احلیاة مرا¤ل مع واملؤسسات اvٔفراد fك�ف حتسني ٔ%^ل من النفس �مل ارف
�Y .(... ا¸راسة، العمل) إال`سان ح�اة يف احلامسة املراهقة، اvٔبوة، الش�یخو�ة)، واvٔطوار

يف الرصا�ات، ویتد�ل وتدبري والتغري إالنتاج�ة، والفعالیة التطبیقي النفس �مل مجمو�ة من ی¼�اول
¾سمح ٔ%دوات و0س�تعمل والتواصل. واملقاوالت والتنظ¿ت وإالدارة اكالقbصاد، القطا�ات

Uخbبار وبطار�ت اكالس�wرات املشالك لعال^ات اكویقرتح tرامج تد�ل (، ب¼شخیص
therapies.الربامج هذه لت�ٔثري تق�¿ )، وجيري
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ٕاىل: الس�یكولوج�ة املعرفة تنقسم مث ومن
�سٔ اك%شفها Basic Researchاسحبث ظواهر �ؤ مفاهمي ی+سط نظریة، ٔ�و �س�ئ1ٔ عن جيیب

الباح8ون.
تطبیقي أ=ساس Applied researchحبث البحث مفاهمي حلاج�اتBس�تعمل Bس�تجیب ليك

HجGعیة. البIJة
العلمیة ( برصامNه یتSدد التطبیقي النفس Vمل جناح رس �نٔ ثورندایك ، Thorndikeورٔ�ى

bرادبaت1919 الس�یكولوج�ة1973(Broadbent) واعترب hلنظرgت احلق�قي HخNبار �نٔ (
ملموسة. وضعیات Vىل تطبیقها يف nمكن أ=qاليق لعملوملربرها التطبیق�ة فاالمNدادات st

أ=ساس ( البحث إالvسان، وuس�تلهم ح�اة حتسني ٕاىل uسعى ). فعمل Stokes ،1997النفس
ال التطبیقي ٕاىلالنفس �یضأ Bشري الس�یكولوج�ة، بل النظرgت تطبیق فقط تفاVالیعين هناك �نٔ
أ= النفس Vمل معینة، بني نظریة حصة Vىل الضوء uسلط �نٔ ميكن التطبیقات والتطبیقي، ٔ=ن ساس

ب یو�ه �نٔ �غيaی أ=والتطبیق gالقضا دراسة �غيدورهaی التطبیق �نٔ النفس. وفكرة Vمل يف ساس�یة
البح یيل خطئ�ن مدراج هنایة ميثالن والتطبیقي أ=ساس البحث �نٔ تفرتض أ=ساس  linearث

continuumمدراج من جزء هام والتطبیقي أ=ساس النفس Vمل �نٔ نعتقد st ،
فأ=حباث circular continuumدا�ري st .ا=ٓخر من وی�qٔذ یعطي وا�د لك �نٔ �ئ ،

ا�اqلیة الصSة تفحص �نٔ �غيaی ج�دا اخلارج�ةinternal validityاملو�ة  externalوالصSة

validity.
السريورات فهم ��لٔ من ومفص1 مراق�ة دراسات املعرف�ون النفس Vلامء �جرىٔ املثال س+�ل Vىل

أ=ساس�یة.  Hن%�اهففي سريورةاملعرف�ة من خمتلفة �نواVأ هناك �نٔ النفس Vلامء Hن%�اه، و�د
وموزع)، وو�دو hلسن ((مركز، انتقايئ تبعا تتغري Hن%�اهیة القدرة �نٔ �یضأ ، Fiskو Rogersا

خمتلفة (2001 دماغیة ¥�ات يف Hن%�اهیة الوظائف موضعة ، Petersenو Posner)، وجرت
یؤªرParasuraman ،1998؛ 1990 ¬یف نعرف لن املعارف هذه تطبیق دون من st .(

امل سلوك Vىل رادتعملHن%�اه شاشة النفس.، ومراق�ة Vامل °ایة يه ذs. فالتطبیقات ٕاىل وما ار
مشالكه. وVامل وحيل إالvسان ح�اة حيسن ليك الس�یكولوج�ة املعرفة Bس�تعمل التطبیقي النفس فعمل

nكون: �نٔ ميكن التطبیقي النفس
صناعي نفس عاملVIndustrial psychologistامل ¥نتقاء یتعلق ف¶ اس%شارته یقدم �ني

معمل
تنظمييVا نفس الهیلكة، ویفحصOrganizational psychologistمل ٕاVادة Vىل BساVد

العام1،  القوة طبیعة يف اكلتغري الوضعیات من مجموVة معني، وی%½اول تنظمي يف HجGعیة الت�ٔثريات
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وإالنتاج
ة، والتحف التواصل تد��، حتسني جمال #لمؤسسة، ویتضمن التنظميیة الب)
ة يف زي، والتغري
والق
ادة.

ب4يئ نفس بنا:ت8Environmental psychologistامل تصممي 8ىل املعامري املهندس Eسا8د
الرىض Iرت4بsatisfactionحتسن یدرس: تLٔثري العمل. ٕاذ Oٔو #لسكن خمصصة اكنت سواء

السلوك. 8ىل والضوء, YزدWام الغرف، والتلوث، والضجیج
#لقضاء.8Forensic psychologistامل نفس رشعي  Yسcشارة ویقدم الشهود Oٔقوال ، یفحص
يف8Educational psychologistامل نفس Iربوي  مشالك یواiون اjkن Yطفال ، خيترب

التعمل (املعارف Oٔیضا: طبیعة Oٔداءمه. ویqcاول حتسني sیف
ة واtٓvء املعلمني مع التعمل، ویبحث
Yو املعرف
ة Yنفعالیةاvٔاكدميیة، املهارات Yج}عیة  socioemotionalسرتاتیجیات، واملهارات

skills(املدى وبعیدة قصرية التعمل (Oٔهداف والتفكري، و )، وOٔهداف املعرفة التعمل، و بناء . س�یاقات
ٕاىل التعمل.ٕاضافة 8ىل وYنفعال التحفزي تLٔثري

البا بعض تعرض Oٔن العريبس�بق والعامل املغرب يف النفس 8مل لوضع (Oٔحرشاو، معوماح�ني
Oٔنهو�دفقد ). 1994 ا�vٔري اvٕٔاضافةهذا البحث تعرتض اليت املشالك الحترضساس، ٕاىل

الس�یكولوج
ة.  اvٔحباث يف التطبیق
ة حيركوٕاذااvٔبعاد اkي هو الس�یكولوج
ة املعارف تطبیق اكن
يف النفس، جند 8مل يف Yس�تفادةالبحث تمت ما �درا الس�یكولوج
ة ا�راسات نتاجئ Oٔن املغرب

البحث نتاجئ واملؤسسات. وتطبیق اvٔفراد Iك
ف مشالك حلل Oٔدوات ٕاىل حتویلها مهنا، وجيري
املعرفة 8ىل الطلب Oٔن النفس. ومبا 8مل يف البحث وحيفز یغذي اkي هو الس�یكولو¢

ا 8مل كثريا، ظل یتطور مل 8ملالس�یكولوج
ة هذا Oٔضعف ا§متع، وقد مشالك عن بعیدا لنفس
الس�یكولو¢. البحث Iراجع ٕاىل Öلیا الس�یكولوج
ة، یؤدي املعرفة اس�تعامل ضعف Oٔن النفس. ٕاذ

vٔكرث املغربیة اجلامعة يف النفس 8مل حضور من الرمغ 8ىل التطبیقي النفس 8مل یتطور مل ملاذا لكن
لهذا، عقود؟ 4من  كثرية Oٔس�باب ب4هناهناك الرمبا من السليب لالتLٔثري النفس 8مل الفلسفةقسمن}ء

النفس و8مل Yج}ع معوما8ىلو8مل النفس 8مل Oٔن7تطور خصوصا. °ري التطبیقي النفس ، و8مل
الس�یكولوج
ة،  املعرفة حتیني جرى ا�vٔريjن، ٕاذ العقدjن يف ا²هنضة من نو8ا عرف النفس 8مل

الت´لیلاكٕاذو�لق خطوط حبث �دیدة.  ٕاطار يف تندرج الس�یكولوج
ة اvٔحباث معظم نت
س�نة Yج}ع و8مل الفلسفة عن النفس 8مل انفصال ٕاىل ا²هنضة هذه والسلوsیة. وقادت النفيس

2007.
8مل 8ىل الطلب ضعف تفسري Oٔیضا النفس، ميكن 8مل مqه 8اىن اkي الهویة اخ½الط ٕاىل وٕاضافة

يف النفس 8امل اه}م بعدم املعرفةالنفس جتدید اكن رمبا ٕاذ التطبیق
ة، tجلوانب املغرب

الحقا.7 مس�تقال قسام یصبح Oٔن النفس، قÀل و8مل Yج}ع و8مل الفلسفة لقسم ی)متي سابقا النفس 8مل اكن



ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 2, autumn 2016 38

النفس 	لامء 	دد ق� �س�ب النفس 	مل يف البحث جمهود من �بريا جزءا #س"هت  الس"یكولوج%ة
اليت كت  ذاتیة عوامل هناك 4ٔن النفس. 5ري 	مل 4ٔقسام 	دد املغربیة، وق� Bجلامعات العاملني

ال مHسرتFرغ، فعمل ذ�رها 4ٔن 	ىلس"بق 4ٔیضا یعمل 4ٔن جيب الظالم، بل يف فقط یتطور ال نفس
	ىل Yنغالق هذا 4ٔن ^لمجمتع. و4ٔعتقد یقد_ا 4ٔن ميكن اليت اخلدمات بنفسه، وبنوع التعریف
بناء يه الس"یكولوج%ة املعرفة من الغایة fكن مل املغرب. فٕاذا يف النفس بعمل كثريا 4ٔرض اlات

الطبیعي تدoل، مفن وتقpیات تqسارع، 4ٔدوات 4ٔن من بدال rالس"یكولو البحث وترية ترتاجع 4ٔن
ٕاال یمت ال اvٔخطاء 4ٔخطاءه، واكqشاف من یتعمل z4ٔد. فالعمل 	لهيا یق|ل ال سلعة ٕانتاج یرتاجع م~لام
بناءها جيري اليت الس"یكولوج%ة التقpیات الواقع. واس"تعامل الخ�بار املعارف ٕاخضاع oالل من

البحث نتاجئ 	ىل جيرياع�دا ذ� 	ىل اovٔري. وبناء هذا نقائص �كشف اlي هو rالس"یكولو
مما انطالقا rالس"یكولو البحث 	ىل احلمك جيوز ال ذ� البحثیة. و	ىل الربامج تغیري تعدیل، 4ٔو
لن املغرب يف النفس 	مل معلیة. وتطور 4ٔو تطبیق%ة جناzات من حيققه مما انطالقا ی��Hه، بل

اجلو بتعز�ز ٕاال التطبیق%ة.یتحقق انب
 .rالس"یكولو ^لبحث التطبیق%ة Yم�دادات Bٕهامل املغرب يف النفس 	مل منو ت�ٔ�ر فقد مث ومن

تطبیقات ٕاهامل هویته، 4ٔو اخ�الط حمیطه (بفعل عن النفس 	مل عز� ٕاىل 4ٔس"بابهوٕاضافة )، هناك
غیا ب�هنا تطبیقي، من  عمل وظائفه یؤدي 4ٔن عن 	اجزا النفس 	مل جعلت البحيث4ٔخرى العمل ب

املعرفة وحتیني لتطو�ر الفردیة اجلهود من الرمغ 	ىل 4ٔنه إال¨سان، ٕاذ مشالك حلل املوªه
واحضة... حبث خطوط مpظم، وتq|ع 4ٔاكدميي ٕاطار يف تندرج fكن مل الس"یكولوج%ة، فه°ي

التطبیقيمن بني مجمو	ة من ا±االت اليت  النفس 	مل عهنا 4ٔن، یغیب النفسجند #سهممل 	امل
ب�هنا Yج�عیة، ومن القطا	ات من مجمو	ة 4ٔداء حتسني الرتبویة... ويف إالصالzات يف �بري �شلك
املرىض 	الج يف النفس 	مل دور احنسار التالیة الفقرة يف س"نpqاول �l ،النفس"یة الص·ة قطاع

اlهنیني.

Yع #سود اlهنیة YضطراBت م%دان 	الجيف #س"تطیع من هو النفيس الطب�ب ب�ٔن تقاد
	امل ف%ه 4ٔسهم الوضع النفيس. وهذا واملعاجل النفس لعامل م|ارش ٕاقصاء هذا اlهنیني، ويف املرىض

العیادي.  النفس 	مل حقل يف ^لبحث التطبیق%ة اvٔبعاد 4ٔمهل الفالنفس، vٔنه النفيس الطب�ب
Bملرىض التكفل وzده العقاقري، مانياlهنی#س"تطیع 	ىل 4ٔساسا یعمتد دام

توقف Psychopharmacologyالنفس"یة اovٔرية واlهان، وهذه والقلق Yكتئاب مكضادات
امجلع 4ٔن ªدید. 5ري من املریض ی�Hكس قد اÃهنايئ، ٕاذ الشفاء تضمن ال اvٔعراض، لكهنا fك|ح 4ٔو

بفع حتقق اlي التحسن جيعل النفيس والعالج Bلعقاقري العالج ل العقاقري یرتخس. ومن دون بني
النفيس الطب�ب 	الج یف�قد النفيس املعاجل لفعالیة.^مسامهة
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ليك املناسب التكو
ن یف�قد م�افسا النفس، ویعتربه �امل من یتوجس ما "البا النفيس والطب$ب
بع *س(تعانة متت أ/وىل العاملیة احلرب املثال، 6ٔثناء س;:ل ا?هنیة. �ىل *ضطراAت لامء یعاجل

روFرت یرت6ٔسها النفيس والق:اس *خ�بارات جلنة Oلتجنید، واكنت املتقدمني قدرات لتق:مي نفس

رSسRobert Yerkes أ/طباء اجلنود، لكن من ا/Xالف ملئات اخ�بارات 6ٔجرت ، وقد

6ٔن من أ/مر، خيشون واقع يف Oل`$ش، واكنوا النفس �امل یقدمه 6ٔن ميكن مما قللوا النفس(یني
اجل$ش. "ريeس(تحو يف النفيس الطب$ب هبا یضطلع اكن اليت املهامت من جزء �ىل النفس �لامء ذ

الطب$ب eس(تطیع ال lدمات یقدم النفيس، وٕامنا الطب$ب ینافس ال النفيس املعاجل 6ٔو النفس �امل 6ٔن
توفريها، 6ٔو النفيس
النفيس الطب$ب به یقوم ما .مكل

�ا عند التطبیقي الهاجس غیاب uانب الس(یكولوw، وهمينةٕاىل البحث جيري ا?ي النفس مل
بعض ٕاىل اOلجوء واس(مترار السائدة الثقافة �امل النفس(یة، یربز الص�ة حقل �ىل النفيس الطب
املؤهیلن "ري املتدlلني بعض 
زال ال ا?هنیة. ٕاذ *ضطراAت بعض �الج يف التقلیدیة الطرق

بقد أ/ش�اص بعض یومهون واملشعوذ
ن ا?هنیة. ولطاملااكلسحرة *ضطراAت �الج �ىل رهتم
التكفل خشص 6ٔي eس(تطیع ال أ/مر، ٕاذ هذا خماطر ٕاىل النفس(یون وأ/طباء النفس �لامء نبه
من النوع هذا لعالج املؤهالن هام النفيس الطب$ب 6ٔو النفيس فاملعاجل ا?هين، Aملریض

املث س;:ل النفيس، �ىل املعاجل eس(تعمل وأ/دوات*ضطراAت، ٕاذ التق�یات من ال، مجمو�ة
احلیاة ٕاىل uدید من یعود ليك ت�ٔهی� النفيس، وٕا�ادة املریض معا�ة من Oلتخف:ف الس(یكولوج:ة

العادیة.

النفس، وانفصا �مل ت�ٔثري احنسار ٕاىل 6ٔفضت وموضوعیة ذاتیة عوامل ا?يهناك احملیط عن �
النفس،  �مل lدمات �ىل الطلب وضعف التطبیق:ة *م�دادات ٕاهامل ب$هنا من ٕالیه، وذSر� ی¡متي

التقلیدیة الطرق ا?هنیة، ٕاىل *ضطراAت £ا¢ البعض، يف جلوء واس(متراریة النفيس الطب وهمينة
يف العالج.

أ/ لتطو
ر Fر�مج ٕا�داد الوضع هذا تغیري یق�يض النفس، ی�lٔذ?§ لعمل والتطبیقي أ/اكدميي داء
اجلدیدة املغريب، واحلاuات ا©متع یعرفها اليت و*ق�صادیة *جªعیة التحوالت *عتبار بعني
املنظور مع تتالءم 6ٔن ی¡¬غي املغرب يف النفس لعمل اجلدیدة *خ�یارات املغريب. وهذه لٕالسان

يف احلدیث، و
متثل النفس لعمل ح:اةاجلدید لتحسني وSوس(ی® وSوظیفة °عمل النفس �مل ²رس(یخ
املوuه البحث يف uدیدة �ادات يف اجلدیدة أ/هداف هذه تتجسد 6ٔن ی¡¬غي ٕاىلإالسان. ?§

ام��ان يف 6ٔدواته خيترب 6ٔن ٕاىل النفس �مل دفع حنو *جتاه املغريب. وهذا إالسان مشالك £ل
ا/ٓ نظرة یغري ب�ٔن الكف:ل هو يفالواقع وإالسهام Aملشالك *ح�اكك 6ٔن يف شك من ٕالیه. وما خر
ن

التطبیق. 6ٔو البحث يف سواء اش(تغا� Xلیات 6 تطو
ر ٕاىل النفس �مل س(یدفع £لها
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حللها.  
دیدة ٔ�دوات �ك�شف ٔ�ن �لیه تتغري، وتفرض ا$متع مشالك ٔ'ن التغري یطبعه النفس و�مل
التغري مع النفس �مل یت0ٔقمل ٔ�ن ی23غي ذ454 وسلو9هم. و�ىل الناس ٔ�ذهان يف حتصل اليت ات
تغري ٔ�ن ميكن اليت GقرتاEات ٕاجامل النفست0ٔثريميكن يف:يف �مل حمیطه

النفس. �مل يف أ'حباث لنتاجئ التطبیقTة أ'بعاد تتضمن 
دیدة حبثیة اسرتاتیجیات اع]د
وGق^صادي، والت Gج]عي حمیطه �ىل النفس �مل Eلانف^اح يف به bسهم ٔ�ن ميكن مبا عریف

اdتلفة. املشالك
Gضطراfت �الج bسjتطیع من وEده هو النفيس الطبnب ب0ٔن املتعمد ٔ�و السائد Gعتقاد تغیري

ا5هنیة.
Gج]عیة qلpا
ات bسjتجیب ٔ�ن من النفس �مل �متكن ليك واملادیة الtرشیة املوارد تعز�ز

والرتبیة الصpة يف ...اجلدیدة
مالمئة، ووفق رشوط يف تعمل ليك الرضوریة املوارد من البحث، ومتكTهنا فرق معل تفعیل

خمططات واحضة.
یعمل املغرب يف النفس �مل السابقة، سjیجعل GقرتاEات ٕاىل اس��ادا النفس �مل بن�nة وٕا�ادة

ٔ��ىل. تطبیقTة وبن�ا�ة ٔ�كرب 
دیدة، وبفعالیة بطاقة

تط التطبیقTة�رتبط أ'بعاد اسjتحضار ٔ�ن البحث. كام من أ'هداف بتغري التطبیقي النفس �مل ور
ٔ�و ا5هنیة العملیات فهم ٕاىل فقط bسعى یعد مل النفس النفس. فعمل �مل يف البحث یعزز ا5ي هو

إال�سان. مشالك Eل يف �بريا فا�ال ٔ�حضى والسلوك، بل ا5هين یقرتنال3شاط النفس �مل وتطور
qلمجمتع،بنو یقد�ا اليت اخلدمات املؤسساتع اه]م �ارج النفس �مل سjیظل ذ4 دون ومن

�مل ٔ�قسام ٕاىل اqلجوء السjیكولو�، ٔ�و qلبحث املادي f مع أ'مر تعلق سواء أ'خرى Gج]عیة
يف Gس�شارة طلب ٔ�و ا راسات بعض ٕاجراء ٔ�
ل من يفالنفس إالصالح، سواء مرشو�ات

ٔ�و ...¦ريها الرتبیة
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