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 ملخص
  . تهدف هذه الدراسة الوصفية إلى معرفة واقع الممارسة النفسية لدى األخصائي النفساني العيادي

يقيس تمثالت األخصائي  اعتمدت الباحثتين على مقاربات نظرية ودراسات سابقة لتصميم استبيان و

واستهدفت الدراسة عينة من األخصائيين النفسانيين العياديين  . النفساني للممارسة النفسية في المستشفى

 -الخبرة المهنية : )أخصائيا نفسانيا عياديا، يختلفون في الخصائص التالية ( 20)الممارسين يبلغ عددهم 

  لباحثتان أن hعليها المعطيات التي حصلت  ت أظهر و (.الوضعية المهنية  -نوع التكوين الجامعي

، كما يواجه  الستشفائي وبيئة العملاعدة عراقيل في الميدان تتعلق بالمناخ  النفساني يواجه األخصائي

االختالف في الممارسة   أثبتت النتائج أيضا .صعوبة في أداء دوره المهني في ظروف عملية غير مناسبة

)نظام   نوع التكوين الجامعيولخبرة المهنية اسنوات  ى االختالف فيالنفسية بين األخصائيين تعود إل

 (. مرسمومتعاقد )  الوضعية المهنية، وكذلك ( الكالسيكيود .م.لالتكوين: 

 : الممارسة النفسية؛ األخصائي النفساني؛ الدور المهني؛ المؤسسة االستشفائية. الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study explored the reality of the psychological practice of the clinical 

psychologist between his professional role and the conditions of reality .The 
researchers relied on theoretical approaches and previous studies to design a 
questionnaire that measures the perceptions of the psychologist in the hospital . 
The sample comprised 20 clinical psychologists at the university hospital of 
Oran, who differ in the following characteristics: (professional experience - type 
of university training - professional status). The results showed that the clinical 
psychologist faces several difficulties related to the hospital climate and the 
working environment; and also has difficulty in performing his professional role 
in inappropriate working conditions. The data revealed also differences in 
psychological practice, which is related to the years of experience and the type 
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of university training (training system: LMD and classical), as well as professional 
status (permanent psychologist vs contract psychologist). 

Keywords: psychological practice; clinical psychologist; professional role; 
Hospital. 


