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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. 
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 مقدمة 
ع التي أصبحت تطرح لمجتمع من بين المواضي تعتبر هوية الممارسة السيكولوجية ومكانتها في ا

بالقدر  بإلحاح كبير من قبل الممارسين المعنيين بالرغم من أن صورة األخصائي النفساني الزالت تحظى

  تكون  أن قبل إنساني أخالقي  قانون يميزها األخصائي النفساني فمهنة. المجتمع قبل من االهتمام الكافي من

بخصائص   العيادي النفساني  األخصائي به يقوم تيال النفسية الممارسة زالواقع. وتتمي أرض  على أداء

  ينبغي  التي والوظائف المهام من الكثير تحمل مسؤوليته أنها أخرى، ذلك ممارسة أي عن تجعلها مختلفة

 . كممارس شخصيته وبين  المهني دوره بين التوفيق من يتمكن حتى بها األخصائي النفساني يتحلى أن

 اإلجراءات  يستخدم الذي المتخصص  اإلطار العيادي النفساني يعتبر الممارسالدراسة  إشكالية -

  االجتماعي  واألخصائي السيكولوجية ويتعاون مع غيره من  األخصائيين في الفريق النفسي مثل: الطبيب 

المجتمع ووقايته من االضطرابات  النفسية.  بصحة  أيضا ويهتم إمكاناته، حدود  في كل والمرشد النفساني،

لذلك فإن تد خله يقع  على ذلك الفرد  الذي هو بحاجة إلى  خدمات  نفسية لتحقيق التوافق الشخصي )غريب  و 

سايحي، 2010، ص. 240(. ويتدخل األخصائيون النفسانيون العياديون في ميادين مختلفة: ميدان 

القضائي، الميدان التربوي، الميدان المهني، ميدان البحث    الصحة، الميدان الطبي االجتماعي، الميـدان

وغيرها.  ويكونون في اتصال مع مختلف أفـراد  المجتمـع )أطفال، مراهقون، راشدون، أشخاص  مسـنون،  

عاطلون وغيـرهم(. وهـم يواجهـون مشـكالت  متعـددة )اإلعاقة، األمراض  العقلية أو الجسدية، مواقف 

صادمة، اإلدمان،  اإلنهـاك  المهنـي، الشـيخوخة المرضـية و غيرها (. فالنفسانيون العياديون يأخذون بعين  

االعتبار كل أشكال المعاناة  النفسية، وحسـب  مكـان ممارسـتهم، فـإن  تدخلهم يكون مختلفا  )برزوان،  

حسيبة، 2016، ص. 358(. ويعتبر األخصائي النفساني  جزءا من نظام اجتماعي يتكون من مجموعة من  

األدوار، بحيث  أن لكل دور  جملة من الصفات  والكفاءات  أو المهارات  التي ينبغي  التحلي بها ليستطيع  

الفرد  القيام بمسؤولياته وواجباته على أكمل وجه )قزوي، جيجقة، 2017، ص. 167(. فحسب ما نصت 

عليه بعض المواد من القانون، كالمادة 18 من المرسوم  التنفيذي رقم 91- 111 المؤرخ في 27 أفريل 

1991 فاألخصائي النفساني  العيادي يتكلف بجملة من المهمات تحت وصاية مسـؤوليه في قطاع الصحة  
العمومية تتمثل في إجراء الفحوصات  النفسية، التقييم  النفسي، التشخيص  والتنبؤ  النفساني، المساعدة  

النفسانية )الإرشاد،  التوجيه، المرافقة النفسية لألفراد  الذين يعانون من أمراض  خطيرة، التحضير  

النفساني للتدخل الجراحي وغيرها (. وتشير المادة 19 من نفس المرسوم التنفيذي  إلى تطبيق التقنيات   

فيتمثل في  تكوين الطاقم الطبي والشبه  الطبي. وفيما يخص   العالجية المتخصصة. أما العمل المؤسسـاتي 

كالعالج التدعيمي، العالجات  السلوكية   الجانب  العالئقي مع المريض، تطبيق بعض  العالجات  النفسية 

كاالسترخاء والفك اإلشراطي لأللم، العالجات  الخاصة  بالرضـع  واألطفـال، و تدبير العالقات  اإلنسانية،  

األخصائيين   والعالج الجماعي )ديناميكيـة الجماعـات، والسـيكودراما(. إضافة إلى المشـاركة فـي تكـوين 

 العياديين )برزوان، حسيبة،  2016، صص. 358- 359(.

 داخل الوظيفي لدوره أدائه أثناء الصعوبات  من العديد  يواجه األخصائي النفساني نجد  ما كثيراأنه  غير

  ي ذ وال لألخصائي النفساني الشخصي بالمستوى تتعلق  الصعوبات  هذه فبعض  إليها، ينتمي التي المؤسسة

، ويتعلق المؤسسة في خبرته نقص  أو التكوين نقص  بسبب  كممارس لمهنته الوظيفي أدائه يعرقل قد 

 وظيفته، تأدية بصدد  وهو لألخصائي العملي المسار تعترض  التي المهنية بالصعوبات  اآلخر بعضها

  تخص  عالئقية أسباب  أو االستشفائية المؤسسة قوانين عليه تسري الذي اإلداري النظام تخص  ألسباب 

 الدور تتحدى التي الصعوبات  هذه راءو متعددة أخرى أسباب  نتكو وقد  المهني، الطبي الفريق مع عالقاته

 . النفساني لألخصائي المهني

تواجهها الكثير من   النفساني لألخصائي النفسية أن الممارسة الميدانية الدراسات  من وقد أثبتت العديد 

  قع وا في(. وقد بحثت الدراسة األخيرة 362، ص. 2016برزوان، حسيبة، ) والعراقيل الصعوبات 

العيادي، والتي أظهرت   النفساني األخصائي عند  المهني الرضا ودرجة الجزائر في الميدانية الممارسة

  أن  يمكـن التي اإليجابية بالنتائجيرتبط  الممارسين النفسانيين األخصائيين لدى يالمهن نتائجها أن الرضا

 التكوين  يف النقص  إلىيرجع  مهنيال الرضا عدم، وبأن الحاالت  مع الميداني عملهم في عليها يحصـلوا 

 في المتخرج يجده وما الجامعي التكوين بين االنسجام عدم بسبب  الممارس األخصائي لدى المستمر
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  تواجه  التي الصعوبات  أهم (77-75، صص. 2010الميدان. كما تناولت دراسة أخرى )دبراسو، فطيمة، 

  من  العديد  ني يواجهالنفسا  األخصائي أنلى ، وتوصلت إالميدانية الممارسة أثناء النفسي األخصائي

 الحاالت التي تعرض عليه نتيجة  وعالج  التشخيص  في تتعلق بالفشل اإلكلينيكية الممارسة في  الصعوبات 

  المهنية  والخبرة  التدريب  نقص  الشخصي، إلى جانب  الذاتي  التكوين وبالخصوص  الجامعي تكوينه ضعف

. وفحصت  النفساني األخصائي  مهنة هتجا للمجتمع السلبية النظرة بسبب  المهنية الهوية وعدم وضوح

 في  النفساني األخصائي بها يقوم التي واقع الخدمات  (2012دراسة أخرى )محجر وبن سكيريفة، 

 خلصت  إلى جملة من النتائج التي تؤشر إلى نوعية الصعوبات  التي يتلقاها  االستشفائية، والتي  المصالح

ية. وهي نفس النتائج التي تؤكدها نتائج دراسة محمدي  بمهامه المهن  قيامه اءأثن السيكولوجي األخصائي

  االجتماعي  الوعي قلة إلى األخصائي النفساني ( التي أرجعت الصعوبات التي يواجهها2013فوزية )

 (.109، ص. 2015ه بالمستشفى )زهار وترزولت عمروني، عمل  بأهمية

 الراهن بين العيادية لممارسةا موضوع( التي عالجت 2014) فتيحة كركوشدعم هذا الطرح دراسة تو

 حساب  على للكم االهتمام العيادية تولي الممارسة عملية والمأمول، وانتهت في نتائجها للتأكيد على أن

يصعب  من مهمة مزاولة الممارسة   مما  مالئم غير األخصائي لعمل المكاني اإلطار أن وأضافت ، النوع

( 2015) فريدة لوشاحي(. وكذلك دراسة 2014ش، كركو)النفسية إلى جانب  غياب  وسائل التشخيص 

 في  التكوين أن إلىوتوصلت  الشخصي، واالستعداد  الجزائري األخصائي النفساني تكوينالتي عالجت 

  أن  وأوضحت  الدراسي، المسار أثناء الميداني التربص  قلة بسبب  مهنيا، وليس محض  أكاديمي بالدنا

والمتغيرات الحاصلة في هذا الميدان   يتماشى ال لكنه وثري مفيد  النفساني خصائي لأل النظري لجانب ا

 في  النفسانية الممارسة جودة فتناولت  (2016) الزهراء فاطمة الزروق دراسةأما  (.2015لوشاحي،)

 التي  المعطيات  على التركيز دراستها خالل من هدفت  والتي المعطيات، بعض  ظل في الجزائرية البيئة 

  النفسية  الممارسة جودة أن استخلصت  وقد . النفساني لألخصائي النفسية ارسةالمم أمام تقف عوائق لتشك

  المهني  وبإعداده نفسه بالممارس تتعلق  بعضها العوائق من مجموعة تعترضها النفساني األخصائي لدى

الزروق  ) مجتمعال في النفساني  األخصائي  لدور والثقافي  االجتماعي بالتمثل يتعلق وبعضها وكفاءته

 (.28ص.  ،2016،

  والصعوبات  النفساني لألخصائي النفسية الممارسة الدراسات  فيه تناولت  الذي الطرح لهذا وتعزيزا

  النفساني األخصائي تمثالت  على للتعرف الحالية الدراسة تأتي العملية، لمهامه أدائه في يواجهها التي

  التكوين  ونوع المهنية الخبرة : تأثير  مدى على بالتركيز ئي،االستشفا  المحيط في النفسية العيادي للممارسة

 وقد . النفسية ممارسته على  المستشفى في  المهنية ووضعيته األخصائي النفساني تلقاه  الذي الجامعي

 : التالية   األسئلة من الدراسة انطلقت 

 االستشفائي؟  الميدان في النفسية الممارسة هي تمثالت األخصائي النفساني العيادي لواقع ما -
 المهني؟  دوره أداء في صعوبات  العيادي األخصائي النفساني هيواج   هل-
  متغيرات الخبرة  إلى تغزى العيادي النفساني األخصائي لدى النفسية الممارسة في فروق توجد  هل -

 . المهنية الوضعية،الجامعي التكوين ،المهنية

 أهمية الدراسة 

التحسيس بقيمة   إلىزيد من الحاجة المصالح االستشفائية تأهمية عمل األخصائي النفساني في  إن

وإبراز المهام التي يتكلف بها الممارسة النفسية وضرورة توجيه السلوك الوظيفي لألخصائي النفساني، 

وما ينتظر منه كممارس في المحيط االستشفائي، إلى جانب التحسيس بالحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها  

 أداء دوره المهني.  األخصائي ليتمكن من

 داف الدراسةأه

 المحيط في العيادي النفساني األخصائي لدىتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع الممارسة النفسية 

 من خالل:  االستشفائي

 االستشفائية.  المؤسسات  في* التعرف على الخدمات التي يقدمها األخصائي العيادي 
 لألخصائي النفساني.  فائي على الدور المهني* توضيح مدى تأثير ظروف الواقع االستش
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 أو االستشفائية المؤسسة داخل الممارسين األخصائيين تعترض  التي والعراقيل * تحديد الصعوبات 

 . خارجها

 فرضيات الدراسة 

 تحاول الدراسة اإلجابة عن الفرضيات التالية: 

شفائي  االست الميدان في فسيةالن الممارسة تمثالت األخصائي النفساني العيادي لواقعنتوقع أن  -

 منخفضة.
 المهني. دوره أداء في صعوبة العيادي نتوقع أن يواجه األخصائي النفساني -
  الخبرة  متغيرات  إلى تعزى  العيادي األخصائي لدى النفسية الممارسة في فروق دالة إحصائيا  توجد  -

 .المهنية الوضعيةو الجامعي التكوين، والمهنية

 مفاهيم الدراسة 

عددا من المفاهيم المرتبطة بأطر نظرية والتي سنحاول أن نحدد معناها  ناول الدراسة الحالية تت 

 ألمفاهيمي وكيف تم قياسها إجرائيا كما يلي: 

 الممارسة النفسية * 

  الشخصي  تاريخه له  إنسان مع والموضوعي الذاتي  بعديها إنسانية في مهنة هي النفسية الممارسة إن

  اختبارها  يتم مواد  مع تعامل  مجرد  ليست  وهي لمستقبلية.ا تطلعاته مع وحاضره هماضي فيه يتشابك الذي

 المرتبطة المهنية الممارسات  من كما تمثل ذلك النوع. (65، ص. 2010دبراسو، فطيمة ،)واستخالصها 

  االضطرابات  وعالج دراسة تهدف إلى التي العمومية المؤسسات  برامج إطار في وتقدم النفسي بالطب 

 (.324 ، ص.2007 حمد،رشوان، م)والعقلية   يةالنفس

فالممارسة النفسية هي مجموعة الخطوات النفسية المؤدية لتحديد مدى توازن الشخصية والخلل 

الطارئ على هذا التوازن ومجموعة الخطوات التي تساعدنا على تحديد خمسة متغيرات في شخصية  

ت وتصنيفها ضمن  ، تحديد هذه االضطراباالمفحوص ونعني بها: التعرف على اضطرابات الشخصية

جدول الدالالت المرضية، تحديد منشأ هذه الضطرابات، فهم أبعاد الشخصية ومدى نضجها، المقارنة بين  

(. ويمكن القول بأن الممارسة  2012نضج الشخصية والعمر الزمني للمفحوص )محجر وبن سكيريفة، 

انطالقا من إطار   ووضعه المفحوص  عن أمكن ما ةمتكامل صورة إعطاء هيالنفسية بمفهومها العام 

ويحددان هويته )غريب  وسايحي، 2010:   اجتماعي معين وفي تجربة تاريخية يشكالن شرطه اإلنساني 

.)244 

 اإلجرائي لمفهوم الممارسة النفسية التعريف 

  وتكفل  بعةومتا  تشخيص  من العيادي األخصائي بها يقوم التي واألدوار المهام مجموع بها ونقصد 

 التي  المؤسسة داخل المهني دوره الذي يحدد  األخالقي القانون عليه ينص  ما إطار في ت للحاال وعالج

 . فيها يعمل

 العيادي النفساني األخصائي* 

 الفريق في األخصائيين من غيره مع ويتعاون السيكولوجية، اإلجراءات  يستخدم الذي المتخصص  هو

  وتشخيص  العميل شخصية ديناميات  فهم بقصد  ايجابي، تفاعل  وفي هإمكانات  حدود  في واحد  كل النفسي

 على  العمل ثم والعالج، اإلرشاد  أساليب  لمختلف استجابته ومدى حالته تطور  باحتماالت  والتنبؤ مشكالته،

 ، ص. 1998 مصطفى، حسن) واالجتماعي الشخصي التوافق من  ممكنة درجة أقصى  إلى  به الوصول

99.) 

  درجة  على حاصل نفسي أخصائي بأنه اإلكلينيكي، سيالنف األخصائي( 1984) ساراسون ويعرف

  تشخيص  على مدرب  وهو العادي، غير السلوك في  ومتخصص  الدكتوراه، تكون  ما غالبا عالية، علمية

، 2018 الرحيم، خديجة، عبد ) المنشأ العضوية غير النفسية واالضطرابات  الشخصية اضطرابات  وعالج
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  (.353 ص.

 أسس اكتسب  شخص  بأنه األخصائي (94، ص. 2010، وناس، نفس السياق يعرف )أمزياوفي ن

  خطة  وضع وبالتالي مشكالته، العميل وتشخيص  شخصية على للتعرف سيكولوجية  وطرق وتقنيات 

 واالجتماعي.  الشخصي التوافق إلى به  والوصول للعالج

 التعريف اإلجرائي لمفهوم األخصائي النفسي 
 أوزنجة، العيد،)مع تعريف الباحث  الجزائر في الممارس ادي العي لسيكولوجيجرائي ليتفق تعريفنا اإل

اإلنسانية، قسم علم النفس  وعلوم   العلوم  كلية من تخرج الذي النفساني األخصائيبأنه  (255 ، ص.2013

النفسية السليمة والعليلة. وهو األخصائي النفساني   التربية واألرطفونيا، وتخصص  في دراسة الصحة

  أحكام  عليه وتسري الوطني  التضامن وزارة أو والسكان  المرخص  له من وزارة التربية، وزارة الصحة 

 العيادي وأخصائي الصحة النفسية.  النفساني  مهنة ممارسة نظم

 المهني  * الدور
 األخصائي من أن يلتزم بها البد التي  النفسانية للممارسة المهنية والخلقية الدور المهني يخص القواعد 

  بالممارسة  يتعلق بعضها االلتزامات  وهذه، ينتظره الذي والدور مهنته أخالقيات  الحترام ساسكأ النفساني

 : التالية  العناصر في القواعد  هذه نلخص  أن ونحاول بالمفحوص، يتعلق والبعض اآلخر  النفسانية

 ات الصف ببعض  متمتعا يكون أن األخصائي على ينبغي :النفسية الممارسة تجاه االلتزامات بالنسبة

 : مثل
 . العيادية للممارسة األخالقي  القانون عليه يفرضه بما  المهني دوره احترام -
 .بحدوده ومعرفته  لألخصائي الذاتي إلعداد ا -
 . المهنية السرية على  المحافظة -
 التي سةللمؤس خدمة تقديم مقابل في اإلنساني المهني دوره يمس استغالل أي من واالنتباه الحذر -

 غريب ) المهني إطاره عن خارجة شخصية تسهيالت  من  استفادته أو المفحوص، ساب ح به على يعمل

 (.250، ص. 2010 وسايحي،

إدارة عملية   خالل المفحوص  مع التعامل في بكفاءته تتعلق فإنها :المفحوص تجاه االلتزامات أما

  في  وموضوعيا حياديا نيكو أن -وراحته لمفحوص ا توازن على الحفاظ :مثل التفاعل بينهما أثناء الفحص 

 غريب )المفحوص  مع السطحي والتعامل التسرع يتجنب  أن – للمفحوص  النظرة  شمولية – ممارسته

 (.251 ، ص.2010 وسايحي،

  التي  والمهنية الشخصية الخصائص  (95 ، ص.2010أمزيان، وناس،)وفي نفس هذا االتجاه لخص 

  من  وتحد  جيدة، بصورة بدوره القيام على تساعده لتي وا اإلكلينيكي، المجال في النفساني األخصائي تميز

 : التالية الخصائص  في النفساني، األخصائي مهنة  تكتنف التي الغموض  درجة

 .اآلخرين معنويات  من الرفع على القدرة لديه وهادئ، رزين شخص  أنه

 . اآلخر شخصية على فالتعر من علم النفس التي تمكنه  وطرق وتقنيات   أسس يعرف شخص  هو

 . الميداني والجانب  النظري العلمي التكوين بين مهنته في يمزج عملي ص شخ

 .اآلخر مع والتقارب   التفهم على القدرة لديه

 . اآلخر مع جادة مهنية  عالقة إقامة على القدرة لديه

 .النفسية االختبارات  ويطبق المقابالت  إجراء يجيد 

 . العميل حالة تطور باحتماالت  التنبؤ على القدرة لديه

 . النفسي العالج أصناف  لمختلف العميل استجابة بمدى  التنبؤ على القدرة لديه اكم

 . التوافق إلى بالعميل والوصول المناسب  النفسي العالج  خطة وضع على القدرة لديه
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 . والتكوين البحث  وفي  اإلعالم، الوقاية، في بنشاطات  يقوم شخص  هو

 .فيه االختصاصات  ترمتح جو في إكلينيكي، يقفر مع  بالتعاون يقبل شخص  هو

 التعريف اإلجرائي للدور المهني 
يلتزم بها تجاه الممارسة النفسانية وتجاه   أن  النفساني األخصائي  على  ينبغي التي القواعد  مجموع هو

 المفحوص . 

 فائية * المؤسسة االستش

ظيم  ية هي جزء أساسي من تنالمؤسسة االستشفائ (، فWHOحسب تعريف المنظمة العالمية للصحة )

اجتماعي طبي تتلخص وظيفته في تقديم رعاية صحية للسكان، عالجية أو وقائية، وتمتد عياداتها  

الخارجية إلى البيوت، كما يعمل كمركز لتدريب القوى العاملة الصحية والقيام ببحوث اجتماعية حيوية  

 (.100، ص. 2017)كرمبيط و درواش، 

ي الجامعي الذي هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع  الية المركز االستشفائ واستهدفت الدراسة الح

إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، يتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح  

ش،  مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي )كرمبيط و دروا

 (.109، ص. 2017

 رائي لمفهوم المؤسسة االستشفائية عريف اإلجالت
 UHU -هو المركز االستشفائي الجامعي بوهران والمتمثل في: المستشفى الجامعي أول نوفمبر بوهران

 .CHUبالطو والمركز االستشفائي 

 الدراسة  منهجية -1

  المتمثلة  نيكيةاإلكلي األساليب  تطبيقب الوصفي في معالجة موضوع الدراسة، العيادي المنهجتم اتباع 

  اإلحصائية  األساليب  بعض  من االستفادة إلى باإلضافة المباشرة، والمالحظة العيادية المقابلة دليل في

واختبار  المئوية والنسب  الحسابية المتوسطات  في والمتمثلة المصمم االستبيان بيانات  لتحليل الوصفية

 .الحالية الدراسة متغيرات  بعض   بين الفروق لفحص )ت( 

 جتمع وعينة الدراسة م -

  عينة  تكون مجتمع الدراسة من جميع األخصائيين العيادين الذين يعملون في المستشفى. وشملت 

  العيادي،  النفس علم في شهادة على حصلوا ممن ،(من الجنسين ) عياديا  نفسانيا  أخصائيا( 20) الدراسة

  كما  ،(بالطو -ايسطو االستشفائي المركز) وهران لوالية الجامعي بالمستشفى  العيادي عملهم ويمارسون

مقصودا، إذ تم  كان العينة  اختيار. والمهنية الوضعيةو المهنية الخبرة، والتكوين نوع في يختلفون أنهم

 . سابقا المذكورة للخصائص تبعا   انتقائها

 : الدراسة عينة  وخصائص  مواصفات  توضح  التالية والجداول

 العمل  مؤسسةو حجمال نة الدراسة حسبتوزيع عي (: 1) جدول
 المئوية  النسبة العدد المتغير

 % 65 13 األخصائي العيادي األخصائي
 % 35 7 األخصائية

 المئوية  النسبة العدد 

 % 45 9 ايسطو- الجامعي المركز االستشفائية المؤسسة
 % 55 11 بالطو -الجامعي المركز
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 الجامعي  التكوين نوع حسب الدراسة عينة توزيع(: 2) جدول
 الكلية النسبة المجموع ن.المئوية العدد التكوين نوع
 %  70 14 % 50 10 ليسانس كالسيكي نظام

 % 10 2 ماجستير
 % 10 2 دكتوراه

 %  30 6 % 10 2 ليسانس د.م.ل نظام
 % 20 4 ماستر
 % 00 00 دكتوراه

 %  100 20 %  100 20 المجموع

أن   حيث  (الكالسيكي) النظام إلى ينتمون الدراسة عينة رادأف من%  70 أن( 2) دولالج من يالحظ

 أما . ودكتوراه ماجستير على حاصلون منهم%  10و كالسيكي ليسانس شهادة حاصلون على منهم % 50

  حاصلون  منهم %  20 بحيث ( د .م. ل) النظام إلى ينتمون  فإنهم%  30 وهم العينة أفراد  من المتبقية النسبة

  العياديين  األخصائيين  معظم أن يتضح التوزيع هذا ومن (.د .م.ل) ليسانس على %  10و الماستر لىع

 . الكالسيكي التكوين على حاصلون الممارسين

 الخبرة والوضعية المهنية  حسب الدراسة عينة توزيع(: 3) جدول
 المئوية  النسبة العدد المهنية الخبرة

 % 45 9 سنوات 5 من أقل

 % 55 11 واتسن 5 من أكثر
 المئوية  النسبة العدد المهنيةالوضعية 

 % 60 12 (مرسم)ثابت
 % 40 8 متعاقد

 %  100 20 المجموع

  خبرة  لديهم الحالية الدراسة في معهم المتعامل الممارسين األخصائيين%  55 أن( 3) الجدول يوضح

 سنوات.  خمس المهنية خبرتهم تتجاوز الهم من% 45و، سنوات  الخمس تتعدى  مهنية
  ومن . متعاقدون%  40و ثابتة وضعيتهم األخصائيين من%  60 ق بالوضعية المهنية فإنأما فيما يتعل

  ليس لديهم  الدراسة في هذه الممارسيناألخصائيين النفسانيين  نصف  ما يقارب  أن يتضح التوزيع هذا

 .بالمستشفيات  عملهم بأماكن  المهني وضعهم في استقرار

 أداة الدراسة -

 م تصميم التقنيات البحثية التالية: لجة متغيرات الدراسة تلمعا

 والذي والمنظمة، الموجهة  النصف األسئلة استندنا في تحضيرها إلى :العيادية المقابلة دليل تصميم* 

 في موضحةال األسئلة الدليل محتوى وتضمن األصلية، الدراسة عينة نفس من حاالت ( 5) على تطبيقهتم 

 .(1) رقم الملحق
النفساني  األخصائي يتصورها كما النفسية الممارسة واقعاالستبيان  يقيس :ةالدراس استبيان تصميم *

 : اآلتية للخطوات  التصميم وخضعت عملية. الواقع وظروف المهني دوره بين العيادي

  من  الحاالت  بعض  على تطبيقه تم الذي المقابلة دليل مضمون  تحليل بعد  :المقابلة  دليل محتوى تحليل

 في وأبعاد  كبنود  وتوظيفها المفحوصين إجابات  محتوى تحليل نتائج من االستفادة مت الدراسة، عينة أفراد 

 .الدراسة أداة تصميم

  واالستبيانات  المقاييس  من مجموعة على باالضطالع الباحثتان قامت : المشابهة المقاييس مراجعة

 اييس: المق بين هذه ومن الدراسة، بهدف  عالقة لها التي المحلية
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القواعد  المهنية للممارسة النفسانية كما يتصورها األخصائي النفساني. لـ غريب  العربي  استبيان* 

 وسليمة سايحي )2010(. 
 (.2018) محمد  عالوي لـ المدرسي الفضاء في النفساني لألخصائي النفسية الممارسة واقع * استبيان
 (.2017) قويدر وبن دحو لـ لوجيالسيكو لعمله النفساني األخصائي تمثالت  * استبيان
 (.2017) قويدر وبن لـ دحو النفساني لألخصائي الوظيفي السلوك * استبيان
  مصطفى  منصوري لـ العملية والممارسات  الجامعي التكوين  بين العيادي النفسي األخصائي  * استبيان

(2016.) 
 زهار لـ الجزائري الشرق يات بوال  العمومية الصحة مؤسسات  في النفسية الممارسة  معوقات  * مقياس

 (.2015) حورية  عمروني و ترزولت  جمال

 : التالية األبعاد  تقيسها فقرة( 30) من تكون الذي االستبيان تصميم  من تمكنا الخطوات  هذه  على وبناء
 .المهنية  للممارسة األخصائي النفساني احترام :1 * البعد
  التزامات  األخصائي النفساني تجاه المفحوص .: 2 * البعد
 الستشفائي. بالوسط األخصائي النفساني قةعال :3 * البعد

:  التالي  التصحيح وسلم  ،(ال- أحيانا -نعم: )التالية البدائل اعتمدنا على جابات اإل محتوى تقييم وفي

 (.0=ال ) ،(1= أحيانا) ،( 2=نعم)

 لالستبيان السيكومترية الخصائص -

 الصدق -أ

  وهران  جامعة  من أساتذة وهم المحكمين من مجموعة على األداة تم عرض  االستبيان صدق من للتحقق

  تم اختبار  وبعدها. الصياغة اللغوية لبعض فقرات االستبيان وتلمسان. وبناء على مالحظاتهم جرى تعديل

 مدى من تم التحققو نفسانيا.  أخصائيا( 20) وهم الدراسة عينة على لالستبيان  الداخلي االتساق صدق

  األخصائي  لدى النفسية الممارسة واقع يقيس الذي  ستبياناال مضمون مع واألبعاد  فقرات ال تجانس

 ،(0,77) االتساق معامل وبلغ كلها، فقراته بين االرتباط معامل تحقق البيانات  واتضح من العيادي،

 ةالدالل مستوى عند ( 0,79-0,69) بين االرتباط معامالت  فقراته وتراوحت  مع أبعاده جميع ارتباط وتحقق

(0,01.) 

 الثبات -ب

  جزأين  إلى االستبيان تجزئة تم أنبعد  النصفية التجزئة تم اللجوء لتطبيق طريقة الثبات  حساب  يف

بقيمة قدرت بـ  -براون سبيرمان -( وتم تصحيحه بمعادلة 0,61الذي بلغ ) االرتباط معامل حساب و

  معامل  قيمةفإن (، وعليه 0,81قيمته ) (. كما تم اختبار الثبات بمعامل ألفا كرونمباخ الذي بلغت 0,79)

  نتائج  خالل منو .الثبات  من مرتفعة بدرجة االستبيان تمتع على وتدلفي كلتا الطريقتين.  مرتفعة الثبات 

 .الدراسة عينة على  تأكد أنه صالح لالستعمال الدراسة استبيان وصدق ثبات 

 المستخدمة  اإلحصائية األساليب -
قياس متغيرات الدراسة التي تهدف إلى من أجل  ليب اإلحصائية الوصفيةتم استخدم مجموعة من األسا

  المئوية  النسب ، وتمثلت هذه األساليب في: النفسية الممارسة لواقع النفساني األخصائي تمثل تحديد 

 بين مجموعتين مختلفتين.  الفروق لداللة واختبار)ت(والمتوسط الحسابي،  

 مناقشة الفرضيات تحليل نتائج الدراسية الميدانية و  -2

 تائج الفرضية األولى ن 2-1

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى 

االستشفائي   الميدان في النفسية الممارسة تمثالت األخصائي العيادي لواقعنتوقع أن نص الفرضية: 
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 المعيارية  واالنحرافات  الحسابية المتوسطات  حساب  تمهي في المستوى المنخفض. وفي معالجة الفرضية 

 درجة  وأدنى أعلى بين المدى حساب وبعدها تم الدراسة،  استبيان على لنفسانيينا األخصائيين ستجابات ال

 ،للبدائل درجة أقل إلى الناتج إضافة ثم المستويات، عدد  على الفرق االستبيان وقسمة اإلجابة على لبدائل

 يلي:   ما في نلخصها  النفسية للممارسة األخصائيين تمثالت   من وتحددت ثالثة مستويات 

  0) بين ماإلى  للدرجات  الحسابي المتوسط قيمة وصلت  إذا النفسية منخفضا: الممارسة ثلتم* يكون 
 (.0.66 و

  و  0.67) بين ما للدرجات  الحسابي المتوسط  قيمة بلغت  إذا النفسية متوسطا: الممارسة  * يكون تمثل

1.33). 

 و 1.34) بين ما رجات للد  الحسابي المتوسط ةقيم بلغت  إذا النفسية مرتفعا: الممارسة * يكون تمثل

2.) 
 ( يوضح النتائج المتحصل عليها: 4والجدول رقم )

 النفسية  للممارسة األخصائيين تمثالت  (: مستوى4) جدول
 لالستبيان الكلية الدرجة

 30 الفقرات عدد
 53.71 الحسابي المتوسط
 1.39 المعياري االنحراف

 0,64 التقدير متوسط
 خفضمن تمثل النفسية  مارسةالم تمثل

 كما، النفسية للممارسة النفسانيين األخصائيينانخفاض تمثالت  ( أن4الجدول ) نتائج  خالل من يتضح

  غالبية أن توضح  النتائج (. وهذه0,64) بلغت  والتي لالستبيان الكلية الدرجة تقدير متوسط قيمة يتضح من

  وتقديراتهم االستشفائي المحيط في النفسية الممارسة  عن تمثالت سلبيةلديهم  النفسانيين األخصائيين

 إلى ( هدفت 362، ص. 2016حسيبة،  برزوان) معطيات دراسة سابقة  مع النتائج هذه وتتماشى منخفضة،

  النفساني األخصائي عند  المهني الرضا درجة من والتأكد  الجزائر في الميدانية الممارسة واقع معرفة

  اإليجابية بالنتائج الممارسين النفسانيين ألخصائيينل المهني الرضا درجة طرب  إلى انتهت  والتي العيادي

  حصل الذي بالتكوين  مباشرة بدرجة  ويرتبط الحاالت  مع الميداني عملهم في عليها يحصلوا  أن يمكـن التي

 .النفساني األخصائي عليه

  تمثالت  بين قةالعال على الكشف إلى هدفت  (2017:229قويدر،  وبن دحو) دراسة أخرى وأكدت 

  الوظيفي  والسلوك السيكولوجي العمل تمثل بين عالقة وجود  الوظيفي على لسلوكه  النفساني ئياألخصا 

  األخصائي  لدى الوظيفي للسلوك إحصائية داللة الفروق تسجل لم حين . فيالنفساني األخصائي لدى

 المهنية.  الصفة لمتغير تعزى النفساني

 ية الثانية عرض ومناقشة نتائج الفرض 2-2

 المحيط  في المهني دوره أداء في صعوبة العيادي النفساني األخصائي يواجه :ةالفرضي نص 

  أن  التي أظهرت  النفسانيين األخصائيين استجابات  نتائج تحليلالفرضية قمنا ب  للتحقق من هذهاالستشفائي. 

  متقيي  االستشفائي. وتم المحيط مع عالقته وفي المهني أداءه في عراقيل يواجه  النفساني األخصائي

 عينة  ألفراد  المشتركة اإلجابات  من  عليها المتحصل المئوية والنسب  التكرارات  إلى باالستناد  المعطيات 

 (: 5الدراسي، وهو ما يوضحه الجدول )
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 (: أهم الصعوبات التي يواجهها األخصائي النفساني من منظور عينة الدراسة 5جدول )

 ئي النفسانيالصعوبات التي يواجهها األخصا

 20ن= 

 لنسبة المئوية ا ك

 ٪ 100 20 التهميش األخصائي النفساني
 ٪ 70 14 عدم االستقاللية في عمله 

 ٪ 80 16 الضغط
 ٪ 60 12 غياب الدعم المعنوي

وعليه فإن النتائج الظاهرة في الجدول تشير إلى أن عمل األخصائي النفساني في المستشفى تعترضه 

 المشتركة لعينة الدراسة في ما يلي: اإلجابات  لخصتها  التيالعديد من الصعوبات و
 يحظى ال النفساني ( على التهميش، واعتبروا أن األخصائي ٪100أكد جميع األخصائيين النفسانيين ) -

  دورهم  وأسرهم، ويجري تبخيس المرضى قبل من الطبي الفريق أعضاء مقارنة بباقي مناسبة بمعاملة

 الطبي. داخل الفريق
( منهم إلى أن  ٪70ن النفسانيين داخل المؤسسة االستشفائية أشارت نسبة )لنسبة لمهام األخصائيي با -

  المشترك  الطبي الفريق من قبل االعتبار  بعين يأخذ  ال النفساني األخصائي يقدمه الذي السيكولوجي التقرير

 الطبي.  الفريق من طلب  إال بعد  النفسية الممارسة التشخيص، كما أنه ال يتدخل في في
  عدم  بسبب  يعيشه األخصائي النفساني الذي المستمر ن عينة الدراسة على الضغط( م٪80عبر ) -

  يتطلبها  التي العملية واألدوات  المستلزمات  توفير عدم  إلى باإلضافة مرسم(، المهنية )غير  ظروفه تسوية

 المستشفى.  داخل األخصائي النفساني كممارس عمل

المعنوي  الدعم يين الذين تم مقابلتهم عن غياب من األخصائيين النفسان( ٪60وفي األخير أشار ) -

 مزرية.  ظروف  في، كما يعمل المؤسسة فريق منالنفساني  لألخصائي

  المحيط  في األخصائي النفساني الشروط التي يعمل فيها المعطيات، يتضح أن هذه خالل من

 هده  نتيجة تتفقوأسرهم. و المفحوصين هتجا لدوره أداءه تعيق بذلك وهي مناسبة، غير االستشفائي

  إلى  هدفت  التي (75، ص. 2010فطيمة،  دبراسو،) سابقة دراسة نتائج إليه توصلت  ما  مع الفرضية

  وقد استخلصت . السيكولوجية الممارسة أثناء النفساني األخصائي تواجه التي الصعوبات  أهم على التعرف

  المهنية  الصعوبات  في تتمثل لينيكيةاإلك الممارسة في وبات الصع  من العديد  يواجه النفساني األخصائي أن

، إضافة إلى  الحاالت التي تعرض عليه وعالج تشخيص  في الفشل بسب  لها يتعرض  التي واإلحباطات 

تقريبا من األخصائيين النفسانيين   ٪ 55وأكدت دراسة أخرى أن  .لألخصائي المهنية الهوية عدم وضوح

  السلبية  النظرة  هي الميدانية الممارسة أثناء انيالنفس  األخصائي  تواجه التي الصعوبات  على أن أبرز

 (.241، ص. 2018عالوي وشوشان، )  النفساني األخصائي مهنة تجاه للمجتمع

 عن  الكشف إلى هدفت  (2013فوزية، ، محمدي) دراسة أخرى نتائج تتفق نتائج هذا الدراسة مع كما

  صعوبة  أن على التأكيد  إلى وخلصت  ،النفسانيين األخصائيين تواجه التي النفسية  الممارسة معوقات 

 . النفساني األخصائي عمل بأهمية  االجتماعي الوعي قلة  إلى ترجع  النفسية الممارسة

  عمل  تعترض  التي الصعوبات  فحص( 2014فتيحة، ، كركوش) معطيات بحث آخر النتائج هذه تؤيد و

 غياب  ظل في تتم النفساني األخصائي توظيف عملية أن وقد استنتج هذا البحث . السيكولوجي الممارس

  إمكانية  له يتيح ال األخصائي النفساني عمل توقيت  أن كما بمهامه. القيام له تتيح التي الضرورية  الوسائل

النفساني   األخصائيأن ظروف عمل  جانب  إلى خبرته، لتطوير أخصائيين نفسانيين آخرين مع االحتكاك

 يصعب  من  مهمة مزاولة الممارسة النفسية عالوة على  غياب  وسائل التشخيص . مما  مالئمة غير

  لدى  النفسية الممارسة جودة أن (28، ص. 2016الزهراء، فاطمة، الزروق) الباحثة وتضيف

 المهني  وبتكوينه نفسه بالممارس يتعلق  بعضها العوائق  من مجموعة  تعترضها النفساني األخصائي

وأشارت دراسة  .المجتمع في النفسي الممارس ورلد  والثقافي االجتماعي بالتمثل يتعلق وبعضها وكفاءته

  مجموعة  من يعاني  العيادي النفساني األخصائي أن إلى (210، ص. 2016، مصطفى  منصوريأخرى )

 الصعوبات  وتليها وأسرهم، يتابعها التي والحاالت  الجامعي بتكوينه تتعلق التي تلك أبرزها صعوبات من ال
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  المحلية  بالبيئة المتعلقة الصعوبات  تأتي في األخير ثم العمل، فوظرو االستشفائية ؤسسةبالم  المتعلقة

 .والثقافي  االجتماعي والمحيط

 ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة  عرض 2-3

 متغيرات  إلى تعزى النفسانيين األخصائيين بين النفسية الممارسة في فروق توجد  :الفرضية نص

اختبار )ت(   استخدام تم الفرضية صحة والختبار . لمهنيةا الوضعية، والجامعي نالتكوي ، والمهنية الخبرة

( 6) بينها. وتوضح الجداول روقالف توضيح بهدف الثالثة، المتغيرات  من متغير  لكل مستقلتين لعينتين

 ( النتائج الخاصة بهذه الفرضية: 8( و)7و)

 الجامعي التكوين لمتغير تبعا النفسي ةالممارس في النفسانيين األخصائيين بين الفروق: (6) جدول

 م.د ت  د.ح م.ا ح.م العدد  الجامعي التكوين المتغير

 الدرجة

 الكلية
 0.01 1,32 18 4,32 13,36 14 الكالسيك نظام

 3,21 10,98 6 (د.م.ل) نظام

 في النفسانيين األخصائيين درجات  متوسطات  بين فروق وجود  (6)الجدول  )ت( في قيمة تظهر

. )ل.م.د( ونظام الكالسيكي نظام ال  من األخصائيين  بين الحسابي المتوسط تباين بحيث  الدراسة، استبيان

 فرض  نقبل بالتالي  فإننا ،(0.01) مستوى عند  إحصائيا دالة قيمة وهي ( 1.32)ت بلغت  قيمة أن وبما

  نهم تكوي تبعا الختالف ييناألخصائيين النفسان بين النفسية  الممارسة في فروق وجود  إلى يشير الذي البحث 

  جامعي  تكوين على حصلوا الكالسيكي للنظام المنتمين األخصائيين النفسانيين أن يؤكد  ما وهو الجامعي.

 الممارسين  تأهيل في الكالسيكي النظام لمصداقية راجع  )ل.م.د(. وهذا نظام  من  األخصائيين  من أفضل

 اآلخر.  امالنظ مع مقارنة المجالفي هذا  المناسب  التكوين من لالستفادة العياديين

  التي وجدت أن ( 77، ص. 2010) فطيمة دبراسو دراسة استخلصته ما مع الفرضية هذه نتائج تتفقو

  وبالخصوص  الجامعي التكوين ضعف إلى ترجع النفساني األخصائي يواجهها التي الصعوبات  أسباب 

 . المهنية الخبرة نقص  وإلى  الميداني، ص والترب التدريب  نقص   إلى أيضا وترجع الشخصي، الذاتي التكوين

 واالستعداد  الجزائري األخصائي النفساني تكوين تناولت  التي( 2015فريدة ) لوشاحي دراسة تؤيد  كما

 التربص الميداني قلة بسبب  مهنيا، وليس محض  أكاديمي بالدنا في التكوين أن إلى الشخصي، وانتهت 

والمتغيرات  يتماشى ال  لكنه وثري فيد م النفساني لألخصائي  النظري الجانب  وأن الدراسي، المسار أثناء

 .(109، ص. 2015الحاصلة في هذا الميدان )زهار و ترزولت عمروني، 

 المهنية  الوضعية لمتغير تبعا النفسي الممارسة في النفسانيين األخصائيين بين الفروق :(7) جدول

 م.د ت  د.ح م.ا ح.م العدد الوضعية المهنية المتغير

 الدرجة

 الكلية
 0.01 1,87 18 3,98 11,54 12 (مرسم) الثابت

 2,68 9,65 8 متعاقد

 في النفسانيين األخصائيين درجات  متوسطات  بين فروق وجود  (7)الجدول  في)ت(  قيمة تظهر

 أن  وبما. والمتعاقد( )الثابت  األخصائيين النفسانيين بين الحسابي المتوسط تباين بحيث  الدراسة، استبيان

  الذي  البحث  فرض  نقبل بالتالي فإننا ،(0.01) مستوى عند  إحصائيا دالة قيمة وهي ( 1.87)ت بلغت  قيمة

نجد  حيث  المهنية، وضعيتهم اختالف بحسب  األخصائيين بين النفسية الممارسة في فروق وجود  إلى يشير

  على  رتؤث والتي الماديةو يةاالقتصاد  بحالته تتعلق كثيرة ضغوطا يعيش المتعاقد  األخصائي النفساني أن

  ال  لكنه أخرى، وعراقيل ضغوط تواجهه ربما الثابت  األخصائي النفساني بخالف  المهني، لدوره أدائه

 المتعاقد. األخصائي النفساني يجابهها  التي والضغوط المشاكل نفسمن  يعاني

 ، ص.2017يدر،قو وبن )دحو الطرح هذا نتيجة تؤيد  لم التي الدراسات  بعض  هناك أن وبالرغم
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  األخصائي النفساني  الوظيفي لدى السلوك في اختالف وجود  عدم تبين من نتائج هذه الدراسة (، إذ 229

  طبيعة  في فرق وجود  عدم تنفي الو النتائج تبقى نسبية، المهنية. غير أن هذه صفته بسبب اختالف في

  ئي النفساني األخصا  يعيشها التي يةالمهن الوضعية تبعا الختالف األخصائيين النفسانيين بين الممارسة

 الممارس.

 المهنية  الخبرة  لمتغير تبعا النفسية الممارسة في النفسانيين األخصائيين بين الفروق: (8) جدول

 م.د ت  د.ح م.ا ح.م العدد الخبرة المهنية المتغير

 الدرجة

  الكلية
 0.01 1,44 18 2,97 10,36 9 سنوات 5 من أقل

 4,36 13,64 11 سنوات 5 أكثر

 على  النفسانيين األخصائيين درجات  متوسطات  بين فروق وجود  (8)الجدول  )ت( في مةقي تظهر

  5) عن تقل مهنية خبرة لديهم الذين األخصائيين  بين الحسابي المتوسط تباين بحيث  الدراسة، استبيان 
ت بلغت  قيمة أن وبما. سنوات( 5) تتعدى خبرة لديهم الذين األخصائيين النفسانيين سنوات( وبين

  فروق  جود و إلى يشير الذي البحث  فرض  نقبل بالتالي فإننا .(0.01) مستوى عند  دالة قيمة وهي(، 1.45)

 المهنية.  خبرتهم اختالف بحسب  األخصائيين بين  النفسية الممارسة في

 خالصة

 عدة تتضمن في مؤسسة استشفائية كبيرة، األخصائي النفساني  أن الميداني نتائج البحث  أظهرت 

الضمادات.  كتغيير اختصاصه من  ليس  بعمل جراحة ...( يقوم أحيانا عام،  )طب  يةعالج  تخصصات 

 أحد قبل من على ذلك مجبرين يكونون من هناك(، بقولهم: )نعاونهم يتطوع بعضهم للقيام بذلك وبينما

األخصائي   بوظيفة اناإليم بعدمالوضع  هذا األخصائيين النفسانيين بعض  الطبي. ويبرر فريقال أعضاء

  األساسية  بالمهام الطبي الفريق معرفة بعدم يبرر ذلك من وهناك االستشفائي، الوسط في نفسانيال

بهم، بقولهم:   المنوطة المهام يجهلون األخصائيين النفسانيين من كثيرا أن النفساني. كما لألخصائي

 نفسية( ليهتم  فقةمرا - نفسي )تكفل له ةاألساسي  المهام عن انحرف من والو(. وهناك )ماعليش، ما فيها

 الخاص  السيكولوجي التقرير  األرشيف(. وبخصوص  معاينة -إدارية سجالت  ) مأل اإلدارية باألمور

  جناح  في ما عدا نفسي، طبي كتكفل الطبي التقرير مع يدمج، واالعتبار بعين يؤخذ  قلماف بالمرضى،

في بعض   فسانييناألخصائيين الن حسب  لكذ  الفيزيائي. ويرجع  الطب  وجناح  األعصاب  أمراض 

  المقابالت  على االعتماد  إلى أدى وهذا السيكولوجي، القياس أدوات  توفر عدم المؤسسات االستشفائية إلى

 أن  الشهادات  هذه اعتبرت و األكاديمي. التكوين كأحد محاور  اإلسقاطية، الوسائل من التمكن عدم مع

  وعكات ، والمهني كالتأخر مهنية ضغوطات  أفرزت  االستشفائي، سطالو في العمل لبيئة المعكرة العراقيل

 العمل. زمالء بين والصراع  نفسيال الظهر، والصراع أمراض و الضغط الدموي، كارتفاع صحية

، إضافة المرضى لخدمة أساسية األخصائي النفساني كوظيفة مهام دمج لم يتم المهني الواقع وبسبب هذا

  التكفل  إلى المؤسسات االستشفائية، وميل المرضى من كثير في الطبي الفريق قبل من الثقة فيهمإلى عدم 

ويظهر   األخصائي النفساني. مكانة إثبات  دور فيلها  المهنية الخبرة أن كما النفسي. التكفل من أكثر الطبي

 نفس ل يعمل أو المهام األخصائي النفساني المتعاقد بنفس يقوم عندما أخرى حاالت  في صراع بين الزمالء

 قد يكون تكوينه كالسيكيا.  أنه في بعض األحيان  رغم أقل، شهريا راتبا لكنه يتقاضى ،يوميا ساعات  عدد 

 تؤدي إلى فروق في دور األخصائي النفساني  التي المتغيرات  أهم ويتبين من نتائج الدراسة الحالية أن

  وفي الوسط  طبيال الفريق بين مكانة هوهذه األخيرة كفيلة بمنح بالترسيم،  المهنية الوضعية تسوية تكمن في

 المؤسسات االستشفائية.  من كثير في االعتبار بعين يؤخذ  ال قد  ثانوي كمتغير الخبرة االستشفائي. وتأتي

 توصيات 

  بالممارسة  الخاصة التوصيات  بعض  نقدم أن ارتأينا الدراسة، هذه خالل من إليه توصلنا ما ضوء على

 يلي:  ما تمثل فيوت  االستشفائي، الوسط لألخصائي النفساني في النفسية
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)ل.م.د(  مستوى خصوصا المهنية كفاءته لرفع لألخصائي النفساني تكوينيةال  بلرامجا تكثيف * 

 اإلسقاطية.  مثل االختبارات  النفسي القياس أدوات  استعمالك التطبيقي الجانب  وتطوير  الخبرة، وضعاف

  التكفل  في األخصائي النفساني ردو أهميةب للتعريف ئيةاالستشفا في المؤسسات  تحسيسية  القيام بحملة* 

 بالمرضى.  العالجي

 األخصائي النفساني.  في ذلك بما الطبي الفريق لطاقم الدوريات  وقت   احترام* 

  على  ينعكس، وهذا المهنية العالقات  تأزم لتفادي الطبي، الفريق أفراد  لجميع فترة استراحة تخصيص * 

 المرضى.  صحة

  لو  حتى وأال يقوم بمهام خارجة عن اختصاصه مهنته حدود  تزميل  أن ائي النفساني منلألخص بد  ال* 

 ذلك. منه طلب 

 وواجبات األخصائي النفساني.   بحقوق الخاص  الوطني الميثاق على  االطالع* 
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   ملحق
 العيادية المقابلة دليل 

  وظروف المهني دوره بين العيادي النفساني األخصائي يتصورها كما النفسية الممارسة واقع 】

 .【االستشفائي  الوسط في الواقع
 الشخصية:  المعلومات -1

 ..... العمر:..................................................الجنس:..................
 الجامعي:................. المدنية:....................................  التكوين الحالة
 المهنية:................. المهنية:...................................  الوضعية الخبرة
 اإلقامة: .................... ......  مكانة:...................المهني الوضعية تاريخ

 وواقعه:  المهني بالدور خاصة معلومات -2
 الطبي؟  الفريق مع نفساني  كأخصائي بها تقوم  التي األساسية المهام هي ما

 ولماذا؟  الطبي؟ الفريق وسط أساسي دور لديك آن ترى هل

 ولماذا؟  فقط؟ لحةمس الغير المقابلة أم المسلحة المقابلة  على اعتمادك يتم هل

  إعطاء في الطبي التقرير إلى ويدمج االعتبار بعين قبلك من المقدم السيكولوجي التقرير يؤخذ  هل

 ولماذا؟ للمريض؟  النهائي التشخيص 

 ولماذا؟  الطبي؟ التكفل عن  النفسي التكفل عملية باستمرار المريض  التزام هل

 ا؟لماذ  رأيك في اختصاصك؟ من ليست  مهام إليك تخول هل

  هو أم أكثر  والعالج التشخيص  في ينحصر  عملك أن المرضى مع  العيادية مهامك من ترى هل

 ولماذا؟  أكثر؟ توجيهي

 لماذا؟ الطبي؟ الفريق من بطلب  النفسي العيادي بالتدخل  تقوم هل

  المرضى؟ بلق  من النفساني األخصائي عن  الطبي الفريق ألعضاء خاصة معاملة هناك أن ترى هل

 ولماذا؟ 

 ولماذا؟ النفساني؟ األخصائي دون الطبي بالفريق  خاص  معنوي أو مادي تحفيز  هناك هل

 االستشفائي؟  الوسط داخل النفساني األخصائي  واقع في رأيك ما
 


